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جامعة جرش الخاصة -كلية العلوم التربوية

األدوار املتجددة للمعلم يف عصر املعرفة على
ضىء تىجهات الفكر الرتبىي اإلسالمً
إعداد
األستاذ الدكتور /مجدي صالح طه المهدي
أستاذ أصول التربية
كلية التربية -جامعة المنصورة
جمهورية مصر العربية
مقدمة
ينظر إىل اؼبعلم على أنو العنصر الفاعل الذم يرتكز عليو البناء اعبيد للطبلب ,ك بو يرتفع ىذا
البناء أك يتهاكل من خبلؿ ترصبتو لكل ما تنشده اؼبدرسة من أىداؼ ,كما تقدمو من مناىج ,كما يقع
هبا من فبارسات كأنشطة ,فإف إسهاماتو ُب هتيئة النشيئ أمر حاسم ,ال ؼبواجهة اؼبستقبل بثقة فحسب
بل أيضا لبناء ذلك اؼبستقبل بأنفسهم بكل حزـ كمسؤكلية .كإف فرض ىذا على اؼبعلم أف يغَت من
أدكاره ليؤكد اكتسابو ؼبهارات جديدة كربسُت اؼبهارات اؼبوجودة ,لتعزيز فعالية العملية التعليمية ُب عصر
اؼبعرفة اؼبتجددة؛ باالرتقاء بو ,كإعطاء عمليات تطويره اىتمامان كبَتان ,على ضوء من الرؤية الدكلية ؽبذا
االىتماـ من ناحية ,كالرؤية األصلية اغباكمة للمجتمع من ناحية ثانية.
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فالفكر الًتبوم الدكيل قد أفرد عددا من التوجهات اليت تتبعها بعض الدكؿ ُب تطوير اؼبعلمُت
ليضمنوا من خبلؽبا مدل مبلءمة برامج إعدادىم ؼبا يبليو عصر اؼبعرفة من مستجدات ,فبعض الدكؿ
كاألرجنتُت قد استحدثت كظيف ة "مساعد مدرس" لتكشف عن قدرة اؼبدرس حديث التخرج على
مدل الوفاء دبسؤكلياتو التعليمية كاملة كسط تكنولوجيا العصر ,كلتعكس متابعة مؤسسات إعداد
اؼبعلمُت ػبرهبيها من طبلهبا اؼبعلمُت .يقوـ فيها مساعد اؼبدرس دبساعدة مدرس اؼبادة الرئيسي ُب متابعة
طبلب الفصل ,كتصحيح االختبارات ,ككضع الدرجات ,إضافة إىل قدر ؿبدكد من مسؤكلياتو ذباه
اؼبنهج ,حيث يوجد ُب الفصل الدراسي الواحد مدرس إضافة إىل مساعد مدرس.
كيتوىل ربديد مستول الوفاء ىنا اؼبتخصصوف ُب كليات إعداد اؼبعلمُت ,كدبعاكنة موجهي اؼبادة كمديرم
اؼبدارس اليت يعمل فيها اػبريج ,كإنو ُب حالة كجود نوع من القصور ُب أداء مساعد اؼبدرس يتم تنظيم
دكرات تدريبية مكثفة داخل مؤسسات اإلعداد يطلق عليها "الربامج االنتعاشية" ,كىي برامج تستهدؼ
تقدًن إعداد إضاُب للمعلمُت ,ليس فقط ؼبن ثبت كجود قصور ُب أدائهم التدريسي ,بل لكل معلم
يستحث اغبصوؿ على اعبديد كاؼبستحدث ُب عصر اؼبعلوماتية ,لتزكيدىم بكل جديد من النظريات
الًتبوية اغبديثة كاذباىات الفكر الًتبوم حوؿ معايَت التجديد كالتجويد ُب العمل التعليمي.
كُب التعليم السويسرم ذبربة جديدة ًب تطبيقها اعتباران من عاـ ُٖٗٗـ ُب (َُٓ) فصبلن من ؾبموع
(ََُْ) فصل ىي صبلة فصوؿ اؼبدارس االبتدائية ,سبثل نسبة (ُٕ ,)%َُ,كىي ذبربة التعليم
اؼبتقابل ,كفيها يقوـ بالتدريس داخل الفصل الدراسي الواحد اثناف من اؼبعلمُت للمادة الدراسية الواحدة
يتعرؼ اؼبتعلموف خبلؽبا على هنجُت ـبتلفُت :األكؿ يدرس بتقنيات عصر اؼبعرفة (الكمبيوتر) ,كالثاين
يدرس بالطريقة التقليدية ,على أف يقوـ اؼبتعلموف بتحديد أم من النهجُت يسهل أمامهم فرص التعامل
066

دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي

جامعة جرش الخاصة -كلية العلوم التربوية

مع التدفق اؼبعرُب اؼبوجود على الشبكة الدكلية للمعلومات (اإلنًتنت) ,كبالشكل الذم يثَت من
ضباسهم .كاؼبعلم ُب ىذا التعليم اؼبتقابل مطالب بأف يقوـ بالتنسيق اؼبستمر بينو كبُت غَته حىت يؤتى
() 2

ىذا الشكل الثمرة اؼبرجوة منو داخل مدرسة اؼبستقبل.

كما أنو من التجارب اؼبهمة ُب ىذا التوجو ما أشارت إليو كثيقة "تعليم ؼبستقبلنا" اليت أصدرهتا حكومة
زامبيا عاـ ُٔٗٗـ ,تشتمل على فكرة أف اعبودة ُب النظاـ التعليمي تعتمد بشكل كبَت على كفاءة
اؼبعلمُت القائمُت بالتدريس كاليت ينبغي أف تأٌب متوافقة مع متطلبات عصر اؼبعرفة كالتكنولوجيا .كىذه
الكفاءة تشَت إىل بيعدين :األكؿ اشتماؿ الكفاءة على األىداؼ السلوكية العليا اليت تتضمن اؼبعارؼ
كاؼبهارات كالقيم كاالذباىات اليت تبدك ضركرية لضماف تدريس فعاؿ ,إضافة إىل األىداؼ األكثر
عمومية اليت تعكس كظائف متنوعة هبب على اؼبعلم أداءىا .كالثاين ترصبة ىذه الكفاءات إىل أداءات
تدريسية سبكن من تكامل اؼبعرفة كاؼبهارات كالقيم كاالذباىات اليت يظهرىا اؼبعلم ُب سياقات تعليمية
ـبتلفة ,تقود ىذا التعليم إىل إحداث التغ يَت الذم ينشده اجملتمع كيبكنو من التفاعل مع ثورة اؼبعرفة
اؼبتجددة .كإف العمل على رفع ىذه الكفاءة اؼبهنية لدل اؼبعلمُت يتطلب من اؼبدارس أف تتوىل كضع ما
تراه الزمان من برامج تدريبية ُب إطار إعادة التنظيم اؼبدرسي أك التطور اؼبهٍت للمدارس.
كُب اؽبند ًب األخذ ب تجربة جديدة ُب هتيئة اؼبعلم للتفاعل مع تداعيات اؼبستقبل اؼبعرفية كالتكنولوجية,
كىي ذبربة "التقوًن الذاٌب للمعلمُت" ,كىو توجو ًب العمل بو ُب ُٕ أغسطس ُٓٗٗ ,بعد أف أقرت
اغبكومة اؼبركزية إنشاء (اجمللس القومي إلعداد اؼبعلم  )NCTEالذم أقره الربؼباف ُب ديسمرب ُّٗٗ,
كفيو يعطي بداءة اؼبعلم اغبرية الكاملة ُب اختيار أم توجو تربوم يريده ,كأية فنية تعليمية يستخدمها,
على اعتبار من أف ىذه اغبرية ستتيح لو فرص اكتشاؼ حقيقي للموىوبُت داخل اؼبدرسة ,بالصورة اليت
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يبكن من خبلؽبا ذبميع ىؤالء اؼبوىوبُت ُب فصوؿ خاصة هبم ,ذات تعليم متقدـ ُب اؼبواد اليت هتتم
باؼبستقبل ,أك افتتاح مدارس خاصة لرعايتهم داخل اعبامعاتٍ ,ب تكتمل التجربة بإعطاء اؼبعلم استمارة
تقوًن ذاٌب يبلؤىا اؼبعلم بنفسو ,على أف يوضح األىداؼ فيها األىداؼ اليت كضعها بنفسو ُب ؾباالت
فعاليات اؼبنهاج ,كاألنشطة البلمنهجية خارج الفصل الدراسي ,كالتفاعل بينو كبُت اآلباء كاجملتمع,
كاالحتياجات التدريبية اليت يرل نفسو ُب حاجة إليها ليهيئ نفسو للتفاعل الواعي مع معطيات عصر
التقدـ اؼبعبلُب  ,كعلى ضوء ىذا التوجو فإف على اؼبعلم أف وبتف لنفسو دبفكرة خاصة يسجل فيها
بانتظاـ األىداؼ اليت يتم ربقيقها ,كاألسباب اػباصة بوجود أية فجوات بُت األىداؼ اؼببتغاة كتلك اليت
ًب إقبازىا ,إذ سيقوـ بتسليمها إىل اؼبدير كل أسبوعُت أك كل شهر ليتوىل بدكره تقدًن ما يلزـ من
إرشادات كتوجيو.
كعلى اؼبستول اإلقليمي كجدت بعض ا﵀اكالت اعبادة داخل بعض اجملتمعات العربية للتفاعل اعبيد مع
تداعيات الثورة اؼبعرفية ,كالعمل على االستفادة منها ُب الربامج اؼبقدمة للمعلمُت كعمليات تدريبهم؛ كي
يتمكنوا من االستفادة اعبيدة من ثورات اؼبعرفة اؼبتدفقة .ففي قطر ًب استخداـ تقنيات البث اؼبباشر على
األنًتنت بكليات اؼبعلمُت .كُب األردف يقوـ التعليم اؼبستقبلي على استخداـ التكنولوجيا كفق برنامج
"إنتل" للتعليم اؼبستقبلي باستخداـ التعلم اإللكًتكين ,كالذم توج بافتتاح جامعة القدس االفًتاضية
بعماف ,كاليت تستفيد منها كليات الًتبية ككليات اؼبعلُت ُب تقدًن براؾبها .كًب ُب مدينة ديب اليت تضم
أكرب ذبمع لت صميم مواقع الويب إنشاء قرية اؼبعرفة ,كاليت تعد مبادرة طموحة مبادرة طموحة ُب ؾباؿ
تنمية التفاعل الواعي مع اؼبعارؼ كاػبربات اؼبستجدة بُت الفئات اؼبختلفة للقول العاملة ,كتشجيع
األفراد على مواصلة التعليم لتأىيلهم للمنافسة عاؼبيا ,كالعمل على ذبهيز اؼبؤسسات التعليمية باإلنًتنت,
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كإدخاؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كوسيلة للتعليم بالكمبيوتر ,بل كتدريب اؼبعلمُت على
التواصل مع اؼبتعلمُت باستخداـ تكنولوجيا عصر اؼبعرفة .كما مل تغفل مصر مراعاة ىذا التوجو ُب إعداد
اؼبعلمُت ,اىتماما منها ُب زبريج معلمُت على مستول عاؿ من الكفاءة كاعبودة اليت يتطلبها عصر
اؼبعرفة ,فجعلت ذلك ُب مقدمة أكلوياهتا ,حيث كاف أحد أىم ركائز كؿباكر مشركعات التطوير اغبادثة
ُب اؼبنظومة التعليمية.
ككلها ؿباكالت تتم ُب إطار من التنسيق الذم تقوـ بو الشبكة العربية للتعليم عن بعد اليت أنشيئت سنة
ُٔٗٗـ ,للتويل مهمة تعميم التطورات كاؼبستحدثات ُب ؾباؿ التعليم ,كذلك من خبلؿ األرضية
اؼبشًتكة للتعاكف بُت اؼبؤسسات كالشبكات كاؼبنظمات العاملة ُب ؾباؿ التعليم عن بعد ُب أقطار الوطن
العريب ,كىو ما ترصبو الوزراء اؼبسؤكلوف عن التعليم العايل كالبحث العلمي ُب الوطن العريب ُب مشركع
اال سًتاتيجية العربية لتطوير التعليم العايل الصادرة عن اجتماعهم ُب دمشق من ُٓ ُٖ-ديسمرب
ََِّ ,كاليت أكدت على التطوير اؼبؤسسي اؼبستمر ؼبنظومة التعليم العايل (مفهوما كمضمونا)؛ ضمانان
لتطوير ىبتصر فجوة التنمية بُت اجملتمعات العربية من ناحية ,كإصبلحا يطوؿ برامج إعداد اؼبعلمُت
كاحتياجاهتم التدريبية كي يستطيعا من خبلؽبا التنويع ُب أداء أدكارىم داخل اجملتمع ,كاػبركج بالتعليم من
دائرتو التقليدية ,إىل التنويع بأمباط جديدة تليب احتياجات سوؽ العمل ,كسط ما تفرضو العوؼبة من
تداعيات تفرض نوعان من اغبرية كاالستقبللية كاالختيار أماـ اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت ,ك سبكن من االستمرار
كاالنتظاـ ُب التعليم مدل اغبياة.
كقد دعمها القادة العرب ُب بياف مسَتة التطوير كالتحديث الصادر عن القمة العربية كاؼبنعقدة بتونس
ِّ ِْ-مايو ََِْ ,كالذم دعا إىل ضركرة االرتقاء بنظم التعليم كبأكضاع اؼبعلمُت ,كتطوير قواعد
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اؼبعرفة ؼبواكبة التطورات العلمية كالتكنولوجية اغبادثة ُب العامل ,كسبكُت أفراد اجملتمعات من التعامل مع
متطلبات ركح العصر ُب إطار صيانة اؽبوية كاحًتاـ التقاليد األصيلة.
إشكالية الدراسة
على الرغم من األمور اؼبستحدثة اليت تفرض ضركرة االرتقاء بأدكار اؼبعلم العريب داخل اجملتمع
الذم يعيشو ليتواكب مع معطيات عصر اؼبعرفة ,إال أف نظرة متفحصة للًتاث الًتبوم األصيل للمجتمع
العريب تؤكد أنو ملئ بكنوز شبينة لو ًب إعماؽبا لكاف للمعلم ُب عصرنا اغباضر شأف آخر ,حيث يستطيع
إذا أدركها أف يتمكن من التفاعل مع ىذه اؼبعطيات اؼبستحدثة على كعي كبصَتة ,تؤىلو للقياـ بأدكاره
الًتبوية كالتعليمية كفقا ؼبقتضيات العصر كعلى ضوء من اؽبوية اليت ربف للمجتمع ثوابتو كخصائصو
اؼبميزة لو.
كاؼبشكلة أف كثَتا من معلمي العصر اغباضر ليسوا على دراية هبذه الكنوز؛ إما ألهنم مل
يتعرضوا ؽب ا خبلؿ برامج إعدادىم ُب مؤسسات اإلعداد ,كإما اعتقادا منهم أهنا كانت لزماف ىبتلف ُب
خصائصو عن زماهنم ,كمن ٍب فهي مل تعد مناسبة ؽبم ُب أداء رسالتهم التعليمية اغباضرة .كأيا كانت
اؼبشكلة فهل لو أدرؾ معلمو العصر اغباضر ما حواه الًتاث الًتبوم األصيل من كنوز تتعلق دبكانتهم
كمعلمُت ,كبصفاهتم اليت ينبغي أف يكونوا عليها ,كبالواجبات كاؼبسؤكليات اليت أكجبها الًتاث قيامهم
هبا ,يستطبعوف التفاعل مع ما يفرضو عصر التدفق اؼبعرُب من أدكار متجددة؟!
كتتأتى أنبية دراسة ىذه اإلشكالية من عدة أمور ,منها أف الًتاث الًتبوم قد أعطى اؼبعلم
مكانة سامية كمنزلة رفيعة ,تقديرا للدكر الذم وبدثو ُب بناء أجياؿ األمة ,إال أف ىذه اؼبكانة ال
يستحقها إال من عرؼ قدر الرسالة ,ذلك أف اؼبكانة اليت عليها القائم باؼبهنة ُب كقتنا اغباضر ليست
على قدر اؼبكانة اليت حظى هبا ُب الًتاث الًتبوم ,فينظر إليو حاليا نظرة ال تتفق كقدسية الرسالة اليت
ً
ت بو كارتبط بشخصو "اؼبعلم العامل" .كندر أف قبد بُت معلمي ىذا
يقوـ بأدائها .نظرا ألهنا نتيجة ؼبا نيع ى
الزماف من وبمل ىذا؟
كمنها أف ىذه الدراسة تأٌب لتوضيح بعض اؼبخاطر السلوكية كاؼبهنية اليت قد يأتيها نفر غَت قليل
فبن ين تسبوف أسفا ؼبهنة التعليم ,كاليت تبدك بعض شواىدىا عند (ؾبدم صبلح) ُب "اؼبعلم كمهنة
التعليم":


اإلسفاؼ ُب طلب اؼباؿ للدرجة اليت يراؽ فيها ماء الوجو ,بالسعي كراء الدركس
اػبصوصية ,حينما يتجوؿ بعض اؼبعلمُت بُت اؼبنازؿ كاألماكن ليل هنارٍ ,ب يأخذ من بُت
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يد تلميذه مظركفا ُب هناية التجواؿ دكف مراعاة ألية مشاعر قد حطت من الصورة اؼبثلى
ؽبذا اؼبعلم ُب نظر ىذا التلميذ.
ـبالفة الضمَت ,بقلة القياـ بالعمل على الوجو األكمل طمعان ُب إقباؿ اؼبتعلم على الدركس
اػبصوصية الستكماؿ ما كاف ينبغي على اؼبعلم أف يوفيو حقو ُب حصتو داخل الفصل
الدراسي.
إفشاء بعض اؼبعلمُت لسرية االمتحانات ,نتيجة لقبوؿ اؽبدايا ك الرشاكل لتحقيق أغراض

متبادلة اؼبنفعة.
اعبمود كقلة النمو اؼبهٍت كىو ما يظهر ُب قلة السعي لتحسُت العملية التعليمية كبذؿ اعبهد
الستعماؿ ما قد يتوفر من الوسائل التعليمية.
ربكم النزعات القبلية كاالختبلفات الطائفية كالتعصبية التخصصية بُت كثَت فبن يقوموف
دبهنة التعليم.
النفاؽ مع اؼبسؤكلُت من نظار كموجهُت كمديرين كغَتىم ,إما طمعا ُب منصب أك للتغاضي
عن أخطاء يرتكبوهنا.












أعماؿ السب كالعنف كالضرب اليت يبارسها بعض القائمُت باؼبهنة مع تبلميذىم داخل
الفصل كخارجو للدرجة اليت قد تفضي إىل اؼبوت ,كاليت تنتهي أحيانا بقضايا تنظر أماـ
ا﵀اكم.
فقد احًتاـ قواعد اؼبهنة كاحًتاؼ عمل خارجي من شأنو أف يؤثر على األداء داخل اؼبهنة
التعليمية.
قلة اعبدية ُب أعماؿ التقوًن كاالمتحانات كالتعلل بفوقية القرارات.
بعض حوادث االغتصاب كاالعتداءات غَت األخبلقية من قبل بعض اؼبعلمُت على
الطالبات داخل اؼبؤسسات التعليمية كاليت تشَت إليها الصحف السيارة.
كجود قناعة لدل كثَت فبن يبارسوف مهنة التعليم بأف دكرىم يقتصر على نقل اؼبعرفة دكف
تطوير نفسو ,كقلة سعيو ليكوف فبتلكا للمعرفة ,ؾبيدان للتعامل مع مفاتيح امتبلكها اليت
تتزايد يوما بعد يوـ.
يضاؼ إىل ذلك أف تناكؿ ىذه القضية بالدراسة كالتحليل من شأنو أف يساىم ُب توضيح
بعض معامل النظرية الًتبوية اإلسبلمية اليت مازالت وبيط هبا كثَت من الغموض عند أفراد
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اجملتمع ُب فهم معاؼبها ,كتوضيح إبعادىا ,كتبياف تأثَتاهتا على الواقع التعليمي اؼبعايش,
كضركريات األخذ هبا ,كتوضيح مدل على ما تنادل بو النظريات الًتبوية اغبديثة من آراء
تربوية كتوجهات تعليمية ,كمن ٍب قدرهتا على التأثَت ُب ؾبريات اغبضارة اؼبعاصرة كسط
صراع الثقافات كحوار اغبضارات من ناحية ,كاالستفادة منها عند صياغة الربامج الًتبوية
كالتعليمية ُب مؤسسات الًتبية كالتعليم على ضوء من األصالة كاؼبعاصرة ,حبيث تصبح برامج
تتميز بأصالة معاصرة ,كمعاصرة أصيلة
كنتيجة لكل ىذه األمور تدكر إشكالية ىذه الورقة حوؿ األدكار اؼبتجددة للمعلمُت ُب عصر اؼبعرفة,
كبالصورة اليت تأٌب متوافقة مع التوجهات اغباكمة للفكر الًتبوم اإلسبلمي ,ككل ذلك من خبلؿ
اإلجابة على عدد من التساؤالت-:
ما أىم تداعيات ثورة اؼبعرفة كالتكنولوجيا على أداء اؼبعلم ألدكاره التعليمية داخل اجملتمع؟
ما أىم الصفات اليت ينبغي أف تتوافر ُب معلمي اؼبستقبل كي يتمكنوا من مواجهة تداعيات الثورة اؼبعرفية
كالتكنولوجية على أدائهم ألدكارىم داخل اجملتمع؟
ما األدكار اؼبتجددة ؼبعلمي اؼبستقبل ُب عصر اؼبعرفة ُب ضوء توجهات الفكر الًتبوم اإلسبلمي؟
أهداف الدراسة
تستهدؼ الدراسة كضع تسور مقًتح يبكن من خبللو توضيح معامل األدكار اؼبتجددة اليت ينبغي
أف يؤديها اؼبعلم ُب عصر التدفق اؼبعرُب كالتكنولوجي على ضوء من توجهات الفكر الًتبوم اإلسبلمي,
كذلك من خبلؿ:
الكشف عن أىم تداعيات الثورة اؼبعرفية كالتكنولوجية على أداء اؼبعلم ألدكاره داخل اجملتمع ُب العصر
اغباضر
إبراز أىم الصفات اليت ينبغي أف تتوافر ُب اؼبعلمُت ,كاليت سبكنهم من أدائهم ألدكارىم الًتبوية كالتعليمية
ُب عصر اؼبعرفة ,كبالصورة اليت تأٌب متوافقة مع ما حواه الًتاث الًتبوم اإلسبلمي ُب ىذا الشأف
ربديد أىم أدكار اؼبعلم اليت يتطلبها منو عصر اؼبعرفة على ضوء من الواجبات كاؼبسؤكليات اليت حددت
لو ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي.
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منهج الدراسة وإجراءاتها
تعتمد ىذه الدراسة على اؼبنهج التحليلي األصويل ُب تناكؽبا لقضاياىا اؼبختلفة اليت ستحاكؿ
من خبلؽبا ربديد معامل األدكار اؼبتجددة للمعلم العريب ُب عصر اؼبعرفة على ضوء من معامل الًتاث
الًتبوم اإلسبلمي  ,حيث ستقوـ بعرض القضية كما ىي ُب الواقع بداءة كما تناكلتو الكتابات اؼبعاصرة
بإبراز الرؤل الفكرية اؼبختلفةٍ ,ب ربليل ىذه الرؤل الفكرية اغباكمة للقضية ُب ضوء رؤل الفكر الًتبوم
اإلسبلمي ,كفقا لضوابط اؼبنهج األصويل كمصادره الرئيسية ُب القرآف الكرًن كُب السنة اؼبطهرة كُب
كتابات سلف األمة الصاحل ,ؿباكال تدعيم ىذه الرؤل باألدلة اؼبؤكدة ؽبا.
كعلى ضوء من ىذه اؼبنهجية كربقيقا ألىداؼ الدراسة ستكزف إجراءاهتا على النحو التايل:
تداعيات الثورة اؼبعرفية كالتكنولوجية على التعليم
مكانة اؼبعلم كمواصفاتو ُب الفكر الًتبوم
كاجبات اؼبعلم ُب عصر اؼبعرفة
خالصة
تداعيات ثورة اؼبعرفة التكنولوجيا على التعليم
مل تعد أنبية التعليم اليوـ ؿبل جدؿ ,كذلك لتسارع أغلب الدكؿ اؼبتقدمة لوضع التعليم ُب
أكلوية براؾبها كسياستها كأف التنافس الذم هبرم ُب العامل تنافس تعليمي .كاف اغبل اغبقيقي ؼبشكلة ثورة
اؼبعلومات ليست ُب زيادة ا﵀تول ُب اؼبقررات الدراسية كإمبا ُب تزكيد الطالب دبهارات اؼبعلومات
كاؼبكتبات .كأماـ ىذا االنفجار اؼبعرُب اؽبائل كاالقتحاـ التقٍت الكبَت بدأت متطلبات اغبياة العصرية
تشكل عبئا ثقيبل على اؼبؤسسات الًتبوية ,كأصبح من الضركرم ؽبا اؼبؤسسات أف تعيد النظر ُب
كسائلها كتقنياهتا هبدؼ ربسُت اؼبردكد التعليمي كرفع كفاءتو من خبلؿ مصطلحات جديدة متطورة.
أم أف ثورة اؼبعلومات كاالنفجار اؼبعرُب كربوؿ العامل إىل قرية صغَتة ,قد أكجبت إحداث ثورة
ُب التعليم كطرؽ التدريس ,كذلك لتأىيل جيل كاع دبا يدكر ُب العامل .فقديبا كاف اؼبعلم ينقل العلم إىل
اؼبتعلم عن طريق الشرح لو كالرد على تساؤالتو ,أم عن طريق ا﵀ادثة بينهماٍ ,ب بعد ذلك أتت مرحلة
ثورة القراءة كالكتابة كُب ىذه اؼبرحلة كانت التقنية اؼبتاحة ىي القلم كالورؽ .كيليها مرحلة ثورة اؼبدارس
كاليت سبيزت بتجمع الطبلب كاألساتذة ,ككانت التقنية اؼبتاحة آنذاؾ ىي الفصوؿ الدراسية كاؼبعامل
كاؼبكتبات.
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أما ُب العصر اغبايل يبكن اعتبار اؼبرحلة (الثورة) الثالثة قد بدأت ,كىذه اؼبرحلة ما ىي إال نتاج للعصر
اإللكًتكين كما يقدمو من تقانات ,ظهرت آثارىا كاضحة ُب جعل اؼبعرفة أحد أىم اؼبتغَتات اغباكمة
لتعليم اؼبستقبل.
فاؼبتغَت اؼبعرُب أصبح من أىم اؼبتغَتات اغباكمة للتوجهات العاؼبية ُب األلفية اعبديدة ,بالشكل الذم
جعلو على رأس ا﵀ددات الرئيسية لتوازنات القول ُب عامل اؼبستقبل كالعامل اغباسم فيو ,نظران ؼبا أشبره من
إمكانيات تكنولوجية ,تبدك ؾباكزة للوظائف التقليدية لآللة ,كامتدادا غبواس اإلنساف ككظائفو ,اليت كاف
من نتيجتها إحداث تغيَت عميق ُب اؼبفاىيم اإلنسانية كطموحاهتا ,فبا جعل العصر الذم شهد تداعياتو
يتسم بعصر اؼبعلوماتية .كما ىذه السمة إال التساقو دبجموعة من اػبصائص اليت ميزت ىذا اؼبتغَت,
كفرضت أخذىا ُب االعتبار كي يتمكن اؼبعلموف أداء رسالتهم ُب ظل ىذه اػبصائص اؼبتنوعة:
إف قوة أم ؾبتمع أصبحت تكمن ُب اكتساب اؼبعرفة كتوليدىا كتوزيعها كتطبيقها ُب كاقع اغبياة ,على
اعتبار أف قواعد اؼبعلومات كالبيانات سبثل النية الرئيسية ألية مؤسسة أك ؾبتمع ترتكز على ؿبورين :بنية
مادية من شبكات اغباسب كتقنية اؼبعلومات ,كبنية بشرية مدربة على أعلى مستول.
إف االنصهار التدرهبي بُت اؼبعرفة كتطبيقاهتا ىو الذم كلد معرفة أكسع كتطبيقات متزايدة ,أبرزىا
اغباسب اآليل الذم أصبح رمزا جملتمع اؼبعلوماتية ,ككسيلة التواصل كالعمل كاإلنتاج ,كؿبورا لنظاـ توزيع
كاسًتجاع كتوظيف اؼبعلومات ُب كافة اجملاالت.
إف اؼبعرفة اؼبرتبطة بالتطبيق سوؼ تشكل ُب اؼبستقبل اؼبصدر الرئيسي للتجديد كاالبتكار داخل اجملتمع,
كسوؼ يتعُت على معلمي اؼبستقبل بوصفهم مصادر للمعرفة كاالطبلع على كل جديد فيها القياـ بدكر
أساسي ُب تنمية مهارات اؼبتعلمُت االبتكارية من أجل التنافس كالعيش ُب ؾبتمع تتسابق فيو عمليات
اإلنتاج كالتكنولوجيا كالتسويق كالتمويل.
التنظيم ملمح رئيسي للموجة الثالثة مع استمرار عمليات البحث حوؿ أشكاؿ جديدة للتنظيم ,منها
"إعادة اؽبندسة" ,كاليت تصلح للتنظيمات اإلدارية اغبديثة.
العمل العقلي ىو نوعية العمل اؼبطلوب لعصر اؼبعلوماتية ,مع استمرار الضركرة أيضا لؤلعماؿ اليدكية ك
اؼبهارية اليت تعتمد على التكنولوجيا.
نتيجة اؼبعارؼ اؼبولدة ينبغي على معلمي اؼبستقبل أف يساعدكا ُب اؼبوازنة بُت اغبسنات كالسيئات ,كعلى
تبياف ما ىو صاحل ُب اؼبعرفة .فيقدموف منها للمتعلم ما ىم ُب حاجة إليو كفق قاعدة "ال للمعارؼ أك
التكنولوجيات اليت تناؿ من جوىر الكائن البشرم كمن القيم اليت سبيز األمة".
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كىذا الثورة اؼبعلوماتية اليت حدثت نتيجة للطفرة اؽبائلة ُب تكنولوجيا االتصاالت قد تسببت ُب جعل
قيمة أم ؾبتمع يعتمد على رصيده اؼبعرُب ,كعلى الدخوؿ ُب ؾبتمع اؼبعرفة Knowledge Society
أك ؾبتمع التعلٌم  ,Learning Societyكقدرتو على تقليل الفجوة الرقمية  Digital Divideاليت
جعلت العامل على أعتاب ثورة تعليمية جديدة تتعرض فيها اؼبؤسسات التعليمية لتحوؿ عميق كسريع,
كذلك بفعل قول مادية كفكرية خارج نطاؽ سيطرة اؼبؤسسة التعليمية حاملة معها ربديات ال مناص من
مواجهتها.

كمواجهتها لن يكوف بغَت معلمُت يستلهموف طبيعة التعليم اؼبقدـ لؤللفية اعبديدة بالنسبة لثورة اؼبعرفة
كاؼبعلومات .فاؼبعرفة كاحدة من أكثر العناصر التنافسية أنبية ُب مستقبل أم ؾبتمع .يقوؿ
(" )Dalin & Rusdكبن نعيش ُب عامل أربعة كعشرين ساعة من اؼبعلومات الفورية .حيث إف كل
اؼبعلومات سوؼ تنطلق ُب ست ثواف بدكف انقطاع" .كىذا يعٍت أف اؼبتعلمُت سوؼ يبطركف باؼبعلومات,
كسوؼ وبتاجوف ؼبن يساعدىم على التنظيم كالتصور كاالختيار من ىذا الكم ,كسيكوف اؼبطلوب ىو:
تعلم كيف تتعلم؟ ىدفان للتعليم ,كسيكوف ىناؾ نوع من التفكَت ُب فكرة الكتاب اؼبدرسي ,باعتبار أنو
مل يعد اؼبصدر الوحيد للمعرفة ,كُب شكل الفصل الدراسي الذم سوؼ يتسع ُب اؼبستقبل إىل أبعد من
جدرانو األربعة كلما ربرؾ اؼبتعلم للخارج إىل منافذ اؼبعلومات كاػبربة ,بينما ذبلب اؼبعلومات من اػبارج
إىل حجرة الدراسة.
كيؤدم ىذا دبعلمي اؼبستقبل من ناحية بأال يقفوا عندما كاف يتم اكتسابو ُب اؼبدرسة اغباضرة ,ألف
الزيادة اؽبائلة ُب اؼبعلومات جعلت من اؼبستحيل توصيلها لؤلفراد ,كبات من الضركرم إدراؾ أف إعطاء
متعلميهم أكرب قدر منها ُب أقصر كقت ليس لو من األنبية ما يعادؿ أنبية تعليمهم كيف يستعملوف
ىذه اؼبعلومات استعماالن مفيدان ,كأف يكونوا قادرين ليس فقط على التكيف مع سرعتها غَت العادية ,بل
قادرين أيضا على االستجابة النقدية كاؼببدعة ؽبا .كمن ناحية ثانية تنظيم العملية التعليمية ُب منظومتها
ُب ضوء ىذا اؼبتغَت اؼبعرُب ,حبيث يراعى ُب ىذا التنظيم ما يلي-:
أف اجملتمع الذم يبلك اؼبعلومات يستحوذ أكثر على أسباب القوة ُب العامل.
تنظيم التعليم معتمدا على اؼبعلومات كمستمدا منها يعٍت إعداد الفرد اؼبزكد بأصوؿ اؼبعرفة كالثقافة,
حيث ؽبذا دكره ُب االرتقاء بالفكر كتنمية القيم اإلنسانية.
تنظيم التعليم على أساس اؼبعلومات يضمن ؽبا التطوير اؼبنظم مع اؼبتقدـ ُب تتابع ؿبدد ألجل التوصل
إىل حلوؿ للمشكبلت اليت يعاين منها اجملتمع.
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تنظيم التعليم على أساس اؼبعلومات حبيث يليب مطالب ىذا التدفق اؼبعلوماٌب يسهم ُب ربقيق التبادؿ
كاؼبشاركة بُت جوانب اؼبعرفة كظهور معارؼ أخرل.
تنظيم التعليم يظهر حاجة ماسة إىل استخداـ نظم كأساليب متطورة للتعامل مع اؼبعلومات سواء ُب
اعبانب االنتقائي أك التحليلي أك التخزيٍت أك االسًتجاعي بالسرعة كالدقة اليت تتطلبها ـبتلف القضايا.
فمثل ىذا التنظيم اؼبعلوماٌب ؼبا هبب أف هتتم بو اؼبنظومة التعليمية ُب عصر التجدد اؼبعرُب لو دكر رئيسي
ُب صياغة األىداؼ كالوسائل ؼبواجهة اؼبستقبل .فبل وبدث التنظيم اغبقيقي دكف مواجهة اؼبستقبل .كإف
فبا يستدعى إجراء مثل ىذا التنظيم كغَته من التغيَتات اؼبطلوبة كجود تداعيات ؽبذا اؼبتغَت اؼبعرُب تًتؾ
آثارىا كاضحة على عمليات التعليم اغبادثة فيها ,كمنها-:
انتشار الكمبيوتر كتطوير إمكانياتو بسرعة متزايدة ,يبكن ؽبا أف تشكل علما جديدان ىو علم التعقيد
 ,The Science of Complexityليواكب عصران جديدا يتسم بالتعقيد كالسرعة كالتغَت ُب
اغباجات كالقدرات كاؼبفاىيم ,تقل فيو ا﵀اكاة كيزيد فيو اإلبداع.
كىذا ما هبب أف يعيو متعلمو اليوـ ألف ىذا ىو عاؼبهم ُب الغد.
اجتياز اغبواجز اعبينية ُب النباتات كاؼبيكركبات كاغبيوانات ,كزبطيها إىل اإلنساف مؤخرا فيما يعرؼ بعلم

اؽبندسة الوراثية ,كما أصبحت تثَته من جدؿ بعد اقتحاـ عامل االستنساخ البشرم ,كما يطرحو كثَت من
العلماء أنو باإلمكاف ُب منتصف ىذا القرف باستخداـ الكمبيوتر كآالت معينة أف يقيم اإلنساف حياة
جديدة قد تتوالد كتتكاثر علميان.
اكتشاؼ تكنولوجيات جديدة مثل تكنولوجيا الكيمياء اغبسابية كاغبياة الصناعية كالذكاء االصطناعي
كغَته.
كجود نظاـ متكامل يعتمد على الرمزية كالتجريدية كالتلخيصية ,كوبوؿ اجملتمع بسرعة إىل ؾبتمع للمعرفة
اليت تغَت من شكل كمبط العبلقات السائدة فيو ,كشكل النخبة اعبديدة كربويلها إىل لببة من ؿبللي
الرموز.
انتشار ما ييعرؼ بشبكات اؼبعلومات اليت جعلت من اؼبعلومات صناعة استثمارية تستفيد منها الدكؿ
اؼبالكة ؽبا ,لتقدـ خدماهتا لبلستفادة منها ُب التخطيط السليم كازباذ القرارات اؼبناسبة.
فمثل ىذه التداعيات قد فعلت من الدكر اؼبتعاظم للمهارات كالكفاءات اؼبرتبطة باؼبعرفة ,حيث شرع ُب
استخداـ موارد التعليم القائمة كاؼبستحدثة على كبو ذبديدم ,من خبلؿ ما يعرؼ بالشبكات اؼبعرفية
اليت أصبحت تشكل البٌت التعليمية للمستقبل ,باعتبارىا كما يرل (" )Langeآليات تعاكف ال تسمح
فقط بتقاسم اؼبعلومات كاؼبعارؼ اؼبتخصصة ,أك بتبادؿ اؼبهارات كاؼبعارؼ اعبديدة ,بل بابتداعها".
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كيتضح من ىذا اؼبتغَت اؼبعرُب بتداعياتو اليت شكلت ثورة ىائجة أنو سيصبح حاكمان كمؤثران ُب اغبياة
التعليمية داخل مدرسة اؼبستقبل ,ليس بتوفَتىا للمعرفة كاؼبعلومات كجعلها متاحة أماـ أفرادىا ,بل ُب أف
ربرص على أف تراعى ُب ىذه اؼبعرفة التفجر اغبادث فيها بشكليو الكمي كالكيفي.
فمن الناحية الكمية أصبح حجمها يتضاعف كل شبانية عشر شهران تقريبان ,فبا يدؿ على سرعة ىذه
اؼبعلومات أك ما يسمونو باؼبعرفة فائقة السرعة بسبب تزايدىا حسب رؤية (اميل فهمي) دبتوالية ىندسية
(َُ)
يصبح عندىا "رأس اؼباؿ اؼبعرُب ُب اجملتمع ؾبموعة من اغبقائق اؼبعركفة ,مضركبان ُب عدد من يعرفوهنا"
كا﵀سوبة ُب زيادة أعداد الدكريات العلمية ُب شىت فركع اؼبعرفة ,كالكم اؽبائل من الكتب كاؼبطبوعات
كاؼبتزايد من النظريات العلمية كما صاحبها من اكتشافات كابتكارات كاخًتاعات كتطبيقات العلم.
كمن الناحية الكيفية فقد أدل ىذا التفجر الكمي إىل حدكث تغَت ُب كيف اؼبعرفة ,كُب ظهور اغباجة
إىل زبصصات دقيقة نتيجة لصعوبة تقدًن كل اؼبعرفة ُب زبصص كاحد ,فمالت فيو اؼبعرفة إىل التجزئة

كالتقسيم الدقيق للتخصصات العلمية .ككلها أمور فرضت التوجو إىل اؼبعرفة اؼبستقبلية لتتجو اذباىا
طبيعيا لتصبح شظايا ,حيث تصَت عرضة ؼبزيد من التقسيم الكامل كالتشتت .كتشتتها ناتج من مصادر
االنتشار اؼبتزايد لبلبتكار ,كالنتيجة ىي قاعدة معرفية بالغة التشتت ,األمر الذم يصعب من عملية
تكوين نظرة كاسعة كمتكاملة لؤلشياء.
كمثل ىذ ه األمور ذبعل من معلمي اؼبستقبل كمصادر للمعرفة مطالبُت حبسن توزيع ىذه اؼبعرفة داخل
اؼبدارس اليت يعملوف هبا ,كبأف يوفركا لكل متعلم اغبق ُب اغبصوؿ على ىذه اؼبعرفة كعلى نوعية جديدة
منها ,دبا يتفق كاحتياجاتو ُب أية مرحلة تعليمية يبركف هبا ,كبأف يقدموا معرفة منهجية منظمة تتيح الربط
بُت اؼبهارات كاؼبعارؼ كاؼبواقف؛ ألهنا إذ قدمت بدكف ىذه الربط فلن تكفى إلنتاج التعلم ,كبأف يقوموا
بسد حاجة اؼبتعلم ُب التعرؼ على تشكيلة كاسعة من اجملاالت ,ال بطريقة سطحية بل بتعمق كاؼ
يتيح لو التمكن فبا يقدـ لو ,من خبلؿ تنويع بٌت التخصص فيها ,كاستحداث زبصصات جديدة ؼبقابلة
ظاىرة التخصص ُب مؤسسات التعليم العايل كاعبامعي اليت فرضتها اؼبعرفة اعبديدة من ناحية ,كمقابلة
التخصصات اليت تقتضيها اغبياة اؼبهنية اؼبستقبلية من ناحية أخرل.
كإنو على الرغم من ذلك فإف معلمي اؼبستقبل ُب إطار مراعاهتم النعكاسات اؼبتغَت اؼبعرُب ؼبطالبوف بأف
يأخذكا ُب االعتبار أف تداعيات ىذه الثورة اؼبعلوماتية قد تؤذف عند ( )Francis Fukuyamaباهنيار
عظيم ُب العبلقات كالركابط االجتماعية كالثقافية نتيجة ما يعرؼ دبجتمع ما بعد العوؼبة Post

 ,Goloblizationكنتيجة لتحويل اؼبعلومات من ؾبرد أدكات أك عتاد ألسلوب عمل كتفكَت كإدارة,
تشتمل اؼبعلوماتية فيها على ثبلثة عناصر :العتاد  ,Hardwareكالربؾبيات  ,Softwareكاؼبوارد
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اؼبعرفية  .Knowledge Wareكلتجعلها تشتمل على منظومتُت متكاملتُت نبا :منظومة إدارة اؼبعرفة
 ,Knowledge Managementكمنظومة تكنولوجيا اؼبعرفة .Knowledge Technology
كىذا يفرض النظر إىل اؼبتغَت اؼبعرُب ُب بعده اآلخر كىو البعد التكنولوجي الذم تتحوؿ عنده اؼبعارؼ
من ؾبرد حقائق نظرية إىل تطبيقات عملية ,ألف نظرية منفصلة عن العمل كالتطبيق ال تكفي ُب حد
ذاهتا إلنتاج التعلم ُب مدرسة اؼبستقبل خاصة مع كجود تقارب بُت العلم كالتقنية ,فالتطورات التقنية تنتج
أدكات عملية أفضل تساعد بدكرىا ُب ربسُت أدكات التجريب ,كتوفَت الركابط بُت التقنية اؼبستنَتة
بالعلم ,كالعلم اؼبدعم بالتقنية يعد أساسا للتطور السريع للمعرفة.
فالتطور التكنولوجي أصبح متغَتان أساسيان ُب رسم أية صورة للمستقبل؛ ؼبعرفة مدل تأثَته على اؼبعلمُت
مستقببل ,باعتباره الوجو اؼبكمل لثورة اؼبعرفة ,فما تأٌب بو التكنولوجيا من آماؿ كطموحات تعتمد كلها
على قوة العلم كتستند إىل عامل اؼبعرفة.
كتتأتى أنبية النظر إىل ثورة التكنولوجيا من كوهنا قد أحدثت تأثَتات كاسعة على اجملتمعات بصفة عامة
كعلى الًتبية اغبادثة فيها بصفة خاصة .فقد أدت بالفعل إىل إدخاؿ البشرية ُب عصر االتصاؿ العاؼبي,
كىي بإلغائها للمسافات أصبحت تسهم بقوة ُب تشكيل ؾبتمعات الغد .فهي تستطيع أف تصل إىل
أقصي اؼبناطق دكف اعتبار ألم زمن كاف ,كأصبحت كوسيط فعاؿ ُب اغبوارات التفاعلية ,ال على إرساؿ
اؼبعلومات كتلقيها فحسب بل أيضا على التخاطب كالنقاش كنقل اؼبعارؼ كاؼبعلومات دكف قيود تفرضها
اؼبسافات .كما أدت إىل تغيَتات كثَتة ُب حياة اإلنساف ُب ؾباالت عديدة ,أدت إىل زيادة ُب
االستهبلؾ ,كمزيد من التعلم كاالنتقاؿ كالتوصل ,كتبادؿ الكثَت من اؼبعتقدات كاألفكار كاألمباط
السلوكية .كبات من تأثَتىا على اجملاؿ التعليمي ذاتو االىتماـ بفكرة التعلم مدل اغبياة ,كتطور
تكنولوجيات التعليم ,كزيادة الطلب االجتماعي على التعليم ,كالتوسع ُب زيادة اؼبخصصات اؼبالية,
كظهور مفاىيم من مثل :التعلم الذاٌب ,كالتعليم عن بعد ,كالتعلم عن قرب ,كالتعليم اؼبصغر ,كالتعليم
الذكي ,كغَتىا.
كالتعامل مع ىذه التأثَتات كإف مثلت عامبلن أساسيان ُب فهم اؼبعاصرة ,أصبح يتطلب النظر ؽبذه الثورة ُب
رؤية شاملة ,تأخذ ببيعديها :األكؿ ُب كوهنا يسرت االتصاؿ بالغَت على الصعيد العاؼبي كلو ,فبا جعلها
أداة من أدكات االنفتاح اػبارجي .كالثاين أهنا قد تؤدم باجملتمع إىل االنغبلؽ كالعزلة ,زبوفان من أف يؤدم
تغلغلها إىل زبلخل ركابط التضامن اليت تكونت داخل األسرة أك داخل اجملتمع .كىذا يبلح من
تضاعف أنشطة الًتفيو لشغل أكقات الفراغ اليت تعزؿ األفراد أماـ شاشات اغبواسب اليت قد تؤدم
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باألفراد إىل فقداف اغبس بالواقع من حوؽبم .لكن! ىل معٍت ذلك أف يقف معلمو اؼبستقبل مكتوُب
األيد أماـ ما ربدثو ىذه التكنولوجيا ,سلبا كاف أـ إهبابيا؟!.
إننا نعتقد أف معلمي اؼبستقبل دكف األخذ بالتكنولوجيا كأسباهبا ىم معلموف يسَتكف على هنج ما
مضى .إال أف ىذا يعٍت حيث أخذىم بأسباب التكنولوجيا أال تكوف ىناؾ ضوابط ُب استخدامها,
حبيث يتم الًتكيز ُب تعليم أفرادىا على حسن استثمارىا كحسن اإلفادة منها بعيدا عن مثالبها األخرل.
فيمكن اإلفادة منها ُب كوهنا تفتح أفاقان جديدة للتنمية ,بالقضاء على عزلة اجملتمعات ,كبتمكُت األفراد

من االتصاؿ بغَتىم ,كبكوهنا أكثر إفادة ُب ميداف البحث العلمي ,حيث تتيح ؼبشتغليو الوصوؿ إىل
قواعد البيانات الدكلية ,كإهباد ما يباثل ـبتربات حقيقة تسمح للباحثُت متابعة حبوثهم كىم ُب ؾبتمعاهتم
األصلية ,إضافة إىل كوهنا ستصبح ؿبكان للتفريق بُت اجملتمعات اليت سيكوف بوسعها إنتاج ؿبتول
اؼبعلومات ,كاجملتمعات اليت ستقتصر على تلقى ىذه اؼبعلومات دكف أف تشارؾ مشاركة حقيقة فيها,
كعلى معلمي اؼبستقبل أف تصبح عامبلن حاظبان ُب ربديد :إىل أم نوع من اجملتمعات سيكوف ؾبتمعهم؟.
كربديد ىذه الكينونة من اؼبتطلبات األساسية ُب سياؽ عامل سريع التغَت ,تتطور فيو اؼبعرفة كتتجدد
بسرعة ,ال تكوف كظيفة اؼبدرسة فيها ىي النقل اؼبنظم للمعلومات ,بل أف تصبح مطالبة بتأكيد عدد من
اؼبهارات ,مثل القدرة على التكيف كاؼبركنة ,كالقدرة على التعامل مع التغَت السريع دبا يرافقو من غموض,
كالقدر على نقل األفكار من ؾباؿ آلخر ,كالنظر إىل اؼبسائل ُب ترابطها كتشابكها ,كالقدرة على
استشراؼ التغَت كاالستعداد لو كالتهيؤ للتأثَت فيو .كإف ىذا لن يكوف بدكف معلمُت يقوموف بتوليد
اذباىات جديدة لدل متعلميهم ,منها ضركرة التجاكب بدينامية مع التقدـ العلمي كالتكنولوجي الذم
يصنع اؼبستقبل ,كيقلل الفجوة التكنولوجية اؼبتزايدة عمقان ,كتعبئة العلم كالتكنولوجيا ككضعهما ُب خدمة
أمباط التنمية االجتماعية كاالقتصادية هبدؼ اغبد من التعبئة التكنولوجية حياؿ البلداف اؼبنتجة ؽبا,
كتسريع برا مج تنمية اؼبوارد البشرية لتلبية االحتياجات من األيد العاملة اؼبرتبطة بعمليات التحديث,
كإقامة نظم تستهدؼ النهوض بأساليب تفكَت عملية تشجع مبو اإلنتاجية ُب صبيع اجملاالت كعلى
مستويات النشاط البشرل كلو.
فلمعلم اؼبستقبل الدكر األكرب ُب تعزيز ىذه التوجهات؛ حُت يستطيعوف أف يزيدكا اؼبتعلمُت باؼبعارؼ
كاؼبهارات التكنولوجية اؼبتقدمة اليت تتيح ؽبم القدرة على التقييم كاالختيار كالتكيف كاالستخداـ البلزمة
ؼبتطلبات أسواؽ العمل اؼبستقبلية (حكومية كانت أـ خاصة) ,كأف يكونوا كقنوات الكتساب كنقل
كتطويع كنشر اؼبعرفة اؼبتولدة ُب أكباء كثَتة ,بعد يسانبوا ُب ربديث الربامج القائمة ,كإدخاؿ ربديثات
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جديدة ُب العلوـ كالرياضيات كتكنولوجيا اؼبعلومات كإدارة اؼبعرفة كإدارة التكنولوجيا ,كُب إقامة جسر من
أكاصر التعاكف بينهم كبُت اؼبؤسسات اإلنتاجية من حوؽبم.
كإقامة مثل ىذه اعبسور يتطلب من ناحية أخرل قياـ كافة مؤسسات اجملتمع اليت تستفيد من ـبرجات
النظاـ التعليمي أف تسهم ُب تزكيد اؼبدارس اليت يتعلم فيها أبناؤىم دبا تتطلبو من تكنولوجيات كأجهزة
حديثة ,أيا كاف شكل ىذه اؼبدارس؛ ألنو إذا كاف عدد كبَت من اؼبدارس اػباصة اغبالية كبعض من
اؼبدارس اغبكومية اليت أصبحت سبتلك ىذه التكنولوجيات ,فإف غالبية اؼبدارس غَت مزكدة هبا بعد .كأف
مرد ذلك كجود تفاكت قائم نتيجة للفجوات االجتماعية كاالقتصادية اليت تفصل بُت اعبماعات
اؼبختلفة ,ألنو مهما كانت قوة الدكلة ينبغي أف تكوف للمشاركة الشعبية عامة كمشاركة اؼبؤسسات
اإلنتاجية خاصة اغبجم األكرب ُب سبويل ىذه التقنيات.
كعلى الرغم من ذلك فإننا نؤكد على أف العربة ليست ُب اقتناء اؼبستحدثات التكنولوجية اغبديثة فقط,
بل ُب كيفية اإلفادة منها؛ ألف التكنولوجيا ُب النهاية ليست إال ؾبموعة من اآلالت أك األدكات ,كىي
أبعد من ذلك ألهنا سلوؾ يتم تعليمو ليتم توظيفو فيما يفيد ,كألف اقتناء ىذه األدكات دكف إدراؾ
اغباجة إليها ال يبكن أف يسهم ُب تنمية األفراد.
كإمبا اؼبهم ىو كجود اإلحساس اغبقيقي لديهم لقيمة ىذه اؼبستحدثات .كىذا اإلحساس يبكن ُب فهم
أهنا تساعد ُب متابعة كنشر كحف كتوظيف كتدفق اؼبعلومات ,كُب كوهنا تعد اؼبتعلمُت لًتبية اؼبستقبل,
فتثَت دافعية التعلم لديهم ,كتزيد من اىتمامهم هبا كمصادر للتعلم ,كتوفَت نوع من التفاعل اإلهبايب
معها.
كىكذا يتضح أف تأثَت متغَت الثورة التكنولوجية كركيزة أساسية ؼبدرسة اؼبستقبل ببيعديو الفكرم الذم
يتمثل ُب الرباءا ت ,كاؼبادم الذم يظهر ُب عمليات التصميم كالربؾبيات اليت تتجسد ُب منتج معُت
كرقائق كغَتىا ,قد هبعل من اؼبدرسة نواة حقيقة ُب بناء قاعدة تكنولوجية ذات ىوية كطنية كمتطلب
رئيسي كالزـ لتوطُت كاستنبات التكنولوجيا .يقوؿ (" )H.Strongإف بناء قاعدة تكنولوجية يفرض
عملي ا الدراسة اؼبتخصصة للتكنولوجيات اؼبتاحة عاؼبيا ,الختيار ما ىو أكثر مبلءمة منها لؤلكضاع
ا﵀ليةٍ ,ب االجتهاد ُب تطويع ما يتم اختياره لتلك األكضاع .فمن شأف ىذا أف ينمي القدرة التكنولوجية
داخل اجملتمع ,كينمي اإلبداع".
مكانة المعلم ومواصفاته في الفكر التربوي
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حُت التعرض لقضية اؼبعلم ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي يستحسن تناكؽبا من عدة زاكيا ,يتم
اعبمع فيها بُت اؼبكانة اليت عليها اؼبعلم ُب ىذا الفكر ,كبُت الصفات اليت يتحلى هبا ,كىذا ما يتضح
من التناكؿ التايل:
(ُ) مكانة اؼبعلم ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي
حظى اؼبعلم دبكانة عظيمة ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي ,كارتفع فضلو كشأنا عاليا كمنزلة رفيعة ,كتتأتى
ىذه اؼبكانة من عدة أمور ,األكؿ منها يشَت إىل أف ربقيق أىداؼ التعلم منوط حبسن اختيار القائم
عليو ,إذ بو تتحقق أىداؼ الًتبية كالتعليم .يقوؿ بدر الدين بن صباعة "إذا سربت أحواؿ السلف
كاػبلف مل ذبد النفع وبصل غالبا ,كالفبلح يدرؾ طالبا إال إذا كاف للشيخ (للمعلم) من التقول نصيب
كافر ,كعلى الشفقة كنصحو للطبلب دليل ظاىر .كاؼبتعلم لن يستطيع بلوغ مراده كربقيق أىدافو إال إذا
أحسن اختيار من يعلمو حبيث يعتمد ُب كل فن من ىو أحسن تعليما لو كأكثر ربقيقا فيو كربصيبل منو
كأخربىم".
كاألمر الثاين يكمن ُب أف القائم دبهنة التعليم من أكثر األفراد تأثَتا ُب اؼبتعلم ,كأف صفاتو أسرع انتقاال
إليو من صفات غَته ,كإف اؼبتعلم إذا أحب معلمو أصبحت أىداؼ اؼبعلم أىدافو .كأصبح اػبضوع
لرغباتو كإطاعة توجيهاتو ال سبس كرامتو كال ذبرده من صفاتو الشخصية ,كصار يسلك ُب السمت
كاؽبدل مسلكو ,كيراعى ُب اؼبعلم كالدين عاداتو ,كيقتدم حبركاتو كسكناتو ُب عاداتو كعبادتو ,كيتأدب
بآدابو ,كال يدع االقتداء بو.
كاألمر الثالث يشَت إىل أنو مهما استحدث ُب التعليم من طرؽ ككسائل ,كمهما أضيفت إليو من
موضوعات جديدة .كطور ُب مناىجو ,كرصد لو من ماؿ ,كأقيم لو أفخم اؼبباين ,كزكد بأحدث األجهزة
كالوسائل التعليمية كاألثاث اؼبناسب ,كمهما كضع من فلسفات كتصورات عن اؼبواطن ,فإف كل ذلك ال
يبكن أف وبقق نفسو ,كال يًتجم إىل مواقف موضوعية كعبلقات كتفاعبلت كخصائص سلوكية إال عن
طريق اؼبعلم الذم يقوـ دبهنة التعليم.
أما األمر الرابع يشَت إىل أف مهنة التعليم اليت يبتهنها اؼبعلم تعد األساس ُب قباح اؼبهن األخرل .يقوؿ
(ُ )Chandlerب كتابة الًتبية كاؼبعلم اعبديد " Education and The New Teacherإف مهنة
التدريس ىي اؼبهنة األـ  The mother professionلكل اؼبهن األخرل ,كذلك ألهنا تسبق
صبيع اؼبهن األخرل كما أهنا الزمة ؽبا ,كتعترب اؼبصدر األساسي الذم يبهد للمهن األخرل كيبدىا
بالعناصر البشرية اؼبؤىلة علميا كاجتماعيا كفنيا كأخبلقيا" .فهي أشرؼ اؼبهن بعد النبوة ,فمهتم عظيمة
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الشأف ,ذبمع بُت إفادة العلم كهتذيب النفوس عن األخبلؽ اؼبذمومة ,كإرشادىم إىل األخبلؽ ا﵀مودة,
كىي تستدعى من الكماؿ فيمن يتكفل هبا ماال تستدعيو سائر اؼبهن األخرل.
كفد تعددت ركافد ىذه اؼبكانة ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي دبصادره اؼبختلفة .ففي القرآف الكرًن ذكر
فضلو ُب أكثر من موضع ,نذكر منها-:
جعل اؼبعلم فبن يشهدكف بالتوحيد مع ا﵁ سبحانو كتعايل كمع اؼببلئكة األطهار ﴿ ىش ًه ىد اللَّوي أىنَّوي ال إلى ىو
ً
إالَّ يىو كالٍ ىمبلئً ىكةي كأ ٍيكليوا العًٍل ًم قىائً نما بًالٍ ًق ٍس ًط ال إلى ىو إالَّ يىو ى ً
يم ﴾ (آؿ عمراف.)ُٖ :
ى
ى
العز ييز اغبىك ي
ً
ً
و
ً
ً
َّ
َّ َّ
ين أيكتيوا الع ٍل ىم ىد ىر ىجات﴾
ين ىآمنيوا من يك ٍم كالذ ى
يتساكل اؼبعلم مع اؼبؤمن التقي ﴿يػى ٍرفى ًع اللوي الذ ى
(اجملادلة.)ُُ:
ً
اسأىليوا أ ٍىىل ِّ
الذ ٍك ًر إف يكنتي ٍم ال تىػ ٍعلى يمو ىف ﴾ (النحل.)ّْ :
ىجع ىل اؼبعلم فبن يطلب منهم العلم ﴿ فى ٍ
ى
َّ ً
َّ ً
ين ال يػى ٍعلى يمو ىف﴾
ين يػى ٍعلى يمو ىف كالذ ى
يفضل اؼبعلم غَته من البشر الذين ال يعلموف بعلمو ﴿ ىى ٍل يى ٍستى ًوم الذ ى

(الزمر.)ٗ :
رفع مكانة اؼبعلم بعلمو فوؽ مكانة من يبلك ,كىذا يتضح من توجو سيدنا داكد كسيدنا سليماف إىل
كسلىٍي ىما ىف
رهبما باغبمد كالشكر لتفضيلهما على كثَت من العباد بنعمة العلم كاؼبعرفة ﴿كلىىق ٍد آتىػٍيػنىا ىد ياكىد ي
ً ًً ًً
ً
ُت ﴾ (النمل.)ُٓ :
ًع ٍل نما كقىاال اغبى ٍم يد لًلَّ ًو الَّ ًذم فى َّ
ضلىنىا ىعلىى ىكث وَت ِّم ٍن عبىاده اؼبيٍؤمن ى
ً
ً
ُت ًدبىا يكنتي ٍم تػي ىعلِّ يمو ىف
ُب التزامو دبا أكجبو ا﵁ عليو نعت بالربانية ُب درسو كتعليمو ﴿كلىكن يكونيوا ىربَّانيِّ ى
ً
اب كًدبىا يكنتي ٍم تى ٍد ير يسو ىف﴾ (آؿ عمراف.)ٕٗ :
الكتى ى
ً
ً و
ً
َّهوا ًُب
وبمل أمانة التبليغ كالدعوة اليت ضبلها األنبياء كاؼبرسلوف فىػلى ٍوال نػى ىفىر من يك ِّل ف ٍرقىة ِّمٍنػ يه ٍم طىائ ىفةه لِّيىتىػ ىفق ي
الدِّي ًن كلًي ً
نذ يركا قىػ ٍوىم يه ٍم إ ىذا ىر ىجعيوا إلىٍي ًه ٍم لى ىعلَّ يه ٍم ىٍوب ىذ يرك ىف ﴾ (التوبة.)ُِِ :
ي
كجاءت السنة اؼبطهرة لتكمل كذبم ل ىذا الفضل ,كترفع أيضا من تلك اؼبكانة اليت عليها العلماء
العاملوف على تعليم غَتىم ,أصحاب العلم كالتقى ,كأفردت ؽبم كصفا فبيزا كمكانة سامية ,حيث-:

إف العلماء وبتلوف اؼبرتبة الثانية بع د األنبياء صلوات ا﵁ عليهم ُب التفضيل .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
"لؤلنبياء على العلماء فضل درجتُت ,كللعلماء على الشهداء فضل درجة" .فهذا اغبديث يضع العلماء
ُب مرتبة تالية ؼبرتبة األنبياء ,كيضعهم ُب مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء ,كالشهداء قد كعدكا باعبنة.
كيقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "أقرب الناس من درجة النبوة أىل العلم كاعبهاد".
اؼببلئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا دبا يطلب .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "إف اؼببلئكة لتضع
أجنحتها لطالب العلم رضا دبا يطلب .كؼبداد ما جرت بو أقبلـ العلماء خَت من دماء الشهداء ُب سبيل
وزهف يوـ القيامة مداد العلماء بدـ الشهداء".
ا﵁ ,يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "يي ى
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يفضل العلماء بقية الناس .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "خيار أميت علماؤىا" كحىت على العابد .أخرج
الًتمذم ُب سنتو أف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلمة قاؿ "فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم"؛
أل ف قليل العلم خَت من كثَت العبادة كما يقوؿ (ابن عبد الرب) "ككفى اؼبرء علما إذا عبد ا﵁ ,ككفى باؼبرء
جهبل إذا أعجب برأيو ,إمبا الناس رجبلف :عامل كجاىل ,فبل سبار العامل ,كال رباكر اعباىل".
العلماء كرثة األنبياء .يقوؿ الرسوؿ صلي ا﵁ عليو كسلم فيما أخرجو البخارم ُب صحيحو "العلماء كرثة
األنبياء" ,كاألنبياء مل يورثوا درنبا كال دينارا ,كإمبا كرثوا العلم ,كالعلم نور ,كالعلماء مصابيح الدنيا ,فمن
أخذه أخذ حب كافر.
جعل موت عامل أصعب على قبيلة كاملة .يقوؿ صلي ا﵁ عليو كسلم "ؼبوت قبيلة أيسر من موت
عامل".
يستغفر للعلماء من ُب األرض كالسماء .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "يستغفر للعامل من ُب السموات
كاألرض".
تفضيلو صلى ا﵁ عليو كسلم جمللس العلم كالتعليم كاختياره لو .فقد أخرج ابن ماجة ُب سننو أف الرسوؿ
صلى ا﵁ عليو كسلم قد رأل ؾبلسُت ,أحدنبا فيو قوـ يدعوف ا﵁ عز كجل كيرغبوف إليو ,كُب الثاين
صباعة يعلموف الناس ,فقاؿ صلى ا﵁ عليو كسلم :أما ىؤالء فيسألوف ا﵁ فإف شاء أعطاىم كإف شاء
منعهم .كأما ىؤالء فيعلموف الناس ,كإمبا بعثت معلماٍ ,ب عدؿ إليو كجلس معهم.
كاتضحت ىذه اؼبكانة من تشديده صلى ا﵁ عليو كسلم على مهمة الًتبية ككاجب التعليم ,حُت خطب
يوما يهدد اؼبتعلمُت الذم ال يعلموف اعباىلُت ,كما حذر اعباىلُت الذين ال يسعوف القتباس العلم من
العلماء .فقاؿ :ما باؿ أقواـ ال يفقهوف جَتاهنم كال يعلموهنم كال يعظوهنم كال يأمركهنم كال ينهوهنم؟
كماؿ باؿ أقواـ ال يتعلموف من جَتاهنم كال يتفقهوف كال يتعظوف؟ كا﵁ ليعلمن قوـ جَتاهنم كيفقهوهنم
كيعظوهنم كيأمركهنم كينهوهنمٍ ,ب نزؿ .فقاؿ قوـ :من تركنو عٌت هبؤالء؟ قاؿ :األشعريوف ,ىم قوـ فقهاء,
كؽبم جَتاف جفاء من أىل اؼبياه كاألعراب ,فبلغ ذلك األشعريُت ,فأتوا رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو ,فقالوا:
يا رسوؿ ا﵁! ذكرت قوما خبَت كذكرتنا بشر ,فما بالنا؟ فقاؿ :ليعلمن قوـ جَتاهنم كليعظنهم كليأمرهنم
كلينهوهنم ,كليتعلمن قوـ من جَتاهنم كيتعظوف كيتفقهوف أك ألعاجلنهم العقوبة ُب الدنيا .فقالوا يا رسوؿ
ا﵁! أتفطن غَتنا؟ فقاؿ ذلك أيضا .فقالوا :أمهلنا سنة ,فأمهلهم سنة ليفقهوىم كيعلموهنم كيعظوهنمٍ ,ب
اف داك ً
قرأ صلى ا﵁ عليو كسلم قولو تعايل ﴿ ليعًن الَّ ًذين ىك ىفركا ًمن ب ًٍت ً
ً ً
يسى ابٍ ًن
يل ىعلىى ل ىس ى ي ى
ى ى ي ٍ ى ٍ
كد كع ى
إسىرائ ى
مرىًن ىذلً ى ً
ً
و
س ىما ىكانيوا يػى ٍف ىعليو ىف ﴾
ىٍ ى
ص ٍوا كىكانيوا يػى ٍعتى يدك ىف (ٖٕ) ىكانيوا ال يػىتىػنى ى
ك دبىا ىع ى
اى ٍو ىف ىعن ُّمن ىكر فىػ ىعليوهي لىبٍئ ى
(اؼبائدة.)ٕٗ-ٕٖ :
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كُب ضوء ىذا أفردت كتب الًتاث الًتبوم صفحات طواؿ عن أنبية اؼبعلم كبياف مكانتو ,فذكرت أقواؿ
كثَت من السابقُت ُب حق اؼبعلم كفضلو .يقوؿ أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رضي ا﵁ عنو مشَتا على
أنبية أخذ العلم من أىلو "ما أخاؼ على ىذه األمة من مؤمن ينهاه إيبانو ,كال من فاسق بُت فسقو,
كلكٍت أخاؼ عليها رجبل قد قرأ القرآف حىت أزلقو بلسانوٍ ,ب تأكلو على غَت تأكيلو".
على كرـ ا﵁ كجهو قاؿ معظمان العلم كمعظما أستاذه "أنا عبد من علمٍت حرفان كاحدان ,إف شاء
كاإلماـ ٌ
على كرـ ا﵁ كجهو يقوؿ فيو:
باع كإف شاء اسًتؽ" .كيذكر (ابن عبد ٌ
الرب) شعران منسوبا لئلماـ ٌ

الناس من جهة التمثيل آكفاء
نفس كنفس كأركاح مشاكلة
فإف يكن ؽبم من أصلهم حسب
ما الفضل إالٌ ألىل العلم إهنم

أبوىم آدـ كاألـ من حواء
كأعظم خلقت فيهم كأعضاء
يفاخركف بو فالطُت كاؼباء
على اؽبدل ؼبن استهدل أدالء

كللرجاؿ على األفعاؿ أظباء
كقدر كل امرئ ما كاف وبسنو
كاعباىلوف ألىل العلم أعداء
كضد كل امرئ ما كاف هبهلو
كيشَت (ابن سحنوف) ُب رسالتو اؼبفضلة آلداب اؼبعلمُت إىل قوؿ عثماف بن عفاف رضي ا﵁ عنو بعد أف

صبع القرآف الكرًن كأرسل نسخا منو إىل األمصار اؼبختلفة "كل من تعلم القرآف كعلمو فهو فبن اصطفاه
ا﵁ من بٍت آدـ" .كسلماف الفارسي يقوؿ "إمبا مثل اؼبعلم كمثل رجل عمل سراجا ُب طريق مظلم
ليستضئ بو من مر بو ,ككل يدعو إىل اػبَت" .كابن مسعود رضي ا﵁ عنو يقوؿ "ثبلث البد للناس
منهم :أمَت وبكم بينهم كلواله ألكل بعضهم بعضا ,كشراء اؼبصاحف كبيعها كلواله لقل كتاب ا﵁,
كمعلم أكالدىم كيأخذ على ذلك أجرا كلواله لكاف الناس أميُت".
كقر اإلماـ الشافعي أستاذه مالكان بقولو" إذا ذكر العلماء فمالك النجم ,كما أحد أمن على من
كقد ٌ
مالك بن أنس" .كاإلماـ ابن حنبل رضي ا﵁ عنو يقوؿ عن أستاذه الشافعي "ما أحد من أصحاب
اغبديث ضبل ؿبربة إالٌ كالشافعي عليو منو .فقلنا :يا أبا ؿبمد! كيف ذلك؟ قاؿ :إف أصحاب الرأم
كانوا يهزؤكف بأصحاب اغبديث حىت علمهم الشافعي كأقاـ عليهم اغبجة".
كقد أشاد اػبلفاء كاألمراء دبكانة اؼبعلمُت كذلك ,فها ىو اػبليفة األموم عبد اؼبلك بن مركاف يشيد
باؼبعلم كهبعلو أحد الثبلثة الذين هبب أال يستخف هبم عاقل ,فيقوؿ "ثبلثة ال ينبغي للعاقل أف
يستخف هبم ,العلماء كالسلطاف كاألخواف ,فمن استخف بالعلماء فقد أفسد دينو ,كمن استخف
بالسلطاف أفسد دنياه ,كمن استخف األخواف أفسد مركءتو".
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كقيل ألحد اػبلفاء :قد حقق ا﵁ لك كل مرغوب كمأرب ,فهل بقيت لذة أك بغية مل تتلها؟ فقاؿ :نعم
بقيت لذة كاحدة ىي أعلى من صبيع ما نلتو ,كأفخم من كل ما باشرتو ,بل مل تقرب منها لذة من
لذات الدنيا ,كال مرتبة من مراتب اػببلفة العليا ,كىي أف أجلس ؾبلسا كمجلس مشايخ اغبديث فأملي
كأشرح كأفيد.
كجاء ُب نصيحة ألحد اػبلفاء كسط رسالة" كاعلم أف مواقف العلماء من ملك مواقع السرج اؼبتألقة
كاؼبصابيح اؼبتعلقة ,كعلى قدر تعاىدؾ ؽبا تبذؿ من الضياء ,كذبلو بنورىا صور األشياء .كمر ىاركف
الرشيد حبلقة ؿبمد بن اغبسن ,فقاـ الناس كلهم إال ؿبمد بن اغبسن ,فخرج األذف كنادم ؿبمدا بن
ك مل تقم مع
اغبسن ,فذىب ؼبقابلة الرشيد ,فلما عاد سألو أصحابو عما كاف ,فقاؿ :سألٍت الرشيد :مالى ى
فسٌر بإجابيت".
رى ي
الناس؟ فقلت :ىك ي
ت أف أخرج عن طبقة العلماء إىل طبقة العامة ,ي
كجاء ُب كتابات األئمة كالفقهاء كُب نصائحهم ما يؤكد ىذه اؼبكانة .يقوؿ (أبو حامد الغزايل) ُب مؤلفو
إحياء علوـ الدين "إف أشرؼ ـبلوؽ على األرض ىو اإلنساف ,كإف أشرؼ شيئ ُب اإلنساف قلبو ,كإف
اؼبعلم مشتغل بتكميلو كتطهَته كسياقتو إىل القرب من ا﵁ عز كجل فمن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا
عظيما كخطرا جسيما ,فليحف آدابو ...فهو متصرؼ ُب قلوب البشر كنفوسهم ,كيبارس أشرؼ
الصناعات بعد النبوة ...كىو نور من أنوار النيب صلى ا﵁ عليو كسلم يصلح االقتداء بو ,كالذم لن
دعى عظيما ُب ملكوت
يكوف إال بالعلم ٍب العمل هبذا العلم فمن علم كعمل دبا علم فهو الذم يي ٌ
السموات ,فإنو كالشمس تضيء لغَتىا كىي مضيئة ُب ذاهتا ,ككالزىرة اليت يطيب روبها كىي طيبة ُب
ذاهتا فاؼبعلم بالنسبة لتبلميذه مثلو مثل األب بالنسبة ألبنائو ,كالرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم يقوؿ :إمبا
أف منكم مثل الوالد لولده ,بل إف حق اؼبعلم على التبلميذ يفوؽ حق الوالد على أبنائو ,على أساس أف
معظم جهد األب ألبنائو من تغذية ككساء كتطيب إمبا يعينو على اغبياة الدنيا ,أما ما يقوـ بو اؼبعلم فهو
يعينهم على اغبياة اآلخرة .كجعل اؼبعلم خَت اآلباء ,فقد قيل :اآلباء ثبلثة :أب كلدؾ ,كأب رباؾ ,كأب
علمك ,كخَت اآلباء من علمك".
كاحتل العلماء منزلة دكهنا منزلة الوالة كاغبكاـ أنفسهم عند (ابن القيم اعبوزيو) ُب "الرسالة التبوكية" ُب
َّ ً
ىطيعوا اللَّو كأ ً
ً
وؿ كأ ٍيكًيل األ ٍىم ًر ًمن يك ٍم ﴾ (النساء)ٓٗ :
الر يس ى
ىطيعيوا َّ
ين ىآمنيوا أ ي ى
تفسَته لقولو تعايل ﴿ يىا أىيػُّ ىها الذ ى
بأنو ليس األمراء كحدىم ىم اؼبقصودكف ,كالصحيح أهنا متناكلة للصنفُت صبيعا ,فإف العلماء كاألمراء
كالة األمر الذم بعث ا﵁ بو رسولو ,فإف العلماء كالتو حفظا كبيانا كذبا عنو كردا على من أغبد فيو كزاغ
عنو ,كاألمراء كالتو قياما كعناية كجهادا إلزاما للناس بو ,كأخذىم على يد من خرج عنو.
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كما أكد (ا﵀اسيب) ُب "الرعاية غبقوؽ ا﵁" على أف أفضل اػبلق للناس رجل قصر نفسو على العلم,
كآخر بذؿ نفسو ؼبؤكنة الناس ,ك مؤكنة عامل رعى اؼبتعلمُت ,كساع بذؿ نفسو للمساكُت .ك(بدر الدين
ابن صباعة) ُب "تذكرة السامع كاؼبتكلم ُب أدب العامل كاؼبتعلم" يبجد العلم كالعلماء ألهنم خَت الناس,
كرتبتهم تلي رتبة النبوة ,كمن يكرـ العامل فقد أكرـ سبعُت نبينا ,كمن أكرـ معلما فكأمبا أكرـ سبعُت
شهيدا ,كاؼبقصود بالعلماء ىم العلماء العاملوف كاألبرار اؼبتقوف الذين ال يطلبوف العلم ؼبنافع شخصية أك
لغايات دنيوية.
كأنشد (الزرنوجي) ُب كتابو "تعليم اؼبتعلم طريق التعلم" يقوؿ ُب حق اؼبعلم "إف من علمك حرفان كاحدان
فبا ربتاج إليو ُب الدين فهو أبوؾ ُب الدينٍ ,ب أنشد يقوؿ:
كأكجبو حفظان على كل مسلم
رأيت أحق اغبق حق اؼبعلم
لتعليم حرؼ كاحد ألف درىم
لقد حق أف يهدم إليو كرامة
كُب رسائلهم جعل إخواف الصفا اؼبعلم أبا؛ ألف اؼبعلم أب لنفسك ,كسبب لنشوئها كعلة حياهتا ,فكما
أف كالدؾ أعطاؾ صورة جسدانية فمعلمك أعطاؾ صورة ركحانية ,كذلك أف اؼبعلم يغذم ركحك كيربيها
باؼبعارؼ ,كيهديها طريق النعيم كاللذة كالسركر األبدية كالراحة السرمدية ,كما أف أباؾ كاف مسببا لكوف
جسدؾ ُب دار الدنيا كمربيك كمرشدؾ إىل طلب اؼبعاش فيها اليت ىي دار الفناء كالتغيَت ساعة بساعة,
فسل يا أخي ربك أف يوفق لك معلما رشيدا ,ىاديا سديدا.
كمل يغفل اللغويُت أف يتحدثوا ُب كتاباهتم عن مكانة اؼبعلم ,ؼ (اػبليل بن أضبد الفراىيدم) يقوؿ "إف
مل تك ن ىذه الطائفة من أىل العلم أكلياء ﵁ تعاىل فليس ﵁ تعاىل كيل" .ك(أبو األسود الدؤيل) يقوؿ
"اؼبلوؾ حكاـ على الدنيا ,كالعلماء حكاـ على اؼبلوؾ" ,ك(ابن قبلبة) يقوؿ "مثل العلماء ُب األرض مثل
النجوـ ُب السماء ,من تركها ضل ,كمن غاب عنها ربَت" .ككاف اػبليفة اؼبعتضد يطوؼ يوما ُب البستاف
كىو آخذ بيد ثابت بن قرة ,إذ جذهبا دفعة كاحدة كخبلىا .فقاؿ ثابت :ما بدؿ يا أمَت اؼبؤمنُت؟ فقاؿ
اؼبعتضد :كانت يدم فوؽ يدؾ ,كالعلم يعلو كال يعلى عليو .ككاف أبو معاكية العامل الكفيف يتغذل مع
اػبليفة ىاركف الرشيد مرة ,فلما انتهى الغذاء كأراد العامل أف يغسل يديو قدـ لو شخص ما الطست
كاإلبريق كصب عليو ,كؼبا انتهي العامل من غسل يديو شكر ذلك الذم أكاله العناية كصب عليو ,كلكنو
اكتشف أف الذم فعل ذلك ىو الرشيد نفسو على كثرة خدمو .فقاؿ العامل :يا أمَت اؼبؤمنُت! ,إين أعتقد
أنك فعلت ىذا تكريبا للعلم ,فأجاب الرشيد :ىو كذلك يا أبا معاكية.
كعلى ذلك فإف الشرؼ الذم أضفاه ا﵁ على أىل العلم ,كعلو اؼبنزلة اليت أكالىا الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
كسلم ؽبم ,كحسن الذكر عند علماء السلف ,مرتبط بالعمل بو ,كناتج ؼبا يقوموف بو من حف الدين,
066

دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي

جامعة جرش الخاصة -كلية العلوم التربوية

بتوضيح ما أنزؿ ا﵁ ,كنقل شرائعو ,كتدكين مشاىده ,كقيامهم حبف كحدة األمة كسباسكها كاستمرارىا,
كإخراج أجياؿ قادرة على التعامل مع بعضها البعض ُب تواد كانسجاـ ,ىدفهم كاحد ,كرسالتهم ذباه
أنفسهم كأمتهم كدينهم كاضحة.
(ِ) صفات اؼبعلم ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي
ال شك أف اؼبكانة اليت حظى هبا اؼبعلم ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي إمبا ترجع إىل ما نعت بو من
صفات ,كما اتسم بو من أخبلقيات ذبعلو معلمان كعاؼبا كعامبل .فاؼبعلم العامل العامل ىو اإلنساف
العامل بالشيء ,اؼبكتسب صفة العلم إذا استيقن الشيء كبينو.
ً
ض ًربػي ىها لًلن ً
العالً يمو ىف﴾ (العنكبوت﴿ , )ّْ :كلى ٍو
ك األ ٍىمثى ي
اؿ نى ٍ
يقوؿ تعايل ﴿كتًٍل ى
كما يػى ٍعقلي ىها إالَّ ى
َّاس ى
ً َّ ً
ً
ً
الرس ً
رد ا﵁
وؿ ى
ين يى ٍستىنبًطيونىوي مٍنػ يه ٍم ﴾ (النساء .)ّٖ :فقد ٌ
ىرُّدكهي ىإىل َّ ي
كإىل أ ٍيكًيل األ ٍىم ًر مٍنػ يه ٍم لى ىعل ىموي الذ ى
ىنا حكمو ُب الوقائع إىل استنباط العلماء ُب كشف حكم ا﵁ ,كأغبق رتبتهم ُب ىذا الكشف
ً َّ ً
ين أيكتيوا العًٍل ىم ﴾ (العنكبوت.)ْٗ :
ات بػىيِّػنى ه
كاالستنباط برتبة األنبياء ﴿بى ٍل يى ىو آيى ه
ات ًُب ي
ص يدكر الذ ى
كاؼبعلم العامل ىو الوزير كاألمَت كاغبارس كالقاضي كالكاتب كصاحب الشرطة كالزارع كالصانع ,فهو
اؽبيئة اغباكمة بأصبعها ,حُت يقوـ ب توضيح أدكار ىذه الوظائف كأنبيتها ُب حياة األفراد كاجملتمعات
كنقلها إىل اؼبتعلمُت .كبالتايل فإف أصحاب ىذه الفئات إف أحسنوا أك أساؤكا -كما يقوؿ
الظواىرم -فإف للعامل نصيبا ُب ذلك؛ إذ أف كل إنساف يعمل كفق مبدئو كاستعداده ,كالعلماء ىم
اؼبوكوؿ إليهم أمر ىذه اؼببادئ ,فهم حبسن كعظهم كإرشادىم كقوة تأثَتىم كتعليمهم قادركف على
إصبلح تلك اؼببادئ أك إفسادىا ,كعظهم كإرشادىم كقوة تأثَتىم كتعليمهم قادركف على إصبلح
تلك اؼببادئ أك إفسادىا ,كعلى جلب الشركر أك إبعادىا ,كىم اؼبلقاة عليهم تبعة كل تقصَت,
كالراجع كل خَت إىل عملهم ,كإف صبلح اجملتمع مرىوف بصبلح العلماء كصبلح األمراء.
كإنو لن يكوف اؼبعلم على ىذه اؼبكانة كتلك الدرجة من التقدير كالتأثَت ُب اآلخرين ما مل يكن
متصفان بصفات سبكنو من ربمل أعباء الرسالة اليت يؤديها ,فهو ال يعلم بعلمو فقط ,بل حبسن عملو
كسياستو الناجحة ُب هتذيب األفراد كتربيتهم قبل تعليمهم .كىذه الصفات تتضح ُب أقواؿ كثَت من
اؼبربُت اؼبتقدمُت ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي .فها ىو أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رضي ا﵁ عنو
يقوؿ "تعلموا العلم ,كتعلموا للعلم السكينة كاغبلم ,كتواضعوا ؼبن تعلموف ,كتواضعوا ؼبن تعلموف
منو ,كال تكونوا جبابرة العلماء ,فبل يقوـ عملكم هجهلكم" .كيقوؿ رضي ا﵁ عنو" تفقهوا قبل أف
تسودكا  ...ككونوا أكعية للكتاب ,ينابيع العلم ,كسلوا ا﵁ رزؽ يوـ بيوـ ,كعدكا أنفسكم ُب اؼبوتى,
كال يضركم أف ال يكثر مالكم".
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كيذىب عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو إىل أف اؼبعلم ينبغي أف يكوف دقيق النظر ,ذكي القلب,
مرىف اغبس إذا علم أك خطب أك كع أك حدث ,فإذا أحس نشاط السامع كرأل األبصار
شاخصة كبوه أًب ما بدأه ,كإف شعر أف الفتور يدب إىل السامع فليمسك.
كىذا يتضح من قولو "حدث الناس ما حدجوؾ بأبصارىم( ,أم صوبوا أنظارىم إليك) ,كأذنوا لك
بأظباعهم (أصغوا) ,كغبظوؾ بأبصارىم ,فإذا رأيت منهم فًتة فأمسك".
كبقراءة ما ذكره اإلماـ الشافعي من أقواؿ يتضح أنو قد ركز على عدد الصفات هبب أف يتصف هبا
من يتصدل ؼبهنة التدريس ,كمنها:
حبو للعلم "من ال وبب العلم فبل خَت فيو ,كال يكن بينك كبينو معرفة كال صداقة".
اغبرص على تقول ا﵁ "فزينة العلماء التقول ,كحليتهم حسن اػبلق ,كصباؽبم كرـ النفس".
االتساـ بالزىد كاإلعراض عن رغبات الدنيا "ال عيب بالعلماء أعظم من رغبتهم فيما زىدىم ا﵁
فيو ,كزىدىم فيما رغبهم ا﵁ فيو".
تأكيد أقوالو باغبجج كاألدلة "مثل الذم يطلب العلم ببل حجة كمثل حاطب ليل" ,يريد من يطلب
العلم كيكتبو على غَت فهم  ,أك يأخذه من عامل غَت ثقة ,كمن غَت أف يبحث عن اغبجة .يركم
عنو تلميذه الزعفراين فيقوؿ :ظبعت الشافعي يقوؿ "من تعلم علما فليدقق فيو لئبل يضيع دقيق
اؼبعلم ,كدقيق العلم ىي مسائلو اػبفية اليت ربتاج إىل عمق نظر".
كُب كتابو "أخبلؽ العلماء" يضع (ؿبمد بن اغبسُت اآلجرم) اؼبتوَب سنة َّٔىػ ؾبموعة من
الصفات ليتحلى هبا اؼبعلم ,كمنها اإلخبلص لرسالتو ,كدكاـ االشتغاؿ بالعلم كالعبادة ,فبل يرل إال
معلما أك متعلما ,كال يصاحب إال كاحدا من ثبلثة :عامل يتعلم منو إف كاف أعلم منو ,كعامل مساك
لو فهو يذاكره لئبل ينسى ,كمتعلم يعملو لوجو ا﵁ .كعليو أف يكوف دائم السعي لزيادة علمو ,فأينما
ظبع بعل م يقصده ,كأف يداكـ التفاعل مع أقرانو ,كأف يبتعد عن اغبكاـ كأىل الدنيا ,كأف وبرص على
القرىب من الفقراء ,كأف يتيقن عملو فَتاعي مستول األذىاف ,كيصرب على بطئ الفهم حىت يفهم بو
كيداريو.
كىذه الصفات تقًتب مع ما كضعو العامل اللغوم (اػبليل بن أضبد الفراىيدم) من صفات للمعلم,
فقد رأل أف يكوف اؼبعلم طالبا يتحرل العلم عند من ىو أعلم منو ,كأف يكوف معلما يقدر ما
عنده ,كأف يكوف مذاكرا يلتقي دبن ىم دبستواه ليناقشهم كيدارسهم ,كأف يكوف متواضعا يبسك
زماـ نفسو إذا التقى دبن يركنو أعلى منهم.
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كأشار (أضبد بن مسكويو) إىل أف اؼبعلم ينبغي أف يكوف من ذكم األخبلؽ الفاضلة ,حلو الكبلـ,
طلق الوجو ,لُت العريكة ,صبيل اؼبظهر ,ال يوحش اؼبتعلمُت ,وبادثهم دبا يفهمونو كيتدبركنو ,فهم
قدكهتم كمثلهم ,يتجنب الزجر كالشدة كالتعريض باؼبقصر ,وبادثهم باللُت كالبشاشة كاللطف ,حبسن
اإللقاء إليهم ,ينزؿ إىل مستول عقوؽبم كمداركهم ,يكثر من ضرب األمثلة البسيطة اليت تؤثر ُب
نفوسهم ,فإف حسن التصرؼ لو أثر ُب التوجيو كالتهذيب.
كما أنو من سباـ آلة العامل أف يكوف فهيما ,كقورا ,بطيء االلتفات ,قليل اإلشارة ,ال يصخب كال
يلعب ,كال ىبفو كال يلغو ,كيكفيو أف يتأدب بأدب اإلسبلـ ٍب يفعل ما يشاء .قيل إلظباعيل بن
اسحق :لو ألفت كتابا ُب آداب القضاء؟ فقاؿ :كىل للقاضي أدب غَت أدب اإلسبلـ!! .كأف يضع
علمو حيث ي علم أنو ينفع "إف للعلم آفة كىجنة كنكرا ,فآفتو نسيانو ,كىجنتو أف تضعو عند غَت
أىلو ,كنكره الكذب فيو "كذلك مصداقا لقولو صلى ا﵁ عليو كسلم "آفة العلم النسياف ,كإضاعتو
أف ربدث بو غَت أىلو" .كيقوؿ عكرمو" إف ؽبذا العلم شبنا .قيل :كما شبنو؟ قاؿ :أف تضعو عند من
وب فظو كال يضيعو" .كأف يكوف حسن السمت قليل الكبلـ ,ذلك ما قالو (يوسف بن عبد الرب)
"كأحسن ما رأيت ُب أدب التعلم كالتفقو من النظم ما ينسب إىل الؤلؤ من الرجزٍ ,ب ذكر:
كُب كثَت القوؿ بعض اؼبقت
كاألدب النافع حسن السمت
كمل يغفل (أبو حامد الغزايل) ُب رسالتو "أيها الولد" أف يذكر اؼبعلم بأنو ينبغي أف يتمتع دبحاسن
األخبلؽ ,باعتباره نائبا عن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ُب ىداية األمة ,كىذه ا﵀اسن ىي البصر
كاغبياء كالوقار كالسكوف كالتأين ,كأف يكوف قدكة لطبلبو ُب أقوالو كأفعالو ,فبل يكذب فعلو قولو.
يضاؼ إىل ذلك ما ذكره إخواف الصفا ُب ؾبموع رسائلهم من ضركرة أف يكوف اؼبعلم ذكيا ,جيد
الطبع ,حسن اػبلق ,صاُب الذىن ,ؿببا للعلم ,طالبا للحق ,غَت متعصب لرأم أك مذىب من
اؼبذاىب.
ككضع صاحب "تذكرة السامع كاؼبتكلم ُب أدب العامل كاؼبتعلم"(بدر الدين بن صباعة) للمعلم
ؾبموعة من اآلداب كالصفات يبكن حصرىا ُب-:
 أف يراعي اآلداب اإلسبلمية من تقول كذبرد كتواضع كتسامح.

 أف يقصد نشر العلم ,كإحياء الشرع ,كطبوؿ الباطل كالشر ,كمداكمة اػبَت كاغبق.
 أف يداكـ على مراقبة ا﵁ ُب السر كالعبلنية ,كعلى اػبوؼ منو ُب صبيع حركاتو كسكناتو.

 أف يصوف العلم كما صانو علماء السلف ,كيقوـ لو دبا جعلو ا﵁ تعاىل من العزة كالشرؼ.
 أف يتخلق بالزىد ُب الدنيا ,كأف يتقلل منها بقدر اإلمكاف الذم ال يضر بنفسو كال بعيالو.
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 أف ينزه علمو عن أف هبعلو سلما يتوسل بو لؤلغراض الدنيوية من جاه أك ماؿ أك ظبعة أك
شهرة.

 أف يتنزه عن دينء اؼبكاسب كرذيلها طبعا ,كعن مكركىها عادة كشرعا.
 أف وباف على القياـ بشعائر اإلسبلـ كظواىر األحكاـ.
 أف وباف على اؼبندكبات الشرعية القولية كالفعلية.
 أف يعامل الناس دبكارـ األخبلؽ.

 أف يطهر ظاىره كباطنو من األخبلؽ الرديئة ,كأف يعمره باألخبلؽ اؼبرضية.
كُب دراستو عن االىتمامات الًتبوية عند ابن خبلد الرامهرزم يورد (على خليل أبو العينُت) ؾبموعة من
الصفات اليت ذكرىا الرامهرمزم للمعلمُت ,كمنها األمانة العلمية ,كإدراكهم ؼبشكبلت الواقع,
كاستخدامهم لعلمهم ُب حلها ,كالتفقو كالفهم ؼبا يقولونو ,كالثقة ُب دينهم ,كالصدؽ ُب حديثهم,
كال عدالة ُب أقواؽبم ,كالعمل دبا يقولوف بعيدا عن اللغط ,كأال يكونوا أصحاب ىول يدعوف الناس إليو,
كأف يتصفوا باؼبوضوعية كالتقول كالورع ,كأف يًتكوا البدع ,كأف هبتنبوا الكبائر ,كأف يكونوا من اؼبتمكنُت
علميا ,علماء بالسنة ,متفقهُت ُب الدين ,ؿبًتمُت ألساتذهتم كمشاىبهم كمعلميهم ,ؾبدين ُب طلب
اغبقيقة ,ؾبتهدين ُب ربصيل العلم كمذاكرتو ,مداكمُت ُب طلبو ,حريصُت على نشره ,متنافسُت فيو,
حريصُت على إفهاـ متعلميهم بقدر أفهامهم ,متواضعُت لتبلميذىم ,رفقاء هبم ,جامعُت بُت الركاية
كالدراية ,فيعرفوف القوؿ من أين جاء؟ كيفهمونو حق الفهم ,معلقُت اللساف عن اػبطأ ,مقرنُت العلم
بصاحل العمل ,ليكوف عملهم داعيا كىاديا.
كاىتم (ابن سينا) ُب كتابو "السياسة" بوضع ؾبموعة من الصفات للمعلم ,بأف يكوف "عاقبل ,ذا دين,
بصَتا برياضة األخبلؽ ,حاذقا بتخريج الصبياف ,كقورا رزينا ,بعيدا عن اػبفة كالسخف ,قليل التبذؿ
كاالسًتساؿ حبضرة الصيب (اؼبتعلم) ,غَت كز كال جامد بل حلوا لبيب ,ذا مركءة كنظافة كنزاىة .كيشًتط
(القلقشندم) ُب اؼبعلم حسن القد ,ككضوح اعببُت ,كسعة اعببهة ,كاكبسار الشعر فيها ,كفطنة العقل,
كثقافة الذىن ,كحدة الفهم ,كالعدؿ كالعفة كسعة الباؿ.
كُب ضوء ىذه األقواؿ يبكن القوؿ أف اؼبربُت القدامى قد نظركا إىل اؼبعلم ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي من
صبيع نواحيو اعبسمية كالعقلية كاالجتماعية كاألخبلقية ,كأكضحوا أنو مهما أكٌب اؼبعلم من علم ,فإنو لن
هبملو إال ؿباسن األخبلؽ كمكارمها ,فمىت أحب اؼبعلم أف تنظر العيوف إليو باإلجبلؿ ,فليقرف بعلمو
كرًن األخبلؽ ,من قناعة كزىد كتواضع كحلم كآناة ,فإنو إف فعل ذلك فقد يصَت مصباحا يقتدل بو ُب
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ظلمات الشبهةٍ ,ب ليكن دبا علمو كمن ال ينسب إىل علموُ ,ب االنبساط إىل اؼبتعلمُت ,كترؾ
االستطالة عليهم ,فمن ىزه علمو إىل اإلعجاب بنفسو فقد أكرثو الكرب كاػبيبلء ,كعرضو للعداكة
كالبغض ,كأحسن األدب للفضبلء أال يفخركا بشيئ فبا فضلوا بو على الدنباء (اآلخرين).
كعلى اؼبعلم أف يدرؾ أف من بُت اآلخرين من يبحث عن اؼبعايب كالنواقص ,كليعلم أف ابن آدـ إىل
عيب أخيو أسرع من السبع إىل فريستو ,كال أحد أخس مرتبة فبن يتبع القبيح ليستخرجو من بُت ظهراين
اغبسن .كعليو أف يكوف للتبلميذ إماما ,فيبدأ بتعليم نفسو كتقويبها ُب السَتة كالرأم كاللف  ,فيكوف
تعليمو الناس بسَتتو أبلغ من تعلميو بلسانو ,كمعلم نفسو كمؤدهبا أحق باإلجبلؿ كالتفضيل من معلم
الناس كمؤدهبم ,فا﵁ تعايل يقوؿ ﴿ أىتىأٍمرك ىف الن ً ً
نس ٍو ىف أىن يف ىس يك ٍم﴾ (البقرة ,)ُْ:كليتذكر دائما
ى
يي
َّاس بالٍ ِّرب كتى ى
قوؿ اغبسن رضي ا﵁ عنو "ال تكن فبن هبمع على العلماء كطرائف اغبكماء ,كهبرم ُب القوؿ ؾبرم
السفهاء ,كليذكر اؼبعلم أف العلم يدرؾ بالبصائر ,كالعمل يدرؾ باألبصار ,كأرباب األبصار أكثر".
كال شك أف ىذه اؼبواصفات اليت حددت للمعلم ُب الفكر الًتبوم اإلسبلمي تتضمن الرؤل الًتبوية
اؼبعاصرة اليت أشارت إليها بعض الدراسات العلمية ُب أف اؼبتعلمُت قد حددكا مواصفات اؼبعلم ُب عصر
اؼبعرفة ُب أف يكوف متفهما عطوفا ,اجتماعيا ,ؾبتهدا ,ؿببا للمتعلم ,شخصا حسنا ,مبوذجيا ,ناقبل
للقيم كمتمثبلن ؽبا ,إيثاريا  ,ينقل اؼبعرفة كهبيد مهارات االنفتاح عليها ,قدكة شخصية ,يتميز دبستول
مرتفع من التنوع كالتكامل بالنسبة ألدائو الوظيفي كاؼبعرُب كاإلدراكي اغبسي ,لديو قدرة مرتفعة على
ؿبب لغَته ,لديو كعي ذاٌب ,ذك ضمَت حي ,منضبط ,مستقر عاطفيان,
التخيل كالتفكَت ,وبًتـ مهنتوٌ ,
لديو رغبة ُب العمل اعبماعي ,يعي االحتياجات التعليمية كاؼبتطلبات العاطفية للمتعلمُت ,يتسم
بالذكاء ,كهبدد ُب عملو ,لديو نوع من اؼبغامرة.
كقد أكدت رؤية (بوؿ ديفيد كدكمينيك فورال) على أف اؼبتعلمُت يقدركف فيمن يقوموف دبهنة التعليم
أشياء كال وببذكف فيو أشياء .فأما ما يتعلق بأكجو التقدير فقد حصركىا ُب اؼبهارة ُب التدريس,
كالوضوح ,كاالىتماـ بالعمل ,كالتمكن اعبيد ُب الفصل ,كالعدؿ ,كاغبياد ,كالصرب ,كاؼبرح ,كالفهم القائم
على التعاطف ,كاالىتماـ باؼبتعلمُت كالرغبة ُب معاكنتهم ,كالعطف عليهم ,كاالىتماـ دبشاعرىم .كأما ما
يتعلق دبا ال وببذكنو فيمن يبتهن مهنة التعليم فتظهر ُب أهنم ال وببوف فيو الًتدد ُب الثناء على األداء
الطيب ,كا﵀اباة ,كالعقاب ,كقلة االستقرار ,كسرعة االستثارة ,كالثرثرة ,كاؽبذر ,كالتسلط ,كسرعة
االنفعاؿ.
كما تؤكد رؤية (ُ )Corinne Meierب حبثها عن "اؼبفاىيم اؼبستقبلية للمعلمُت حوؿ القدرة على
التعلم لدل الطلبة ُب اؼبدارس متعددة الثقافات "على أف اؼبتعلمُت قد حددكا مواصفات القائم دبهنة
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التعليم الذم يعترب قدكة ؽبم ُب كونو :متفهما ,عطوفان ,اجتماعيا ,ؾبتهدان ,ؿببا للتعلم ,حسنا ,مبوذجيا,
ناقبلن للقيم متمثبلن ؽبا ,إيثاريان ,ناقبل للمعرفة ,ؾبيدان ؼبهارات االنفتاح عليها ,قدكة شخصية ,متميزان
دبستول مرتفع من التنوع كالتكامل بالنسبة ألدائو التعليمي ,لديو قدرة مرتفعة على التخيل كالتفكَت,
ؿبًتمان ؼبهنتو ,مقدسان ؼببادئها ,ؿببان لغَته ,ذا ضمَت حي ,منضبطان ,مستقران عاطفيان ,لديو رغبة ُب العمل
بصورة صباعية ,كاعيان باغباجات التعليمية كاؼبتطلبات العاطفية للمتعلمُت ,متسمان بالذكاء ,ؾبددا ُب
علمو ,لديو نوع من اؼبغامرة".
كُب رؤية أكثر انفتاحية على اإلفرازات اؼبستقبلية اؼبصاحبة للتدفق اؼبعرُب حدد ()Juan Iglesias
الصفات اليت يصلح هبا القائم دبهنة التعليم للتفاعل مع معطيات القرف اعبديد ُب اآلٌب-:

 أف يكوف ذاٌب التوجيو ,متأمبلن كقادران على التعليم اؼبستمر ,كإعادة تعلم اؼبهارات اؼبهنية من
خبلؿ اؼببلحظة كالتسجيل اؼبنتظم ألفعالو ,كتقوًن آثار تدريسو على متعلميو ,كاالستخداـ اعبيد
للمعارؼ اؼبتخصصة لتعزيز األنشطة اؼبهنية.
 أف يقوـ بدكر فعاؿ كمستقل ُب تصميم كتقوًن كإعادة صياغة اسًتاتيجيات التعليم كالتدريس,
كذلك باؼبراجعة اؼبستمرة ؼبمارساتو التدريسية.
 أف يؤسس قراراتو اػباصة بالتطبيق النقدم للمعرفة الراىنة ُب ؾباؿ زبصصو ,كاستخدامو الدقيق
﵀تول كإجراءات ؾبالو اؼبعرُب.
 أف يكوف حساسان ؼبتطلبات الًتبية كالتعليم ,كاغباجة على العمل بشكل إهبايب لتحسُت اجملتمع
الذم يعيش فيو.
 أف يعيش كيبارس اؼببادئ اػبلقية كاألخبلقية اليت يستلزمها اجملتمع الديبقراطي ,دبا ُب ذلك
احًتاـ حقوؽ ككاجبات اإلنساف كارتباطو باآلخرين أيا كانت بيئاهتم ,كاحًتاـ طرؽ معيشتهم أيا
كانت البيئة اليت يعيشوهنا.

 أف يكوف لديو كعي جديد بأنبية اإلمكانيات التعليمية عالية اعبودة ُب صنع قول عاملة نشطة
كقادرة على التنافس.

 أف يبتلك اؼبهارات اليت وبتاجها كيتطلبها سوؽ العمل ُب اجملتمع ,كمن مثل مهارة االتصاؿ
اعبيد بُت األفراد ,كالقدرة على العمل كسط صباعة ,كمهارة حل اؼبشكبلت ,كاالبتكار,
كالتفكَت اؼبستقل.

 أف يبتلك مهارات عالية ُب إكساب اؼبتعلمُت اؼبهارات األساسية ُب التعليم (القراءة -الكتابة-
اغبساب -العبلقات -العقيدة).
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 أف يكوف ذا خلفية علمية كتكنولوجية حديثة.
 أف يكوف ذا خربة إدارية عالية يكتسبها ,من حسن إدارتو للفصل كحسن اؼبشاركة ُب األعماؿ
اإلدارية ُب اؼبدرسة.
 أف يكوف ذا خربة دكلية ,كذا حس جيد ُب فهم البيئة العاؼبية كاالذباىات كالقضايا الدكلية
كأثرىا على الًتبية كالتعليم ,كُب فهم التعدد الثقاُب كتنوعو.
 أف يؤمن بالتغيَت كحقيقة كضركرة ُب آف كاحد .كأف يبتلك القدرة على توجيهو لصاحل التنمية
الفعالة للمتعلمُت.
 أف تكوف لديو القدرة على ربمل مسؤكلية العمل التعليمي مع األعداد الكبَتة اليت ال غٌت
للمجتمع عنها ,كاليت تطرؽ أبواب التعليم ُب الوقت اغباضر كيتوقع ؽبا اؼبزيد ُب اؼبستقبل.
كىكذا يتضح أنو على الرغم من كجود شواىد تقلل من اؼبكانة اليت عليها اؼبعلم ُب العصر اغباضر ,إال
أف العملية التعليمية ستظل خبَت ما كجد قائم هبا خبَت ,كما كجد فئة منهم يدركوف مكانتهم اغبقيقة
كحقيقة الرسالة اليت يؤدكهنا .كإنو مهما قيل ُب حقهم ,كمهما كتب عنهم فسيظل اؼبعلم ىو اؼبؤثر األكؿ
كالفعاؿ ُب سلوؾ طبلبو كُب العملية التعليمية؛ ألف مكانتو ال تتوقف علي علمو فقط بل كعلى حسن
علمو ككضوح سياستو ُب هتذيب األفراد كتربيتهم قبل تعليمهم .فالتعليم باؼبقاؿ ,كالتهذيب بالفعل,
كأخبلؽ اؼبعلم كتصرفاتو تنطبع ُب نفوس األفراد أكثر فبا تنطبع أقوالو ,كخاصة إذا ما أجاد القياـ بأدكاره
اليت يفرضها عليو عملو اؼبهٍت ,كمتغَتات عصر اؼبعرفة الذم يعيشو.
واجبات المعلم في عصر المعرفة

يبكن بلورة األدكار اليت يؤديها اؼبعلم ُب عصر اؼبعرفة ُب استيعاب كإدارة التقنيات اغبديثة كاؼبتجددة,

كترسيخ قيم الوالء كاالنتماء للمجتمع ,كإنتاج اؼبعرفة كتوظيفها ,كاحًتاـ كرعاية قدرات متعلميو,
كموسوعة أكاديبية ثقافية متنوعة ,كباحث متمكن ,يتقن لغة اغبوار كإدارة اؼبناقشات ,إضافة إىل إدراكو
أنو اؼبعلم الذم يتغَت دكره من مالك اغبقيقة اؼبطلقة إىل معلم يقوـ بوظيفة رجل أعماؿ كمدير
مشركعات أك ؿبلل للمشكبلت ,ككسط اسًتاتيجي بُت اؼبدرسة كاجملتمع ,معلم يستنطق أحسن ما ُب
طبلبو من قدرات ,كيكتشف ما فيهم من مواطن نبوغ كعبقرية ,وبشد طاقات طبلبو ,كيستثَت ضباسهم,
كيثَت فضوؽبم ,كيبتلك من اػبربة الًتبوية كالثقافية اؼبتنوعة كالقاعدة اؼبعرفية العريضة ما هبعلو قادران على
مشاركة أبنائو ُب استكماؿ استعدادىم للتعامل مع مستقبل ىبتلف كلية عن حاضر يعيشو".
كىذه األدكار توضح أنو يبكن للمعلم ُب عصر التدفق اؼبعرُب إسهامات كاضحة ُب تشكيل الفكر
اؼبستقبلي لدل اؼبتعلمُت ,كتنمية القيم لديهم ,كتعديل السلوؾ ,كتكوين إرادة العمل ,ككلها تتطلب أف
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يكوف لدل اؼبعلم رؤية كاضحة كمستقبلية دبعامل النظرية الًتبوية اليت ذبمع بُت األصالة كاؼبعاصرة؛ دبراعاهتا
ؼبكانة الثوابت الثقافية لؤلمة ضمن عناصر النسق الثقاُب الكامل ؽبا ,كمتطلبات التنمية اؼبطلوبة كاؼبأمولة
كاؼبكانة اإلقليمية كالعاؼبية للمجتمع ,إضافة إىل ظبات إنساف اؼبستقبل.
كىي رؤية ال تكوف بغَت امتبلؾ اؼبعلم ؼبهارات التفاعل مع اؼبستقبل ,من مثل مهارة استخداـ الكمبيوتر
كتوظيفو ُب خدمة اؼبادة اليت يقوـ بتدريسها ,على اعتبار أف عملو اليوـ كمستقببل يقوـ ُب أساسو على
استخداـ أحدث ما توصل إليو العلم من تكنولوجيا متقدمة ,تساعده مساعدة فعالة ُب ربقيق مردكد
تعليمي على مستول عاؿ من اعبودة كاإلتقاف .كىذا يعٍت أف يكوف معلما:
يلم باإلضافة إىل إتقاف زبصصو إؼبامان شامبلن باغباسب كشبكاتو كبرؾبيات العرض اؼبختلفة
ٌ 

 يبتلك إمكانية كضع منهجو الدراسي على شبكة اإلنًتنت ,كالتفاعل مع طبلبو عن طريق ىذه
الشبكة.
 امتبلؾ مهارة إتقاف لغة أجنبية دبا يبكنو من القدرة على متابعة اعبديد ُب ؾباؿ زبصصو
العلمي ,كالقدرة على تفسَت كشرح اؼبصطلحات العلمية ُب ؾبالو.
 امتبلؾ مهارة البحث العلمي دبا ينمي فيو صفة اؼبعلم الباحث الذم يستطيع أف يعلم متعلميو,
ليس فقط كيف يتعلموف ,بل كيف يبحثوف عن اؼبعلوماتٍ ,ب الربط فيما بينها كربليلها كفق
رؤية نقدية شاملة كموضوعية.
فامتبلؾ اؼبعلم ؽبذه اؼبهارات البلزمة لعصر اؼبعرفة من شأنو أف هبعلو قادرا على-:
استثمار التقدـ التقٍت كأدكائو ُب إثراء عملية التعليم كالتعلم ,سواء من خبلؿ تقدًن خرباهتا ُب اؼبنهج ,أـ
استخدامها كتقنية مساعدة ُب تقدًن خربات بقية اؼبواد الدراسية.
هتيئة اؼبتعلم لتكوين مهارات االختيار كالرفض ؼبا أفرزتو الثورة اؼبتقدمة ُب تقنيات االتصاؿ من تنوع ُب
الثقافات اؼبصاحبة ؽبا ,إضافة إىل مواكبة التغيَت الذم ىو ظبة للحاضر كاؼبستقبل.
مواكب االطبلع على اعبديد اؼبناسب ُب زبصصو العلمي كاؼبهٍت ,األمر الذم هبعلو دائما ُب موضع
تعلم.
تنويع اػبربات العلمية كالبحثية كالتقنية اليت تغطي ؾباالت كاسعة من أنشطة اغبياة.
مد العملية التعليمية خارج أسوار اؼبدرسة اليت يعلم هبا ,بربطو للمواد اليت يدرسها ككاقع اغبياة اليومية
للمتعلمُت ,كبتنظيم ذبارب للتعلم ُب البيئة ا﵀يطة باؼبدرسة.
إدراؾ أف اؼبتعلم الذم سيواجو مستقببلن ىو متعلم قد قل توجيو األبوين أك السلطات الدينية لو ,بينما
زاد تلقيو للمعلومات من مصادر أخرل ,كي يستمع اؼبتعلم لو كيفهمو ,كحىت ينمى فيو حب التعلم,
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كيكسبو مهارات التفكَت العلمي كحل اؼبشكبلت كالتعلم الذاٌب ,كيعاكنو ُب ربصيل العلوـ اغبديثة
كالتقنية اعبديدة بطريقة سلمية ,كيفهمو أف اؼبعلومات اليت تلقاىا ليست ىي اؼبعرفة ,فاؼبعرفة تتطلب
جهدانكبَتان كانتباىا شديدان؛ إذ االنتباه العابر ال يكفي بل الواجب أف يستمر ىذا االنتباه.
إدراؾ ؾبموعة التحديات اليت يبوج هبا العامل من حولو ,من أجل البحث عن الكيفية اليت يتبلءـ هبا فكر
اؼبتعلمُت مع متغَتات العصر ,فهمان كنقدان كربليبلن كمشاركة ُب إحداث التغَتات اؼبستقبلية على النحو
اؼبرغوب فيو ,مع ما يدعم ىويتو اغبضارية خبصوصياهتا اؼبتميزة ,بالشكل الذم هبمع بُت أصالة اؼباضي
كعطاء اغباضر ,كدبا يبكن من صناعة مستقبل أفضل.
غزك قلوب متعلميو كعقوؽبم با﵀بة قبل العلم ,كباإلقناع كالفهم قبل اغبف كالتلقُت ,كضبل مفاتيح القوة
(امتبلؾ مفاتيح اؼبعرفة) ,كإشعاؿ جذكة التفوؽ عندىم ,فيكوف بالنسبة ؽبم قيادة فكرية تربوية اجتماعية
ُب تصوره العاـ ػبصائصهم كطبائعهم اؼبختلفة ,فيحسن توجيههم كإرشادىم بكونو مربيا قبل أف يكوف
معلمان ُب ضوء من أصوؽبم ,خاصة إذا امتلك القدرة على التأصيل للمفاىيم العلمية اليت يتوىل شرحها
تأصيبلن دينيان.
إدراؾ بيئة الفصل الدراسي الذم يؤدل فيو ,سواء أكانت بيئة كاقعية أـ بيئة مفضلة" ,بالصورة اليت ذبعلو
يفرض نوعا من اؽبيبة على اؼبتعلمُت ,ليس باستخداـ أدكات العقاب ,بل بتمكنو من مادتو كما يتعلق هبا
من كسائل كذبارب كما يستجد ُب موضوعاهتا ,كحبسن تقواه ﵁ عز كجل ,كإخبلصو ُب أداء األمانة,
كبصدقو كسرعة بديهتو ُب اؼبواقف العارضةٍ ,ب بقوة شخصيتو.
تنمية اإلبداع عند متعلميو؛ بتشجيعو على استقبللية الطبلب ,كباعتماده على أساليب تعليم تعاكنية
كاجتماعية ,بكونو ىو ذاتو مبدعان ,متمتعان بالثقة ُب النفس ,كباؼبركنة ,كاؼبثابرة ,كسرعة التعلم ,كالطموح,
كاغبساسية الشديدة اللتقاط اؼبثَتات ,كالقدرة على حل اؼبشكبلت ,كاالعتماد على النفس ,كالتحرر من
الضغوط ,كتأكيد االستقبللية كالذاتية.
كبرؤية ربليلية ؽبذه اؼبهاـ اؼبتجددة للمعلم الذم يتوىل أمر تعليم أجياؿ اؼبستقبل ُب عصر تدفق
اؼبعرفة ,يتضح أهنا ال تعٌت أبدا انتفاء قيامو دبجموعة أدكار تعد ىي األساس لكل ما يقوـ بو من مهاـ,
كما يتحملو من مسؤكليات ,أدكار تلزمو بأخبلقيات كآداب عالية ذباه نفسو ,كذباه طبلبو ,كذباه أفراد
ؾبتمعو .كىذه يبكن توضيحها ُب-:
(ُ) كاجبات اؼبعلم ذباه نفسو
سبثل ىذه الواجبات ما يتعلق بالفرد اؼبعلم ذاتو ,كال تتعداه إىل غَته إال بطريق القدكة ,كىذه الواجبات
ذبتمع ُب أمور منها:
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االلتزاـ باآلداب اإلسبلمية ُب مظهره العاـ ,فيكوف قدكة ُب لباسو كىندامو ,كعليو بالنظافة
ُ-
كالتطيب كلبس أحسن الثياب البلئقة بُت أىل زمانو ,كيكوف قصده ُب ذلك تعظيم العلم كأىلو.
كىذه يفصلها (بدر الدين بن صباعة) ُب قولو "إذا عزـ التدريس كحضر ؾبلس الدرس تطهر من
اغبدث كاػببث كتنظف كتطيب ,كلبس أحسن ثيابو البلئقة بو ,قاصدا بذلك تعظيم العلم" .كيستدؿ
دبا كاف يفعلو اإلماـ مالك رضي ا﵁ عنو إذا جاءه الناس لطلب اغبديث ,اغتسل كتطيب ,كلبس ثيابا
جددا ,ككضع رداءه على رأسوٍ ,ب هبلس على منصتو ,كال يزاؿ يبخر بالعود حىت يفرغ ,كقاؿ :أحب
أف أعظم حديث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم.
احًتامو لذاتو كشخصو ,من خبلؿ ؿبافظتو على القياـ بشعائر اإلسبلـ كظواىر األحكاـ,
ِ-
كإقامة الصلوات ُب اؼبساجد ,كإفشاء السبلـ ,كاألمر باؼبعركؼ ,كالنهى عن اؼبنكر ,كالصرب على أذل
اآلخرين ,كالنأم بنفسو عن كل ما يسبب لو اغبرج كىبالف قواعد مهنتو ,فبل يرل إال حيث يليق بو
كب أىل العلم ,كال يًتدد على اؼبنازؿ كالبيوت من أجل حفنة ماؿ فيحرص على أف يسعي إليو الطبلب
ال أف يسعي ىو إليهم .كؽبذا كاف اإلماـ أبو حنيفة النعماف رضي ا﵁ عنو ينصح اؼبعلم بأف يبتعد عن
ـبالطة التجار كالوجهاء كرجاؿ الديواف كالسلطة فإهنم يسيئوف الظن بو ,كيعتقدكف ميل اؼبعلم إىل أخذ
الرشوة كاؽبدايا منهم ,فإذا اضطر إىل لقائهم كـبالطتهم فعليو أف يصر على األمر باؼبعركؼ كالنهي عن
اؼبنكر أيا كانت الظركؼ؛ ألف ا﵁ ىو اؼبعُت كالناصر لو كللدين ,فإف اؼبعلم إذا فعل ذلك مرة ىابوه,
كمل يتجاسر أحد منهم على اهتامو أك إساءة الظن بو.
تنزيو العلم عن اؼبطامع ,بأال هبعل اؼبعلم علمو سلما يتوصل بو إىل األغراض الدنيوية من جاه
ّ-
أك ماؿ أك ظبعة أك شهرة أك تقدـ على أقرانو ,كما ينزه عن الطمع ُب رفق من طلبتو دباؿ أك خدمة أك
غَتىا بسبب اشتغاؽبم عليو أك ترددىم إليو .كىذا لن يكوف إال بأسلوبُت :األكؿ باغبرص على تقول
ا﵁ كدكاـ مراقبتو تعايل ُب السر كالعبلنية .كالثاين بتجنب مواضع التهم كإف بعدت ,كال يفعل شيئا
يتضمن نقص مركءة ,أك ما يستنكر ظاىرا كإف كاف جائزا باطنا ,فإنو يعرض نفسو للتهمة ,كيعرضو
للوقيعة ,كيوقع الناس ُب الظنوف اؼبكركىة كتأثيم الوقيعة ,فإف اتفق كقوع شيئ من ذلك غباجة أك
كبوىا أخرب من شاىده حبكمو كبعذره كمقصودة ,كيبل يأٍب بسببو ,أك يغفر عنو فبل ينتفع بعلمو,
كليستفيد ذلك اعباىل بو.
االلتزاـ بآداب تعليم العلم ,فيكوف كقورا رزينا ,ال ثرثارا أىوج ,فالوقار الزـ للعلم كللهيبة اليت ال
ْ-
بد منها للمعلم .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم" تعلموا العلم كتعلموا لو السكينة كللوقار" كيكوف حليما.
يقوؿ الليث بن سعد ألصحابو :تعلموا اغبلم قبل العلم.
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كيقوؿ عطاء بن يسار :مل يؤك شيئ أزين من حلم إىل علم .كركل عن إبراىيم بن آدىم كؿبمد بن
عجبلف قوؽبما :ما من شيئ أشد على الشيطاف من عامل حليم ,إذا تكلم تكلم بعلم ,كإف سكت
سكت حبلم .يقوؿ الشيطاف :انظركا إليو ,كبلمو أشد على من سكوتو"
قرف علمو بالعبادة؛ ألف العبادة اغبقة ال تكوف إال بعد علم ,كالعلم للصبلح كاإلصبلح ,كإذا
ٓ-
ً
الء حاججتم فًيما لى يكم بًًو ًع ٍلم فىلًم يرب ُّ ً
س لى يكم
ه ى ى
اجو ىف ف ى
كاف غَت ذلك فليس بعلم ﴿ ىىا أىنتي ٍم ىى يؤ ى ى ٍ ي ٍ ى
يما لىٍي ى
بًًو ًع ٍل هم ﴾ (آؿ عمراف .) ٔٔ:فاؼبعلموف العاملوف بعلمهم كدبا يقولونو من أكثر الناس إيبانا ,فيمدىم
ا﵁ بالعوف ,كيثبتهم بالقوؿ الثابت ﴿يػثىبِّت اللَّو الَّ ًذين آمنيوا بًالٍ ىقوًؿ الثَّابً ً
ت ًُب اغبىيىاةً ُّ
الدنٍػيىا ًكُب
ي ي ي ى ى
ٍ
ً
ً
الراس يخو ىف ًُب
اآلخىرًة﴾ (إبراىيم ,)ٕ :كذلك ألهنم يوقنوف حق اليقُت أف كل ما أنزؿ ا﵁ ىو اغبق ﴿ك َّ
ًً
ًً
ند ربػِّنىا كما ي َّذ َّكر إالَّ أيكليوا األىلٍب ً
ًً
اب﴾ (آؿ عمراف )ٕ :فأدب تعليم
ٍ
ى
الع ٍلم يػى يقوليو ىف ىآمنَّا بو يك ٌّل ِّم ٍن ع ى ى ى ي
العلم يفرض على اؼبعلم أف يكوف عامبل بعملو كما يقوؿ (أبو حامد الغزايل) "فبل يكذب قولو فعلو,
فمثل العامل اؼبرشد من اؼبسًتشدين مثل النقش من الطُت ,كالظل من العود ,فكيف ينتقش الطُت دبا
ال نقش فيو ,ككيف يستقيم الظل كالعود أعوج"
التجديد كالنمو العلمي ,فبل يقنع دبا حصلو كإمبا يبحث دائما عن اعبديد حيت يواكب التقدـ
ٔ-
العلمي كاالنفجار اؼبعرُب الذم يتزايد حجمو يوما بعد يوـ ,كيكوف مفتاحا من مفاتيح اؼبعرفة ,ال
ناقبل للمعرفة فقط ,كذلك دبداكمة البحث كالتأليف ,كاستمرار النمو العلمي كاؼبطالعة كالتفاعل مع
اآلخرين ".فبل يزاؿ الرجاؿ كما يقوؿ -سعيد بن جبَت -عاؼبا ما تعلم ,فإذا ترؾ التعلم كظن أنو قد
استغٌت كاكتفى دبا عنده فهو أجهل ما يكوف" .كال يستحى من طلب العلم ألف من أظهر حياء ُب
التماس العلم كقعد عنو لبس اعبهل كقنع قناع السفو ,كمن امتدت لو أيامو ُب غلواء جهلو حشر يوـ
القيامة أعمى .فاإلماـ على بن أيب طالب رضي ا﵁ عنو يقوؿ "اثناف ال يتعلماف :اؼبستحى كاؼبتكرب",
كمن قعد عن العلم مل يبلك اغبجة ,كمل يقدـ الدليل ,كمل يفهم اغبياة ,كمل يشارؾ ُب بنائها .كلذلك
قيل" من رؽ كجهو عن طلب العلم رؽ علمو" .كإىل ىذا أشار (ابن صباعة)" كيلزمو دكاـ اغبرص
على االزدياد؛ دببلزمة اعبد كاالجتهاد كاالشتغاؿ كاإلشغاؿ ,قراءة كإقراء ,كمطالعة كفكرا ,كتعليقا
كحفظا ,كتصنيفا كحبثا .كال يضيع شيئا من أكقات عمره ُب غَت ما ىو بصدده من العلم كالعمل إال
بقدر الضركرة ...كعليو أف يطالب نفسو ُب كل يوـ باستفادة علم جديد ,كوباسبها على ما
حصلو ...كلتكن نبتو ُب طلب العلم عالية فبل يكتفي بالقليل من إمكاف الكثَت ...كعليو أف يتمثل
اغبكمة القائلة :العلم ال يعطيك بعضو حىت تعطيو كلك ...كال يستقل بفائدة يسمعها ,أك يتهاكف
بقاعدة يضبطها ,بل يبادر إىل تعليقها كحفظها"
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االستمرار ُب التعلم م ن أجل االرتقاء كالزيادة ,كاغبرص على الدرس الذم يقدمو لتبلميذه.
ٕ-
يقوؿ اػبليل بن أضبد الفراىيدم" اجعل تعليمك دراسة لك ,كاجعل منظرة العلم تنبيها دبا ليس
عندؾ ,كأكثر من العلم لتعلم ,كأقلل منو لتحف " .كباللقاءات كاؼبناقشات مع الزمبلء" فمن أكثر من
مذاكرة العلماء مل ينس ما علم ,كاستفاد ما مل يعلم" ,خاصة إذا أخذ بقوؿ حكيم" إذا جالست
العلماء فكن على أف تسمع أحرض منك على أف تقوؿ" .كيقوؿ اغبسن بن على رضي ا﵁ عنو
البنو" كتعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن الصمت ,كال تقطع على أحد حديثا كإف طاؿ حىت
يبسك" .كبالبحث كاالطبلع كالقراءة ,كاالستماع إىل توجيهات اػبرباء كاؼبوجهُت كعلمهم ,كاألخذ
باعبديد ُب كل ما يتعلق بتخصصو ,كاؼبركر بالدكرات التدريبية اليت تعد لذلك.
احًتاـ التخصص الذم يدرسو من أكجب ما يلزـ اؼبعلم نفسو بو ,باعتباره جزءا من شخصيتو,
ٖ-
فهناؾ رابط يربط بُت اؼبعلم كالعلم الذم يدرسو ,كىو رابط الود كاالحًتاـ ,فما من معلم وبًتـ علمو
كزبصصو إال كبرع فيو .يقوؿ صاحب "اإلعبلـ دبناقب اإلسبلـ" (أبو اغبسن العامرم) "فمن الواجب
على أرباب الصناعات أال وبملو االغًتار دبا أكتيو من اؼبهارة ُب خاصي صناعتو على اػبوض فيما
ليس ىو من شأنو ,بل يعم ل على تفويض كل صناعة إىل أرباهبا ,كيوَب العارفُت هبا كاؼبتقدمُت فيها
أبلغ حقوقهم من التبجيل كاالحًتاـ"
كاحًتامو لتخصصو يستوجب منو أال يكوف إمعة ,بل يتطلب منو االبتكار كاإلبداع كاالجتهاد
ٗ-
فيما زبصص فيو ,عن طريق البحث كالتنقيب حىت كلو أخطأ؛ ألنو من الواجب على كل مشتغل
بالعلوـ أال يكابر ما أكجبو النقل الصريح ﵀بة التقليد ,كخصوصا ؼبن يشهد لو بالعصمة ,فإف اغبق ال
يعرؼ بالرجاؿ بل يعرؼ بنفسو ,فيعلم من أصابو ,كيعرؼ من أخطأه ,فبالبحث تستخرج دقائق
العلوـ ,كلوال اػبطأ ؼبا أشرؽ نور الصباح"
(ِ) كاجبات اؼبعلم ذباه طبلبو
يطرح الفكر الًتبوم ؾبموعة من الواجبات كاؼبسؤكليات يلتزـ بأدائها اؼبعلموف ذباه طبلهبم حىت يكونوا
قادرين على إنتاج الشخصية السوية اؼبتكاملة ُب أخبلقها كأىدافها كأساليب تعاملها ,بالطريقة اليت
تتفق كالشرع اغبكيم ,كتراعى عادات كتقاليد اجملتمع الذم توجد فيو .كىذه الواجبات تشتمل على
كاجبات ربدد دكر اؼبعلم ذباه طبلبو ُب كقت الدرس .ككاجبات تتعلق بدكر اؼبعلم ذباه طبلبو خارج
الدرس.
فأما ما يتعلق بدكر اؼبعلم ذباه طبلبو ُب كقت الدرس ,فيمكن ربديدىا ُب ؾبموعة من األمور-:
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االخبلص ُب تعليم الطبلب ,كعدـ البخل عليهم بتعليم ما وبسن ,فيعطى العلم أىلو لقولو
ُ-
صلى ا﵁ عليو كسلم " ال سبنعوا العلم أىلو ,فإف ُب ذلك فساد دينكم كالتباس بصائركم" كال يبنع من
إفادة ما يعلم ,كأف هبيب من سألو متعلما ,كأف يفيد من عاكده مستفهما كال يضجر منو ,كأف,
يسهل ؽبم سبيل طلب العلم ,كيبذؿ كل جهده من أجل معاكنتهم كمساعدهتم؛ ألف من سئل عن
علم فكتمو أعبم بلجاـ من نار جهنم.
توفَت اؼبعلم لدرسو ,كذلك من خبلؿ-:
ِ-
أ -أف يصلح ىيئتو كيأخذ زينتو عند إلقاء الدرس ,كينظف فمو بالسواؾ ,كيقص أظافره ,كيأخذ من
شاربو ,كيبشط شعره ,كينظف ثوبو ,كيغسل يده من أثر الطعاـ ,كيتجنب من األطعمة ما تكره
رائحتو ,كىبضب شيبو ,كيستعمل الطيب.
ب -إال يقوـ بالتدريس إال إذا أعد لو .فاؼبربوف أكجبوا على اؼبعلم أال ينتصب للتدريس حىت يظهر
استحقاقو لو ,كيشهد لو بو صلحاء شيوخو (أساتذتو) كصيانتو ,كبذلو عند كجود اؼبستحق ,كعدـ
البخل بو ,فبا عرؼ ُب الًتاث الًتبوم باإلجازة العلمية ,أك ما يعرؼ ُب عصرنا اغباضر بالدرجة
العلمية من كلية متخصصة كىي كليات الًتبية اليت سبنح ىذه الدرجة.
ج -إذا دخل اؼبعلم ُب الدرس نسى كل ما عداه من اعبوع كالعطش ,أك اؽبم كالغضب ,أك
االضطراب كالقلق.
د -وبًتـ مواعيد الدرس كال يتأخر عنو ,كأف هبلس اعبلسة اليت يستطيع من خبلؽبا أف يكوف بارزا عبميع
اغباضرين ,كأف يلتفت إىل اؼبتعلمُت التفاتا مقصودا حبسب اغباجة ,كىبص من يكلمو أك يسألو دبزيد
من االلتفات إليو كاإلقباؿ عليو.
أف يعد درسو مسبقا ,كيرتبو ترتيبا حبيث يراعى قواعد التدريس طبقا للزمن ا﵀دد ,فيبدأ معو
ق-
كينتهي بو ,كأف يراعي ُب إلقاء درسو الوضوح ُب اللف كالنطق ,فيصل ُب درسو ما ينبغي كصلو,
كيقف ُب موضع الوقف كمنقطع الكبلـ ,كال يرفع صوتو زائدا عن اغباجة ,كال ىبفضو خفضا ال
وبصل معو سباـ الفائدة .كوبرض على أال يطيل الدرس تطويبل يبل ,كال يقصر فيو تقصَتا ىبل ,كأف
يكرر كبلمو حىت يفهم عنو إف كجد من بينهم من ال يستطيع الفهم أك اإلحاطة دبا يقوؿ ,متأسيا
بالرسوؿ الكرًن الذم كاف يعيد الكبلـ ثبلثا حىت يفهم عنو ,كما تقوؿ السيدة عائشة رضي ا﵁
عنها.
حسن توجيو اؼبتعلم إىل العلم أك الصناعة اليت قد يرم أنو يربع فيو ,خاصة كأف (الزرنوجي) قد
ّ-
أكجب على اؼبتعلم أال ىبتار نوع العلم بنفسو ,بل يفوض أمره إىل أستاذه ,فإف األستاذ قد حصل لو
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من التجارب ُب ذلك ما يفيد ,فهو أعرؼ دبا ينبغي لكل كاحد كما يليق بطبعو .ك(ابن صباعة) يرل
أف اؼبعلم إذا علم أف تلميذا ال يصلح ُب فن أشار عليو بًتكو ,كاالنتقاؿ إىل غَته فبا يرجى فيو فبلحو؛
ألف الطالب إذا سلك ُب التحصيل فوؽ ما يقتضيو حالو أك ربملو طاقتو ,كخاؼ اؼبعلم كضجره
أكصاه بالرفق نفسو ,كذكره بقوؿ النيب صلى ا﵁ عليو كسلم "إف اؼبنبت ال أرضا قطع كال ظهرا أبقى",
ككبو ذلك فبا وبملو على األناة كاالقتصاد .يركل (أضبد شليب) أف يونس بن حبيب كاف يأٌب إىل
اػبليل بن أضبد الفراىيدم يتعلم منو العركض ,فصعب عليو تعلمو ,فقاؿ لو اػبليل يوما :من أم حبر
قوؿ الشاعر:
كجاكزه إىل ما تستطيع.
إذا مل تستطع شيئا فدعو
ففطن يونس ؼبا عناه اػبليل ,فًتؾ العركض كأخذ يتعلم النحو كقواعد اللغة حىت أصبح ُب ذلك إماما
كعاؼبا شهَتا.
تكوي ن االذباىات الصحيحة عند الطبلب كبو العلم ,فيبُت ؽبم أنو بقوة اإلرادة كالعزيبة يستطيع
ْ-
اإلنساف أف يتغلب على صعاب العلم ,كأف يصل ُب النهاية إىل اؼبكانة اليت يريدىا ,كيذكره بأف "من
هبلس حيث يكره كىو صغَت ,هبلس حيث وبب كىو كبَت" .كمن مناحي ىذا التكوين-:
أ -أف يوضح لو طريق
ب -إ عداد الفكرة كإلقائها .يقوؿ القلقشندم "إذا أردت أف تضع كبلما فأخطر معانيو ببالك ,كنق
لو كرائم اللف  ,فاجعلها على ذكر منك ليقرب تناكؽبا ,كال تتقدـ الكبلـ تقدما ,كاستعمل جزؿ
األلفاظ كسهلها كفصيحها ,كذبنب كل ما يكسب الكبلـ تعمية".
ج -أف وبدث بالعلم من يطلبو ,فبل وبدث بو من ال يشتهيو .يقوؿ (أبو حنيفة النعماف) رضي ا﵁
عنو "ال ربدث بفقهك من ال يشتهيو ,فيؤذيو كيؤذم جليسك ,كمن قطع عليك حديثك فبل تعده
فإنو كقليل ا﵀بة كاألدب".
د -أف يتيح فرص النقاش أماـ اآلخرين لتحقيق الفائدة كإزالة اعبهل ,شريطة أف يدكر ىذا النقاش ُب
اؼبوضوع أك الدرس الذم يتناكلو اؼبعلم.
أف يعلمو استماع التساؤالت اليت يوردىا غَته "فيسمع السؤاؿ من مورده على كجهو كإف كاف
ق-
صغَتا ,كال يًتفع عن ظباعو فيحرـ الفائدة ,كإذا عجز السائل عن تقرير ما أكرده أك ربرير العبارة فيو
غبياء أك ل قصور ككقع على اؼبعٌت ,عرب عن مراده ,كبُت كجو إيراده ,كرد عليو كأجاب" .كإذا مل يفهم
فينبغي أال يرد عليو جوابا حىت يفهم كبلمو ,فإف ذلك يصرؼ اؼبعلم عن جواب كبلمو إىل غَته,
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كيؤكد اعبهل عليو .كلكن يفهم عنو فإذا فهمو فيجيبو ,كال يعجل باعبواب قبل االستفهاـ ,كال
يستحى أف يستفهم إذا مل يفهم ,فإف اعبواب قبل الفهم ضبق"
ك -أف يؤكد عليو بأال يسمح لنفسو أف هبيب بإجابات مغلوطة؛ ألف ذلك يفقده ثقة طبلبو ,كإذا سئل
عما مل يعلمو قاؿ :ال أعلم ,أك ال أدرل .فمن العلم أف يقوؿ :ال أعلم .كإجابتو ىذه ال تضيع قدره
كما ي ظن بعض اعبهبلء ,بل ترفعو ألنو دليل على عظم ؿبلو ,كقوة دينو ,كتقول ربو ,كطهارة قلبو,
ككماؿ معرفتو ,كحسن تثبيتو .كىذه من األمانة ُب ضباؿ رسالة العلم كالتعليم .يقوؿ (أبو حامد
الغزايل) كإف سئل عما يشك فيو قاؿ :ال أدرل .كمن سكت حيث يدرم ﵁ تعايل فليس بأقل أجرا
فبن نطق؛ ألف االعًتاؼ باعبهل أشد على النفس.
ٓ -مراعاة اؼبستول العقلي للطبلب ,فذلك يرغبهم ُب العلم كيؤدل إىل حسن تعليمهم ,كذلك دبراعاة
قدرات الطبلب كمستوياهتم العقلية اؼبختلفة ,فيحرص على تعليمهم كإفهامهم ببذؿ جهده,
كتقريب اؼبعٍت ؽبم من غَت إكثار ال ربتملو أذىاهنم أك بسط ال يضبطوف حفظو ,كيوضح العبارة,
كوبتسب إعادة الشرح ؽبم كتكراره ,كيبدأ بتصوير اؼبسائل ٍب يوضحها ؽبم باألمثلة ,كيدلل عليها
باغبجج كالرباىُت ,كيبُت ؽبم معاين أسرارىا كعللها ,كما يتعلق بتلك اؼبسألة من فركع كأصوؿ ,كال
يلقى إليهم ما مل يتأىلوا لو؛ ألف ذلك يبدد أذىاهنم كيفرؽ نبهم .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "ما
أحد وبدث قوما حبديث ال تبلغو عقوؽبم إال كاف فتنة على بعضهم" .كيركل ىشاـ بن عركة أف أباه
قاؿ لو :ما حدثت أحدا بشيئ من العلم قط مل يبلغو عقلو إال كاف ضبلال عليو .كما مراعاة ىذه
القدرات إال نتيجة ؼبا يوجد بُت اؼبتعلمُت من فوارؽ ـبتلفة ُب النواحي اعبسدية كالعقلية كاالقتصادية
كغَتىا ,ككل ىذه النواحي ؽبا تأثَتاهتا اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة على العملية التعليمية ,فبا جعل اؼبربوف
القدماء ينصحوف اؼبعلمُت ُب درسهم بأف يأخذكا ُب اعتبارىم ىذه الفركؽ .فاإلماـ على بن أيب
طالب يوصي العلماء كيقوؿ :حدثوا الناس دبا يعرفوف ,أرببوف أف يكذب ا﵁ كرسولو؟ .كاغبس
البصرم يقوؿ :من مل يكن لو فقو من سوسو مل تنفعو كثرة الركاية للحديث.
عدـ االنشغاؿ عن طلبتو كقت الدرس كىو يقوـ بتعليمهم ,اللهم ُب األكقات اليت تتخلل عملو
ٔ-
فبل بأس من أف يت حدث كىو يتفقدىم كعينو عليهم ,كأف يتفرغ ؽبم كال يًتؾ عملو إال ُب حاالت
الضركرة القصول ,كحىت لو كانت من أجل صبلة اعبنازة كما يذىب (ابن سحنوف)؛ ألف الًتبية عنده
عبارة عن عقد إهبار بُت اؼبعلم كاؼبتعلم ,كأنو ملزـ بناء علي ىذا العقد بعدـ االشتغاؿ بغَتىم ,كال أف
ينشغل عنهم بأف يكتب لنفسو أك لغَته إال بعد انتهائو من الدرس؛ ألنو إف اشتغل بغَتىم كقع ُب
العبلئق .كاإلماـ أبو حنيفة كالشافعي رضي ا﵁ عنهما أكجبا عليو التفرغ كحذؽ العبلئق ,كعدـ
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االنشغاؿ بأعراض الدنيا إال ما يسد بلغتو ,كأف يتفرغ للعلم كالتعليم تفرغا كامبل .كمن ناحية أخرل
هبب عليو أال يشغلهم ىو نفسو عن العلم كذلك بأف يستغلهم ُب قضاء جوائحو .فقد عرب (ابن
حجر اؽبيثمي) ُب رسالتو ربرير اؼبقاؿ ُب أحكاـ كفوائد وبتاج إليها مؤدبو األطفاؿ عن ذلك بقولو "ال
هبوز لغَت األب حىت اعبد لؤلـ أف يستخدـ الصغَت ُب شيئ مطلقا"
استع ماؿ أظباء طبلبو ,دبعٌت اغبرص على أف يعرؼ أظباء اؼبتعلمُت ما أمكنو ذلك؛ ؼبا ُب ذلك
ٕ-
من زيادة أكاصر الثقة كا﵀بة بُت اؼبعلم كطبلبو كالقرىب منهم.
فأكجب (ابن صباعة) على اؼبعلم أف يستعمل أظباءىم كأنساهبم كموطنهم كأحواؽبم ,كيوصيو بأنو إذا
غاب أحدىم سأؿ عنو كعن أحوالو كعن من يتعلق بو ,فإف مل ىبرب عنو بشيئ أرسل إليو ,أك قصد منزلو
بنفسو كىو أفضل ,فإف كاف مريضا عاده ,كإف كاف ُب غم خفف عليو ,كإف مل يكن شيئ من ذلك تودد
إليو كدعا لو فذلك نوع من الرفق هبم كالشفقة عليهم ,كاليت تظهر من خبلؿ تواضعو مع الطالب كمع كل
مسًتشد كسائل ,كخفض جناحو لو ,كلُت جانبو معو .فللطالب على معلمو حق الصحبة ,كحرمة الًتدد
كصدقو ,كشرؼ الطلب .كمن خبلؿ ترحيبو بالطبلب إذا لقيهم كعند إقباؽبم عليو ,كإكرامهم إذا جلسوا
إليو ,كمؤانستهم بسؤالو عن أحواؽبم كأحواؿ من يتعلق هبم ,كيعاملهم بطبلقة الوجو كظهور البشر كحسن
اؼبودة كإعبلـ ا﵀بة كإضمار الشفقة ,كيصرب على جفاء ردبا قد يقع من أحدىم لنقص ال يكاد ىبلو منو
أم إنساف ,كعلى سوء أدب من بعضهم ُب بعض األحياف ,كيبسط عذره بقدر اإلمكاف ,كيوقفو مع
ذلك على ما صدر منو بنصح كتلطف ,ال بتعنيف كتعسف ,قاصدا بذلك حسن تربيتو كربسُت خلقو
كإصبلح شأنو.
حبو لطبلبو ,فيحب ؽبم ما وبب لنفسو ,كيكره ؽبم ما يكرىو لنفسو ,كهبعلهم كأبنائو فيعتٍت
ٖ-
دبصاغبهم كيعاملهم دبا يعامل بو أعز أكالده من اغبنو كالشفقة كاإلحساف.
يقوؿ ابن عباس رضي ا﵁ عنو "أكرـ الناس على جليسي الذم يتخطى رقاب الناس إىل ,لو استطعت أف
ال يقع الذباب عليو لفعلت" .كيقوؿ أحد تبلمذة اإلماـ الشافعي :كاف الشافعي يقوؿ :اصرب للغرباء
كغَتىم من التبلميذ .مع اغبرص ُب ذات الوقت على أف يضبط ىذا التعامل ُب ضوء آداب ككاجبات
اؼبهنة اليت يبتهنها ,كأف وبرص كمعلم على أف يكوف لو ُب نفس الطبلب اؼبكانة كاؽبيبة القوية اليت ىبشاه
عندىا الطبلب باحًتاـ ,فبل يرفع التكليف بينو كبينهم ,فاؼبعلم معلم ,كالطالب طالب ,كذلك حىت ال
يتجرأ الطبلب على اؼبعلم ,كحىت ال تسوء أخبلقهم أك تفسد ,فيبتعد هبم عن التدليل ,كيعودىم االعتماد
على الذات ,كاػبشونة ُب العمل التعليمي حىت ال يغلب عليهم الكسل ,كيراعى التوسط كاالعتداؿ ُب
معاملتهم.
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ربقيق العدؿ بُت طبلبو داخل الدرس؛ ألف العدؿ خلق إسبلمي أكد عليو القرآف الكرًن ُب
ٗ-
َّ ً
ً
ُت لًلَّ ًو يش ىه ىداءى بًالٍ ًق ٍس ًط كال ىٍهب ًرىمنَّ يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍووـ ىعلىى أىالَّ
ين ىآمنيوا يكونيوا قىػ َّوام ى
كثَت من آياتو (يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ً
ب لًلتَّػ ٍق ىول كاتػَّ يقوا اللَّ ىو َّ
إف اللَّ ىو ىخبً هَت ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف) (اؼبائدة .)ٖ:كأكدت عليو السنة
تىػ ٍعدليوا ٍاعدليوا يى ىو أىقٍػىر ي
اؼبطهرة .يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "أيبا مؤدب كىل ثبلثة صبية من ىذه األمة فلم يعلمهم بالسوية,
فقَتىم مع غنيهم ,كغنيهم مع فقَتىم ,حشر يوـ القيامة مع اػبائنُت" .فالعدؿ ىو خلق اؼبعلم ذاتو,
فيعامل الطبلب معاملة سواء ,دكف اعتبار للمكانة االجتماعية أك اعباه كالسلطاف ,فبل يظهر للطلبة

تفضيل بعضهم على بعض عنده ُب مودة أك اعتناء مع تساكيهم ُب الصفات من سن أك ديانة أك
فضيلة ,فإف ذلك ردبا يوحش الصدر منو ,كينفر القلب ,كأال يقدـ أحدا ُب نوبة غَته أك يؤخره عن
نوبتو إال إذا رأل ُب ذلك مصلحة تزيد على مراعاة النوبة ,كأال يعترب الغٌت كاعباه سبيبل لتفضيل بعض
اؼبتعلمُت على بعض ,كأف يظهر ىذا العدؿ بينهم ُب كل سلوكو حىت ُب االلتفات إليهم ,فيكوف نظره
موجها إليهم صبيعا ُب الشرح ,كال ىبص بعضهم ُب ذلك دكف بعض ,كيلتزـ اغبكم كاؼبوضوعية ُب
اغبكم علي الطبلب ,فيعطي كل ذم حق حقو ,كليدرؾ أف خَت اؼبعلمُت من يبلزـ اإلنصاؼ ُب حبثو
كخطابو .فاالنصاؼ ُب العلم جعل شرطا للفهم كالنبوغ ,كىو يرادؼ ما يعرؼ ُب عصرنا اغباضر
باؼبوضوعية كتقبل النقد كربرل اغبقيقة.
َُ -أف يبدح اؼبتفوقُت من الطبلب أماـ زمبلئو لتفوقو ,حىت يكوف ذلك حافزا لآلخرين على
اللحاؽ بو .يقوؿ (بدر الدين بن صباعة) "كلكن إذا كاف بعضهم أكثر ربصيبل أك أبلغ اجتهادا أك
أحسن أدبا ,فأظهر اؼبعلم إكرامو كتفضيلو لتلك األسباب فبل بأس لذلك؛ ألنو ينشط كيبعث على
االتصاؼ بتلك الصفات عند اآلخرين" ,كيقوؿ (أضبد بن مسكويو) "ككرامة النفس من أكؿ األمور
اليت تنمي ُب الطفل ,فيعامل معاملة رجل لو كلمتو كرأيو فيما يبديو ,ليعتد بنفسو كتصرفو منذ صغره.
فاألكىل دبثل ىذه النفس أف تنبو أبدا على حب الكرامة ,السيما ما وبصل منها بالدين دكف اؼباؿ,
كيلزـ سننو ككظائفوٍ ,ب يبدح األخيار عنده ,كيبدح ىو نفسو إذا ظهر شيء صبيل منو ,كىبوؼ من
اؼبذمة على أدىن قبيح يظهر منو".
ُُ -التفريق بُت البنُت كالبنات ُب التعليم ,ليس ُب حق اغبصوؿ على العلم كاؼبعرفة ألف العلم فريضة
ُب طلبو على كل مسلم كمسلة ,كإمبا ُب مكاف التعليم ,فالنساء متساكيات مع الرجاؿ ُب كل اغبقوؽ
كالواجبات تقريبا ,ما عدا ما يبس كرامتهن ,كيصوف عفتهن ,كُب التفريق ىنا رفع لقدرىن فيو ,كعليو
أف يأخذ بو حىت لو اضطرتو الظركؼ تواجدنبا معا  ,فإنو يبكن أف يقلل من ـباطر ىذا األمر حبسن
تدبَت كعظيم تصرؼ ,خاصة ُب اؼبراحل اؼبتقدمة من التعليم حيث اؼبرحلة العمرية اليت يكوف فيها
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اؼبتعلموف من الطلبة كالطالبات .فقد أكد على ىذا األمر كثَت من اؼبربُت اؼبسلمُت .كُب مقدمتهم
(ابن سحنوف) الذم قاؿ "كأكره للمع لم أف يعلم اعبوارم ,كال ىبلطهن مع الغلماف؛ ألف ُب ذلك
فسادا ؽبم"( ,القابسي) ُب رسالتو يقوؿ "كمن صبلحهم كمن حسن النظر ؽبم أال ىبلط بُت الذكراف
كاإلناث" .كىم بأقواؽبم ىذه ينطلقوف فبا فعلو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم من زبصيصو لئلناث يوما
يأتيهن فيو ليعظهن كيعلمهن ,حيث إف الرجاؿ كانوا يبلزموف النيب عليو الصبلة كالسبلـ ,فيحيطوف
بو للتعلم ,فبل يستطيع النساء مزاضبتهم ,فكن هبلسن ُب آخر الصفوؼ فبل يتمكن من كماؿ
السماع ,حىت حدد عليو الصبلة كالسبلـ ؽبن يوما خاصا هبن.
ُِ -تعليم طبلبو مفاتيح امتبلؾ اؼبعرفة ,نظرا ألف حجم اؼبعرفة ُب العصر الذم نعيش فيو أصبح
يتضاءؼ كل شبانية عشر شهرا تقريبا ,كمل يعد دكر اؼبعلم مقتصرا على كونو ناقبل للمعرفة ,بل مالكا
ؽبذه اؼبعرفة ,كمفتاحا من مفاتيح امتبلكها أماـ طبلبو ,فيعرفهم االستفادة من اؼبستحدثات العلمية
اغبديثة مثل الكمبيوتر كاإلنًتنت كغَتىا من الوسائل اليت أصبحت تضخ اؼبعرفة يوما بيوـ كساعة
بساعة بل كغبظة بلحظة ,ككيفية التعامل معها ,كيرىب فيهم ملكة االجتهاد كالنظر فيها من أجل
تطويرىا كاستحداث اعبديد فيها بإدخاؿ تعديبلت عليها ,كينمى فيهم ركح اإلبداع كاالبتكار ,حىت
ال يقف عقل التلميذ عند ؾبرد االستفادة منها كالتقليد ؼبتعلميها ,كالتسليم باؼبقدـ فيها ,بل ينشأ
مستقبل بفكره ,مطورا ؽبذه التقنيات اغبديثة كمواكبا لتطوراهتا اغبديثة ,إذا أف فاقد الشيء ال يعطيو,
كالبد أف يكوف قدكة أمامهم ُب ىذه الشيء ,فيتعلموف منو ,كيشاركونو ُب فكره ,كيبتدعوف معو .فإف
اؼب علم إذا فعل ذلك لن يكوف بأقل من غَته ُب أم زبصص كاف ,كُب أم بلد كاف ,بل كُب أم زمن
كجد فيو.
ُّ -القياـ بامتحاف طبلبو ,كذلك بأال ينهوا دركسهم بدكف تقدًن ؾبموعة من األسئلة لطبلهبم,
يبتحنوف هبا فهمهم ,كحسن استيعاهبم ؼبا شرح ؽبم من القواعد كاغبقائق كاؼبسائل اؼبتعلقة بالدرس,
كذلك حىت يكتشفوا قدرات طبلهبم االستيعابية كالتحصيلية اؼبختلفة ,فيقفوف على مدل تقدمهم ُب
التحصيل أك تأخرىم فيو .فقد أكد (ابن صباعة) على ىذا األمر ,كأرشد اؼبعلم بأف ىبتم درسو بطرح
مسائل تتعلق بو على الطبلب ,يبتحن هبا فهمهم كضبطهم ؼبا قدـ ؽبا من القواعد اؼبهمة كاؼبسائل
الغريبة ,كليختربىم دبسائل تنبئ على أصل قدمو ,أك دليل ذكره .كيستخدـ من األساليب ما يبكنو
من ذلك ,من ترغيب كترىيب ,أك مدح كثناء ,أك زجر كعقاب كغَتىا.
ُْ -البعد عن ربقَت التخصصات األخرل ,حيث إف ىناؾ نوعية من اؼبعلمُت قد أعماىا التعصب
األضبق لتخصصاهتم كؼبوادىم اليت يدرسوهنا ,كظنوىا بقصر فهم كقلة إدراؾ أهنا تفضل عن غَتىا من
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اؼبواد كالتخصصات األخرل ,كالذين ال يتورعوف عن إعبلف ذلك أماـ طبلهبم بتعصبهم غَت الواعي,
فيحقركف من شأف العلوـ األخرل ,كيفقدكهنا ىيبتها ُب نظر طبلهبم فبا هبعل الطبلب يبيلوف إىل مواد
دكف مواد ,كيركزكف جل اىتمامهم هبا ,غَت مدركُت لعواقب ذلك عليهم كعلى تعلمهم .فقد أكجب
(الغزايل) على اؼبعلم أال يقبح ُب نفس اؼبتعلم العلوـ األخرل ,كانتقد ما يقوـ بو معلمو اللغة ُب زمنو
من هتوين الفقو كزجر طبلهبم عنو ,أك ما يقوـ بو الفقهاء من هتوين للعلوـ العقلية كزجر طبلهبم عنها,
كدعا إىل تنبيو الطبلب إىل قيمة العلوـ صبلة ليستكملوا دراستها بعد االنتهاء من علم معُت ,كال يعٍت
إنكار العلوـ اؼبختلفة ,فإنكارىا يسئ إىل الدين ,كما أف إنكارىا كتقبيحها لطالب العلوـ الدينية
هبعل منو إنسانا ضيق األفق ,كالدين إمب ا جاء ؼبعاعبة مشكبلت اغبياة ,كمن ال يفهم اغبياة بقبحها
كصباؽبا ال يبكن أف يساىم حبل مشكبلهتا.
كإذا كانت ىذه بعض كاجبات اؼبعلمُت ذباه طبلهبم ُب كقت الدرس ,فالواجبات كاؼبسؤكليات ذباه
طبلهبم خارج كقت الدرس كثَتة كمتعددة ,كيبكن ربديدىا ُب ؾبموعة من النقاط ىي-:
الًتحيب بالطبلب كالتلطف هبم كؽبم ُب أم كقت يلقاىم فيو .يقوؿ (يوسف بن عبد الرب) "كركينا
عن أيب ىاركف كشهر بن حوشب قاال :كنا إذا آتينا أبا سعيد اػبدرم رضي ا﵁ عنو يقوؿ :مرحبا
بوصية رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم إذ قاؿ :ستفتح لكم األرض ,كيأتيكم قوـ حديثة أسناهنم,
يطلبوف العلم كيتفقهوف ُب الدين كيتعلموف منكم ,فإذا جاؤككم فعلموىم ,كالطفو هبم ,ككسعوا ؽبم
ُب اجمللس ,كأفهموىم اغبديث.
اغبرص على تربيتهم قبل تعليمهم ,ألف اؼبعلم ىو اؼبأخوذ بأدهبم ,كالناظر ُب زجرىم عما ال يصلح,
كالقائم بإكراىم على مثل منافعهم ,فهو يسوسهم ُب كل ذلك دبا ينفعهم ,كال ىبرجو ذلك من حسن
رفقة هبم ,كال من رضبتو إياىم ,فإمبا ىو ؽبم عوض من آبائهم ,فكونو عبوسا أبدا من الفظاظة
اؼبمقوتو ,كيستأنس اؼبتعلموف هبا فيجًتئوف عليو ,كلكنو إذا استعملها عند استئهاؽبم األدب صارت
داللة على كقوع األدب هبم ,فلم يأ نسوا إليها ,فيكوف فيها إذا استعملت أدب ؽبم ُب بعض األحايُت
دكف الضرب ,كُب بعض األحايُت يوقع الضرب معها بقدر االستئهاؿ الواجب ُب ذلك اعبرـ ,كلكن
ينبغي لو أال يتبسط إليهم تبسطا ُب غَت تقبض موحش ُب كل األحايُت ,كال يضاحك أحدا منهم
على حاؿ ,كال يبتسم ُب كجهو كإف أرضاه كأرجاء على ما هبب ,كلكنو ال يغضب عليو فيوحشو إذا
كاف ؿبسنا.
القياـ على أمر تربيتو الًتبية األخبلقية كؿباسنها ,فيعوده على األخبلؽ الكريبة ,كالقياـ احًتاما ؼبن ىو
أكرب منو ,كأال يبصق ُب اجمللس ,كال يتمخط ,كال يتثاءب .دبعٌت أف تكوف عناية اؼبعلم مصركفة إىل
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مراعاة أخبلؽ اؼبتعلم ,فيتأملو ُب كل كقت ,كيعرؼ ما الذم يشتهيو فيقربو إليو ,كما الذم يكرىو
فيقصيو عنو ,ففي ذلك كما يقوؿ (ابن سينا) ُب مؤلفو "القانوف" منفعتاف :إحدانبا لنفسو ,كالثانية
لبدنو ,إذ ينشأ من طفولتو حسن األخبلؽ تبعا ؼبزاجو ,كحسن األخبلؽ وبف الصحة للنفس كالبدف
صبيعا .كاؼبعلم هبنبو (أم اؼبتعلم) مقابح األخبلؽ ,كينكب عنو معايب العادات بالًتغيب كالًتىيب,
باإليناس كاإلوباش ,باإلعراض كاإلقباؿ ,باغبمد مرة كبالتوبيخ مرة أخرل ,ما كاف ذلك كافيا.
حسن متابعة الطبلب ُب التزامهم بأداء الشعائر كالعبادات اإلسبلمية ,كالوضوء كالصبلة كالصوـ
كغَتىا ,كليتعاىدىم بتعليم الدعاء لَتغبوا إىل ا﵁ ,كيعرفهم عظمتو كجبللو ليكربكه على ذلك ,خاصة
إذا ما بلغ اؼبتعلم منهم سبع سنُت ,كيعاقبهم على تركها إذا بلغوا عشر سنوات ,لقولو عليو الصبلة
كالسبلـ" مركا أكالدكم بالصبلة عند سبع ,كاضربوىم عليها عند عشر"
العطف على الطبلب كإيثارىم على نفسو كتفقد أحواؽبم .يقوؿ اغبارث بن أسد ا﵀اسيب ُب مؤلفو
"الرعاية غبقوؽ ا﵁" ينبغي على اؼبعلم أف يتواضع للمتعلمُت ,كيعطف عليهم ,كيؤثرىم على نفسو,
فبل يكتس كىن يعركف ,كال يشبع كىم هبوعوف ,كعليو أف يتعاىد أمورىم ,فَتعى عياؿ من نأل
منهم ,كيواسيهم دبالو.
رعاية اؼبعلم لطبلبو كمساعدهتم باؼبايل كالنفوذ ,كتفقد الغائب ,كعيادة اؼبريض؛ ألف الطالب الصاحل
أعود على اؼبعلم خبَت الدنيا كاآلخرة من أعز الناس عليو كأقرب أىلو إليو.
عدـ الذىاب إىل بيت اؼبتعلم إال إذا كاف ىناؾ ضركرة أك اقتضتو مصلحة دينية ,كحسنت فيو النية,
ككاف اؼبأٌب إليو على خط كبَت من الزىد كالعلم.
حسن توجيو اؼبتعلم إىل ما فيو مصلحتو دنيا كآخرة ,علما كعمبل ,صبيا كشابا ككهبل ,عزبا كمتزكجا,
كل حسب طبيعتو ,كطبقا ؼبا يناسب قدراتو كميولو.
حسن الصلة بينو كبُت الق ائم على أمر اؼبتعلم؛ ؼبا ُب ذلك من منفعة ؽبم ,حيث يوقف اؼبعلم كيل أمر
اؼبتعلم على مستواه أكال بأكؿ ,بتقدمو أك تأخره ,دبا يعانيو ُب كقت التعليم من مشكبلت كغَتىا,
حيت وباكؿ كل طرؼ من األطراؼ اؼبشاركة ُب عملية الًتبية كالتعليم أف يسهم كل بقدر طاقتو ُب
تذليل ى ذه العقبات كإهباد حلوؿ مناسبة ؼبثل ىذه اؼبشكبلت .كىذا ما تنادم بو الًتبية اغبديثة من
إحداث التكامل بُت اؼبنزؿ كاؼبدرسة ,كالعمل مع اآلباء كالتعاكف الوثيق معهم صفة للمعلم اعبيد ال
ىبتلف عليها أحد.
السعي ُب مصاحل الطبلب كصبع قلوهبم على اؼبودة كالرضبة فيما بينهم ,كفيما بينو كبينهم.
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أف يراقب حضورىم ,كيسأؿ عمن غاب منهم إذا تكرر غيابو ,ففي ذلك سد لكثَت من فرص
االكبراؼ كاػبطأ .فالفكر الًتبوم يعترب أف تربية اإلنساف كبناء شخصيتو مسؤكلية صباعية يشًتؾ فيها
كل من لو صلة بو ,كال بد أف يتعاكف اعبميع لتهيئة تربوية صاغبة لنموه ,كتصحيح ما وبدث لو من
اكبراؼ ,كإزالة ما يعًتضو من عقبات.
أف يشارؾ الطبلب ىواياهتم ميوؽبم األخرل كيشجعهم على فبارستها ,بل كأف يلعب معهم إذا كاف
ؾبيدا ؽبذه اؽبوايات ,ففي ذلك تقوية لعوامل االرتباط بُت اؼبعلم كاؼبتعلمُت ,كإهباد لفرص ا﵀بة فيما
بينهم .كينط لق ُب ذلك من قوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم "ركحو عن القلوب ساعة بعد ساعة,
فإف القلوب إذا كلت ملت"
إدراكو للمشكبلت اليت قد تواجو بعض الطبلب خارج الدرس ,كخاصة اؼبشكبلت التعليمية اليت
يعاين منها الطبلب كمشكلة النسياف مثبل .فهذه اؼبشكلة كثَتا ما يسأؿ عنها الطبلب ؼباذا أنسى؟
كيتوقع أف هبد اغبل عند اؼبعلم .كبالتايل ينبغي على اؼبعلم أال ىبيب رجاء متعلمة فيو ,فيكوف لديو
كما
إؼباـ كاضح دبثل ىذه اؼبشكلة ,كيفهم اؼبتعلم أف النسياف ُب معظم األحياف يكوف من الشيطاف ﴿ ى
ىنسانًيوي إالَّ الشٍَّيطىا يف أى ٍف أىذٍ يكىرهي ﴾ (الكهف .)ّٔ :كأف لو أسبابا تكمن كراءه ,منها ما ذكره (برىاف
أ ى
اإلسبلـ الزرنوجي) ما ىو نفسي مثل كثرة األشغاؿ كالعبلئق ,كاؼبعاصي ككثرة الذنوب ,كإنباؿ الفهم,
كالتعرض ألمور مباغتو أك غريبة أك شاذة ,أك مؤؼبة مثل النظر إىل اؼبصلوب ,كقراءة لوح القبور ,كاؼبركر
بُت قطار اعب ماؿ .كمنها ما ىو بدين كنوعية الطعاـ كأكل الكزبرة الرطبة ,كالتفاح اغبامض ,ككل ما
يزيد من البلغم ,أك يؤدم إىل الكسل كاػبموؿ ,كاغبجامة على نقرة القفا.

(ّ) كاجبات اؼبعلم ذباه ؾبتمعو
ىبطئ كثَت من األفراد ُب نظرهتم إىل كوف اؼبعلم معلما فقط ,كأف دكره يًتكز أساسا على حسن أدائو
كتنفيذه لواجبات مهنتو التعليمية ذباه درسو كطبلبو ,فهذه نظرة قاصرة؛ ألف دكره ال يقتصر على ما يقوـ
بأدائو داخل اؼبؤسسة التعليمية فقط بل يتعداه ػبارجها إىل اؼبؤسسة االجتماعية الكربل اليت يعيش فيها,
كاليت يلقى أفرادىا عبئا كبَتا على اؼبعلم كيعتربكنو اؼبسؤكؿ عن كل قصور أك أخطاء أك اكبرافات يأٌب هبا
أبناؤىم ,حينما مل وبسن تربيتهم كتعليمهم ليكونوا صاغبُت داخل اجملتمع الذم يعيشوف فيو ,فألقوا عليو
عبئا اجتماعيا آخر فحواء ضباية اجملتمع الذم يعيش فيو.
كاغبماية ىنا ليست ضبايتو بالسبلح كالعتاد ,كإمبا ضبايتو بالفكر كالثقافة اليت وبملها ,كبقيادتو لعمليات
التغيَت اليت ربدث فيو ,من خبلؿ مشاركتو ُب بناء أفراده الذين ىم عماد الًتبية الذين ىم أدكات
إحداث التغيَت ُب اجملتمع ,ذلك التغيَت الذم لن يتم بالصورة السليمة إال إذا استند إىل اؼبقوـ األساسي
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من مقومات قباحو ,كىو تغيَت النفس أكال ﴿ َّ
إف اللَّوى ال يػيغىيِّػ ير ىما بًىق ٍووـ ىح َّىت يػيغىيِّػ يركا ىما بًأىن يف ًس ًه ٍم ﴾
(الرعد.)ُُ/
كحىت يتم ىذا التغيَت داخل اجملتمع كضع اؼبربوف ؾبموعة من األدكار كالواجبات ليقوـ هبا اؼبعلم داخل
اجملتمع ,كرغم تعدد ىذه األدكار إال أننا سنقصر اغبديث على أربعة منها لضركريتها للمجتمع العريب إىل
نعيش فيو من ناحية ,كألف مقتضيات عصر اؼبعرفة تقتضيها من ناحية ثانية ,كىذه األدكار ىي-:
العمل على نشر العلم بُت أفراد اجملتمع
من أكىل الواجبات اليت ينبغي أف يقوـ هبا اؼبعلم ذباه ؾبتمعو ُب عصر التدفق اؼبعرُب ,باعتباره رسوؿ
اؼبعرفة ,كمفتاحا من مفاتيح امتبلكها ,كباين البشر ,أف يظهر أثر علمو ُب قومو ,كأف يبلغ ما يعرفو ؽبم,
ً
ً
ً
وؿ لًلن ً
َّاس يكونيوا ًعبى نادا ِّيل
اب ك ٍ
ٍم كالنُّبيػ َّوىة يٍبَّ يػى يق ى
مصداقا لقولو تعاىل ﴿ ىما ىكا ىف لبى ىش ور أىف يػي ٍؤتيىوي اللَّوي الكتى ى
اغبيك ى
ً
كف اللَّ ًو كلى ًكن يكونيوا ربَّانًيِّ ً
ًمن د ً
اب كًدبىا يكنتي ٍم تى ٍد ير يسو ىف ﴾ (آؿ عمراف .)ٕٗ :فهو
ي
ى ى
ُت دبىا يكنتي ٍم تيػ ىعلِّ يمو ىف الكتى ى

وبمل كظيفة الرسل صلوات ا﵁ عليهم صبيعا بكونو كارثا ؽبم "العلماء كرثة األنبياء" ,فيقتدم هبم ُب
تعليم األفراد ,كيزكي نفسو كيطهرىا حبسن تعليمو ﴿ربػَّنا كابػع ٍ ً
ك
ث في ًه ٍم ىر يسوالن ِّمٍنػ يه ٍم يػىٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم آيىاتً ى
ى ى ٍى
ًً
الكتىاب ك ًٍ
كيػعلِّمهم ً
ث فًي ًه ٍم ىر يسوالن
ُت إ ٍذ بىػ ىع ى
ٍم ىة كيػيىزِّكي ًه ٍم ﴾ (البقرة﴿ ,)ِٗ :لىىق ٍد ىم َّن اللَّوي ىعلىى اؼبيٍؤمن ى
ى
اغبك ى
يى ي ي ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ضبلؿ ُّمبً و
ُت﴾
اب ك ٍ
ٍمةى كإف ىكانيوا من قىػٍب يل لىفي ى
ِّم ٍن أىن يفس ًه ٍم يػىٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم آيىاتو كيػيىزِّكي ًه ٍم كيػي ىعلِّ يم يه يم الكتى ى
اغبك ى
(آؿ عمراف)ُْٔ:
يأٌب ىذا الدكر مع كجود فئات عديدة داخل اجملتمع الذم يعيشو ,منها اؼبتعلم كمنها غَت اؼبتعلم ,كينبغي
أف يكوف لو أثر كاضح ُب ؿباكلة تعليم ىؤالء األميُت الذين حرموا التعليم ُب الصغر ,غَت عابئ دبا سيعود
عليو من ماؿ ,بل ؿبتسبا عملو ىذا لوجو ا﵁ عز كجل .فابن عمر رضي ا﵁ عنو يقوؿ :ال يكوف الرجل
عاؼبا حىت وبسد من فوقو ,كال وبقر من دكنو ,كال يبتغى بعلمو شبنا .فالتعليم على ثبلثة أكجو :األكؿ
للحسبة كال يأخذ عوضا ,كالثاين أف يعلم باألجرة ,كالثالث أف يعلم بغَت شرط ,فإف أىدل إليو قبل.
فاألكؿ مأجور كعليو عمل األنبياء ,كالثاين ـبتلف فيو كاألرجح اعبواز ,كالثالث هبوز إصباعا ألف النيب
صلى ا﵁ عليو كسلم كاف معلما للخلق ,ككاف يقبل اؽبدية".
كُب رأم أف احتسابو عملو ىذا لوجو ا﵁ من زكاة علمو؛ ألف العلم يزكو باإلنفاؽ .يقوؿ مالك بن أنس
رضي ا﵁ عنو" إف ا﵁ سبحانو كتعاىل قسم األعماؿ كما قسم األرزاؽ ,فرب حامل فقو فتح لو ُب
الصبلة كمل يفتح لو ُب الصوـ ,كآخر فتح لو ُب الصدقة كمل يفتح لو ُب الصوـ ,كآخر فتح لو ُب اعبهاد.
فنشر العلم من أفضل أعماؿ الرب ,كقد رضيت دبا فتح يل فيو".
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كقياـ اؼبعلم هبذا الدكر فيو منفعة للمجتمع حينما يتحوؿ من كصمة األمي إىل مزية العلم ك اؼبعرفة ,كإنو
ال خَت ُب علم يكتم ,فالعلم جعل لينشر ,كُب نشره إسباـ للفائدة بالقضاء على غشاكة اعبهالة ,كالرقي
بالعقل ,كالسمو بالنفس كالركح ,كهتذيب األخبلؽ ,كتعديل السلوؾ ,كؿباربة البدع كاػبرافات ,كتبديد
األكىاـ كالشكوؾ .كخَت مكاف ؽبذا بعد اؼبؤسسة الًتبوية كالتعليمية ىو البيئة اليت يعيش فيها اؼبعلم ,فمن
ال خَت لو ُب ؾبتمعو ال خَت لو ُب نفسو.
كإنو يبكن أف يبتدئ بتعليم األميُت القراءة كالكتابة فقط ,فإنو لو استطاع ذلك لكاف قد أدل عمبل طيبا
يبارؾ ا﵁ بو لو ُب نفسو كأكالده كأىلو ,خاصة إذا علمنا أف القراءة كانت من مناشط اؼبسلمُت األكائل
العقلية حسب تربية الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ؽبم الذم شجعهم على تعلم القراءة كالكتابة حىت
تنمو طاقات العقل .فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ :اكتبوا من تلف باإلسبلـ .كشكا إليو رجل كقاؿ :يا
رسوؿ ا﵁! إين ألظبع منك اغبديث فيعجبٍت كال أحفظو .فقاؿ صلى ا﵁ عليو كسلم :استعن بيمينك,
كأكمأ بيده إىل اػبط .كعن عمرك بن العاص رضي ا﵁ عنهما قاؿ :كنت اكتب كل شيء ظبعتو من
رسوؿ ا﵁ صلي ا﵁ عليو كسلم ,فنهتٍت قريش كقالوا :يكتب كل شيء كالرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
بشر يتكلم ُب الرضا كالغضب ,فأمسكت عن الكتابة حىت ذكرت ذلك لرسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
كسلم ,فأكمأ بإصبعو إىل فيو كقاؿ :اكتب! كالذم نفسي بيده ما ىبرج منو إال حقا" .كيكفى أف أكىل
آيات القرآف الكرًن قد دعت إىل القراءة اليت ىي مفتاح العلم كالتعلم .فهل يستطيع معلمو ىذا الزماف
أف وبفظوا تلك اؼبعجزة ,كيزكو عن عملهم بتعليم أفراد ؾبتمعهم من الذين مل يتيسر ؽبم اغب ُب التعليم
كالتعلم ,كالذين ترتفع نسبتهم ُب اجملتمع الذم يعيشوف فيو؟!.
كىذا الدكر (نشر العلم داخل اجملتمع) ىو من توجيو القرآف الكرًن ُب كثَت من آياتو ﴿كإ ٍذ أ ى
ىخ ىذ اللَّوي
ًً
ًميث ى َّ ً
ًً
ً
ً ً
اب لىتيبىػيِّػنيػنَّوي لًلن ً
س ىما
ى
ين أيكتيوا الكتى ى
َّاس كال تىكٍتي يمونىوي فىػنىبى يذكهي ى
اؽ الذ ى
كراءى ظي يهورى ٍم كا ٍشتىػىرٍكا بو ىشبىننا قىليبلن فىبٍئ ى
يى ٍشتىػ يرك ىف﴾ (آؿ عمراف ..)ُٖٕ :كمن توجيهات الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ُب أكثر من موضع ,فهو
القائل "بلغوا عٍت كلو آية"" ,من حف على أميت أربعُت حديثا من السنة حىت يؤديها إليهم كنت لو
شفيعا كشهيدا يوـ القيامة" كمن توجيهات الًتاث الًتبوم يقوؿ (أبو حامد الغزايل) "ال ينبغي للجاىل
أف يسكت على جهلو ,كال للعامل أف يسكت على علمو"
كُب اؼبقابل حذر القرآف الكرًن الذين أكتوا العلم كمل وبرصوا على نشره كيبخلوف بو من مغية ذلك منو يوـ
إف الَّ ًذين يكٍتمو ىف ما أىنزلٍنىا ًمن البػيِّػنى ً
ات كا ٍؽبيىدل ًم ٍن بىػ ٍع ًد ىما بػىيَّػنَّاهي لًلن ً
َّاس
القيامة ما مل يثب .فقاؿ تعاىل ﴿ َّ ى ى ي ي ى ى ى ى
ً
ًُب ً
الكتى ً
وب
ىصلى يحوا كبػىيَّػنيوا فىأ ٍيكلىئً ى
اب أ ٍيكلىئً ى
ك يػىٍل ىعنيػ يه يم اللَّوي كيػىٍل ىعنيػ يه يم البلَّعنيو ىف (ُٗٓ) إالَّ الىذيً ىن تىابيوا كأ ٍ
ك أىتي ي
الرًحيم ﴾ (البقرة.)َُٔ -ُٓٗ/
اب َّ
ىعلىٍي ًه ٍم كأىنىا التػ َُّّو ي
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كحذر الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم من ذلك فقاؿ "من سئل عن علم فكتمو أعبم بلجاـ من نار يوـ
القيامة"" ,إف أشد الناس عذابا يوـ القيامة عامل مل ينفعو ا﵁ بعلمو"
ِ -إجادة االتصاؿ باغبياة االجتماعية
من الواجبات اليت يقوـ هبا اؼبعلم إجادة االتصاؿ باغبياة االجتماعية كؿباكلة اؼبشاركة فيها؛ ألف اؼبعلم ال
يعيش ُب بيئة ذاتية منفردة ,كإمبا ىي نتاج ؾبتمع دبا يوجد فيو من مؤثرات اجتماعية كاقتصادية كسياسية
كثقافية .فهذه من األمور اؼبستحبة للمعلم اليت أكجبها عليو (بدر الدين بن صباعة) "فمن اؼبستحب
للم علم أف ينغمس ُب حياة الناس كىبالطهم ,دبا يتطلبو ذلك من معاملة الناس دبكارـ األخبلؽ ,من
طبلقة الوجو كإفشاء السبلـ ,كإطعاـ الطعاـ ,ككظم الغي  ,ككف األذل كاحتمالو منهم ,كاإليثار كترؾ
االستئثار ,كاإلنصاؼ كترؾ االستنصاؼ ,كشكر التفضل ,كإهباد الراحة كالسعي ُب قضاء اغباجات,
كبذؿ اعباه ُب الشفاعات ,كالتلطف بالفقراء ,كالتحبب إىل اعبَتاف كاألقارب "فكيف للمعلم أف ينعزؿ
عن اجملتمع كحركتو كال يقوـ بدكر فيو؟ رغم أنو يعد من اؼبراجع اليت يعود إليها الناس ؼبعرفة أحواؽبم
كاألحكاـ ؼبا كفيما يقابلونو من أمور ,كلذلك اعتربكا من حجج ا﵁ تعاىل على عواـ اجملتمع.
 تنمية القيم داخل اجملتمعّ
للمعلم دكر كبَت ُب تنمية القيم داخل اجملتمع الذم يعيش فيو ,باعتباره كسيط اجملتمع بُت األجياؿ,
كىذه تفرض عليو نقل ما يوجد ُب اجملتمع إىل األجياؿ اليت يقوـ بتعليمها كتربيتها من عادات كتقاليد
كقيم كثقافات ـبتلفة تنتشر بُت أفراده ,مدعما إياىا ,مبسطا لكل ما يوجد فيها من تعقيدات ,كؿباكال
أف يضيف إليها ,غَت متناس ُب ذلك كلو دكره القيمي .فهذا الدكر يعٍت تنمية القيم األصيلة ُب نفوس
أفراد اجملتمع كالعمل على نشرىا بداخلو ,على اعتبار أنو مرب ,ككل اؼبربيُت ىم مسؤكلو الوعي القيمي,
كرسالتهم ىي اإليباف هبذا الوعي بوعي ,كالعمل على نشر مفهومو ,كاغبث على التقيد دبفهومو
كأحكامو؛ إلخراجها من حيز الضمائر إىل حيز الوجود ,كذبسيدىا ُب شىت أحواؿ التفكَت كالسلوؾ.
كتتأتى أنبية قياـ اؼبعلم هبذا الدكر من انتشار بعض القيم الغربية عن اجملتمع العريب اؼبصاحبة للعوؼبة
كللشرؽ أكسطية اؼبزعومة ,كُب مقدمتها قيم اؼبادية كالفردية اليت ترتب عليها نوع من البلبلة أخذت تشيع
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بُت أفراد اجملتمع العريب ,كقدر من القبلقل كالشك كأصبح يدب بُت صفوفهم ,كلوعة من الوساكس
كاؼبخاكؼ غدت تغزك رؤكسهم ,إضافة إىل بث الفرقة كاالنقساـ بُت صباعاهتم ,نتيجة ما قد يثار من
الفنت كاػببلفات الداخلية بُت طوائفهم للصراع حوؿ اؼبصاحل كالعوائد ,كمن شأهنم أف هتدد مصاحل
اجملتمع ,كتشوه صورتو ,كتقوده إىل االستهتار كالولوج ُب األعراض كقتل اؼبعنويات نتيجة تعزيز النزعة
اؼبادية كتغليبها على الركحانيات ,بإرجاع األحداث إىل اؼبادة.
فاؼبعلم أم معلم مطالب بأف يرعى قيم اجملتمع األصيلة ُب نفوس أفراده؛ ألف اجملتمع قد جعلو مؤسبنا
عليها ,كىي من كجهة نظر أفراد اجملتمع أىم من أم زبصص مهما تكن خطورتو ,كغرس قيم اجملتمع
عملية أساسية كجزء رئيسي ُب بناء شخصيات مواطٍت اؼبستقبل" .كاؼبعلموف اؼبربوف على اختبلؼ
مستوياهتم ُب الًتبية كالتعليم ,ىم ضبلة رسالة العقل كالعدؿ ,كمبشرك الدعول إىل اغبقيقة كاعبماؿ
كاػبَت ,كىم صانعو جسور االتصاؿ كالتقدـ ,كعملهم ال يقتصر على نقل اؼبعرفة بالتعليم ,كإمبا يتجاكزه
خاصة إىل تك وين الشخص بالًتبية ,كباإلسهاـ ُب غرس كل ما يؤدم إىل التعاضد اإلنساين كإيل التقدـ
االجتماعي كالتارىبي .كىم يضربوف اؼبثل على البناء اػبَت الصامت دبنأل عن صخب الدعاكة كاإلعبلف,
كيبدىم أداة عظمى ُب تشكيل كإعداد عقبلء منتجُت كمبدعُت أك جهبلء كغافلُت ,إعداد سعداء
عادلُت أك بؤساء طاغُت ,أناس متمدنُت أك أناس متوحشُت"
ْ -تدعيم النظاـ السياسي القائم داخل اجملتمع
من األدكار اؼبهمة للمعلم ذباه اجملتمع تدعيم النظاـ السياسي القائم داخل اجملتمع ,نظرا للعبلقة الوثيقة
بُت السياسة كالًتبية ,فالسياسة تعتمد على الًتبية ُب ضعفها كقوهتا ,كُب تقدمها كتأخرىا .لدرجة يبكن
عندىا للقوؿ أف كل فساد ُب النظاـ السياسي ىو فساد للًتبية باعتبارىا ىي اؼبوجو األكؿ ؽبذا النظاـ.
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ككل نظاـ يعتمد ُب اؼبقاـ األكؿ على الدعم الذم يلقاىا من أفراد اجملتمع ,كىؤالء األفراد ىم بنية النظاـ
الًتبوم كىدفو ,كما يقوـ بو اؼبعلم ُب تدعيم ىذا النظاـ بطريق مباشر أك بطريق غَت مباشر (اؼبنهج
اػبفي) يعترب األساس ُب قباحو؛ ألنو ىو الذم يتوىل شرح مبادئ كأسس كمفاىيم النظاـ للطبلب
اؼبتعلمُت ,كيقدـ ؽبم األدلة اؼبقنعة كاغبجج كالرباىُت اليت تثبت ىذا النظاـ أك تدحضو .كُب اعتقادم أف
ىذا يتطلب دعم كتأييد اؼبشاركة السياسية كفبارسة النشاط السياسي داخل اؼبؤسسات الًتبوية
كالتعليمية ,حىت يًتيب األفراد منذ الصغر على اؼببادئ الصحية ؽبذه اؼبشاركة فيخرجوف إىل اجملتمع كىم
على كعي كبصَتة دبا وبدث من حوؽبم.
خبلصة
يتضح من كل ما سبق من أدكار ككاجبات يقوـ هبا اؼبعلم ذباه نفسو كذباه طبلبو ُب داخل
الدرس كُب خارجو كذباه ؾبتمعو أهنا كلها ترتبط بشخصية اؼبعلم كسلوكو كصفاتو ,ذلك اؼبعلم الذم لن
يستطيع القياـ هبا ما مل يفهم نفسو كرسالتو كقواعد مهنتو .كإف ذلك اؼبعلم ىو الذم تبتغيو مؤسسات
إعداد اؼبعلمُت ,اؼبعلم الع ريب ,اؼبعلم العاملُ ,ب براؾبها كأىدافها .ىو ىذا اؼبعلم بالصفات اليت أشار إليها
تراثنا الًتبوم العتيق ,كالذم يثبت صبلحيتو لكل زماف كلكل مكاف ,يواكب اؼبستحدثات كال يتأخر
عنها بل ككاف سباقا ؽبا.
كىو ىذا اؼبعلم الذم أعد كفق أصوؿ كقواعد اإلعداد ليكوف معلما ,كليس أم شخص انتسب ظلما
كهبتانا كبدكف ذنب منو إىل ىذه اؼبهنة اؼبقدسة بدكف إعداد كتأىيل .فكل شخص ينتمي إىل ىذه اؼبهنة
عليو أف وباف على حرمتها كشرفها كىيبتها كقداستها اليت تعلو كل اؼبهن ,ألهنا أساس كل اؼبهن ,كأم
خلل فيها تظهر آثاره ُب صبيو اؼبهن األخرل.
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من أجل ىذا ال أستطيع أف أهني حديثي ُب ىذه الورقة دكف التأكيد على أف قباح اؼبعلم ُب عصر
التدفق اؼبعرُب ُب أداء األدكار اؼبطلوبة منو سيظل حربا على كرؽ ما مل يتم بداءة ربديد منظومة لتكوين
ذاتية اؼبعلم ,تنطلق من فلسفة تربوية ؿبددة ككاضحة ,تؤكد النمو الذاٌب للمعلم ,كتضع معايَت النتقاء
اؼبعلم كتتناسب كتغَتات العصر كتوقعات اؼبستقبل ,حبيث تأخذ من معطيات اغباضر كتطلعات اؼبستقبل
العناصر اعبديدة كالرؤية اؼبستقبلية للتغيَت ,كمن السياسات ما هبذب كيستبقى ُب اؼبهنة اؼبعلمُت
األكفاء ,كما مل سبتلك مؤسسات إعداده مقومات اإلعداد الشامل كاغبديث ,كُب مقدمتها مقومات
اإلعداد التكنولوجي على مستول متميز من اإلنفاؽ كاإلتقاف.
كعملية اإلعداد عملية القصد منها النمو اؼبهٍت لؤلفراد الذين ًب اختيارىم كفق شركط معينة ربددىا
مؤسسات إعداد اؼبعلمُت ,بدءا من الصغر ,عن طريق اػبربات التعليمية اؼبنظمة (التخصصية -الثقافية-
اؼبهنية -األدائية) اليت تقدـ ؽبم خبلؿ مراحل التعليم اؼبختلفة ,كاليت سبكنهم ُب النهاية من القياـ دبهمة
التدريس ُب ؾباؿ التعليم ُب زبصص بعينو ,كاليت ُب ضوئها ال يصلح أم شخص للقياـ هبذه اؼبهنة ,ألف
الفرد رغم أنو يتلقى خرباتو التعليمية اؼبختلفة النظرية منها كالعملية كاؼبشًتكة بُت صبيع التبلميذ ,بدءا من
انتظامو ُب اؼبدرسة صغَتا ,كمركرا باؼبراحل اؼبختلفة إىل أف يصل إىل مرحلة التعليم الذم يتضح فيو
قدراتو كاستعداداتو التعليمية ,فإنو يتم توجيهو إىل نوع التعليم الذم يتفق معها كفقا ؼبستواه العلمي ,كمنو
يبدأ طريق اإلعداد لؤلفراد الذين ًب توجيههم إىل كليات إعداد اؼبعلمُت ,كالذم توافرت فيهم ؾبموعة
شركط تنبئ بنجاحهم ُب مهنة التدريس بناء على االختبارات كاؼبقاببلت اليت أجريت معهم ,كاليت على
رأسها معرفة مدل استعداده ليكوف معلما .يقوؿ صاحب اؼبقدمة (عبد الرضبن بن خلدكف) " التعليم
مهنة من صبلة اؼبهن ,كالتفنن ُب العلم كاإلجادة فيو ملكة خاصة سبكن صاحبها من اإلحاطة دببادئ
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التعليم كقواعده كأساليبو .كما مل توجد ىذه اؼبلكة ال وبصل التفنن كاإلجادة ,كىذه اؼبلكة شيئ غَت
الفهم كالوعي ,ألف الفهم كالوعي يشًتؾ فيهما من وبذؽ اؼبهنة كمن ال وبذقها ,كاؼبلكات سواء أكانت
جسدية أـ عقلية ىي أمور ؿبسوسة كلذا فهي تفتقر إىل التعليم .كتوجد عبلقة بُت مدة الدراسة كىذه
اؼبلكة ,فإذا توافرت لدم اؼبعلم قصرت مدة التعليم ,كإذا مل تتوافر طالت.
كال يقف األمر عند حد اإلعداد اعبيد ,بل األىم استمرارية متابعة اؼبعلمُت بعد زبرجهم ,كىو ما يسمي
ب تدريب اؼبعلمُت ,على اعتبار أف العقل البشرم ال يتكوف كال يصل كما يذىب (ابن خلدكف) إىل أعلى
اؼبراتب إال بالتدريب .فالتدريب ىو الوسيلة اغبقيقية للتعلم كاكتساب اؼبهارة ,كىو من أىم االذباىات
الًتبوية اغبديثة ُب قضية إعداد اؼبعلمُت للنهوض دبستواىم الثقاُب كاؼبهٍت كزيادة كفاءهتم ,خاصة مع
التقدـ العلمي كالتكنولوجي كاالنفتاح اؼبعرُب ُب العامل الواحد الذم يبيز العصر الذم نعيش فيو ,بالشكل
الذم يلقى دبسؤكليات كأعباء كثَتة على الًتبية ,حيث أصبح من اؼبستحيل تزكيد الدارسُت باؼبعارؼ
كاػبربات كاؼبهارات البلزمة إلعدادىم ُب مؤسسات اإلعداد الرظبية بالصورة اليت ترجوىا ىذه اؼبؤسسات.
كال شك أف كل ىذه األمور تؤكد أف معلم عصر اؼبعرفة مطالب دبا يبكن تسميتو هبجرة ركحية بدكف
اجتثاث للجذكر األصيلة ألمتو ,إذ ُب خضم التغَتات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية اليت يفرضها ىذا
العصر ,تظهر اغباجة إىل اؼبساعدة ُب اغبفاظ على تراث األمة كنقلو إىل األجياؿ اؼبتعلمة اعبديدة,
حبيث يتحقق من خبلؿ التعليم الذم يقدمو كيغرسو فيهم ,جنبان إىل جنب مع زرع الركح اؼبستقبلية
اعبديدة اليت تفضي إىل اإلبداع ,كإطبلؽ العناف للخياؿ كحب االستطبلع السليم لدل اؼبتعلم.
كإف تطلب ىذا من اؼبعلم أف وبدث لدل متعلميو ما يعرؼ بالًتبية التكنولوجية مع أكؿ مرحلة من
مراحل التعليم ,باعتبارىا تربية هتيئ اؼبتعلم كتعده ألف يتعايش مع متغَتات الثورة التكنولوجية بكافة
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خصائصها ,حىت يتمكن من أف هبيد التعامل مع ىذه التكنولوجيا ,فيحسن توظيفها فيما وبقق لو
كجملتمعو الفائدة ,كما تعينو ُب الوقت نفسو على أف يتفهم تأثَتاهتا السلبية عليو كعلى ثقافة كحضارة
ؾبتمعو ,فيما أطلق عليو كزير الًتبية كالتعليم "التكنوبويل  ."Techonoplyكقصد هبا ضباية اجملتمع
من سيط رة التكنولوجيا اؼبتقدمة على الثقافة كاغبضارة كاليت انعكست ُب مشكبلت اجتماعية كأسرية
كأخبلقية .دبعٌت آخر أف يقوـ اؼبعلم بالتوفيق بُت دكاعي التقدـ التكنولوجي كضركريات االنتماء كالوالء
للوطن كالقيم كاعبذكر.
كيتطلب منو كذلك أف يسهم ُب إجراء تعديبلت مستمرة على اؼبنظومة التعليمية ُب اؼبستول الذم يعلم
فيو ,نظران ألف التسارع اؼبذىل ُب االبتكارات التكنولوجية مل تنتو بعد .يقوؿ (عبد الرازؽ عبد الفتاح)
"إنو مع امتداد أفق التنبؤ للمستقبل ,فإف كثَتا من التكنولوجيات اؼبتقدمة مل تبتكر بعد ,كأنو إذا كاف
ىذا القدر من اؼبعلومات اليت اكتشفت خبلؿ القرف العشرين كبَتان ,فإف ثبلثة أك أربعة أمثاؽبا ينتظر
اكتشافها ُب القرف اغبايل.
كىذا يعٍت أف اجملتمع اغبايل ُب أشد اغباجة إىل توليد معارؼ كمعلومات جديدة غَت معلومة حاليا,
كيتبع ذلك كم ىائل من االبتكارات التكنولوجية يصعب التنبؤ هبا" ,خاصة مع كجود "أسواؽ
تكنولوجيات اؼبستقبل" ,ذلك اؼبصطلح الذم أطلقتو كزارة العدؿ األمريكية ,كىو يشَت إىل "الًتتيبات
اليت يتفق فيها الطرفاف على القياـ بأعماؿ مشًتكة أك منفردة ,تؤدم إىل تطورات مقبلة ُب التكنولوجيات
اليت يتم تبادؽبا فيما بينها بصورة مشًتكة ,من أجل استعماؿ كنشر كخلق التكنولوجيا"
كإذ يقوـ اؼبعلم بإجراء مثل ىذه التعديبلت ُب ضوء ما يستجد من تكنولوجيات ,عليو أف وبسن اإلفادة
من التكنولوجيات القائمة فعبل ُب أدائو ألدكاره اؼبختلفة ,كاليت يبكن حصرىا ُب:
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اؼبعاعبات الدقيقة تكنولوجيا اإللكًتكنيات الدقيقة كالشرائح كالدكائر اؼبتكاملة اليت مكنت من

صناعة  ,Microprocessorكشرائح الذاكرة  Memory Chipsكدؾبها ُب حاسبات صغَتة اغبجم
عالية القدرة ,أدخلت العامل فيما يعرؼ بعصر ""Computerised


تكنولوجيا االتصاؿ من بعد  .Telecommunicationكيقصد هبا النقل اؼبركب بالصوت

كالصورة باألقمار الصناعية  ,Satellitesأك بالكوابل كاأللياؼ الضوئية  .Optical Fibersاألمر
الذم يؤدم إىل حدكث تغَت ُب شكل كنوع اؼبعرفة اؼبتداكلة.


تكنولوجيا األسبتة  Automationاليت تعٍت بتطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ُب

عمليات إنتاج اؼبواد التعليمية كالصناعية كاليت يبكنها أف تعطي إمكانيات كاسعة لئلنتاج الضخم.


تكنولوجيا ا﵀اكاة بالكمبيوتر ُ Simulation Technologyب العملية التعليمية ,كىي

امتداد لوسائل ا﵀اكاة القديبة ,هتتم بعرض اؼبعلومات كاػبربات البديلة ,بقصد سبثيل اغبياة الواقعية بشكل
كبَت ,كتعتمد على العقبلنية كالتنظيم ُب عرض كتنسيق اؼبعلومات.


تكنولوجيا الواقع االفًتاضي

 Virtual Reality Techonologyاليت هتتم بتمثيل

اؼبعلومات اؼبتقدمة كاػبياؿ العلمي بدقة ,كتعمل على توضيح كل من اػبطط كالطرؽ اليت ساعدت ُب
ظهور اؼبعلومات اغبديثة ,مع إشراؾ اؼبتعلم ُب التعبَت عما يعرض أمامو ,كربتاج إىل مساعدة من
تكنولوجيا االتصاؿ ,كخاصة الربؾبيات اعباىزة لتوفَت اؼبشاىدة ,كاألجهزة اليت تتيح للكمبيوتر نقل
اؼبعلومات إىل اؼبشاىد.
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تكنولوجيا الشبكات اليت جعلت األفراد يتحدثوف عن كجود جيل للشبكات يتلقى التعليم ُب

ظل و
ربد حقيقي ,فبا جعل ىذا األمر أخد اؼبسلمات األساسية اؼبتغَتة للنظاـ التعليمي اعبديد حىت ال
يقع ُب عزلة.


كعلى ىذا فإف معلمي اؼبستقبل ُب إطار توقعهم اؼبستقبلي عليهم أف يتهيؤكا إلمكانية بث

الربامج التعليمية كاستقباؽبا من خبلؿ األقمار الصناعية  ,Satellite Televisionفَتاعوف ىذا
اؼبتغَت التكنولوجي كأنبيتو ُب تفعيل العملية التعليمية ,خاصة بعد أف أثبتت الدراسة اليت أجراىا
( ) Ancisهبدؼ التعرؼ على دكر الربامج التعليمية اليت يتم بثها عرب األقمار الصناعية ُب التدريب
العملي للطبلب ُب كالية فرجينيا األمريكية ,كجود ارتفاع ُب أدائهم كنتيجة الستخداـ القنوات الفضائية
ُب التعليم ,بالتكامل مع أنشطة التعليم األخرل ,كأف اذباىات اؼبعلمُت كبو استخداـ ىذه التكنولوجيات
كاف ؽبا دكر إهبايب ُب التأثَت على اذباىات الطبلب ُب ىذا اعبانب ,كإف تطلب ذلك تفعيل االتصاؿ
اؼبباشر بُت قاعات الدراسة كمركز بث الربامج التعليمية
مراجع الدراسة


ابن قيم اعبوزية :ربفة اؼبودكد بأحكاـ اؼبولود (القاىرة :اؼبكتبة القيمة ,د.ت)



أبو حامد الغزايل :إحياء علوـ الدين (القاىرة :اؼبكتبة التجارية ,د.ت)



أضبد بن على اػبطيب البغدادم :الفقيو كاؼبتفقو -ربقيق إظباعيل األنصارم (الرياض :مطابع

القصيم ,الطبعة الثانيةُّٖٗ ,ىػ)


أضبد بن مسكويو :هتذيب األخبلؽ -ربقيق قسطنطُت زريق (بَتكت :اعبامعة األمريكية,

ُٔٔٗ)
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اغبارث بن أسد ا﵀اسيب :اؼبسائل ُب أعماؿ القلوب كاعبوارح كاؼبكاسب كالعقل (القاىرة :عامل

الكتب)ُٗٔٗ ,


إخواف الصفا :الرسائل (بَتكت :دار صادر)ُٕٗٓ ,



إميل فهمي حنا :فلسفة الًتبية ُب عصر اغباسبات اإللكًتكنية -مؤسبر التعليم كعامل العمل ُب

الوطن العريب ,رؤية مستقبلية (جامعة اؼبنصورة ,كلية الًتبية ْ-ّ ,ابريل ََُِ).



اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ :الفكر الًتبوم العريب اإلسبلمي ,األصوؿ كاؼببادئ

(تونس :اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ)ُٖٕٗ ,



بدر الدين بن صباعة :تذكرة السامع كاؼبتكلم ُب أدب العامل كاؼبتعلم (بَتكت :دار الكتب

العلمية ,د.ت)



برىاف اإلسبلـ الزرنوجي :تعليم اؼبتعلم طريق التعلم (بَتكت :اؼبكتب اإلسبلمي)ُُٖٗ ,



بوؿ ديفيد كدكمينيك فورال" :مقدمة ُب اقتصاد ؾبتمع اؼبعرفة" اجمللة الدكلية للعلوـ االجتماعية,

القاىرة ,مركز مطبوعات اليونسكو؛ العدد ُُٕ ,مارس ََِِ



برنارد فافر" :اؼبدارس االبتدائية ُب جنيف" مستقبليات َُِ ,القاىرة ,مركز مطبوعات

اليونسكو ,اجمللد ُّ ,العدد ْ ,ديسمرب ََُِ


جاؾ ديلور كآخركف :التعلم ذلك الكنز اؼبكنوف -تقرير قدمتو إىل اليونسكو اللجنة الدكلية

اؼبعنية بالًتبية للقرف اغبادم كالعشرين (اليونسكو ,مركز مطبوعات اليونسكو بالقاىرة)ُٗٗٗ ,
حسُت كامل هباء الدين :التعليم كاؼبستقبل (القاىرة :دار اؼبعارؼ)ُٗٗٗ ,عبد الرازؽ عبد

الفتاح :التعليم اعبامعي كربديات اؼبستقبل -مؤسبر التعليم من أجل مستقبل عريب أفضل (جامعة حلواف,
كلية الًتبية ,اجمللد األكؿ)ُٕٗٗ ,
عبد الرضبن بن خلدكف :اؼبقدمة (القاىرة :اؼبكتبة التجارية ,د.ت)

على بن ؿبمد اؼباكردم :أدب الدنيا كالدين (القاىرة :اؼبكتبة التوفيقية)ُٗٓٓ ,

على خليل أبو العينُت :اؼبضامُت الًتبوية ُب فكر أبو حياف التوحيدم – من أعبلـ الًتبية العربية

اإلسبلمية (الرياض :مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج ,اجمللد الثاين)ُٖٖٗ ,
ماريانو ناركدك كسكي" :نظاـ اإلنذارات لعبلج سوء السلوؾ ُب اؼبدارس الثانوية باألرجنينت"

مستقبليات َُٓ ,القاىرة ,مركز مطبوعات اليونسكو ,اجمللد ّٖ ,العدد ْ ,ديسمرب ُٖٗٗـ.,
 ؾبدم صبلح طو :تربية اإلنساف العريب ُب ضوء القرآف كالسنة (اؼبنصورة :دار الوفاء للطباعة
كالنشر كالتوزيع)ََُِ ,
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