مقترح لتنمية مهارات المعلم ألداء دوره في ضوء تحديات
ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة
أ .نادية المبروك رعدان ـــ كلية التربية طرابلس ــ جامعة طرابلس
البريد اإللكتروني nadiaradan8@ gmail.com :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة :
لقد استهلت األلفية الثالثة إطاللتها بمتغيرات انبثق عنها رؤى اﻗتﺼـادية أدت إلـﻰ
تغيرات جذرية في النﺸاط اﻻﻗتﺼادﻱ فكرا وممارسة  ،حيث أفرزت تكنولوجيا
المعلومات واﻻتﺼاﻻت اﻗتﺼادامختلفاعن اﻗتﺼاد الزراعة والﺼناعة ،ويمثل الثورﺓ
الثالثة في تاريخ اﻻﻗتﺼاد البﺸرﻱ  ،ويمتاز عن اﻻﻗتﺼاديات األخرى بكونه اﻗتﺼاد
وفرﺓ أكثر منه اﻗتﺼاد ندرﺓ  ،فأغلب الموارد تنفد باإلستهالك  ،فيما تزداد المعرفة في
اﻗ تﺼاد المعرفة بالممارسة واإلستخدام وتنتﺸر بالمﺸاركة  ،وهذا يؤكد بأن المورد
المعرفي أصبح المورد الحاسم لالﻗتﺼاد  ،علﻰ عكس اﻻﻗتﺼاد الكالسيكي الذﻱ اعتمد
علﻰ عوامل اإلنتاج التقليدية ،وهي الموارد األولية ،والعمال ،ورأس المال ،واألرض،
فـالعلم والمعرفة المتجددﺓ همـا المعيـاران األساسـيان للقوﺓ والغنـﻰ والتقدم علﻰ الﺼعد
المحليـــة والدولية
وبنــاء علــﻰ تلك التوجهات العﺼرية فــﺈن المنهجيــة التقليدية القاﺋمـــة فـــي
عمليـــات الـــتعليم لم تعد ذات جدوى في ضوء هذه التوجهات  ،وتستلزمه تغيرا في
سياساتها وأهدافها ومضامينها وبناﺋها،وفي أدوار معلميهاعلﻰ وجه الخﺼوص تطوير
المناهج الدراسية من حيث األهداف والمحتوى والطراﺋق واألساليب التعليمية وأساليب
التقويم وترجمتها إلﻰ نﺸاط تربوﻱ واﻗعي ،بما يمكن المدرسة من تقديم تعليم راﻗي
النوعية ،إنما يعتمد علﻰ المعلمين من حيث كفاياتهم ووعيهم بمهامهم وإخالصهم في
أداﺋها ،ألن المعلم هو عﺼب العملية التربوية ،والعامل الرﺋيسي الذﻱ يتوﻗف عليه
نجاح التربية في بلوغ غاياتها وتحقيق دورها في إعداد الجيل لمستقبل أفضل " .
فالمعلم الجيد حتﻰ مع المناهج االتقليدية ـ يمكن أن يحدث أثرا طيبا في تالميذه ،بينما
المعلم السيئ حتﻰ مع المناهج الجيدﺓ ﻻ يمكنه أن يقدم شيئا "
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وينظر علماء " التنمية البﺸرية" للمعلم علﻰ أنه يﺸكل المﺼدر األول للبناء
الحضارﻱ اﻻﻗتﺼادﻱ اﻻجتماعي لألمم من خالل إسهاماته الحقيقية في بناء البﺸر ،
وعبرت عنه نظرﺓ " رأس المال البﺸرﻱ " كلما نجح المعلم في زيادﺓ المستويات
التعليمية ألبناء األمم  ،كلما ارتفعت معها مستويات المعرفة  ،ومن ثم ترتفع مستويات
دخل األمم وتحقق الرفاهية اﻻجتماعية (. )1
وﻻ شك في أن مقدرﺓ المعلم علﻰ الوفاء بمسؤولياته تجاه المجتمع والتلميذ تتحدد
بمدى استيعابه لمتطلبات المجتمع  ،وما يتوﻗع من دوره كمعلم  ،ومن جهه أخرى يتأثر
اداؤه لدوره التربوﻱ والتعليمي بمدى إتقانه للمهارات والمعارف المرتبطة بتخﺼﺼه
وﻗدرته علﻰ اﻻنتقاء واﻻختيار من خبراته بما يؤثر به علﻰ خبرات ومهارات
اآلخرين باستجابته واستيعابه للمستحدثات التربوية  ،وللمتطلبات العﺼرية .

مشـــــكلة الــدراســـــة :
من خالل ما اسهلت به في المقدمة ...بات من المعروف أن نمطا جديدا من
اﻻﻗتﺼاد ﻗاﺋما علﻰ المعرفة بدأ بالﺸكل مع بداية األلفية الجديدﺓ في الدول المتقدمة
والدول النامية الﺼاعدﺓ علﻰ المستوى العالمي  .هذا ﻻيعني أن المعرفة لم تكن
موجودﺓ أو مستخدمة في النﺸاط اﻻﻗتﺼادﻱ  ،وإنما الجديد هو حجم تأثيرها في الحياﺓ
اﻻﻗتﺼادية واﻻجتماعية وفي نمظ حياﺓ اإلنسان عموما  ،وما يطرحه من التحديات
علﻰ الﺼعيد اإلنساني،
ورغم بروز اﻗتﺼاد المعرفة في العالم منذ وﻗت ليس بالقﺼير اﻻ ان الكثير مـن
مؤسسات التعلـيم في العالم العربي وفي بلدنا الحبيب ليبيا مازالت تنأى بنفسها بعيدا
عن هذا المفهوم  ،فالدولة التي ﻻتدرك أن المعرفة هي العامل األكبرأهمية لالنتقال من
التخلف إلﻰ التطور ومن الفقر إلﻰ الغنﻰ ستجد نفسها حتماعلﻰ هامش مسيرﺓ التقدم
وتجد نفسها عاجز علﻰ ردم الفجوﺓ المعرفية للولوج في بوابة اﻻﻗتﺼاد المعرفي.
لذى أصبح لزاما علﻰ منظومة التربية والتعليم الليبية أن تقوم بتجويدمنطلقاتها
وغاياتها وأساليبها والرفع من كفايات معلميها بﺈعــادﺓ النظر في األدوارالموكولة لهم
اســتجابة لتلك المتغيرات لتوليد ﻗدرات بﺸرية ﻗادرﺓ علﻰ صناعة وﻗيادﺓ التغيير في
مجتمعهم الالزمة لدخول مجتمع اﻗتﺼاد المعرفة ،مبدعين منتجين يعرفون كيف
يتعلمون ذاتيا  ،ويتعلمون باستمرار .
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وﻋليه فإن مشكلة الدراسة تتمحور في محاولة تحديد مهارات المعلم في ضوء
التحديات التي يفرضها عﺼر إﻗتﺼاد المعرفة وطرق تنميتها من خالل اإلجابة عن
التساؤﻻت التالية :
 .1ماهي التحديات التي يواجهها المعلم في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة ؟
 .2ما أدوار المعلم في ضوء التحديات التي يواجهها في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة ؟
 .3ماهي المهارات المطلوبة من المعلم ألداء أدواره المتوﻗعه فيﻇل تحديات
عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة ؟
 .4كيف يمكن تنمية مهارات المعلم ألداء ادواره المتوﻗعة في ﻇل تحديات عﺼر
اﻗتﺼاد المعرفة؟

أهداف الدراسة :
تﺴعﻰ الدراسة لتحقيق مجموﻋة من األهداف منها :
 .1التعرف علﻰ التحديات التي يواجهها المعلم في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة
 .2التعرررف علررﻰ أدوار المعلررم فرري ضرروء التحررديات الترري يواجههررا فرري عﺼررر اﻗتﺼرراد
المعرفة
 .3التعرف علﻰ المهارات المطلوبة من المعلم ألداء أدواره المتوﻗعه فيﻇل تحديات
عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة .
 .4التعرررف علررﻰ سرربل تنميررة مهررارات المعلررم ألداء أدواره المتوﻗعرره فرري ﻇل تحررديات
عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة .
 .5الوصررول إلررﻰ مجموعررة مررن التوصرريات الترري ﻗررد تفيررد المعنيررين بﺸررؤون التعلرريم فرري
وضع خطررم مررن شأنهررا أن تسررهم فرري تنميررة مهررارات المعلمررين بمررا تواكررب متطلبررات
المعلمين وبما تواكب متطلبات عﺼر إﻗتﺼاد المعرفة .

أهمية الدراسة :
تكتﺴب الدراسة الحالية أهميتها من اآلتي :
أوال ــ أالهمية النظريةً :
 .1كونها تناولت موضوعا معاصرا مازالت مبادﺋه غير واضحة لﺸريحة واسعة من
المعلمين بليبيا  ،ويتوﻗع أن تثرﻱ معرفتهم من خالل ما تحتويه هذه الدراسة من أدب
تربوﻱ يتعلق باﻗتﺼاد المعرفة.
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 .2كون هذه الدراسة من الدراسات الراﺋدﺓ في هذا المجال ,حيث لم تجر أية دراسة
تناولت مهارات المعلمين في ضل إﻗتﺼاد المعرفة ( حسب علم الباحثة )
 .3يؤمل أن تفتح نتاﺋج هذه الدراسة المجال إلجراء دراسات أخرى تتناول أفاق تأتير
وتأثر عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة بالمعلم .
 .4تمثل هذه الدراسة استجابة لالتجاهات الحديثة التي تنادﻱ باﻻهتمام بأداء المعلم
المعاصر في عﺼر اﻻﻗتﺼاد المعرفي .
ثانيا ــ أالهمية العملية :
يؤمل أن يستفيد من نتاﺋج هذه الدراسة أصحاب القرار في وزارﺓ التربية والتعليم ،
ومراكز التدريب والتطوير  ،وﻗسم التفتيش التربوﻱ بليبيا  ،بالعمل علﻰ بناء البرامج
المناسبة لتطوير وتدريب المعلمين علﻰ امتالك المهارات المطلوبة لقيامهم باألدوار في
ظل تحديات اﻗتﺼاد المعرفة بما يسهم في رفع كفايتهم  ،استجابة لمتطلبات بناء مجتمع
المعرفة وما يستلزمه من تغير .

منهﺞ الدراسة :
نظرا ألن الدراسة المنظوره ذات منهج نظرﻱ تعتمد علﻰ البحث في األدب
النظرﻱ السابق ،وكذلك المكتبـي المنﺸور ذﻱ العالﻗة ﻻستخالص الحقاﺋق
واﻻستنتاجات  ،فالمنهج المستخدم هو المنهج الوصفي التحليلي الذﻱ يقوم علﻰ وصف
الظاهرﺓ وصفا دﻗيﻗا وتحليل الدراسات والبحوث لتحديد مفهوم اﻗتﺼاد المعرفة
وخﺼاﺋﺼه ومتتطباته  ،وما يعكسه من تحديات ادت بدورها لتغير دور المعلم ليكون
ﻗادرا علﻰ مواجهتها ،والوصول إلﻰ استنتاجات تسهم في التعرف علﻰ مهارات المعلم
في ظل عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة وﻃرق تنميتها .
محددات الدراسة :
ستقتﺼررر الباحثررة فرري الدراسررة علررﻰ تحديررد أدوار المعلررم فرري مراحررل دورﺓ المعرفررة
بعﺼر اﻗتﺼاد المعرفة  ،وتحدياته  ،وما تتطلبره هرذه األدوار مرن مهرارات للقيرام بهرا ،
وهذه المراحل
 .1توليد المعرفة
نﺸر المعرفة
.2
 .3توظيف المعرفة.
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مﺼطلحات الدراسة :
تعرف الباحثة في هذه الدراسة :
-1

-2

-3

-4

عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة  :هو ذلك العﺼرر الرذﻱ يقروم اﻗتﺼراده علرﻰ إنتراج المعرفرة
وتنظيمهررا ونﺸرررها فرري مجرراﻻت الحيرراﺓ كافررة مررن خررالل اسررتخدام التقنيررة الرﻗميررة
وتوظيفها لخدمة اإلنسان وتحسين مستوى حياته .
المعلم  :هو الخبيرر الرذﻱ أﻗامة المجتمع ليحقرق أغراضره التربويرة مرن التعليرم فري
أبناﺋره  ،وﻻبرد أن يمتلررك المهرارات األداﺋية الضرررورية لعمله وأن يتﺼرف بﺼررفات
خاصة تؤهله للمهمة الﺼعبة التي يقوم بها .
الدور :مجموعـة مـن الوظـاﺋف والمسرئوليات المخططرة والمنظمرة التري يتوﻗرع أن
يقوم بها المعلم لتحقيق أهـداف المجتمع من التعليم في ضل تحرديات عﺼراﻗتﺼراد
المعرفة.
مهارات المعلم في ضروء اﻻﻗتﺼاد المعرفي :وتﺸرمل في الدراسة الحالية األنﺸرطة
الفنية واإلدارية واالمهنية التي يؤديهرا المعلرم بدرجرة عاليرة مرن اإلتقران  ،وتسرتلزم
للقيررام بررأدواره المختلفررة فرري توليررد المعرفررة  ،ونﺸرررها وتوظيفهررا بعﺼررر اﻗتﺼرراد
المعرفة

إجراءات الدراسة :
لقد تم وضع تأطير منهجي إلشكالية الدراسة ﻋند التنفيذ من خالل :
مرردخل عررام  ،ويﺸررمل  :المقدمررة ،مﺸرركلة الدراسررة وأسررئلتها،أهداف الدراسررة،
–
أهمية الدراسة ،منهج الدراسة
حدود الدراسة  ،محددات الدراسة  ،التعريف بالمﺼطلحات.
–

اإلطار النظرﻱ للدراسة ويﺸتمل :

أوﻻ -اإلطار المفاهيمي لعﺼر اﻗتﺼاد المعرفة واشتمل علﻰ  :ركاﺋز اﻻﻗتﺼاد
المعرفي ،خﺼاﺋص عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة  ،دورﺓ المعـــــرفة في عﺼر اﻗتﺼاد
المعرفة ،فجوﺓ المعرفة
ثانيا -الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة
ـــ اإلجابة عن تساؤﻻت الدراسة
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اإلطار النظري للدراسة
أوالً ــ اإلطار المفاهيمي لعﺼر اقتﺼاد المعرفة :
تعود بديات اﻗتﺼاد المعرفة إلﻰ الخمسينيات علﻰ يد اﻻﻗتﺼادﻱ ماكلب حيث ﻗام
بدراسات علﻰ إنتاج المعرفة حينما كانت الدراسات تعتمد علﻰ أنواع أخرى من
المنتجات  ،وﻗد كان اﻻهتمام بمنتجات المعرفة ضعيفاآنداك )2( .
ويﺸير بيترلﻰ إلﻰ أن مﺼطلح اﻻﻗتﺼاد المعرفي ثبت وجود في األدب المتنوع
مند  50عاما ؛ حيث بدأ عام 1959فيما يسمﻰ بتنبؤات دركر وفي بداية الستيناتكان
ماكلب أول من نظر في أهمية المعرفة والتربية ودورها في اﻻﻗتﺼاد الحديث  ،أما في
عام 1997أكد سايمون مارجنسون علﻰ أن اﻻﻗتﺼاد المعرفي العالمي يستند انتﺸاره
علﻰ اتﺼاﻻت جديدﺓ  ،باإلضافة إلﻰ تكنولوجيا المعلومات  ،وفي التسعينات أيضابرز
الفرق بين اﻻﻗتﺼاد المعرفي واﻻﻗتﺼاد التقليدﻱ؛ حيث يتميز اﻻﻗتﺼاد المعرفي بأنه
اﻗتﺼاد وفرﺓ  ،يلغيالمسافات  ،ويتجاوز الحدود  ،متأسس علﻰ المعرفة  ،ويستخدام
العقل البﺸرﻱ كرأس مال معرفي ثمين ()3
وﻗد ظهرت اآلارء متعددﺓ في تعريف اﻻﻗتﺼاد المعرفي إﻻ أنها في جوهرها
واحدﺓ ،ومن أهم تعريفاته كما جاء في برنامج األمم المتحدﺓ إلنماﺋي اﻻﻗتﺼاد المعرفي
بأنه " :نﺸر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجاﻻت النﺸاط المجتمعي،
اﻻﻗتﺼادﻱ ،والمجتمع المدني ،والسياسة ،والحياﺓ الخاصة وصوﻻ لترﻗية الحالة
اإلنسانية باطراد ،أﻱ إﻗامة التنمية اإلنسانية باطراد ،ويتطلب ذلك بناء القدرات
البﺸرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البﺸرية علﻰ مختلف القطاعات اإلنتاجية.
أما فيما يتعلق بمحفزات اﻻﻗتﺼاد المعرفي فتتمثل في العولمة وانتﺸار الﺸبكات مما
أدى إلﻰ زيادﺓ انتقال المعلومات بﺸكل أسرع وإتاحتها للجميع.
ويعرفه البنك الدوليبأنه اﻗتﺼاد عالمي للمستقبل الذﻱ يركز علﻰ التعلم لما له من
أهمية أساسية كوسيلة لالستثمار اإلنساني والبحث في إنتاج المعرفة ()4
وفيما يراه الخضيرﻱ ،إنه اﻻﻗتﺼاد الذﻱ يدور حول الحﺼول علﻰ المعرفة
والمﺸاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها وانتاجها بهدف تحسين نوعية الحياﺓ
بمجاﻻتها كافة من خالل اإلفادﺓ من خدمات معلوماتية ثرية ،وتطبيقات تقنية متطورﺓ،
واستخدام العقل البﺸرﻱ كرأس مال معرفي ثمين وتوظيف البحث العلمي إلحداث
مجموعة من التغيرات اإلستراتيجية في طبيعة المحيم اﻻﻗتﺼادﻱ وتنظيمه()5
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ويرى الحمود ( )2011أن اﻻﻗتﺼاد المعرفي تعبير يستخدم في عﺼرنا الحاضر
إما في معرض الحديث عن اﻻﻗتﺼاد المركز في إنتاج وتوليد وإدارﺓ المعرفة
ونﺸرها ،وإما في معرض اﻻﻗتﺼاد ذﻱ األساس المعرفي وهذا األخير هو المعنﻰ
األكثر استخداما  .ويعني المعرفة من أجل إنتاج فواﺋد اﻗتﺼادية)6( .
بينما يرى عبد الخالق فاروق ( ، )2005أنه في ظل التحوﻻت والتغيرات الطارﺋة
ﻻ يوجد فرق بين تعبيرﻱ اﻗتﺼاد المعرفة واﻻﻗتﺼاد القاﺋم علﻰ المعرفة ففي كالهما
تﺸغل المعرفة بكل أشكالها وتجلياتها من تكنولوجيا وبحوث وأعمال ذهنية مساحة
أوسع وأكبر من حيث العمق والحجم)7(.
ركائز االقتﺼاد المعرفي :
يستند اﻻﻗتﺼاد المعرفي في أساسه كما يرى الﺼمادﻱ( ،)2005إلﻰ اربع ركاﺋز
وهي علﻰ النحو التالي()8
 .1اﻻبتكار(البحث والتطوير ):نظام فعال من الروابم التجارية مع المؤسسات
األكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورﺓ المعرفة المتنامية
واستتيعابها وتكيفتها مع اﻻحتياجتات المحلية.
 .2التعلم  :وهي من اﻻحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية اﻻﻗتﺼادية حيث
يتعين علﻰ الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرﺓ واإل بداعية أو رأس المال البﺸرﻱ
القادر علﻰ اإلدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل وتنامي الحاجة إلي دمج
تكنولوجيا المعلومات واﻻتﺼاﻻت ،فضال عن المهارات اإلبداعية في المناهج
التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياﺓ.
 .3البنية التحثية المبنية علﻰ تكنولوجيا المعلومات واﻻاتﺼاﻻت :التي تستهل نﺸر
وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع اﻻحتياجات المحلية ،لتتدعم النﺸاط
اﻻﻗتﺼادﻱ وتحفيز المﺸاريع علﻰ إنتاج ﻗيم مضافةعالية.
 .4الحاكمية الرشيدﺓ :والتتي تقوم علﻰ أسس اﻗتﺼادية ﻗوية تستتطيع توفير كل األطر
القانونية والسياسية التي تهدف لزيادﺓ اإلنتاجية والنمو  ،وتﺸمل هذه السياسات كل ما
يهدف إلﻰ جعل تكنولوجيا المعلومات واﻻتﺼاﻻت أكثر إتاحة ويسر ،وتخفيض
التعريفات الجمركية علﻰ منتجات تكنولوجيا وزيادﺓ القدرﺓ التنافسية للمؤسسات
الﺼغيرﺓ والمتوسطة .
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ويعتمد اﻗتﺼاد المعرفة اعتمادا أساسيا علﻰ نﺸر المعلومات واستمارها باإلضافة
إلﻰ توليتدها طبعا ،فنجاح المؤسسات التعليمية يعتمد كثيرا علﻰ جمع المعرفة
واستعمالها في برامج ا نتاجية وتوليد سلع وصفات جديدﺓ ،وﻗد أصبح اﻻﻗتﺼاد يقاد
من ﻗبل سلسلة هرمية من شبكات المعرفة التي تتغير فيها المعلومات بمعتدﻻت
سريعة ،وهناك أنواع عديدﺓ من الﺸبكات المعرفة مثل شبكات الجامعات وىﺸبكة
مراكز البحوث ،وشبكات مؤسسات المعلومات كالمكتبات ودور النﺸر ومراكز
التوثيق ،وشبكات الﺼناعات المختلفة وغير ذلك من الﺸبكات ،وأصبح المجتمع الذﻱ
ﻻ يعتني بتﺸبيك مؤسسات المعرفة مجتمعا متأخرا عن الركب اإلﻗتﺼادﻱ العالمي
خﺼائص ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة :
يمكن تحديد أهم الخﺼاﺋص التي يتميز بها مجتمع اﻗتﺼاد المعرفة كالتالي :
 الخﺼاﺋص اﻻﻗتﺼادية  :يتميز اﻗتﺼاد مجتمع المعرفة بظهور مفاهيم وﻗواعد
جديدﺓ  ،فقد تغير مفهوم العمل وآلياته ومهاراته ،وإزداد فيه اﻻستخدام الواسع
للتكنولوجيا في المجال اﻻﻗتﺼادﻱ ،واﻻعتماد علﻰ عمال المعرفة القادرين علﻰ
اكتساب المعرفة وتحمل المسؤولية وحل المﺸكالت  ،والتغير المتسارع والمستمر
للمنتجات واألساليب واألدوات  ،كما يتميز اﻗتﺼاد مجتمع المعرفة بالعالمية وغياب
الفواصل الزمنية والمكانية (. )9
 الخﺼاﺋص التكنولوجية  :يتميز عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة بالكثافة األتﺼالية  ،والتقدم
التكنولوجي  ،واإلنجاز التكنولوجي  ،وبراءات اﻻختراع  ،والجاهزية الﺸبكية في
البنية التحتية للمعرفة  ،واستخدام وساﺋل اإلعالم والذكاء المعلوماتي()10
 الخﺼاﺋص الثقافية  :ينظر في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة إلﻰ التنوع الثقافي علﻰ أنه
مﺼدر إنماء للمعارف ،كما يرى أن المحافظة علﻰ ﻗيمة الثراث غير المادﻱ وسيلة
للتﺸجيع علﻰ الحفاظ علﻰ المعارف المحلية واإلصلية  ،وتعزيز طرق حمايتها  ،كما
يتسم باﻻ ندماج بين حقول المعرفة المتعددﺓ  ،ويدعم الثقافة التي تبدع وتجدد  ،من
خالل إثارﺓ التفكير بأنواعه في المستقبل( ،)11كما تتسم تقنية المعلومات في بلورﺓ
الثقافة اإللكترونية في عﺼر إﻗتﺼاد المعرفة ،مما يزيد من عمليات التالﻗح الثقافي بين
المجتمعات ،خاصة ثقافة المعرفة التي تحفز علﻰ اكتساب المعرفة وتوظيفها  ،والسبل
الفاعلة لنﺸر المعرفة)12( .
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 الخﺼاﺋص اإلجتماعية  :إن المجتمع في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة مجتمع افتراضي
أكثر منه مجتمعا واﻗعيا محسوسا ،تبرز فيه صفات العالمية  ،والبعد اإلنساني يعطي
لهذا المجتمع تجدده واستمراريته  ،فالمعرفة في األصل ﻗدرﺓ إنسانية  ،وهو كذلك
مجتمع تﺸاركي يتﺸارك أفراده في صناعة المعرفة من خالل التعاون والعمل
الجماعي  ،كما يتسم أفرادهذا المجتمع علﻰ اختالف طبقاته بالتعامل مع المعلومات
علﻰ مستويات متعددﺓ ()13
 الخﺼاﺋص السياسية  :للمجتمع في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة بعض المضامين
والمظاهر السياسية  ،من أبرزها انتﺸار الديمقراطية  ،وزيادﺓ المﺸاركة السياسية
للﺸعوب في تقرير مﺼيرها  ،والتعبير عن إردتها بحرية  ،وكذلك اﻻهتمام بحقوق
اإلنسان  ،كما أن القوﺓ لم تعد بالسالح أو الثورﺓ المادية  ،بل أصبحت المعرفة
المتجددﺓ القادرﺓ هي القوﺓ  ،وبالتالي ظهرت أسلحة وأساليب جديدﺓ في الحرب
اصطلح علﻰ تسميتها " حرب المعلومات " والتي تعمل علﻰ أساس تقليص تدفق
المعلومات ،ومنع الوصول للخدمات ،وكﺸف األسرار والتالعب بها من ﻗبل
المخترﻗين(. )14
 الخﺼائص التربوية  :يتميز عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة بكل ماعرض أعاله من
خﺼاﺋص وغيرها مما ﻻيسمح المجال لإلطالة فيها ،والتي أضفت بظاللها علﻰ
مفهوم التربية وغايتها  ،وماهية التعلم ومضامينه  ،وأدوار المعلم والمتعلم  ،والبنية
التنظيمية للمؤسسة التعليمية وعالﻗتها بالسياق العام محليا وعالما .
فلم تعد التربية هي عملية النقل اآللي للثقافة وممارسات اآلباء الحياتية إلﻰ جيل
األبناء فقم  ،بل أصبحت عملية تهيئة لألبناء يتم من خاللها تزويدهم بالقدر المناسب
من الرؤى واألفكار وأنماط السلوك الالزمة في العيش في مجتمع داﺋم التغير في
أنﺸطته وعالﻗاته سريع التأثر بما يجرﻱ خارج حدوده  ،لقد بات البعد العالمي في
التربية يقف علﻰ ﻗدم المساواﺓ مع البعد المحلي  ،وأصبحت التربية الموجهة إلﻰ
المستقبل مطلبا أساسيا لكل من التربية التراثية والتربية اآلنية .
ولم يعد التعلم غاية في حد ذاته بل صار وسريلة ﻻكتﺸراف العرالم وبنراء القردرﺓ علرﻰ
فهم عالﻗاته  ،والتعامل مع متغيراته من خالل مزيرد مرن الرتعلم مردى الحيراﺓ  ،كرذلك لرم
يعررد دور المعلررم يقتﺼررر علررﻰ التنفيررذ الحرفرري ألجررزاء المررنهج ومفرداترره  ،أو توصرريل
المحترروى المعرفرري مررن المررنهج إلررﻰ أسررماع المتعلمررين وعقررولهم  ،حيررث انتقررل محررور
اﻻرتكاز في العملية التعليمية من مواد الدراسة إلﻰ شخﺼرية الردارس  ،ومرا لديره مرن
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استعداد وﻗدرات  ،وما يتطلبه النمو الكامل لهذه الﺸخﺼية من معارف ومهرارات وﻗريم
واتجاهات  .وتزايد بعﺼر اﻗتﺼاد المعرفة أهمية التعلم مدى الحياﺓ  ،والتعليم الذاتي ،
وبروز الحاجة إلﻰ مهارﺓ اﻻستقﺼاء  ،وتكوين منظمات التعلم لتخريج عمال المعرفة،
واتقان الجودﺓ وإدارﺓ الجودﺓ الﺸاملة في المؤسسسات التعليمية ()15
دورة المعـــــرفة في ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة :
في ظل التغيرات المتسارعة علﻰ اﻻﻗتﺼاد العالمي الناتجة عرن دخرول المعرفرة ،
وتكنولوجيا المعلومات واإلتﺼاﻻت كل ركن من أركران اﻗتﺼراد المعرفرة  ،وأصربحت
حجر الزاوية الذﻱ يركز عليه اﻻﻗتﺼاد الحديث .
فالمعرفة اليوم تحررت من الحجز وانتﺸرت إلﻰ عقول الناس في كل أنحراء العرالم
 ،فكمررا يقرررال أن الحﺼررراد األول للمعرفررة المولررردﺓ فررري البدايررة لمرررن ولررردها واكتﺸرررافها
وابتكارها  ،وهذا ﻻيستمر ألن المعرفة تنتﺸر ليتناسرب حﺼرادها بعرد ذلرك مرع األﻗردر
علﻰ استخدامها اﻻستخدام الﺼحيح  ،واإلفادﺓ منها بﺸكل أفضل ومردود أعلﻰ  .وإذا
حاولنا تﺼور منطقي بسيم لتسلسل دورﺓ المعرفة فﺈننا نجد أن الدورﺓ ثالث مراحل
أولها ـــ مرحلة توليد المعرفة :
في هذه المرحلة يتم استخراج وإضافة معاراف جديدﺓ إلﻰ رصيد المعرفة القاﺋم ،
يقﺼد بمفهوم توليد وإنتاج المعرفة  ،كما يوردها مبارك ( )16إنها الممارسة العملية
المنظمة والمبينة علﻰ ﻗواعد ومبادئ وضوابم يتوصل بها إلﻰ استخراج  ،أو
صياغة  ،أو تطوير ،أو تنظيم  ،أو إبداع أفكار  ،ومفاهيم  ،وآراء  ،ونظريات ،
ومناهج وأدوات  ،وأساليب ووساﺋل .
ويعد برامج اآلمم المتحدﺓ اإلنماﺋي( )17مرحلة إنتاج وتوليد العرفة المرحلة
األرﻗي من اكتساب المعرفة في أﻱ مجتمع  ،والمدخل األوسع  ،إن لم يكن الوحيد ،
لولوج مجتمع المعرفة العالمي  ،بﺈعتبار إن إنتاج المعرفة ينطوﻱ علﻰ امتالك
المجتمع المعني القدرﺓ علﻰ اإلضافة إلﻰ رصيد المعرفة اإلنسانية الذﻱ يغترف منه
البﺸر جميعا
ثانيها ـــ مرحلة نشر المعرفة :
في هذه المرحلة تتاح وتﺸاع المعارف المتوافرﺓ من المﺼادر المعرفية المختلفة ،
و تعد عملية نﺸر وتقاسم المعرفة من وجهة نظر تقرير منظمة األمم المتحدﺓ للتربية
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والعلم والثقافة( )18حجر األساس للممارسات والقيم في مجتمعات المعرفة  ،اعتبار
أ ن تقاسم المعارف واسطة لترويج روح المبادرﺓ والفضول والتبادل والتعاون ،
ومﺼدرا لالستقالل الذاتي .
آخرها ًـــ مرحلة توظيف المعرفة :
تعد هذه المرحلة ثالث مراحل دورﺓ المعرفة  ،ويقﺼد بها استخدام المعرفة
وتفعيلها  ،فبقدر استخدام المعرفة في تنظيم األعمال  ،وتسخير الوساﺋل  ،وحل
المﺸكالت تكون كفاءﺓ األعمال  ،ويكون مردودها وفواﺋدها المرجوﺓ  ،فقوﺓ المعرفة
تأتي من توظيفها بكفاءﺓ في شؤون الحياﺓ( )19وتوظيف المعرفة يرتبم بالجانب
التطبيقي للمعرفة المميز للحقبة الحالية من تطور اإلنساني  ،باعتبار أن بقاء المعرفة
نظرية دون جوانبها التطبيقية يفقدها مﺼدﻗيتها  ،ويطرح عنها عامل النماء والتطور
الذﻱ يكلفه التطبيق  ،من كفاءتها وفعاليتها  ،ومن ثم ﻗوتها  ،وربما ﻗدرتها علﻰ
البقاء(.)20
وتغذﻱ محطات دورﺓ المعرفة بعضها بعضا  ،فنﺸر المعرفة وكذلك استخدامها ،
يؤديان إلﻰ ظهور مﺼادر جديدﺓ لتوليدها  ،وتوليد المعرفة يتطلب نﺸرها وجعلها
متاحة للجميع()21
وبالقراءﺓ المتمعنة للمراحل الثالث السابقة  ،يمكن أن نالحظ أن العالﻗة بينهم
عالﻗة تبادلية  ،فتوليد المعرفة يتطلب نﺸرها  ،ونﺸر المعرفة وتبادلها مع األفراد
يﺸجع علﻰ توليد معارف جديدﺓ  ،كما يتطلب توليد المعرفة تفعيلها وتوظيفها في جميع
المناشم المجتمعية  ،وتوظيف المعرفة من شأنه أن يكﺸف عن جوانب جديدﺓ تسهم في
توليدها معارف حديثة  ،كما يساعد نﺸر المعرفة وتﺸاطرها علﻰ عملية توظيفها في
حل جميع القضايا  ،وتوظيف المعرفة بحد ذاته ﻗد يهيئ البيئة المالﺋمة إليﺼال تلك
المعارف لألفراد المجتمع .
فجوة المعرفة :
يمكن تعريف الفجوﺓ المعرفية بأنها الفجوﺓ بين الدول النامية والدول المتقدمة
ليس فيما يتعلق بالمعرفة وامتالك التكنولوجيا( ، )22بل إن الفجوﺓ المعرفية هي تلك
الهوﺓ بين من يملك المعرفة ومﺼادها ويعمل علﻰ توليد المعرفة وتوظيفها في جميع
المناشم المجتمعية ومن ﻻيملكها وﻻ يملك القدرﺓ علﻰ استغاللها ألغراض التنمية
الﺸاملة  ،القضية كما أسلفت أعاله ليست امتالك التكنولوجيا والمعرفة فحسب  ،بل
65

القدرﺓ علﻰ إنتاجها  ،وتوليدها وخزنها وإسترجاعها وتطبيقها لال ستفادﺓ منها في
اتخاد القرارات اﻻستراتجية التي تؤتر علﻰ أداء المؤسسة  ،والخطورﺓ تكمن في أن
الفجوﺓ في خلق المعرفة هي أكبر بكثير من فجوﺓ المعرفة ذاتها.
إذن فجوﺓ المعرفة تقوم علﻰ فكرﺓ الالفتقار للمهارات األساسية علﻰ الﺼعيد
النظرﻱ والعملي للتعامل مع تدفق المعرفة  ،و نقص الخبرﺓ في إدارﺓ المعرفة يؤدﻱ
إلي ضعف القدرﺓ علﻰ استيعاب المعرفة المتوافرﺓ لدى المؤسسات واألفراد علﻰ
النحو المطلوب
وتتفق الباحثة مع ما يراه علي( )23في أن أفضل طريق للتحول إلﻰ مجتمع المعرفة
في عﺼراﻗتﺼاد المعرفة والعمل علﻰ ردم الفجوه المعرفية هو اهتمام المجتمع بدورﺓ
المعرفة  ،بحيث يوفر البيئة المنسبة لتفعيلها وتنﺸيطها وزيادﺓ عطاﺋها  ،بما في ذلك
البيئة التقنية الحديثة في إطارها العام  ،وبيئة تقنيات المعلومات علﻰ وجه الخﺼوص
 ،بﺸكل يسهم في تطوير إمكانات اإلنسان  ،وتعزيز التنمية في كل الﺼعد ،والسعي
نحو بناء حياﺓ كريمة ألفراد المجتمع
ولما كان المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية لبناء مجتمع المعرفة والتحول له ،
نظرا للدور لذﻱ يقدمه في التنمية البﺸرية  ،سعت الدراسة لتوضيح دور المعلم في
دورﺓ المعرفة بعﺼر اﻗتﺼاد المعرفة .
ثانيا ً -الدراسات الﺴابقة في متغيرات الدراسة
بالرغم من كثرﺓ الدراسات السابقة المرتبطة بأدوارالحديثة للمعلم وبمهارته لتنفيذ
هذه األدوار بﺸكل عام  ،إﻻ أن الدراسات المرتبطة بتوظيف متطلبات اﻻﻗتﺼاد
المعرفي في العملية التعليمية بﺸكل عام وبأدوار المعلم وبمهارته لتنفيذ هذه األدوار في
ضوء اﻻﻗتﺼاد المعرفي بﺸكل خاص والذﻱ هو بحد ذاته موضوع جديد في األنظمة
التربوية العالمية والمحلية ما زالت محددﺓ جدا  .ولعله من ،المفيد ااستعراض بعض
هذه الدراسات :
ـ وأول هذه األدبيات تأتي دراسة ( :عبداللطيف حسن حيدر 2004 ،م) ( )24فقد
هدفت إلﻰ استخالص األدوار الجديدﺓ التي يفرضها مجتمع المعرفة علﻰ مؤسسات
التعليم في الوطن العربي بمستويتها العام والجامعي ،وعرضت للحديث عن خﺼاﺋص
مجتمع المعرفة  ،وأضهرت كيف أن التعليم يﺸكل أهم العوامل المؤثرﺓ في بناء هذا
المجتمع  ،وكﺸف النقاب في الوﻗت ذاته عن أبرز أوجه القﺼور الحالية في مؤسسات
66

التعليم في الوطن العربي لمواكبة مجتمع المعرفة  .واستخلﺼت الدراسة األدوار
الجديدﺓ التي ينبغي أن تلعبها هذه المؤسسات في وطننا إلعداد المتعلمين القادرين علﻰ
التواﺋم مع مجتمع المعرفة .
ــ وانتهت دراسة (محمود عبدالحميد عساف 2012 ،م) ( )25إلﻰ ضرورﺓ التخلص
فورا من النموذج النمطي في تنفيذ المناهج ليحل محله نموذج الفروق الفردية ،
والمطلب الﺸخﺼي للمتعلم  ،والذﻱ يحقق التنوع والتفرد  ،ويدرب الطالب علﻰ
إستخدام مﺼادر تعليمية جديدﺓ تتفق ومتطلبات مجتمع المعرفة  ، ،ودعت الدراسة
كذلك إلﻰ تدريب المعلمين علﻰ استخدام تقنيات حديثة وأساليب تدريسية متنوعة من
أجل أ ن يتمكنوا من تنمية المهارات العليا في التفكير لدى الطالب  ،وتكوين اتجاهات
ايجابية لديهم نحو التعلم المستمر .
ــ في حين أن دراسة (بﺸير خلف العنزﻱ 2010 ،م) ( )26تؤكد أن الكفايات
الضرورية لمعلم المستقبل تتمثل في  :إإلعداد النظرﻱ والعلمي المتميز  ،واﻻلتزام
بقواعد المهنة األخالﻗية  ،اﻻستعداد الطيب لخدمة المجتمع المحلي والتواصل معه ،
وأخيرا إجراء البحوث العلمية .
ــ واستهدفت دراسة (عقيلة محمد موسﻰ  ،الطاهر الحنان 1434 ،ه ) ( )27تقديم
تﺼور مقترح لتطوير كفايات معلمي اللغة العربية والتاريخ في ضوء متطلبات مجتمع
المعرفة  ،وكذلك الوﻗوف علﻰ اتجاهات المعلمين نحو تطبيق هذه المتطلبات ،عالوﺓ
علﻰ رصد المعوﻗات التي تحول دون تحقيق تطوير هذا الكفايات وفقا لمتطلبات
مجتمع المعرفة .
من خالل ﻋرض الدراسات الﺴابقة يمكن استخالﺹ ما يلي :
شكل موضوع اﻻﻗتﺼاد المعرفي وأثره في الواﻗع التربوﻱ أهمية بالغة لدى كثير
من الباحثين في مختلف الدراسات واألبحاث العربية ،وفي ضوء ما تم استخالصه من
الدراسات السابقة ،ﻗامت الباحثة بﺈجراء هذه الدراسة مستفيدا من تلك الدراسات في
بلورﺓ فكرﺓ الدراسة الحالية وصياغة أسئلتها ،وهي من الدراسات المنفردﺓ في تحديد
أدوار المعلم في  :توليد المعرفة  ،ونﺸر المعرفة  ،وتوظيف المعرفة  ،بعﺼر اﻗتﺼاد
المعرفة  ،وما تتطلبه هذه األدوار من مهارات للقيام بها بحسب علم الباحثة واطالعها
.
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األجابة ﻋن تﺴاؤالت الدراسة :
اإلجابة ﻋن التﺴاؤل األول ـــ ما التحديات التي يواجهها المعلم في ﻋﺼر
اقتﺼاد المعرفة ؟
إن طبيعة عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة وخﺼاﺋﺼه تلقﻰ علﻰ المعلميين العديد من
التحديات والمطالب وبخاصة في دول العالم الثالث ،ومنها الدول العربية ،منها ما هو
ماثل للعيان وصارت تؤثر بقوﺓ علﻰ تلك النظم التربوية ،دون استجابة حقيقية لتلك
التحديات ،أو في غالب األحوال شكلية ،ومنها ﻻ يزال في طور التﺸكل ،والتي يتوﻗع
أن تﺸتد ﻗوﺓ تأثيرها علﻰ النظم التربوية ،وتؤثر علﻰ دور المعلم ومهامه لذا علﻰ
المعلم أن يعيهاحتﻰ يتمكن من أداء رسالتة علﻰ أكمل وجة  ،ومن أهم هذه التحديات
التي تواجه المعلم في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة :
أوالً ـــ التحديات العالمية  ،ومن أهمها :
لقد أحدثت ثورﺓ اﻻتﺼاﻻت
الثورﺓ المعرفية والتطور التكنولوجي :
.1
وتكنولوجيا المعلومات ونظمها تغييرات واسعة ومهمة جدا ،وبدأت القيم النسبية للمعرفة
تبرز في مجتمع عالمي يتوجه نحو اﻻﻗتﺼاد المعرفي ،ويﺸير التل آخرون ( )28إلﻰ
أن المعلم يعيش في وسم اجتماعي ذاﺋب التغير فالمعارف و المعلومات والمكتﺸفات
شكلت أكبرالتحديات لعمـل المؤسسات اﻻجتماعية والتربوية المستقبلية  .وبالتالي
تزايدت أعباء المعلم لمواجهة هذا التحدﻱ الذﻱ لم يعد مطلوبا منه اﻻكتفاء بنقل
المعرفة للمتعلم ،وإستخدام الوساﺋل التقنية بﺈتقان فحسب ،بل أصبح المطلوب منه تنمية
ﻗدرات المتعلمين علﻰ الوصول للمعرفة من مﺼادرها المختلفة ،وكذلك اﻻستثمار
األمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أﻗﺼﻰ استفادﺓ
ممكنة .وتﺸجيع التعلم الذاتي وتطويره ه وإعادﺓ النظـر فـي آليات بناء المعرفة  ،من
خالل تﺼميم البيئة التقنية  ،ومواكبة التطورات المتالحقة في تقنيات المعلومات
والتعامل معها بكفاءﺓ ومرونة ( ،)29وهذا ما أكده داود عندما ﻗال  )30(:أننا بحاجة
إلﻰ إيجاد اإلنسان الذﻱ تعلم كيف يتعلم .
 .2تطور البحث العلمي في مجاﻻت العلوم المختلفة  :هذا األمر يعد تحديا
كبيراللباحثين و العلماء والتربويين الذين يسعون الي تنﺸئة األجيال بما يواكب تطلعات
العﺼر وطموح المستقبل  .وتﺸير الﺸرعي( )31في دراستها إلﻰ تقرير التنمية
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اإلنسانية العربية 2003القاﺋل إن البحـث العلمي في البلدان العربية يﺸكو من ضعف
في مجاﻻت البحث األساسية وغيـاب فـي الحقول المتقدمةمثل ثقافة المعلومات
وغيرها ،ويعاني كذلك من انخفاض اإلنفاق عليه .
وفي ظل غياب إستراتجية بحثية للدول العربية سيظل البحث العلمي وتطوره يمثل
تحديا وعقبـة أمام تطور مؤسسات الدولة وعلﻰ رأسها المؤسسة التربوية التي يمثل
المعلم أحد أركانها األساسية ،ولهذا ينبغيعلﻰ المعلم أن يكون مطلعاعلﻰ كل جديد في
ميدان األبحات العلمية والدراسات الميدانية.
العولمة في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة وأثرها علﻰ الهوية :فالعولمة تمثل تحديا
.3
ثقافيا  ،وأصبح الوعي بهذا التحدﻱ وغيره من التحديات العولمة أمرا إلزاما لجميع
أفراد المجتمع  ،وأكثر إلزاما للمعلم  ،إذ تعد المدرسة من أكثر المؤسسات المجتمعية
التي تعد األفراد لمواجهة التغيرات التي يتعرض لها المجتمع في ظل العولمة ومحاولة
ترجمتها لدى الطالب علﻰ شكل أنماط سلوكية عملية( ، )32لذا يتطلب علﻰ المعلم في
هذا العﺼر أن يكون ذا طبيعة خاصة لمواجهة العولمة الدولية وإذابة دورها ،
والحافظ علﻰ الطابع القومي أثناء إدخال التكنولوجيا في التعليم وفي تنفيذ الدروس
وعند تعليم كل ما هو مستحدث وجديد  ،ويﺸير الخضرﻱ ( )33إلﻰ األثر السلبي
للعولمة في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة علﻰ الثقافة في تغييب الهوية الﺸخﺼـية تغييب
الثقافة والحضارﺓ الوطنية المحلية  ،وحتﻰ يمكن اﻻستفادﺓ من وساﺋل اﻻتﺼال
لتثقيف المعلم الـذﻱ يلعب الدور األساسي في تعميق شعور الطالب نحو مجتمعه  ،فﺈن
ذلك يفرض علﻰ المعلم أن يﺼل إلﻰ مستوى من الفهم والثقافة العالمية لكي يستطيع
تحقيق هدفين أساسيين مع طالبه لتدعم هوية وثقافة مجتمعه وهما:
أ  .دعم الهوية الثقافية للمجتمع العربي واإلسالمي  ،وﻻ يعني ذلك اﻻنغالق أو
التقوﻗع الثقافي ورفض التفاعل مع الثقافات األخرى فالثقافة العربية اإلسالمية ثقافة
منفتحة علﻰالثقافات العالميـة مند القدم ،فقد صنع العرب واحد من أهم موجات
"العولمة " في التاريخ اإلنساني عندما خرجوا إلـﻰ شتﻰ بقاع المعمورﺓ تجارا وهداﺓ
وباحثين عن المعرفة  .ولعل من أهم مسؤوليات نظام للتعلم ومنظومة المجتمع العلمي
وعلﻰ رأسه معلم المستقبل هو إﻗامة عالﻗة متوازنة بين أفراد المجتمـع أوﻻ ،ثم
اﻻنفتاح علﻰ المجتمعات الخارجية

69

ب .شرح الخطم الوطنية والقومية لتعزيز األفكار والقيم اإليجابية الساﺋدﺓ في
مجتمعاتنا واألفكار والثقافات العالمية المناسبة ،وهذا يعني أن علﻰ المعلم أن يكون
علﻰ ﻗدر من الفهـم واإلدراك بهذا للتعامل معها( )34انتهاء ظاهرﺓ التوظيف مدى
الحياﺓ  -:سيﺸهد عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة انتهاء عهد استمرار الفرد في عمل واحد لدى
شركة أو مؤسسة واحدﺓ طيلة حياته العملية ،بل سنجد أن الكثيرين سيضطرون
لتغيير وظاﺋفهم ومهنهم أماكن عملهم بﺸكل مستمرﺓ كل ثالث أو خمس سنوات ،
وستكون الحاجة للتربية المستدامة التي تمتد طوال الحياﺓ في أوﻗات وأماكن متعددﺓ
خارج حدود المدرسة النظامية واإلفادﺓ من فرص التعلم التي تمكنه من اكتساب
الكفايات التي تؤهله بﺸكل عام لمواجهة المواﻗف الحياتية المختلفة وتمكنه علﻰ البﻗاءﺀ
في الوظيفة ،أو اﻻنتقال لوظيفة أفضل والتعايش مع اآلخرين .لذا علﻰ المعلم مراعاﺓ
ثالثة جوانب لتحقيق التربية المستدامة ولتستجيب إلﻰ متطلبات العﺼر ويمتلك
األدوات لمواجهة تحدياته:
أ -التعلم للمعرفة :والذﻱ يتضمن كيفية البحث عن مﺼادر المعلومات وتعلم كيفية التعلم
لإلفادﺓ من فرص التعلم مدى الحياﺓ.
التعلم للعمل :والذﻱ يتضمن اكتساب الكفايات التي تؤهله بﺸكل عام لمواجهة
ب-
المواﻗف الحياتية المختلفة ،وانتقاء مهارات العمل.
التعلم للتعايش مع اآلخرين :والذﻱ يتضمن اكتساب لمهارات فهم الذات
ت-
واآلخرين ،وإدراك أوجه التكافل فيما بينهم ،واﻻستعداد لحل النزاع ،وإزالة الﺼراع،
وتسوية الخالفات.
تمهين التعليم  :تتجه أغلب الدول لتمهين التعليم في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة ،
.5
وتتمثل تلك الثورﺓ في اتخاذ السبل الكفيلة بجعل التعليم مهنة ترﻗﻰ لمﺼاف المهن
المرموﻗة والمتميزﺓ في المجتمعات العربية كالطبيب والمهندس ،ويرتبم التمهين
بأنظمة ضمان الجودﺓ ومعاييرها ومواصفات أداء للمعلمين  ،وﻗد توجهت معظم
النظم العالمية إلﻰ تحديد السلم الوظيفي للمعلم بخمسة مستويات ويعتبر درجة معلم
خبير أعلﻰ الدرجات في السلم الوظيفي والترﻗية من درجة الﻰ درجة تتم وفق
مستويات الخبرﺓ واألداء وبرامج التدريب التي يحﺼل عليها المعلم ولكل مستوى من
المستويات مؤشراته التي تعكس المعايير الخاصة به ،كل هذا حتم علي المعلم أن يقوم
بتطوير أداﺋه من أجل رفع كفاءته اإلنتاجية وزيادﺓ فاعليته ،واﻻستخدام المتقدم
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للتكنولوجيا ،والتحول إلﻰ المﺼمم المحترف لبيئة التعليم وأدواتها  ،وذلك لكي
يستجيب إلي متطلبات ومعايير أداء الجودﺓ.
التنوع المتزايـد فـي المجتمـع الطالبـي والتعقـد اللذين تتميز بهما الحياة
.6
المعاصرة  :إن المعلم يحتاج إلﻰ أن نتعامل مع التنوع في الطالب والتعقد الذﻱ تتميز
به الحياﺓ المعاصرﺓ بأسلوب علمي وبما يتفق مع اﻻتجاهات الجديدﺓ .فمثال من أهم
مالمح نظرية الذكاءات المتعددﺓ لجاردن أن لدى كل فرد نﺼيبا من الذكاءات
المختلفة ،وأنه يمكن تنمية هذه الذكاءات واﻻرتقاء بها إلﻰ مستوى مناسب ،األمر الذﻱ
يتطلب من المعلم تنمية هذه الذكاءات لدى تالميذه وطالبه .هذا إضافة إلﻰ األنواع
األخرى من التنوع مثل التنوع في الثقافة والبيئة والتقاليد والمظهر ...ويستلزم األمر
أيضا إعداد المتعلمين للتعامل مع ظاهرﺓ التعقد التي أصبحت سمة العﺼر الذﻱ
نعيﺸه .
األهداف المعاصرة للتعليم  :إن هذا التحدﻱ للمعلم في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة
.7
يتركز في تحقيق تعلم فعال للجميع والطالب وهذا يتطلب :التركيز علﻰ المفاهيم
الجديدﺓ للتعلم ،التعلم طوال الحياﺓ ،التعلم الذاتي الذﻱ يعتبر ركيزﺓ أساسية للتنمية
المهنية للمعلم
ثانيا ً ـــ التحديات المحلية  ،ومن أهمها :
التحديات الﺴياسية  :ليبيا تعد من الدول التي تعيش مرحلة تحول وتغير
.1
سياسي  ،وذلك أعطﻰ تطوير النظام التعليمي والتدريبي أولوية مطلقة كي ينسجم مع
مبادئ الدولة الجديدﺓ  ،مع التأكيد علﻰ عالمية المعرفة وحق اإلنتفاع بها وفق المﺼالح
الوطنية والقومية  .وبما أن هناك عالﻗة وثيقة بين التربية والتعليم وبين النظام السياسي
في المجتمع  ،تﺼبح هذه العالﻗة أكثر ضرورﺓ في المجتمع الديمقراطي
التحديات االجتماﻋية  :تعاني ليبيا من سياق اجتماعي غير موات للتعلم ،
.2
وبيئة خﺼبة تترعرع فيها الالعلمية  ،وغياب ثقافة التعلم  ،وعقلية مقاومة للتغير ،
وضعف إسهام رأس المال البﺸرﻱ في التنمية اﻻجتماعية .
تحديات تربوية  :فالعقل التربوﻱ ضاﺋع بين التعبيئة والبحث عن الهوية
.3
تفرضها عليه الضغوط السياسية واﻻﻗتﺼادية واﻻجتماعية  ،وفقدان ثقة كثير من
الليبيين في مؤسسات التعليمية الرسمية  ،وترسخ ذلك مع تكرر فﺸل جهود إصالح
التعليم .
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االلتزام بمبادئ حقوق اإلنﺴان وثقافة التﺴامح  :ويتعلق هذا التحدﻱ بقدرﺓ
.4
المعلم تجاه إدخال مفاهيم وﻗيم ومبادئ جديدﺓ في النظام التعليمي أوجدتها التداعيات
السياسية واﻻﻗتﺼادية ،حتﻰ ولو لم يتضمنها المنهج  ،تتعلق باﻻلتزام بمبادئ وﻗيم
حقوق اإلنسان  ،وإزالة كافة أشكال تعﺼب والتمييز القاﺋمين علي التبعية القباﺋلية أو
التنظيم المسلح  ،وتوجيه الطالب نحو حماية هذه الحقوق لتعزيز التعاون والتراحم
والتضامن وتنمية روح التفتح والحوار الهادف والتﺸاور واحترام آراء اآلخرين،
والتأكيد علي مبادئ العدالة والمﺼالحة الوطنية وتوحيد صف أبناء الوطن
وهذا يحتم علﻰ المعلم مسؤليات للتعامل مع هذه التحديات المحلية ،والقيام بأدوار
جديدﺓ مخططة بﺈسلوب علمي في كل سبل الحياﺓ التعلمية  ،حيث إن بناء اﻗتﺼاد
معرفي سليم ليس مجرد مﺸكلة اﻗتﺼادية ليبية فحسب  ،بل هو أيضا مﺸكلة بﺸرية ،
آلن التنمية اإلﻗتﺼادية في حاجة ماسة إلﻰ الطاﻗات الخالﻗة والعقول المدبرﺓ .

اإلجابة ﻋن التﺴاؤل الثاني ـــ ما أدوار المعلم في ضوء التحديات التي
يواجهها في ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة ؟
أوالً ـــ دور المعلم في انتاج المعرفة :
إن جوهر مجتمع المعرفة يركز علﻰ عمليات ابتكار وتكوين المعرفة من خالل
توظيف التراكم المعرفي الموجود بالمؤسسات الوطنية واألفراد لتكوين معرفة جديدﺓ ،
ونعني باإلبتكار هنا تقديم منتجات أو خدمات جديدﺓ بما من شأنه أن يوفر ﻗيمة مضافة
للمجتمع  ،وﻗد يكون اإلبتكار تعديل أو تطوير نموذج عمل معين ()35
ومن أهم ادوار المعلم في إنتاج المعرفة ما يلي :
تمكين الطالب من القيام بأنماط إنتاج المعرفة وهي :
اكتساب المعرفة الموجودﺓ من مﺼادر خارجية  ،ويكون ذلك من خالل
–
تدريب األفراد وتعليمهم .
توليد معرفة جديد من خالل األستكﺸاف والتجربة  ،واإلبداع واإلبتكار.
–
تكوين ﻗدرات العقل وطراﺋق التفكير التي يمكن تطبيقها علﻰ حاﻻت جديدﺓ
–
من الواﻗع ،وهذا يعني اكتساب المتعلمين مهارات في اكتﺸاف طراق لتطوير نظام
أعلﻰ من مهارات التعلم،وهذا مفتاح اإلبداع واإلنتاج المعرفي .
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تﺸجيع الطالب علﻰ تطبيق مهارات التفكير الناﻗد وحل المﺸكالت  ،والعمل
–
التعاوني ﻻكتساب الطالب القدرﺓ علﻰ مواصلة التعلم مدى الحياﺓ ()36
التركيز علﻰ اكتساب المتعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلتﺼاﻻت
–
واإلسهام في تطويرها باعتبارها أحد مﺼادر توليد المعرفة واﻗتﺼادها  ،فهي تستخدم
كوساﺋم لنقل المعرفة  ،وتداولها بطريقة ميسرﺓ وسريعة  ،ومن جانب آخر تعد معرفة
ومﺼدرا رﺋيسيا ومﺸاركا بارزا في اﻻﻗتﺼاد المعرفي()37
تدريب الطالب علﻰ حل المﺸكالت بأسلوب التفكير العلمي .
–
تطوير األطر المعرفية والمهارية للمتعلم  ،وتوظيف المخزون المعرفي
–
والمهارﻱ للمتعلم في عمليات التفكير ( ، )38فعملية تطوير المخزون المعرفي
وتوظيفه ينتج عنها معارف جديدﺓ.
اإلهتمام بالتعلم مدى الحياﺓ وذلك من خالل :
–
 .1توجيه المتعلمين نحو مﺼادر المعرفة .
 .2التعلم من خالل العمل .
 .3تعلم المتعلمين في مجموعات تعاونية  ،ومن بعضهم بعض .
 .4استخدام التقويم لتوجيه إستراتجيات التعلم .
 .5تطوير آليات تعلم المتعلمين من خالل التعلم الفردﻱ .
 .6اعتماد التدريب والتطوير المهني المستمر كمبدأ للتعلم مدى الحياﺓ .
 .7امتالك المتعلمين فرص التعلم مدى الحياﺓ()39
وعليه ترى الباحثة أن المعلم يحتاج إلﻰ عدد من المعارف والمهارات لكي يقوم
بدوره المنوط في تمكين طالبه من إنتاج المعرفة  ،مثل المعرفة المهنية  ،المعرفة
العلمية  ،المعرفة الوظيفية  ،المعرفة المستمدﺓ من التجارب اليومية  ،والمرتبطة
بالقدرات الخاصة بحل المﺸكالت والقدرات اإلبداعية .
ثانيا ً ـــ دور المعلم في نشر المعرفة :
إن عملية نقل المعرفة هي الخطوﺓ األولﻰ في عملية استخدام المعرفة  ،وتعني "
إيﺼال المعرفة المناسبة إلﻰ الﺸخص المناسب في الوﻗت المناسب وضمن شكل
مناسب وبتكلفة مناسبة  ،مما يعني ضرورﺓ أن يجيد األفراد القاﺋمين علﻰ نقل
ونﺸرالمعرفة  -ومنهم المعلم  -اختيار األنسب من بين عدﺓ خيارات متاحة  ،وأن
يتوفر الحافز للقيام بذلك  ،وأﻻ تكون هناك معوﻗات تحول دون إتمام العملية .
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ومن آليات نﺸر المعرفة داخل المنظمات المتعلمة  ،ما أشار إليه ( )40أن المعرفة
تنقل داخل المنظمات بﺸكلين هما :
 -1الﺸكل المقﺼود (الرسمي )  :ويعني أن تنتقل المعرفة وتنتﺸر ﻗﺼديا داخل
المنظمة من خالل اﻻتﺼاﻻت الفردية المبرمجة بين األفراد  ،عن طريق األساليب
المكتوبة مثل  :المذككرات  ،والتقارير  ،والنﺸرات الدورية  ،ومختلف أنواع
المطبوعات الداخلية  ،أو من خالل استخدام الفيديو واألشرطة الﺼوتية  ،وعقد
المؤتمرات والندوات الداخلية  ،وبرامج اإلرشاد  ،وبرامج التدريب  ،بحيث تكون
مبرمجة وهادفة ومخططا لها مسبقا .
 -2الﺸكل غير المقﺼود ( العفوﻱ )  :ويعني أن تنتقل المعرفة وتنتﺸر بﺼورﺓ غير
مقﺼودﺓ داخل المنظمات من خالل  :الﺸبكات غير رسمية  ،واللقاءات الدورية لتبادل
الخبرات السابقة لدى األفراد  ،والقﺼص اليومية  ،وما يﺸبة ذلك.
وعليه فﺈن دور المعلم في نﺸر المعرفة يكون في مستويين  :األول رأسي بين
المعلم والطالب من خالل التدريس سواء داخل الﺼف أو خارجة  ،والثاني أفقي بين
مجموعة الزمالء اآلخرين من المعلمين  .ويكون النﺸر علﻰ شكلين هما  :رسمي
مقﺼود من خالل الوثاﺋق والتقارير والبحوث العلمية  ،وعفوﻱ غير مقﺼود من خالل
األحاديث الﺸفهية مع الطالب وزمالء المهنة في اللقاءات المختلفة .
ولما كانت المكتبات هي الوسيلة األهم تاريخيا لنقل المعرفة ونﺸرها بين المجتمعات
علﻰ مر العﺼور ،فﺈن علﻰ المعلم أن يقوم بدور فعال في نﺸر المعرفة من خالل
المكتبات بأنواعها ( التقليدية والحديثة) من خالل اآلتي _:
-1أن يكون عضو فاعال ومؤثرا في بناء مركز مﺼادر تعلم متطور وشامل يخدم
العملية التعليمية والتربوية  ،وهذا يتطلب معرفة المعلم باألسس الفنية والعلمية
لمﺼادر التعلم وكيفية التعامل معها .
 -2أن يحقق مبدأ التعلم الذاتي للطالب من خالل تﺸجيع الطالب علﻰ ارتياد مﺼادر
التعلم داخل المدرسة وخارجها ()41
وهناك وساﺋل عديدﺓ أخرى علﻰ المعلم استخدامها في نﺸر المعرفة  ،مثل استخدام
الحاسب اآللي  ،وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات كاإلنترنيت والوساﺋم المتعددﺓ
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والتعليم اإللكتروني  ،وكذلك تﺸمل عملية نقل الخبرات المعرفية إلﻰ العاملين الجدد
عن طريق التدريب وطرق وتقنيات تقديم النﺼح واإلرشاد()42
ولما كان نﺸر المعرفة يقضي تﺸاركها مع اآلخرين  ،فﺈن تعليم الطالب كيفية
الحوار مع اآلخرين يعد من الجوانب المهمة في دور المعلم في نﺸر المعرفة  ،حيث
يجب أ ن يعلم المعلم الطالب حسن التواصل مع اآلخرين  ،من خالل استخدام طرق
التدريس المختلفة كالتعلم التعاوني وغيرها  ،وتعلم الطالب أﻻ يكونوا أحاديي الرأﻱ ،
وبهذا نضمن تﺸاركا معرفيا صحيا()43
ثالثا ً ـــ دور المعلم في توظيف المعرفة :
ينبغي علﻰ المعلم تدريب طالبه علﻰ توظيف معارفهم من خالل عدد من الوساﺋل
واألساليب منها :
اﻻهتمام بﺈستراتيجيات التدريس ونماذجه  ،وخاصة تلك التي تسهم في تحقيق
–
سمات وأركان مجتمع المعرفة مثل  :استراتجية التعليم الذاتي  ،إستراتجية حل
المﺸكالت  ،إستراتجية اﻻكتﺸاف،إستراتجية التدريس بالفرق  ،إستراتجيةالمناﻗﺸة
والحوار ،إستراتجية التعليم التعاوني ،إستراتجية العﺼف الذهني .
ومن المالحظ أن جميع اإلستراتجيات السابقة تعمل علﻰ تنمية القدرﺓ علﻰ التفكير
وتحرير العقل دون فرض رﻗابة أو ﻗيد من أجل التوصل إلﻰ أفكار وحلول ممكنة
للمﺸكالت والموضوعات المطروحة ( )44كما إن جميعها أمور مالﺋمة للركن األول من
أركان مجتمع المعرفة القاﺋم علﻰ حرية التفكير والتعبير وتلبية متطلباتها .
– التمييز بين نوﻋين من األداء الموهوب لدى الطلبة :
 -1الموهبة المدرسية  :والتي تتميز بسهولة اكتساب المعرفة والقيام باﻻختبار ،وتظهر من
خالل الدرجات المرتفعة علﻰ اإلختبارات .
-2الموهبة المبدعة المنتجة  :وهي التي تنطوﻱ عن خلق نتاج وأفكار جديدﺓ لها تأثير مجال
معين وعلﻰ المعلم أن ينمي نقاط القوﺓ لدى كل نوع  ،ويعالج نقاط الضعف التي يعانون
منها من خالل اإلستعانة بالنظريات التي تعتمد علﻰ النظرﺓ المتعددﺓ للموهبة .
رعاية الطالب ذوﻱ الحاجات الخاصة من الموهوبين  ،حيث تمكن فيهم
–
ﻗدرات ومعارف ينبغي توظيفها  ،وذلك من خالل  :الكﺸف والتعرف إلﻰ الموهوبين
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بﺈكتﺸاف ﻗدراتهم األكاديمية  ،أو تفكيرهم اإلبتكارﻱ  ،أو ﻗدراتهم علﻰ اإلنجاز
والتخطيم الجيد للدرس  ،وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة  ،وتطوير وبناء المناهج
الدراسية وتطبيقها  ،وإثراء تلك المناهج وتقييمهم وتوعيتهم  ،وارشادهم وتدريبم علﻰ
اإلنتاحية المبدعة ()45
تطبيق واستخدام ممارسات وطرق تقويم حديثة  ،فمتطلبات العمل ومهاراته
–
ومعارفه في مجتمع المعرفة تختلف علﻰ النمم القاﺋم  ،ولذلك يحتاج الﻰ أنواع وبداﺋل
واستراتجيات تقويم حديثة ( ، )46وعلﻰ المعلم تقع مسؤولية تقويم عملية التعليم
والتعلم لدى الطالب  ،وﻗياس المهارات والمعارف التي اكتسبها الطالب بمستويانها
العليا لتتناسب مع متطلبات العﺼر .
أن يتعامل المعلم مع طالبه بﺈنسانية  ،ويوضح إهتمامه بهم  ،ويوجد عالﻗة
–
دافئىة معهم  ،ويﺸجع األحترام المتبادل بينهم  ،ويﺸجع التقويم الذاتي والعمل التعاوني
بينهم  ،ويحد من كراهية الطالب لبعضهم  -إن وجدت )47( -
ربم ما يدرسه لطالبه بما يوجد في المجتمعات  ،أﻱ توظيف ما تعلمه هؤﻻء
–
الطالب من معلومات ومهارات وخبرات في حياتهم  ،وان يقوم ببناء عالﻗات بين
المدرسة والمجتمع المحلي)48(.

اإلجابة ﻋن التﺴاؤل الثالث ـــ ماهي المهارات المطلوبة من المعلم ألداء
أدواره المتوقعه في ظل تحديات ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة ؟
أوالً ـــ المهارات المطلوبة للقيام المعلم بدوره في توليد المعرفة :
 -1اإلبتكار  :إن اﻻبتكار واإلبداع يعد المظلة التي تحث علﻰ تفعيل ﻗدرات المعلمين
في المؤسسة التعليمية  ،من خالل أنﺸطة المتنوعة للوصول إلﻰ حالة التميز  ،وتقديم
ماهو جديد بﺼورﺓ مستمرﺓ لتتولد من خالل ذلك الميزات التنافسية التي تجعل
المؤسسة راﺋدﺓ في مجالها .
وترى الباحثة أنه ليقوم المعلم بتوليد المعرفة المبتكرﺓ فال بد من توافر المعرفة عنده
وتطويرها بالبحث والتجربة ،وتوظيفها ليتولد منها معرفة جديدﺓ  ،وكذلك عليه القيام
برعاية األفكار والمواهب واكتﺸافها لدى الطالب ،وتقديم الدعم والتﺸجيع في هذا
المجال
 -2التفكير اإلبداﻋي  :يسهم ﻗدرﺓ المعلم في التفكير اإلبداعي في توليد المعرفة
وتطوير مواهبه الفردية  ،وتحسين نموه المهني بﺸكل يعكس علﻰ تنمية التفكير
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اإلبداعي لدى طالبه،من خالل تمكنه من  :تعامله مع األشياء غير متوﻗعة،تطبيقه
للمعرفة التي يعرفها في المواﻗف الجديدﺓ ،وكﺸفه للعالﻗة التي تربم بين األشياء
والمعلومات المختلفة ،وإستخدمه للمعرفة بطريقة جيدﺓ ،وتفاعله مع المتغيرات
السريعة  ،واﻻستفادﺓ من األفكار واألدوات المختلفة  ،وتميزه بالمرونة في
التفكير،تﺸجعه لنقاشات الطالب المفتوحة وإدرتها بحكمة  ،وإعطاء الطلبة فرصة
ليبدعوا في أفكارهم ويخرجوا فيها بمعارف ومهارات جديدﺓ .
 -3التفكير الناقد  :يسهم التفكير الناﻗد بمهارته المختلفة ( اﻻستقراء  ،اﻻستنباط ،
التقويم ) في عملية توليد وإنتاج المعرفة الجديدﺓ  ،من خالل الحكم علﻰ المعرفة
المتاحة  ،وتقيمها وتطويرها بما يتناسب مع الفرد ،فتقييم المعرفة جزء مهم من توليد
المعرفة ،فليس كل األفكار الجديدﺓ هي أفكار جيدﺓ  ،ولذا علﻰ المعلم أن يجيد مهارﺓ
تحليل األفكار ونقدها وتقيمها ومن ابر السمات التي يجب أن يتميز بها المعلم المفكر
الناﻗد كما أوردها جروان( )49أن يكون  :منفتح علﻰ األفكار الجديدﺓ  ،ﻻيجادل في
أمر ﻻيعرف عنه شيئا  ،يعرف متﻰ يحتاج إلﻰ معلومات أكثر حول شيء ما  ،يعرف
أن لدى الناس أفكار مختلفة حول ذات الموضوع  ،تسأل عن أﻱ شيء يبدو غير
معقول أو غير مفهوم له  ،يحاول الفﺼل بين التفكير العاطفي والتفكير المنطقي  ،يتخد
موﻗف يتخلﻰ عن موﻗف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك  ،يأخد جميع جوانب
الموﻗف بالقدر نفسة من األهمية  ،يحاول تجنب األخطاء الﺸاﺋعة في تحليل األمور ،
يستخدم مﺼادر علمية موثوق بها ويﺸير لها  ،يتوخﻰ الدﻗة في تعبيرته اللفظية وغير
اللفظية ،يبقﻰ علﻰ صلة بالنقطة األساسية او جوهر الموضوع  ،وتساعد هذه السمات
التي تكسب المعلم مهارﺓ التفكير الناﻗد ،لتقيم المعارف القاﺋمة وتوليد منها معارف
جديدﺓ تناسب المجتمع وظروفه .
 -4اسلوب حل المشكالت  :تعتبر أسلوب حل المﺸكالت إحدى المهارات لتوليد
وانتاج المعرفة الجديدﺓ من معلومات ومعارف سابقة للمعلم  ،ومهاراته المكتسبة ،
يعيد تنظيمها  ،لتلبية موﻗف غير عادﻱ يواجهه  ،وتتطلب مهارﺓ حل المﺸكالت من
المعلم القدرﺓ علﻰ التحليل والتركيب لعناصر الموﻗف الذﻱ يواجهه .
 -5اللغات األجنبية للتواصل العالمي  :إن من ابرز المعالم األساسية لمجتمع اﻗتﺼاد
المعرفة هو تخطي المحلية إلﻰ العالمية  ،واللغة هي وسيلة التواصل مع العلم
الخارجي  ،ولن يتمكن المعلم من اإلستفادﺓ من المﺼادر المتنوعة للمعرفة وتقيمها بما
يتناسب ومجتمعتنا  ،واستخدامه في توليد معارف جديد ونﺸرها دون إجادﺓ اللغة
77

اإلنجليزية  ،بﺈعتبارها اللغة الدولية الرسمية  .وهذا الخيا ر األفضل في الوﻗت الذﻱ
اتسم فيه الترجمة في البلدان العربية بالركود والفوضﻰ .
 -6البحث العلمي  :يسهم البحث العلمي بمهارته المختلفة في عملية توليد وإنتاج
المعرفة الجديدﺓ  ،من خالل :تعاون المعلم مع زمالﺋه كفريق واحد متجانس متعاون
يتبادلون الخبرﺓ فيما بينهم  ،وإمتلكه روح المبادرﺓ والنزعة الﻰ التجريب والتجديد ،
وإمتالكه عددا من الكتب والمراجع العربية واألجنبية حسب التخﺼﺼه  ،باإلضافة
إلتقانه التعامل مع الكمبيوتر واألنترنيت ووساﺋل التكنولوجيا الحديثة للوصول
لمﺼادر معرفة المختلفة من الدوريات والمجالت والنﺸرات التربوية والعلمية ،
وإنتسابه إلﻰ إحدى الجمعيات التربوية والتعلمية ،
 -6التعلم المﺴتمر مدى الحياة  :يتضمن التعلم مدى الحياﺓ تعلم المعلم في أماكن
مختلفة  -وﻗت الفراغ  -بالمدرسة والمنزل  ،وليس فقم ضمن مؤسسات تعليمية محددﺓ
 ،وأماكن رسمية .
وترى الباحثة أن التعلم مدى الحياﺓ يﺼعب ﻗياسه لدى المعلم  ،لذا يمكن أن يقاس
بعض المؤشرات الدالة عليه مثل حرص المعلم علﻰ حضور الدورات التدريبية
وتفعليها في المجال المهني .
ثانيا ً ـــ المهارات المطلوبة للقيام المعلم بدوره في نشر المعرفة :
إن ﻗﺼر المعرفة علﻰ أفراد وفئات معينة يفقدها ﻗيمتها  ،والغرض من نﺸر
المعرفة هو إيﺼال المعرفة لكل من يهمهم أمرها داخل المؤسسة وخارجها .
وهذا يجعلنا ندرك اهمية توافر مهارات اﻻتﺼال الفعال التي تعين المعلم علﻰ أن
يﺸارك المعرفة مع زمالﺋه داخل المدرسة  ،ومع الطالب داخل الفﺼل  ،ومع
المؤسسات التعليمية األخرى  ،سواء كانت محلية أو عالمية  ،ليتحقق التالﻗح الثقافي
والمعرفي بين األفراد والجماعات  ،بما يحقق أهداف العملية التعليمية  ،وترى الباحثة
أنه كلما كان المعلم متمكنا من مهارات اﻻتﺼال الفعال  ،زادت ﻗدرته علﻰ نﺸر
المعرفة واﻗتناع اآلخرين بها
ثالثا ً ـــ المهارات المطلوبة للقيام المعلم بدوره في توظيف المعرفة :
 -1استخدام المعرفة في حل المﺸكالت التربوية  :أصبحت المعرفة مبدأ أساسيا في
حل المﺸكالت  ،بدﻻ من إستخدامها في البحث وأساليبه فقم  ،وبتالي فﺈن المعرفة
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أصبحت تلعب دورا مهما في حياتنا اليومية  ،لذا ينبغي أن يكون هذف التعليم ليس
تحسين المعرفة فقم وإنما استخدامها في حل المﺸكالت .
وعليه ينبغي علﻰ المعلم األستفادﺓ من المعلومات والخبرات والتجارب التي يمر
بها ويتعلمها  ،ويوظفها في حل المﺸكالت التي يمر بها مع طالبه بطريقة وأساليب
مبتكرﺓ  ،علما بأن توظيف المعرفة في حل المﺸكالت التربوية يحتاج الﻰ امتالك
مهارات التفكير الناﻗد واإلبداعي واألسلوب العلمي لحل المﺸكالت وتوظيفها في
الحياﺓ الواﻗعية .
 -2توظيف البرمجيات التعليمية بهدف تجويد التعلم لدى الطالب في المقررات
الدراسية  :يعد النﺸر الكامل للتعليم راﻗي النوعية  ،أحد أسس ﻗيام مجتمع المعرفة التي
أكد عليها برنامج األمم المتحدﺓ اإلنماﺋي( )50وعليه فأن علﻰ المعلم استهداف تجويد
العملية التعليمية والمسهمة فيها بكل ﻗدراته .
وﻗد ظهرت أنماط لبرمجيات تعليمية تستخدم وفقا ألنﺸطة ومراحل العملية التعليمية
تهدف إلﻰ رفع كفاءﺓ العملية التعليمية  ،منها  :نمم التدريس الخﺼوصي  ،التدريب
والمرن  ،وحل المﺸكالت  ،واأللعاب التعليمية  ،والتﺸخيص والعالج  ،والمحاكاﺓ .
 -3إستخدام طرق التدريس الحديثة المعتمدﺓ علﻰ تنمية التفكير  :تتجسد الغاية الرﺋيسية
من التدريس في نقل وإكتساب المعرفة للطلبة  ،وعملية النقل وﻻكتساب تتضمن في
حد ذاتها عملية عملية نﺸر وتوزيع المعرفة .
ويقع علﻰ المعلم واجب اﻻطالع الداﺋم علﻰ اﻻسترتجيات الجديدﺓ و المناسبة
للتدريس في مجتمع المعرفة وتتالﺋم مع مستويات الطالب وحاجاتهم وتوظيفهاهذه
المعرفة في تنفيذ الدرس .
 -4تكوين مجتمعات معرفية تخﺼﺼية تجمع المعلمين والطالب علﻰ شبكة اإلنترنيت
 :في ظل العجز نظام التعليم التقليدﻱ علﻰ تلبية حاجات المتعلمين  ،وفي ضوء التحول
السريع في عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة والتطور الذﻱ تﺸهدها اﻻتﺼاﻻت  ،أصبحت
المؤسسات التعليمية مطالبة بمواكبة هذا العﺼر  ،واﻻستفادﺓ من جميع التقنيات
واستثمار المعلم لهذه المواﻗع علﻰ الوجهة األمثل وتوظيفها للتواصل مع طالبه
وتوطيد العالﻗات معهم ألن العالﻗات اإلنسانية تخفف من كم المعلومات الكثيرﺓ التي
يتلقاها الطالب في مجتمع المعرفة .من جهة و يضمن نﺸر المعرفة وتداولها بين
أفراد هذه التجمعات  ،لتحقيق أهداف العملية التربوية في هذا العﺼر .
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 -5توظيف المعرفة لبناء عالﻗة شراكة ﻗوية مع األسرﺓ والمجتمع المحلي  :علﻰ
المعلم أن يتمكن من تعريف الطالب بأهم المﺸكالت اإلجتماعية  ،ثم يدرب الطالب
علﻰ حل هذه المﺸكالت بأسلوب علمي  ،وأن يعمل علﻰ خدمة المجتمع المحلي والبيئة
المحلية من خالل مادﺓ التخﺼص  ،وأن يكون ﻗادرا علﻰ إعداد دورات وندوات حول
تداعيات المﺸكالت األﻗتﺼادية واإلجتماعية والسياسية العالمية علﻰ المنطقة المحلية .
وترى الباحثة أن المعلم الجيد لديه إمكانية بناء عالﻗة بين المدرسة والمجتمع
المحلي من خالل مﺸاركة الطالب في القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواﻗع في
المجتمع توجد فيها المﺸكالت  ،ومﺸاهدﺓ أبعادها وأثارها علﻰ الطبيعة  ،وذلك
لألحساس العميق بوجود هذه المﺸكلة وهو القادر ايضا علﻰ تطوير أساليب التعاون
بين المدرسة وأسر الطالب  ،والمﺸاركة الفاعلة في إجتماع مجالس األباء والمعلمين .
 -6توظيف المعرفة في المواءمة مع سوق العمل  :ترى البطارسة ( )51أن أهم
الكفايات التي ﻻبد للمعلم من امتالكها في مجال التوجيه واإلرشاد المهني في عﺼر
اإلﻗتﺼاد المعرفي هي :
– توجيه الطالب للدراسة المستقبلية  ،وفرص العمل المتاحة في السوق .
– تعريف الطالب بأنواع وإجراءات وفواﺋد إﻗامة المﺸروعات الﺼغيرﺓ  ،والتﺸغيل
الذاتي ضمن التخﺼص المهني .
– التعريف بمتطلبات سوق العمل وأخالﻗيات العمل في المهنة المحددﺓ ..
وهذا الدور للمعلم يتطلب منه أن يكون ﻗادر علﻰ كل هذه المهام  ،من خالل
اهتمامه وسعة اطالعة ومتابعة كل ما هو جديد في مجال تخﺼﺼه وإﻗامة عالﻗة
إيجابية بينه وبين أصحاب سوق العمل في المجتمع ضمن تخﺼﺼه المهني  ،ليكون
حلقة وصل بين الطرفين .
 -7استغالل الموارد البيئية المتوافرﺓ بكفاءﺓ عالية  :وترى الهوارﻱ( )52أن إدارﺓ
الموارد التعليمية وتوظيفها من أهم مهارات المعلم الناجح وتﺸمل:
–
–
–
–

القدرﺓ علﻰ انتقاء الموارد التعليمية الماسبة والتعامل معها .
أن يتأكد من وجود المواد التعليمية الآلزمة  ،وكيفية اﻻستخدام األمثل لها .
ان يحدد المواد التعليمية واألجهزﺓ المناسبة  ،واﻗتراح المواد البديلة .
أن يﺸجع دور الطالب في اختيار الموارد التعليمية وتنظيمها وإدارتها .
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– أن يجرب المواد التعليمية المبتكرﺓ بغية تطويرها .
– أن يﺼمم بعض المواد التعليمية المناسبة  ،وينتجها ويستخدمها بفاعلية .

اإلجابة ﻋن التﺴاؤل الرابع ـــ كيف يمكن تنمية مهارات المعلم ألداء
ادواره المتوقعة في ﻇل تحديات ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة ؟
إن عمليات التنمية والتغير تتطلب تبنﻰ سياسيات ومعاييروإجراءات جديدﺓ لدعم
الجهود التي تتم لتحقيق التغير،ويمكن أن يتم تغير حقيقي فقم عندما تتوفر الفرص
للعاملين في المدرسة والمؤسسات التعليمية لتنمية اﻻتجاهات والمعتقدات والمهارات
والمعارف الالزمة لترجمة هذه األفكار والمفاهيم إلﻰ خطم محدودﺓ للتغيير ،وانعكاس
هذا علﻰ ممارساتهم اليومية وأنماط تفكيرهم
إن أﻱ إصالح يحاول تغيير التعليم دون تفهم ودعم تام ألداء المعلمين داخل حجرﺓ
الدراسة سيكون أكثر فﺸال حتﻰ من أﻱ إصالح آخر لم تتوافر له التكاليف الالزمة
فالمنهج الجيد ،والكتاب المتميز ،والمبنﻰ النموذجي ،والوساﺋل المعينة المتطـــورﺓ
جميعها ﻻ تجدﻱ إذا لم يكن المعلـــم ﻗادرا  ،مطلعا علﻰ المهارات المطلوبة المحددﺓ
لكل ادواره المتجدده .ولن يستجيب لتوﻗعات المجتمع من اإلصالح إﻻ عندما تنمو
شخﺼيته وثقافته العامة والمهنية بوتيرﺓ أسرع من نمو شخﺼية وثقافة الناشئة
وجمهرﺓ العاملين ،وبرؤية استﺸرفيه للمستقبل المتوﻗع ومتطلبات التعامل معه.
ولتنمية مهارت المعلم للقيام بأدواره في ضوء تحديات عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة
وتحسين جودﺓ التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يمتلكون مهارات
تمكنههم من التعامل بسالسة وتميز وإبداع مع معطيات هذا العﺼر ويﺸارك فيه  ,فﺈن
الباحثة تقدم رؤية لتنمية هذه المهارات .
ولكن بداية هناك مساﺋل مهمة في تنمية مهارات المعلم للقيام بدوره في عﺼر
اﻗتﺼاد المعرفة األولﻰ  :تتﺼل بتعقد عملية التدريس  ،وأهمية اإلبداع والتأمل فيه .أما
الثانية  :تتﺼل بﺈعداد المعلم  ،إذ إن التعليم لعﺼر اﻗتﺼاد المعرفة يتطلب معلمـا :
مثقف  ،مبدع  ،متأمل وﻻا كيف سيزود الطالب بمهارات هذا العﺼر إن لم تكن ﻗد
أصبحت جزءا من سلوكه وتدريسه اليومي العادﻱ ؟ لقد اصبحت الحاجة ماسة إلﻰ
مؤسسات إعداد معلمين ومناهج تنتمي إلﻰ هذه المهارات  .والمسألة الثالثة  :تتﺼل
بالتدريب أثناء الخدمة ،فﺈذا نظرنا إلﻰ التنمية مهارات المعلم علﻰ أنها تعد ﻗاطرﺓ
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رﺋيسية لعمليات التنمية وتطوير التعليم فﺈننا ينبغي أن نخرج من الممارسات التقليدية
ألنﺸطة التنمية المهنية والتدريب ،فالتدريب أثناء الخدمة يركز غالبا علﻰ مساعدﺓ
المعلمين لتنمية مهارات محدودﺓ بﺼورﺓ معزولة لتحيسن جانب أو أكثر من عمليات
التعليم والتعلم وهذه النظرﺓ جاءت بسبب اﻻتجاه التقليدﻱ الذﻱ ينظرغالبا إلي مهارات
المعلم بأنها مهارات منفﺼلة غيرمترابطة يمكن أن يتم تنميتها منفﺼلة  ،ونتيجة لذلك
فﺈن أنﺸطة التدريب تعالج ﻗﺼور المعلمين بﺼورﺓ مجزأﺓ وﻻ تعكسالعالﻗات
والتداخل بينه وبين جوانب العملية التعليمية .
لذا فالباحثة تقترح لتنمية مهارات المعلم إلداء أدوار في ضوء تحديات عﺼر
إﻗتﺼاد المعرفة أن يكون خالل منظومة شاملة ومتكاملة تبدأ من اإلعداد ﻗبل الخدمة ،
وتستمر أثناءها وتتداخل فيها عناﺼر كثيرﺓ ومتعددﺓ  ،فﺈذا اختل أﻱ عنﺼر فﺈن هذه
المنظومة سوف تفقد فاعليتها  ،وبالتالي يفقد الموجه األساس فيها وهوالمعلم ﻗدرته
علﻰ لعب الدور الحضارﻱ الحيوﻱ.
أوالً ـــ فترة اإلﻋداد للمعلم :
ﻻ يمكن أن ينفﺼل الحديث عن المعلمين وفاعلية أداﺋهم التربوﻱ عن نظام إعدادهم،
وأسلوب اختيارهم حيث أدى التغير في دور المعلم إلﻰ إعادﺓ النظر في نظام اعدادهم
وأسلوب اختياره .
يجب انتقاء أفضل المتقدمين لاللتحاق بكليات التربية :فعندما نحسن اختيار
.1
المعلم فﺈننا نكون ﻗد حققنا إنجازا تربويا نوعيا ينعكس أثره علﻰ تحﺼيل طالب التعليم
العام ،بل علﻰ النظام التعليمي برمته  ،لذا يجب أﻻ يكون الهدف من المقابلة الﺸخﺼية
جس الثقافة العامة عند الطالب أو فحص ﻗدراته المعرفية  ،بقدر ما يهم كيف يقوله
ويعرضه.
تطوير مناهج كليات التربية في ضوء اﻻتجاهات التربوية المعاصر لعﺼر
.2
اﻗتﺼاد المعرفة.
استقطاب الكفاءات المميزﺓ للعمل بكليات المعلمين لالستفادﺓ من خبراتهم
.3
لتحسين نوعية البرنامج المنفذ.
تنمية ﻗدرات أعضاء هيئة التدريس واﻻرتقاء بمستويات أداﺋهم وإﻗامة ندوات
.4
علمية وتوعوية لهم.
توظيف تكنولوجيا التعليم في مناهج التخﺼﺼات المختلفة لمواكبة العﺼر.
.5
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ربم الكليات بعضها ببعض وبالوزارﺓ بواسطة شبكة الحاسب لتسهيل
.6
اﻻتﺼال والتﺸاور المعرفي.
تنويع استراتيجيات التدريس بكليات التربية  ،وزيادﺓ استخدام األساليب
.7
التعليمية المتطورﺓ مثل التعلم الذاتي ,التعلم التعاوني ,وحل المﺸكالت وغيرها.
تﺸريع أنظمة اعتمادية لمتابعة وتقويم كليات التربية بﺸكل دورﻱ وﻗد شرعت
.8
بعض الدول منذ زمن في تحديد أنظمة وﻗواعد وكفايات اعتمادية لتقويم وتﺼنيف
المؤسسات التربوية وفق معايير محددﺓ للجودﺓ .
تكليف الطالب /المعلم بﺈعداد مﺸروع للتخرج يكﺸف من خالله عن مدى
.9
إلمامه بأصول المهنة وأساسياتها ،ودرجة تمكنه من مادﺓ تخﺼﺼه.
تطوير التربية الميدانية وفتح المجال لدى الطالب /المعلم للمﺸاهدﺓ الﺼفية
.10
المبكرﺓ ,والتطبيق العملي الميداني ,حيث تعد التربية العملية عﺼب اإلعداد التربوﻱ
المهني ومواجهة حقيقية للمهنة ومﺸكالتها .
ثانيا ً ــ االهتمام بالتنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة في ضوء االتجاهات التربوية
المعاصر وتحديات ﻋﺼر اقتﺼاد المعرفة :
فال يكفي لضمان التميز في التدريس أن يتخرج الطالب من كلية تربوية بتقدير
مرتفع ,بل األهم أن يتطور مستواه من حسن إلﻰ أحسن في ميدان العمل المدرسي،
فالتدريب أثناء الخدمة هو الذﻱ يحدد نوعية التعليم الذﻱ يتلقاه التالميذ والطالب في
المدارس ولذا يجب أن يراعﻰ في برامج التنمية المهنية للمعلم ما يلي:
وضع ﻗاﺋمة بمعايير معتمدﺓ للجودﺓ األداء التدريسي وإطالع المعلم عليها
.1
بهدف الوصول إليها أثناء أداﺋه وتحديد احتياجه من برامج التدريب في ضوء معايير
األداء هذه.
إعادﺓ النظر في بنود تقويم األداء الوظيفي للمعلم ليتماشﻰ مع معايير الجودﺓ
.2
األداء التدريسي .
تﺼميم برامج تدريبية للمعلم وفقا للهارات المطلوبة في ضوء تحديات عﺼر
.3
اﻗتﺼاد المعرفة كما وردت في هذه الدراسة.
أن يكون التعلم الذاتي والتعليم المستمر هما نقطة ارتكاز عملية تنمية المعلمين
.4
مهنيا.
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اإلبقاء علﻰ عالﻗة وطيدﺓ مستمرﺓ بين المعلمين ومؤسسات اإلعداد وتزويدها
.5
بتغذية راجعة مستمرﺓ.
البدء في تنفيذ مﺸروع اﻻختبارات الدورية للمعلمين كل أربع سنوات لقياس
.6
مستواهم في الجانب العلمي والتربوﻱ والثقافي ,ويترتب علﻰ ذلك ما يلي:
– حﺼول المعلم علﻰ رخﺼة التدريس لمزاولة المهنة.
– اختيار المﺸرفين التربويين ومديرﻱ المدارس من المتفوﻗين في هذه اﻻختبارات.
– إتاحة فرص الدراسات العليا للمتفوﻗين في هذه اﻻختبارات.
– منح المتفوﻗين في هذه اﻻختبارات درجة إضافية في السلم الوظيفي.
– إنذار المقﺼرين في هذه اﻻختبارات ،وإعطاؤهم مهلة محددﺓ لتعويض هذا القﺼور.
 .7وضع األنظمة والقوانين التي تجعل من التنمية المهنية في أثناء الخدمة مطلبا
لالستمرار في مهنة التعليم والتقدم فيها.
 .8وضع سلم لرتب المعلمين علﻰ أن تكون معايير الجودﺓ من ضمن الﺸروط الالزمة
لترﻗية المعلم من رتبة إلﻰ أخرى.
 .9توطين اإلشراف التربوﻱ في المدرسة ،وجعل المدرسة مسؤولة عن تطوير برامجها
ونﺸاطاتها ،وتدريب المعلمين علﻰ األخذ بطرق التقويم الذاتي وتقويم األﻗران.
التحول من مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة كﺈطار محدود إلﻰ مفهوم
.10
التنمية المهنية كﺈطار عام يﺸمل جميع العاملين بقطاع التعليم من جهة ،وتتعدد فيه
المؤسسات والجهات المسؤولة عن التنمية المهنية من جهة أخرى.
تحسين دافعية المعلمين نحو التدريب المستمر أثناء الخدمة من خالل توفير
.11
الحوافز البعدية ،وتجديد محتوى البرامج التدريبية ،وتطوير أساليب تنفيذها.
عمل دورات تدريبية مستمرﺓ للمﺸرفين التربويين لمتابعة تطبيق وتنفيذ
.12
معايير الجودﺓ في أداء المعلم بﺸكل مستمر.
وضع معايير علمية عند اختيار المﺸرفين التربويين بناء علﻰ مواصفات
.13
جديدﺓ ترتبم بكفايات وخبرات علمية ترتبم بمفاهيم الجودﺓ ومعاييرها في التعليم .
تهيئة الجو العام في المدرسة وخارجها علﻰ تقبل وانتﺸار ثقافة الجودﺓ في
.14
التعليم.
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 -16تطبيق نظام ماجستير الممارسة كما هو معمول به في الوﻻيات المتحدﺓ األمريكية
للمعلم الذﻱ يرغب في الحﺼول علﻰ الماجستير وهو مستمر في العمل بدون أخذ
إجازﺓ دراسية كاملة ويعمل بالتدريس بعد حﺼوله علﻰ درجة الماجستير.
-17يمكن تفعيل التنمية المهنية الموجهة ذاتيا بواسطة المعلم نفسه عن طريق ما يلي :
أ – تعويد المعلم علﻰ كيفية تقدير احتياجاته من خالل :
 ممارسة التأمل حيث تعتمد عملية التقدير الذاتي لالحتياجات من برامج التنميةالمهنية علﻰ مدى تمكن المعلم من ممارسة التأمل بحيث يفكر بالموﻗف التدريسي
ومكوناته ،وكيفية أداﺋه واألهداف المراد تحقيقها منه ثم يﺸرع في التخطيم لهذا
الموﻗف ،ثم يعود ويمارس التفكير بعد تنفيذ الدرس وتقييم جدواه  ،ويتعامل مع الفجوﺓ
بين ما كان مستهدفا من خالل النظرية  ،وبين ما تحقق فعليا من خالل الدرس .حيث
تعد هذه الفجوﺓ مﺸكلة مهنية ينبغي تﺸخيﺼها والوصول إلﻰ عالجها بالتنمية المهنية .
تنمية مهارﺓ المعلم في ﻗراءﺓ وتحليل التقارير والبيانات ونتاﺋج طالبه
وغيرها من مﺼادر المعلومات التي تعد بمثابة مؤشرات كمية ونوعية علﻰ نقاط
القﺼور والضعف في أداﺋه.
ب – النمو الذاتي عن طريق استخدام مﺼادر التعلم من خالل ما يلي:
تﺸجيع المعلم علﻰ إعداد البحوث اإلجراﺋية حول مﺸكالت منبثقة من داخل
حجرﺓ الدراسة حيث تعد من أهم وأغنﻰ مﺼادر التعلم والنمو المهني الذاتي فهي تتيح
للمعلم فرصة اختبار معارفه ومهاراته المهنية  ،والخروج بأخرى معدلة ومطورﺓ من
خالل الواﻗع المعيش  ،وليس من خالل الكتابات النظرية فقم .
تكوين مجتمع مهني للتعلم يضم المﺸرف التربوﻱ والزمالء داخل المدرسة
يمكن اﻻعتماد عليه والتفاعل معه .
النمو المهني المقارن حيث يعمد المعلم إلﻰ مقارنة أداﺋه (نفسه) بما يتاح لها
من مﺸاهدﺓ دروس نموذجية  ،أو من كتابات توثيقية حول التجارب الناجحة .
جـ  -متابعة التقدم والتغلب علﻰ المﺸكالت ويتم من خالل:
وضع معايير ألداء المعلم ،بحيث يستطيع المعلم تقييم مدى تقدمه في ضوء
معايير األداء ويستطيع رصد أوجه القﺼور وتﺸخيص المﺸكالت والمعوﻗات التي
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تعترض ذلك التقدم.
ضرورﺓ وجود شبكات للمعلومات المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين ومعايير
ذلك النمو ومستوياته.

نتائﺞ الدراسة :
عملت الباحثة في هذه الدراسة علﻰ تحديد مهارات المعلم في ضوء التحديات التي
يفرضها عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة وطرق تنميتها ،وتوصلت إلﻰ :
 .1إن طبيعة عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة وخﺼاﺋص تلقﻰ علﻰ المعلميين العديد من
التحديات والمطالب وبخاصة في دول العالم الثالث ،ومنها الدول العربية ،منها ما هو
ماثل للعيان وصارت تؤثر بقوﺓ علﻰ تلك النظم التربوية ،دون استجابة حقيقية لتلك
التحديات ،أو في غالب األحوال شكلية .
 .2أدوار المعلم في ضوء تحديات عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة تتمثل في :
– دوره في توليد المعرفة  :فالمعلم يحتاج إلﻰ عدد من المعارف والمهارات لكي يقوم
بدوره المنوط في تمكين طالبه من إنتاج المعرفة  ،مثل المعرفة المهنية  ،المعرفة
العلمية  ،المعرفة الوظيفية ،المعرفة المستمدﺓ من التجارب اليومية  ،والمرتبطة
بالقدرات الخاصة بحل المﺸكالت والقدرات اإلبداعية .
– دوره في نشر المعرفة ويكون في مستويين  :األول رأسي بين المعلم والطالب
من خالل التدريس سواء داخل الﺼف أو خارجة  ،والثاني أفقي بين مجموعة
الزمالء اآلخرين من المعلمين ،ويكون النﺸر علﻰ شكلين هما  :رسمي مقﺼود
من خالل الوثاﺋق والتقارير والبحوث العلمية  ،وعفوﻱ غير مقﺼود من خالل
األحاديث الﺸفهية مع الطالب وزمالء المهنة في اللقاءات المختلفة .
– دوره في توظيف المعرفة ينبغي علﻰ المعلم تدريب طالبه من خالل عدﺓ أساليب
ووساﺋل علﻰ توظيف معارفهم لتستفيد منها البﺸرية ونﺸرها وكيفية تالﻗحها مع
معرف اخرى لتطويرها وتوليد معرفة جديدﺓ منها
 .3ليتمكن المعلم من اداء ادوراه المناطه به فﻰ توليد المعرفة ونﺸرها وتوظيفها في
عﺼر اﻗتﺼاد المعرفة ،هناك مهارات يجب أن تتوفر في المعلم ونعمل علﻰ تنميتها
وهي :
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– المهارات المطلوبه ألداء المعلم لدوره في توليد المعرفة  :اﻻبتكار ،التفكير
اإلبداعي ،التفكير الناﻗد  ،أسلوب حل المﺸكالت ،اللغات األجنبية للتواصل العالمي
،البحث العلمي ،التعلم المستمر مدى الحياﺓ
– أما المهارات المطلوبه ألداء المعلم لدوره في نشر المعرفة فهي  :توافر مهارات
اﻻ تﺼال الفعال التي تعين المعلم علﻰ ان يﺸارك المعرفة مع زمالﺋه داخل المدرسة ،
ومع الطالب داخل الفﺼل  ،ومع المؤسسات التعليمية األخرى  ،سواء كانت محلية أو
عالمية  ،ليتحقق التالﻗح الثقافي والمعرفي بين األفراد والجماعات  ،بما يحقق أهداف
العملية التعليمية  ،وكلما كان المعلم متمكنا من مهارات اإلتﺼال الفعال  ،زادت ﻗدرته
علﻰ نﺸرالمعرفة وإﻗتناع األخرين بها  ،تمكين طالبه من نﺸر محاوﻻتهم فيما توصلو
اليه من معارف .
– والمهارات المطلوبه في المعلم ألداء دوره في توظيف المعرفة تتمثل في استخدام
المعرفة في حل المﺸكالت التربوية ،وتوظيف البرمجيات التعليمية بهدف تجويد التعلم
لدى الطالب في المقررات الدراسية  ،وتوظيف طرق التدريس الحديثة المعتمدﺓ علﻰ
تنمية التفكير في تنفيذ الدروس  ،وتكوين مجتمعات معرفية تخﺼﺼية تجمع المعلمين
والطالب علﻰ شبكة اإلنترنيت  ،وتوظيف المعرفة لبناء عالﻗة شراكة ﻗوية مع األسرﺓ
والمجتمع المحلي ،وتوظيف المعرفة في مجال التوجيه واإلرشاد المهني للطالب في
عﺼر اﻻﻗتﺼاد المعرفي.
 .4ولتنمية مهارات المعلم للقيام بأدواره في ضوء تحديات عﺼر إﻗتﺼاد المعرفة
وتحسين جودﺓ التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يمتلكون مهارات
تمكنههم من التعامل بسالسة وتميز وإبداع مع معطيات هذا العﺼر ويﺸارك فيه  ،من
خالل منظومة شاملة ومتكاملة تبدأ من اإلعداد ﻗبل الخدمة وتستمر أثناءها وتتداخل
فيها عناﺼر كثيرﺓ ومتعددﺓ  ،فﺈذا اختل أﻱ عنﺼر فﺈن هذه المنظومة سوف تفقد
فاعليتها  ،وبالتالي يفقد الموجة األساس فيها وهوالمعلم ﻗدرته علﻰ لعب الدور
الحضارﻱ الحيوﻱ.

التوصيات:
 .1إجراء دراسة تقويمية لبرامج إعداد المعلمات بكليات التربية للوﻗوف علﻰ كفايتهن
المهنية في ضوء متطلبات مجتمع اﻗتﺼاد المعرفة.
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 .2وضع معايير لقياس األداء الوظيفي للمعلم ويمكن اﻻستفادﺓ من المهارا ات التي
وردت في هذه الدراسة لبناء هذا المقياس .
الرصد المستمر للتحدليات المحلية والعالمية التي تواجه المعلم والتخطيم بناء
.3
عليه بأسلوب علمي استﺸرافي إلداوره في كل سبل الحياﺓ التعليمية .
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