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 مقدمة 

بالتعلیم المستمر على مستوى الممارسة والتنظیر لم  لّدوليا االهتمام    
یمان عمیق بأن التعلم حق لألفراد  ،یبدأ من فراغ نما هو نتاج قناعات متأّصلة وإ وإ
وأنه الكفیل  ،وأنهم قادرون علیه ،همقوقوأنه جزء ال یتجّزأ من ح ،طیلة حیاتهم

بمواجهة التحّدیات الكبرى وتنمیة اإلنسان القادر على البناء وعلى البذل والعطاء 
فتنمیة اإلنسان تعلو في  ،ومجتمعه الذي یعیش فیه لنفسهمن أجل تنمیة مستدامة 

یتها وقیمتها على تنمیة العناصر المادیة في التنمیة صر ألن هذه العنا ،أهمّ
المادیة ال قیمة لها في غیبة اإلنسان الواعي القادر على حسن استثمار واستخدام 

اإلنسان تعني تنمیة معارفه  وتنمیة ،هذه العناصر والموارد واإلمكانات المادیة
وتطویر خبراته وتوسیع مداركه واالنتفاع بمستواه  ،ومهاراته واتجاهاته المرغوبة

ة بفاعلیة في تنمیة  مالمستمر، حتى یستطیع اإلسها الفكري والثقافي ومستوى األمّ
  )١٩٧١،٩٨الشیبانى :  عمر. ( نفسه ومجتمعه

على سطح األرض منذ  اإلنسانالمستمر حیاة  التعلیم ظاهرة صحبت وقد
من خبراته الخاصة وخبرات  مهإذ أنه دومًا یعمل على تطویر حیاته بتعلُّ  ،بدایتها

وما ظهور  ،مستمر من الحیاة وللحیاة یمعلفهو في حالة ت ،اآلخرین من حوله
من الحیاة والوفاء بحاجات البشریة  مالقصور في التعلُّ  سدل التعلیم النظامي إالَّ 

  الثقافیة المتعاظمة بنقل التراث لألجیال بطریقة منتظمة.
التعلیم النظامي وبعد تجربة طویلة عجز عن استیعاب جمیع فئات  لكن

ذلك ألنه  ،الثقافیة واالجتماعیة والعلمیة راتالتغیُّ وعن مالحقة جمیع  ،المجتمع
 ،وسلوكه اإلنسانعلى المعرفة دون اتصالها بالحیاة وتطبیقاتها وآثارها على  زركَّ 

 عمر(بمعنى آخر عجز التعلیم النظامي عن تحقیق األهداف المرجوة منه. 
  )٩٦ ،١٩٧١الشیبانى : 
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ت التربویة التي تسد الثغرات هنا بدأت التربیة الحدیثة تهتم بالمشروعا من
متجاوزة في هذه المشروعات التنظیم العلمي المنطقي  ،التي خلقها التعلیم النظامي

والتنظیم الزمني والعمري في مراحل تعلیمیة نظامیة  ،للتخصصات المختلفة
: محو  متعددة مثل مسمیاتاتخذت هذه المشروعات مصطلحات و  ،دةمحد

وغیرها من  …التعلیم المفتوح  ،التدریب المهني ،یم المرأةتعل ،تعلیم الكبار ،األمیة
هدفها جمیعًا تقدیم المعرفة والعلم والتدریب لمن فاته ذلك ولمن أراد  مسمیات

  . المزید
المستمر من خالل الجهود التي بذلت  علیمبدایة تبلور مفهوم الت كانت

وتمكین  ،أمیتهمو فاتهم تعلیم ومح التعلیم الكبار في العالم من أجل تعویض م
 أهیلهموت ،وتطویرهم ثقافیًا ومهنیاً  ،من تكملة معرفتهم أساسیاً الذین تلقوا تعلیمًا 

  . واإلنتاجلمواجهة مطالب العمل 
م التي انعقدت بشأن ١٩٦٠خالل المؤتمرات التربویة الدولیة منذ عام  ومن
الذي دعت له الكبار  لتعلیمم في المؤتمر الثاني ١٩٦٨وفي عام  ،تعلیم الكبار

بالمفهوم اآلتي للتربیة  المناداة تمنظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم بدأ
تشمل جمیع مستویات األنظمة التربویة وجمیع أشكال  المستمرة مدى الحیاة: "أْن 

یكون  بل وتشمل جمیع السیاسات للتطویر الثقافي، وأْن  ،الالمدرسیةالتربیة 
ستمرة متكامًال مع التخطیط االقتصادي واالجتماعي الشامل، التخطیط للتربیة الم

 ُ من تنفیذ بیان التعاون  دَّ وحتى تستلهم التربیة المستمرة روح المشاركة الواسعة ال ب
  )٣٣ : ١٩٨٦ :العربیة للتربیة والعلوم والثقافة  المنظمة(. الثقافي الدولي

تعلیم المستمر والتنمیة" الندوات والمؤتمرات أهمها: "الندوة العلمیة لل وعقد
والتي هدفت لتعریف دور الجامعات في التعلیم المستمر  ،م١٩٨١في أبریل 

لقاء الضوء على معوقات التعلیم المستمر ومشكالته ،وتنمیة المجتمع ثارة ،وإ  وإ
الدین  محیى( اهتمام الجامعات بالتعلیم المستمر على المستوى العربي والعالمي.

 )١٩٩٩،٦٩صابر : 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( الثانيمجلد المجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة االسكندریة            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ١٩١

الجامعات بقسم یختص   إلى ةموكول المستمر التعلیمخدمة   تبحوأص
  المستمر التعلیمیتولى  الذي ذلك القسم بذلك أال وهو خدمة المجتمع والبیئة

 األمیةمثل محو  الخدماتالعدید من  میتقد على یعملوهو  ،المجتمع  وتنمیة
على  یعمل المجتمع خدمة ىیسم مركزكل كلیة  فيیوجد  اآلن ،وتعلیم الكبار

  تقدیم كل أشكال التعلیم المستمر لخدمة المجتمع .
  الدراسة مشكلة

فكل  ،الذي نعیشه مليء بالتحّدیات التي تواجه اإلنسان كل یوم العصر إن
 ومهاراتیوم تظهر على مسرح الحیاة معطیات جدیدة تحتاج إلى خبرات وأفكار 

حتاج إلى إنسان مبدع، أي أنها ت ،جدیدة للتعامل معها بنجاح آلیاتو  ،جدیدة
ومبتكر، بصیرته نافذة، قادر على تكییف بیئته الطبیعیة واالجتماعیة وفق القیم 

بات العصر  یواكبمستمر  تعلیم بدونیتحقّق هذا  وال ،واألهداف المرغوبة متطّل
نقطة االنطالق األساسیة لتحسین نوعیة الحیاة،  یكون علیمت ،تحّدیاته یواجهو 

األفراد والجماعات على تحقیق األهداف  ومساعدةلمستدامة التنمیة ا ولتحقیق
یة للمجتمع المستمر وحده كفیل بتحقیق التنمیة المستدامة بكافة  التعلیم إنف ،التنموّ

كما یرتبط بهذا المفهوم ضرورة  ،ال یتجّزأ من طبیعته البشریة جزء ألنه ،أشكالها
ل التعلیمیة التقلیدیة ما هي إال وهذا یعني أن المراح ،الربط بین التّربیة والحیاة

منظومة جزئیة من المنظومات الكبرى التي یتعلم من خاللها الفرد طیلة حیاته، 
(  وینبغي بالتالي أال تعّد المنظومة الوحیدة للتعلیم والتعلم

ropely,A,J&Dave,RH:1977 (عبو )یعني  وهذا  ،)١٩٨٨اهللا عبد الدائم :  د
كل مؤسساته وأجهزته یصبح مدرسة كبرى یتعلم من بطبیعة الحال أن المجتمع ب

  خاللها الفرد طیلة حیاته.
ر اعتبار  ففي المؤتمر الّدولي الثاني لتعلیم الكبار المنعقد في مونتلایر، تقرّ

التعلیم مدى الحیاة أحد أهداف السیاسات المقبلة للحكومات، وأّكد ذلك مؤتمر 
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ضوء فكرة التعلیم المستمر، الذي نظر إلى تعلیم الكبار في  ١٩٧٢طوكیو 
نبیل عامر صبیح : الحیاة وهذا ما أكد علیه كل من (نشاطا ممتّدا مدى  واعتبره
أن نذكر بأن  ،من نافلة القول ولعل )  H.R , Dave ,1976( و  ،)٦٦-٦٢، ١٩٩٨

على هذه المسألة قبل هذا المؤتمر بقرون  أّكدو الدین اإلسالمي الحنیف قد سبق 
  من الزمن .

ُ ملمبدأ "المجتمع المتعلِّ  وتحقیقاً       دَّ " أصبح التعلیم المستمر مطلبًا استراتیجیًا ال ب
لذلك بدأت الجامعات العربیة تتحول إلى مركز  ،للجامعات من اإلسهام الفاعل فیه

لوائحها كما ذكرنا على ربط الجامعة  ونصت ،لإلشعاع الثقافي في المجتمع
وأخذت الجامعات بمبدأ التربیة المستمرة عبر  ،میتهبالمجتمع هادفة إلى تعلیمه وتن
  مسمیات مختلفة لمؤسساتها. 

ور (ن دراسة العدید من الدراسات على أهمیة التعلیم المستمر ومنهم وحثت    
 أهمالتعلیم المستمر واحد من  أنعلى  )٢٠٠٤الدین محمد عبد الجواد : 

ایدجارفور  ویذكر األخیرةود العق فيشغلت التربویین  التيالموضوعات التربویة 
تعد اإلنسان القادر على تحمل الصعاب ومجابهة العقبات  نأ یمكن "إن التربیة ال

عام  فيو   )Edgar Foure and all,1972,182(   مرةكانت شامله ومست إذا إال
یوجه  الذيصدر تقریر نص على " إن التعلیم المستمر سوف یكون المبدأ ١٩٧٢

 التيالدول المتقدمة والنامیة، وان القرارات  فيالمستقبل  فيبوي حركة التجدید التر 
 منذف  )Gropely,A,J:1976,19( من القرارات الفاصلة دتتخذ بشان التربیة المستمرة تع

دراسة محي  وأكدتالتعلیم المستمر واسع االنتشار  وأصبح لیمظهور هذا التع
ائي متكامل قادر على تمكین كل الدین على أهمیة التعلیم المستمر لكونه تعلیم بن

محیى الدین طوق : . (شخص من تطویر شخصیته خالل سنوات حیاته 
٣ ،٢٠٠٤ (  

التى تؤكد على أن التعلیم المستمر یعد  ،واضحةالتحدیات ال هظل هذ في
عن  اإلجابة إلىالباحث   یسعى ،مطلبا من مطالب التنمیة فى عصرنا الحالي 
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 ١٩٣

التعلیم المستمر في تحقیق التنمیة المستدامة من  دور ماالتساؤل الرئیس التالي: 
هذا التساؤل األسئلة  نع ویتفرع ؟ وجهة نظر التربیتین اإلسالمیة والبرجماتیة

  : التالیة
 اإلسالمیة تینوجهة نظر التربی منللتعلیم المستمر  مةالمالمح العا ما -

  والبرجماتیة؟
  اإلسالمیة التربیتین ة نظرآلیات االستفادة من التعلیم المستمر من وجه ما -

 ؟البرجماتیةو 
التغلب علیها من وجهة نظر  وكیفیة ،المستمرالتحدیات التي تواجه التعلیم  ما -

 ؟التربیتین
  .الدراسة منهج

الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي الــــذي یقــــوم علــــى التسلســــل  یســــتخدم   
ن األفكـــــار مـــــ اســـــتخالصالمنطقـــــي لألفكـــــار، و ذلـــــك مـــــن خـــــالل الوقـــــوف علـــــى 

وتحلیلهــا تحلــیال منطقیــا حتــى الوصــول إلــى  ،النصــوص والقــراءات األدبیــة المختلفــة
  الهدف المنشود من البحث .   حقیقآلیات تساعد على ت

  البحث  أهداف
التعلیم المستمر في تحقیق التنمیة المستدامة من وجهة  دورعلى  التعرف -

 .تیةاإلسالمیة والبرجما تیننظر التربی
لتعلیم المستمر في التربیتین اإلسالمیة والبرجماتیة من ا مالمحعن  الكشف -

 خالل األدبیات التربویة .
 اإلسالمیةعلى آلیات توظیف التعلیم المستمر فى التربیتین  التعرف -

 لتحقیق تنمیة مستدامة  والبرجماتیة
تحول دون تحقیقه  والتيالتربیتین  فيعلى معوقات التعلیم المستمر  التعرف -

 .دامةالمست للتنمیة



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٤  

إلى صیغة تتوحد فیها المصطلحات المتعددة للتعلیم المستمر تحتوى  التوصل -
 . على تكامل یكون أكثر فاعلیة وأفضل عطاء

 :البحث  أهمیة
كون التعلیم المستمر مفهوم شامل یضم فرص التعلیم  منالبحث  أهمیة تنبع -

 . أو غیر نظامي اميكله نظ
إلیه یوما بعد آخر لمواجهة التحّدیات المستمر، مطلب تتزاید الحاجة  التعلیم -

الكبرى التي تواجه االقتصاد والعمل والتقنیات والمعلومات والمحافظة على 
 الذات والهویة .

كل  فيمستقبال  التربويالمستمر هو المبدأ الذي یوجه حركة التجدید  التعلیم -
 الدول .

 :البحث  حدود
ة التي تناولت كل ما األدبیات التربویحدود هذه الدراسة علي  تقتصر

یتعلق بالتربیة المستمرة وما یندرج تحتها من مرادفات من أبرزها على سیبل 
في التربیتین  التعلیم المستمر ،المثال ال الحصر ما یخص موضوع البحث

  . اإلسالمیة والبرجماتیة
   المصطلحات

 :التعلیم المستمر  
ب لتعریف التعلیم "  للتعلیم هو األقر "جون دیوي  یرى الباحث أن تعریف

وال  ،یأتي بعد أن نترك المدرسةالذي م الحقیقي یالتعل المستمر فقد عرفه بأنه "
    )بتصرف١٥٦ ،٢٠٠٦. (بركات على بركات :  "یوجد مبرر لتوقفه قبل الموت

نظام متكامل یتیح فرصا  ) " بأنهSkager,R:1968,16كما عرفه (
ثراء حیاته تعلیمیة لتغطى حیاة الفرد كاملة بهدف تمكی   .ن الفرد من تحقیق ذاته وإ

  التعریف اإلجرائي :
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 ١٩٥

یرى الباحث أن التعلیم المستمر هو المنهج الشامل لحیاة الفرد ونظامه    
 حتىكل الطرق التربویة المتوفرة لدى اإلنسان من طفولته التعلیمي ومكوناته مع 

  ویبدأ ببدء الحیاة وینتهي بانتهائها. ،شیخوخته
  جماتیة: التربیة البر 

الحیاة نفسها ولیست  وهو(التربیة هيالباحث تعریف جون دیوى للتربیة  یتبنى 
تجدید مستمرین و وبأنها عملیة نمو وعملیة تعلم وبناء  ،مجرد اإلعداد للحیاة

  ) .٣٤٩ ،١٩٧١(عمر الشیبانى:  للخبرة
  :التربیة اإلسالمیة 

لى ع( ومكوناته" ،بأكمله وللنظام التعلیمي ،للحیاة تعرف بأنها منهج متكامل " 
  . ) ١٣٣، ١٩٨٨خلیل أبو العینین : 

  :التنمیة المستدامة 

 والمستدامة ،التنمیةمن لفظتین، هما:  التنمیة المستدامةیتكون مصطلح     
ى)التنمیف یته: جعلته  ،ة في اللغة مصدر من الفعل (نمّ یقال: أنمیت الشيء ونمّ

المستدامة) فمأخوذة من استدامة  ( كلمةأما  ،)٣٤١ ،(ابن منظور، دت نامیا
وكل ما یسهم في تقدم المجتمع تقدما شامال  ،: طلب دوامه أي ،الشيء

  )٣٤١،  ٢١٣ ،ومستمرا .(ابن منظور : دت
 : اإلجرائیة للبحث الخطوات

  المستمر في التربیة اإلسالمیة: التعلیم : األول المحور
 .في القران والسنة النبویة التعلیم المستمر -

 داف التعلیم المستمر .أه -

 سسات التعلیم المستمر في اإلسالممؤ  -

 سمات التعلیم المستمر -

  أهمیة التعلیم المستمر كمدخل لتحیق التنمیة المستدامة -



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم
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١٩٦  

 التعلیم المستمر . مبررات -

  التحدیات التي تواجه التعلیم المستمر . -
  البرجماتیة: التربیةالتعلیم المستمر فى   الثاني : المحور

 تربیة البرجماتیة .ال مفهوم -
 المستمر في التربیة البرجماتیة . التعلیم -
 التعلیم المستمر ألهداف التربیة البرجماتیة  موائمة -
 تطبیق التعلیم المستمر من وجهة نظر التربیة البرجماتیة. آلیات -

 التنمیة المستدامة ودور التعلیم المستمر فى تحقیقها  المحور الثالث :

 تدامة .لمحة عن التنمیة المس -

 مالمح التنمیة المستدامة فى التربیة البرجماتیة -

 تحقیق التنمیة المستدامة والعالقة بین التعلیم المستمر في التربیة اإلسالمیة  -
تحقیق التنمیة  و البرجماتیة التربیةالتعلیم المستمر في  العالقة بین  -

 .المستدامة
  العام للدراسة : اإلطار

حتل مكانة في األدب ت العصر بدلیل أنه االتعلیم المستمر سمة من سما
التربوي بسبب االنفجار المعرفي وما تبعه من تطور تقني ال سیما في تقنیات 
االتصال. وتطور مفهوم التعلیم المستمر لیعني فرص التعلیم الرسمي وغیر 
الرسمي التي توفر للفرد االستزادة من التعلیم والثقافة مدى حیاته مما یمكنه من 

كفایته وتأدیة واجباته االجتماعیة والمهنیة، وبالتالي یشارك في زیادة اإلنتاج  زیادة
  .)٣، ٢٠٠٤محیى الدین طوق : قدم المجتمع في مختلف المجاالت.(وت

وتطور المصطلح تطورا كبیرا بكل مترادفاته هذا التطور جعل التربویین 
التعلیمیة في الدول یتوقعون أْن یكون للتعلیم المستمر السیادة في االهتمامات 

. وانعكس ذلك على اهتمام الجامعات  التي تعد من أهم  المتقدمة والنامیة معًا
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 ١٩٧

المؤسسات التعلیمیة التي تفاعلت مع مبدأ التعلیم المستمر ونصت لوائح معظم 
  أنَّ من أهدافها ربط الجامعة بالمجتمع وتنمیته . على  الجامعات

ربیة اإلسالمیة مفهوم راسخ وأصیل للداللة نَّ مفهوم التعلیم المستمر في التإ
  الواضحة علیه في القرآن الكریم والسنة المطهرة على سبیل المثال قوله تعالى:

      )
: (طلب العلم فریضة على كل وقوله  )١١٤ ،( طه 

  )١٢٤، ١٩٩٧(النووي : مسلم). 
  

  النبویة : الكریم والسنة القرانالمستمر في  التعلیم : المحور األول
المستمر بمفهومه الواسع المتكامل ومضامینه الحدیثة، لیس غریبا  التعلیم

على الحضارة العربیة اإلسالمیة. فالتراث العربي اإلسالمي یزخر بالشواهد 
للكبار  مةاوالحركات التربویة المختلفة التي تعكس الجذور التاریخیة للتربیة المستد

اإلسالمي ابتداء من مجالس العلم والعلماء  في كل مراحل تطور الفكر العربي
الزیتونة  شاهدتهاوفي المساجد واألروقة إلى المدارس الفكریة والتربویة التي 

واألزهر الشریف والمدرسة المستنصریة. إذ كان وال یزال لكل من هذه المؤسسات 
بداعاته االخاصة وتراثه االعربیة األصیلة فلسفته  ازاتهكتومر المشرقة  االخالد وإ

 ،العلمیة المستمدة من تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف وأصالة الحضارة العربیة
في المجتمع المسلم أساسیة مصدرها العقیدة، والعالقة بین الدین اإلسالمي  التربیة

( نبیل  الدین في جانب من جوانبه "عملیة تعلیمیة نَّ أ إذ ،والتعلیم عالقة عضویة

     تینالكریم تینلآلی استناداً  )٦٦-٦٢، ١٩٩٨عامر صبیح : 

اإلسالم یطلب  و ،         ،  
من المسلم االستزادة من العلم طوال حیاته بقصد تمكینه من تحقیق رسالته على 

  . یعد من آلیات التعلیم المستمر هذاو  األرض التي استخلف فیها



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم
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شرق والغرب وبثت الدین اإلسالمي الحنیف وما تبعه من حضارة مألت الو 
المستمر" _ اطلبوا العلم من  علیمقد دعا إلى فكرة "الت هما،النور في كل نواحی

المهد إلى اللحد _  طلب العلم فریضة على كل مسلم مسلمة "  " من سلك طریقًا 
نمایلتمس به علمًا سهل اهللا له به طریقا إلى الجنة "  أبو ( العلم بالتعلم ". وإ

  )٥١٢ ،١٩٥٩:  نيالعسقالالفضل شهاب 
 ،بزمان أو مكان المحدودعلى طلب العلم غیر  حثتوكل هذه األحادیث 

من تمكین للفرد في حفظ دینه  یحققهمما یدل على ضرورة استمراریة التعلیم لما 
وفي استمرار التربیة  ،وآلخرته كأنه یموت غداً  أبداودنیاه فیعمل لدنیاه كأنه یعیش 

بكل تمكن  ةلقیادیة والتقدم والوقوف خلف مقود السفینوالتعلیم ضمان الستمراریة ا
تربیة  مستمرة تستثیر المسلم من أعمق  ،اإلسالمیة فالتربیةآمان . لبر للوصول

وتنهض  إنسانیتهتحقیق  إلىألنها تتصل بوجوده كمسلم یسعى ،أعماق كیانه
دة مما االستفا في اإلسالم فيالمستمر  التعلیموتكمن قیمة  الكون . فيبرسالته 
  ) ١٩٧٦عبد الغنى عبود : ( . اإلنسانیتعلمه 

وضع اإلسالم طلب العلم والتعلم في مرتبة لم تسبقه إلیه أمة أو  ولقد
ل  حضارة حیث جعله فرضا على كل مسلم ومسلمة ومن المهد إلى اللحد. وفضَّ
د، وفرض على كل أسیر متعلم من أسرى بدر أن یعلم عشرة من  العالِم على العاِب

اء المسلمین عوضا عن دفع الفدیة. وهذه االستشهادات تدلل على حضاریة أبن
دراكها ألهمیة البعد  في حیاة  التعلیميالرؤیة اإلسالمیة منذ إرهاصاتها األولى وإ

یعمل  نأینفق عمره عالما متعلما و  أن فيدعوة كل فرد  وهىالشعوب ومستقبلها. 
( عبد  یشبع أنزید من العلم دون یست أنیطابق سلوكه ما تعلمه و  أنبما یتعلم و 

اكتساب  إلىولد ال یعلم شیئا فهو یسعى  اإلنسان ألن ،)١٩٧٧الفتاح جالل : 
  العلم طیلة حیاته .

التربیة تكمن  أنیبین  أنحرص المصطفى صلى اهللا علیة وسلم على  ولقد
یظل  فاإلنساناللحد  إلىمن المهد  اإلنساناستمراریتها طوال حیاة  فيقیمتها 
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وفى حدیث الرسول المربى  ،كل المجاالت فيمتعلما ومتلقیا طوال حیاته یقرا 
من وراءنا  هقالوا : مرنا بفضل نخبر ب القیس دوفد عب إلى ،اهللا علیة وسلم صلى

أن یحفظوا اإلیمان  –الرسول صلى اهللا علیة وسلم   - فأمرهم ةالجنوندخل به 
من وراءكم  وقال  مواخبروا به أحفظواوقال /  أراد بماوالعلم ویخبروا من وراءهم  

"ارجعوا إلى أهلیكم  : وسلمقال لنا الرسول صلى اهللا علیة  ،مالك بن الحویرث
  )١٢٧ ،١٩٩٧(أبو زكریا یحیى النووى :  فعلموهم ." 
على مدى استمراریة التعلیم  وهذا یعد  الحرصفي هذا الحدیث  ویبدو

على جمیع  وتعمیمها األمورفهم من حیث  اإلسالم فيأساس التعلیم المستمر 
قدراته واستعداداته  كل الفردتعمل التربیة اإلسالمیة على أن یستخدم  وهذااألهل 

(على القاضى:  ،استخداما متكامال " ویحدث توازنا بین مادیاته ومعنویاته"
التربیة اإلسالمیة بهذا فحسب بل یمتد دورها إلى حرص  تكتفى ال) و ٥٩، ١٩٩٧

فیمن حوله بما  تعلمه وعلى أن یعطى ویؤثر ما ،أن ینتفع بما تعلمهاإلنسان على 
 التعلیموتكمن قیمة  تعلمه، وعلى أن یستزید من العلم بالقراءة والبحث واالطالع، 

تكرار ما یتعلمه   يال ف،االستفادة مما یتعلمه اإلنسان فيالمستمر في اإلسالم 
  دون وعى وفهم.

منها  ،في كثیر من أحادیث الرسول  راسخاً  مستمرأیضًا مبدأ التعلیم ال ونجد   
األحادیث  ومن ،قوله: "من خرج في طلب العلم فهو في سبیل اهللا حتى یرجع"

النبویة الشریفة الدالة على استمراریة طلب العلم ومراجعته مدى الحیاة ما رواه أبو 
نفس أنه قال: (تعاهدوا هذا القرآن فو الذي  عن النبي  موسى األشعري 

أبو زكریا یحیى الدمشقي : (أشد تفلتًا من اإلبل في عقالها). لهومحمد بیده 
٤١٠ ،١٩٩٧ (  

 ویمهد إلیة برفع مكانة العلماء  ،فاإلسالم یرغب في التعلیم المستمر إذاً 

  ) ١١ ،المجادلة(          
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بل  مرار،تقتصر دعوة اإلسالم وحثه المتعلَّم على طلب العلم باست الو 
شملت الدعوة المعلم نفسه أْن یسعى دومًا إلى تعلیم غیره دعمًا لمبدأ استمراریة 

م المرء المسلم علمًا ثم یعلِّمه التربیة، ولذلك یقول  : (أفضل الصدقة أْن یتعلَّ
  ) ٤٢٣، ١٩٩٧( أبو زكریا یحیى الدمشقي : أخاه المسلم). 

العلم؛ فإنَّ تعلُّمه خشیة، : "تعلَّموا هذا المعنى یقول معاذ بن جبل  وفي
عنه جهاد، وتعلیمه لمن لم یعلمه صدقة،  البحثوطلبه عبادة، ومدارسته تسبیح، و 

محمد عبد ( والصاحب في الخلوة " ،وبذله ألهله قربى، وهو األنیس في الوحدة
دون   تمرتتجلى أهمیة االهتمام بالتعلیم المس ،)٢٢٣، ١٩٨٢الحمید عیسى :
النظامي، وهذا ما تدعو إلیه التربیة المعاصرة من أجل تحقیق االرتباط بالتعلیم 
مبدأ هام من خالل هذا الحدیث أال وهو مبدأ االستقاللیة  یتجلى"المجتمع المتعلِّم".

ألن التربیة اإلسالمیة لم تكن تقوم یوما على فرض برامج ومناهج معینة على 
 هي المستمر یمعلى التعل ویضاف إلى ذلك من اتفاق التربیة اإلسالمیة نالمتعلمی

 ألنها،حد ذاتها تربیة مستمرة مدى الحیاة "تستثیر المسلم من أعماق كیانه في
والتربیة المستمرة هي "األساس في اإلسالم ومن هذا  ،تتصل بوجوده كمسلم

التربیة  تعتبر ،التربیة المعاصرة فيبینما ،األساس تتفرع منه أنواع التربیة األخرى
(رفعت عمر عزوز  .ومنه تتفرع التربیة المستمرة صلساس أو األاأل هيالمدرسیة 

 :١٦٨ ،١٩٩٨ (  
د الرسول  وقد ذات یوم فأثنى على  فخطب ،على التعلیم المستمر أكَّ

بال أقوام ال یفقِّهون جیرانهم وال یعلِّمونهم  ما"طوائف من المسلمین خیرًا ثم قال: 
ما بال أقوام ال یتعلمون من جیرانهم وال و   "وال یعظونهم وال یأمرونهم وال ینهونهم

م  …یتفقهون وال یتعظون؟  ُ نَّهم ویعظنَّهم ویأمرنَّه ْ واهللا لیعلمن قوم جیرانهم ویفقه
ْن ترونه عني بهؤالء؟ قال: األشعریین  نَّهم، ثم نزل فقال قوم: مَ وُ َ ه نْ هم قوم  …ویَ

فأتوا  األشعریونفبلغ ذلك  …فقهاء ولهم جیران حفاة من أهل المیاه واألعراب 
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فقالوا: یا رسول اهللا ذكرت قومًا بخیر وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال:  الرسول 
ولیتعلمن قومًا من جیرانهم  هونهم،(لیعلِّمن قومًا جیرانهم ولیعظنهم ولیأمرنهم ولین

نَّ أو ألعاجلنهم العقوبة في الدنیا، فقالوا: یا رسول اهللا أتفطن  ُ نَّ ویتفقه ویتعُظ
فقال ذلك أیضًا فقالوا: أمهلنا سنة، فأمهلهم سنة لیفقهوهم ویعلموهم  …؟ غیرهم

 هذه اآلیة:  قرأ  ثم ،)٣٤، ١٩٨٠( محمد معروف الدوالیبى : ویعظوهم، 

           

         

         
  )٧٩-٧٨ ،المائدة( 

لطلب  ،كریم والرسول المسلمون وتفاعلوا مع دعوة القرآن ال واستجاب
العلم فكان المسلم منهم في بدایة إسالمه یسعى لتعلم الیسیر من القرآن الكریم 

ومن  به الصالة المفروضة، ویطلب تعالیم الدین الجدید من الرسول  يلیؤد
الصحابة، وقد أوكل الرسول لفئة من المربین تعلیم القرآن الكریم عرفوا باسم 

أْن یبعث  ،هل المدینة بعد بیعة العقبة األولى من الرسول "القُرَّاء" لذا طلب أ
  . إلیهم رجًال لیفقههم في الدین ویقرئهم القرآن، فبعث إلیهم مصعب بن عمیر 

 كادر إ من  )٧، ١٩٨٣الجواد نور الدین محمد : عبد ( أوضحهما  ولعل
 فرق في التعلیم المستمر والسعي إلیه بصفة مستمرة ال همیةألالصحابة والفقهاء 

: "كل یوم ال أزداد ذلك بین كبیر وصغیر، یقول اإلمام على بن أبي طالب 
  ) ٢٨٧ ،١٩٥٤أحمد شلبى : (فیه علمًا فال بورك في طلوع شمس ذلك الیوم".

به طوال العهود األولى، عهد الرسول  معموالً  المستمر التعلیممفهوم  استمر
 ،ثم جاء عهد الكتابة والتألیف في  وصحابته والخلفاء الراشدین وعهد التابعین

التربیة فظهر ُكتَّاب ومؤلفون تربویون أشار بعضهم إلى التعلیم الذاتي من ذلك 
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هـ"، الذي ألَّف كتابًا أسماه "تعلیم المتعلِّم طریق التعلُّم"،  ٥٩١"ت  ينوج الزر
والمالحظ أنَّ عنوان هذا الكتاب یشابه الشعار الذي اتخذته اللجنة الدولیة 
للنهوض بالتربیة عنوانًا لتقریرها: "تعلَّم لتكون" موضحین أنَّ خالص التربیة من 

  ) ٢٧٨، ١٩٧٩( أدجارفور وآخرون : أزمتها یتطلب أْن "نعلم الفرد كیف یتعلَّم".
فقد قیل  ،المستمر التعلیمآراء العلماء والفقهاء بما یؤكد مفهوم  وتواردت

یاة"، وقیل للفقیه عبد اهللا بن المبارك: لو أنَّ ألحدهم: ما حد التعلیم، قال: "حد الح
أحمد ( اهللا أوحى إلیك تموت العشیة فماذا تصنع الیوم؟ قال: "أقوم ألطلب العلم"

التعلیم المستمر  إلىالعمق في هذا المفهوم الذي یدعو  قمة ،)٢٨٩ ،شلبى : دت
فضل األكبر یدلل على أن التربیة اإلسالمیة یعود لها ال هذافي كل وقت وحین . 

في الحدیث عن التعلیم المستمر ألنها تستمد شمولیتها وصالحیتها لإلنسان في 
   .كل زمان ومكان من شمولیة الدین اإلسالمي

اهتماما واسعا ممارسة وتطبیقًا عملیًا صارمًا عند  وجدالمستمر  التعلیم
الدافع المسلمین  عبر العصور لتوفر الدافع اإلیماني الذي یدفعهم إلیه، وهو 

نهم من بناء تلك الدولة المترامیة األطراف، وقد استعذب   اإلیماني نفسه الذي مكَّ
المسلمون المشقة في طلب العلم بمستوى تحمُّلهم نفسه واستعذابهم مشقة الجهاد 

  ) ٢٨٩ ،١٩٥٤أحمد شلبى : (والشهادة في سبیل اهللا ونشر دعوة الحق.
دیم العلم استجابة ألمره تعالى، الدافع اإلیماني هو الذي دفعهم لتق هذا

   العلم ولم یبذلوه للناس: كتموا وخوفًا من غضبه وعذابه إْن هم

            

 ،)١٧٤ ،(البقرة        
وفي الحدیث (من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم یوم القیامة بلجام من 

  ) ٤٢٣ ،١٩٩٧(أبو زكریا یحیى الدمشقي : نار). 
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 ٢٠٣

الشواهد على رسوخ  التعلیم المستمر، في التربیة اإلسالمیة أنَّ  ومن
المسلمین أقبلوا على شراء الكتب واقتنائها طالما أصبح ذلك ممكنًا بعد انتشار 

 اقینالمكتبات العامة والخاصة في كل البالد اإلسالمیة. وقد انتشرت حوانیت الور 
رق، بل صارت مكتبات عامة یجتمع التي لم تقتصر مهمتها على بیع الكتب والو 

فیها العلماء واألدباء والشعراء وتتحول اجتماعاتهم إلى ندوات ومناظرات 
  ومحاضرات یتلقى فیها الجمیع العلم. 

جمیع مؤسسات  أنَّ المستمر  التعلیمالشواهد الدالَّة على رسوخ مبدأ  ومن
ال  طاتمثًال أنَّ الربافنجد  ،المجتمع تقوم مقام المدرسة وتمارس أدوارًا تعلیمیة

بل تقدم العلم لمن یرابطون فیها، كذلك  ،یقتصر عملها على المهام العسكریة
(البیمارستنات) "المستشفیات" فقد صارت مؤسسات لتعلیم الطب وعلومه، ومنازل 
العلماء فتحت أبوابها للراغبین في تحصیل العلم والمعرفة.ولقد نمت دور الكتب 

دف منها التعلیم المستمر الذي یمكن اإلنسان من االستزادة كل مكان فكان اله في
  ) ٦٢- ٥٨ ،١٩٨٢شكري عباس حلمي ومحمد جمال نویر:( من العلم .

الخلفاء واألمراء والوزراء قصورهم مراكز تشع منها الثقافة وملتقى  وجعل
فیما یسمى "الصالونات"، فضًال عن المساجد التي انتشر فیها  األدباءالعلماء و 

حتى صار بعضها في مقام الجامعات  ،یم العلم لطالبیه على مستویات متدرجةتقد
في العصر الحالي كالحرمین الشریفین والمسجد األموي والقیروان واألزهر 

  الشریف. 
عامة نجد أنَّ البیئة االجتماعیة كلها في الدولة اإلسالمیة كانت  وبصفة

إیماني بدءًا باألسرة  دافعبحافزة ومشجعة ودافعة لطلب العلم  باستمراریة 
وأصحاب الجاه واألموال الذین ینفقون أموالهم في تهیئة أماكن تلقي العلم ورعایة 

الذي كان یرسل من  خطابطالبه، ووالة األمر منذ عهد الخلیفة عمر بن ال
یبحثون عن الجاهلین بالقرآن الكریم ویحدِّد لهم من یعلِّمهم، واألوقاف اإلسالمیة 
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٢٠٤  

ومن المستمر.  التعلیمعانة طالب العلم ومعاهد العلم ووفَّرت كل سبل تكفَّلت بإ
األقوال المأثورة والمأخوذة من بعض الكتابات القدیمة في القرن الثاني المیالدي " 

أو لن یشیخوا، ویحصلون  ،إن العقالء یبحثون عن المعرفة كأنهم لن یموتوا أبداً 
" وهو أی ضا قول مأثور عن أحد الصحابة على الفضل كأنهم سوف یموتون غدًا

  رضوان اهللا علیهم .
وهكذا یستمر التعلیم المستمر في المسیرة عبر التاریخ مرتدیا ثوب الزمان 

حتى وصل إلى فجر الحضارة اإلسالمیة التي جعلته أساسا من  ،الذي یعاصره
أشارت  وقد ،األسس التي ألغنى عنها بجوار أي مؤسسة تعلیمیة نظامیة أخرى 

  :إلى تلك األسسة النبویة المطهرة السن
م بذكر فضل العلم               األساس األول: الحث على التعّل

رّغب الدین اإلسالمي في طلب العلم، لألثر اإلیجابي له على الـمتعلِّم 
  والمجتمِع الذي یعیش فیه. 

والوحيُ بقسمیه القرآُن والسنُة غنيٌّ بالنصوص الداعیة إلى طلب العلم، 
  المكلَّف على االستزادة منه، وترغیب الناس فیه.  وحثِّ 

وتؤّكد هذه النصوص على أهمیة العلم في بناء الفرد الصالح، وصیاغة 
  المجتمع الفاضل، وعلى دوره في البناء الحضاري عامة. 

هي أول ما نزل على رسول   أقرأ  فلم یكن من العبث أن تكون كلمة: 
ّلت أغلُب اهللا صلى اهللا علیه وسلم من ال وحي، فهي كلمة عامة ومطلقة، توَ

  نصوص القرآن الكریم والسنة الشریفة أمر تفسیرها وتبیینها والتقعید لها.
ا ِمن العلماء یولون اهتمامًا كبیرًا بالعلم وبیان فضله،  ولهذا وجدنا كثیرً

في الجامع  - رحمه اهللا تعالى-هـ) ٢٥٦وجرى على هذا النهج اإلمام البخاري (ت
یح حیث صّدر كتاب العلم بقوله: "باب فضل العلم"، ولم یورد فیه حدیثًا الصح

ه- یدل على فضل العلم، إشارة منه  إلى أن فضل العلم معروف  - رحمه الّل
ْستَْغنَى عن ذكر حدیث أو حدیثین فیه.  ُ   ومشهور ی
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 ٢٠٥

وهذا یعكس بوضوح وعي البخاري بجوهر رسالة اإلسالم الحضاریة التي 
والقراءة. والعلم في اإلسالم عبادةٌ، وطریٌق إلى الـمعرفة الدینیة، تقوم على العلم 

ومن هنا تأتي أهمیته، فهو وسیلة للتقرب إلى اهللا عز وجل ولیس هدفًا قائمًا 
ل اهللا له به طریقا إلى «بذاته، للحدیث النبوي:  ّ من سلك طریقا یلتمس به علما سه

   )٢٥٤، ١٩٩٧(أبو زكریا یحیى الدمشقي : ».الجنة
، وذكر فضله  لم تكتف السنة النبویة بالترغیب في طلب العلم والحث علیه

ه  وأثره، والثواب الذي یحصل علیه الـمتعلِّم ، بل جعلته واجبًا عینیًا لقول رسول الّل
» :١٩٩٧(أبو زكریا یحیى الدمشقي :  »طلب العلم فریضة على كل مسلم ،

١٤٤(  
ة عینیة على كل من انتسب لهذا طلب العلم فریض فجعل الرسول الكریم 

ى بین وجوب طلب العلم ووجوب سائر العبادات من صالة  الدین اإلسالمي، فسوّ
األخرى ألن به ووجوب طلب العلم مقّدم على سائر الواجبات … وزكاة وغیرها

  تعرف أحكام الدین.
ومما فطنة إمام المحدثین البخاري تبویبه في كتاب العلم، في الباب العاشر 

قال: "العلم قبل القول والعمل قال ابن الـمنیر معلقًا على هذه: "أراد به أن العلم  إذ
ٌح  شرط في صحة القول والعمل فال یعتبران إال به، فهو متقدِّم علیهما ألنه مصحِّ
ه البخاري على ذلك حتى ال یسبق إلى الذهن من  للنیة الـمصححة للعمل، فنبّ

(أبو لعمل" تهوین أمر العلم والتساهل في طلبه" . قولهم: "إن العلم ال ینفع إال با
   )٢١٧، ١٩٩٧زكریا یحیى الدمشقي : 

ن  ذا كان القرآن الكریم حّث الناس على طلب الـمزید من العلم، فقد بیّ وإ
ثمرات ذلك، أقلها أن من شأن العلم أن یرفع المملوك إلى درجة الـملوك، لقول اهللا 

منكم والذین أتوا العلم درجات واهللا بما تعملون یرفع اهللا الذین امنوا  تعالى: 
  )١١ ،( المجادلةخبیر ) .
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٢٠٦  

وكان عامل –ورد في صحیح مسلم عن نافع بن عبدا لحارث الخزاعي 
ن استخلفَت؟ فقال: استخلفُت ابَن  -عمر على مكة سفان فقال له: مَ ُ أنه لقیه بع

ى لنا. فقال عمر: استخلفَت مولى؟ قال: إنه قارئ  ه، عالم أبزى موًل لكتاب الّل
ه علیه وسلم قد قال:  ه یرفع «بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبیكم صلى الّل إن الّل

   )٣٧٢، ١٩٩٧(أبو زكریا یحیى الدمشقي: ».بهذا الكتاب أقوامًا ویضع به آخرین
  ونذكر بعض األحادیث النبویة الدالة على فضل العلم، منها: 

ه به خیرًا یفقهه في ال«  )أ    » دینمن یرد الّل
ه ماًال فَُسلَِّط على هلكته في الحق، «  )ب  ال حسد إال في اثنتین: رجل آتاه الّل

ه الحكمة فهو یقضي بها ویعلمها   »     ورجل آتاه الّل
ه به من الهدى والعلم كمثل الغیث الكثیر أصاَب «  )ج  أرضًا، مثل ما بعثني الّل

وكانت منها أحادب كثیر، ماء فأنبتِت الكأل والعشب الفكان منها نقیَّة قبلت ال
ه بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أمسكت ال ماء فنفع الّل

ه  َ دیَن الّل أخرى إنما هي قیعاٌن ال تمسك ماًء وال تنبت كَأل. فذلك مثل من فِقه
لِمَ وعلَّم، ومثل من لم یرفع بذلك رأسًا ولم یقبل  ه به فَعَ ونفعه ما بعثني الّل

ه ال   ».     ذي أرْسلُت بههَدى الّل
  » یا أیها الناس تعلَّموا، إنما العلم بالتعلُّم والفقه بالتفقُّه«  )د 
  ». العلماء ورثة األنبیاء«  )ه 

ن أصوًال تربویة وضوابط تعلیمیة أن هذه النصوص تتضم فیه ال شكومما
 ،٢٠٠٣: (عبد الفتاح الزنبقى متعلقة بالتعلیم المستمر نستخلص منها ما یلي:

٤٨ (  
  المتعلِّمین إلى العلم الشرعي.حاجة  
  عین الفهم في العلم ال یكون إال بمراعاة الضوابط التربویة والـمحددات

 التعلیمیة.

 .غرس روح التنافس الشریف بین الـمتعلمین  
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 ٢٠٧

 .تشجیع الـمتعلمین على االزدیاد من العلم  
 .مراعاة قدرات الطلبة في الفهم 

 رجة أن یغبط إال إذا كان لدیه إدراك المعلم أو المربي أنه ال یصل إلى د
اقتناع تام بأنه في حاجة مستمرة إلى التعلم، وأن هناك من هو أعلم منه. وال 
ؤه لـمنصب التعلیم من الجلوس بین یدي األساتذة لالستفادة  ینبغي أن یمنعه تبوّ

  مستمر"في علوم التربیة بـ "التكوین ال والتكوین والتقویم، وهذا ما یعبر عنه

 معلم على تعلیم الطالب بكل وسیلة یستطیعها.حرص الـ  
 .ضرب الـمعلم األمثلة أثناء الدرس لتعزیز العملیة التعلیمیة  
  حرص الـمعلم على أن تكون األمثلة قریبة من فهم الطالب، ومن بیئته لیمكنه

 ) ٤٨ ،٢٠٠٣(عبد الفتاح الزنبقى :  استیعابها.

فیه بإیجاز، ال یؤتي أكله  وهذا األساس التربوي األول الذي فصلنا القول
، إذ العلم ینبغي أخذه من  إال إذا ُأِعدَّ له زمرة من األساتذة األكفاء تربویًا وخلقیًا

  مظانه األصلیة، ونقصد بذلك العلماء العاملین المخلصین. 
ي اني الذي یربّ انیین حكماء فقهاء". ویقال: الربّ  قال ابن عباس :"كونوا ربّ

م كباره.  الناس بصغار العلم قبل وجعل األساس األول هو: "الحث على التعّل
بذكر فضل العلم" مسألة تعلیمیة أولیة تتجلى في إبراز أهمیة المادة المقبل علیها 
المتعلِّم. ألن في هذا تعریفًا له بخصائص المادة، وتحفیزًا له على استكشاف 

َدرَّسة یساعد على سرعة التلقي  كنهها لتحصل عنده الرغبة. فحبُّ المادة المُ
وسهولة التواصل وحسن التفاعل. وهذا الشوق الذي یتولد عند المتعلم، یدفعه 

ما جعلنا نسمي  أحیانًا إلى الرغبة في إتقان هذا العلم والتفوق على األقران. هذا
إصالح النیة حتى تكون نیة المتعلم خالصة لوجه اهللا األساس الثاني بـ

  ) ٣٤ ،٢٠٠٨(رفعت عمر عزوز : تعالى.
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٢٠٨  

جملة القول أن التعلیم المستمر یبدأ ببدء الحیاة وینتهي بانتهائها أي من     
واألدوار المختلفة التي یقوم بها المهد إلى اللحد وهو یتناول كل جوانب اإلنسان 
وهو عملیة مستمرة مدى الحیاة األفراد في كل لحظة وفى كل مرحلة تعلیمیة 

جمیع المراحل التعلیمیة ویتعامل مع  ویغطى كل دورة في حیاة اإلنسان ویشمل
ویعتقد الباحث  ،ویضم التعلیم بنوعیه النظامي وغیر النظامي،التعلیم بمعناه الكلى

بعدم وجود مفهوم محدد للتعلیم المستمر إنما یستنبط تعریفه من جملة المعارف 
  السابقة  والتي بمجملها تشكل تعریفا للتعلیم المستمر .

  التعلیم المستمر : خالصة وتحلیل لمفهوم
) أن مفهوم التعلیم المستمر مازال ینمو ٢٠-١٤ ،١٩٨٢شكري عباس : یرى(

وقلما یوجد اتفاق محدد حول مفهوم التعلیم ،وینضج ویتطور من حین إلى آخر
المستمر ولكن یمكن وضع عدة خصائص تكون فى مجملها مفهوما للتعلیم 

  المستمر فمنها على سبیل المثال ال الحصر .
ناك مصطلحات ثالثة یرتكز علیها مفهوم التعلیم المستمر هي الحیاة ومدى ه -

 الحیاة والتعلیم معالم المصطلحات الثالثة تفصح عن معنى التعلیم المستمر .

وهو یشتمل على كل أنواع التعلیم  ،التعلیم المستمر عملیة مستمرة مدى الحیاة -
 التى تغطى حیاة اإلنسان 

ن قبل التربیتین اإلسالمیة والبرجماتیة وفى هذا داللة هذا المعنى متفق علیه م -
 على أن التربیة الغربیة استفادت من التربیة اإلسالمیة وتأثرت بها .

التعلیم المستمر لم یعد مرتبطا بما یدرس داخل المدارس أو المؤسسات بل  -
یتضمن كل المواقف التعلیمیة المرغوب فیها سواء داخل المؤسسات أم 

 خارجها .

نما یستهدف تعلیم كل المجتمعا - ومن  ،لتعلیم المستمر الیستهدف تعلیم القلة وإ
أهدافه الفرد وعالقته بالمجتمع الرتباطه بحاجات المجتمع المتغیرة .والتي من 

 أهمها نوعیة الحیاة اإلنسانیة .



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( الثانيمجلد المجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة االسكندریة            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠٩

من خالل العرض السابق یتجلى مفهوم التعلیم المستمر الذي ینمو ویتجدد  -
ال تعلیمیا للكثیر من المشاكل التى من أهمها التنمیة لیقدم للبشریة ح

  المستدامة التى تعد اإلنسان لعالم متغیر .
   مظاهر التعلیم المستمر في السنة النبویة:

حرص اإلسالم على توجیه أتباعه إلى أهمیة استمرارهم في طلب العلم من 
م ن ل الـمهد إلى اللحد، وبشرهم بثواب الحرص على التعّل هم فضل العلم في ، وبیّ

ه عّز وجل:  الحیاة الدنیا وفي اآلخرة قل هل یستوي الذین یعلمون  ، قال الّل
ه  والذین الیعلمون ذلك واستوعبوه وامتثلوه فصاروا  . ففهم أصحاب رسول الّل

ه  . عن عبد اهللا بن عباس أن حریصین أّال یفوتهم شيء من العلم مع رسول الّل
ت أنا وجار لي من األنصار في بني أمیة بن زید كن«عمر بن الخطاب قال: 

وهي من عوالي المدینة، وكنا نتناوب النزول على رسول اهللا صلى اهللا علیه 
ـه بخبر ذلك الیوم من الوحي وغیره،  وسلم، ینزل یومًا وأنزل یومًا، فإذا نزلُت جئـتُ

ذا نزل فعل مثل ذلك ابن قال   ،)١١١، ١٩٩٧(أبو بكر یحیى الدمشقي : ».وإ
حجر: "وفیه أن الطالب ال یغفل عن النظر في أمر معاشه لیستعین على طلب 
العلم وغیره مع أخذه الحزم في السؤال عما یفوته یوم غیبته".   فعلى الطالب أن 
م أفضل من  یبادر في طلب العلم والحرص علیه ألن یوم الطالب في التعلیم والتعّل

ُسه، واإلنسان كلما كبر كثرت عوائقه، ومن هذه المعیقات  غده، وأفضل منه أمْ
الوثوق بالذكاء فكثیر من فاته العلم بركونه إلى ذكائه وتسویفه أیام االشتغال، 
ومنها أیضًا التنقل من ِعْلٍم قبل إتقانه إلى علم آخر أو ومن شیخ إلى آخر. ولهذا 
حث السلف على طلب العلم والدأب في جمعه والعنایة به، واهتموا بذلك في 

، وكان یحدوهم في طلبه  لحضر، وضربوا له أكباد اإلبل في السفر والرحلةا
إنما العلم بالتعلم والفقه «واالهتمام بذلك، حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: 

قال عبد  فعن أبي األحوص قال:»  اهللا به خیرًا یفقهه في الدینبالتفقه، ومن یرد 
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نما العلم بالتعلم.جل ال یاهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: "إن الر  (أبو  ولد عالما، وإ
  ) ١٩٣، ١٩٩٧بكر یحیى الدمشقي : 

وعن علي رضي اهللا عنه قال: "العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أیدي 
المشركین، وال یأنف أحدكم أن یأخذ الحكمة ممَّن سمعها منه". "وال یقـنع من العلم 

ال ابن الـمبارك  . هذا یدلل داللة بالقلیل بل یطلب العلم حتى الـممات" كما ق
  قاطعة على أهمیة التعلیم المستمر في مصدري التشریع االسالمى  . 

وألن طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة والفریضة ال تنقطع إال 
بالـموت أو بالعذر الشرعي. وهذا الحرص الجاد على طلب العلم هو سمة الطائفة 

له عز وجل:، فإذا تالشى في األمة الحرص على التي جاء التنویه بها في قو 
  طلب العلم، لن توجد هذه الطائفة. 

  : اإلسالمیةالتربیة  سمات
سر اهتمام التربیة اإلسالمیة بالتعلیم المستمر یجب علینا أن ننطلق  لمعرفة

على خلیل أبو ( : وهي من الصفات الخاصة التي تمیزت بها هذه التربیة 
   )١٣٥، ١٩٨٧العینین : 

فهي لیست محصورة  ،تربیة مطلقة : من حیث الزمانیة ةاإلسالمی التربیة .١
 ،بل ممتدة من المهد إلى اللحد ،وال حقبة زمنیة محددة نةبمرحلة عمریة معی

 ،وهذا األمر هو ما تدعو إلیه التربیة المعاصرة وتضعه ضمن أولویاتها
ة المؤمن أنى والمكان مطلق " اطلبوا العلم ولو في الصین" " الحكمة ضال

  وجدها أخذها " 
تتالءم مع تغیرات نمو األفراد وأعمارهم : ففي مرحلة الطفولة تختلف  تربیة  .٢

األسالیب في التربیة عن األسالیب المستخدمة مع األعمار األخرى كما 
 وهذا ،تختلف مع نفس األعمار في األجیال المختلفة وفقا للظروف المحیطة

 جمیع األعمار . ئمستمر لیالیدعو إلى أهمیة التعلیم الم
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 ٢١١

تستهدف تكوین المجتمع : فهي تحث أفراد المجتمع على التعلم وبث  تربیة  .٣
وفي قوله صلى اهللا علیه وسلم " طلب العلم  ،ذلك في المجتمع بشكل عام

وال یفوتنا التأكید على أن ،فریضة على كل مسلم ومسلمة " إشارة إلى ذلك
ى حد سواء كي تتحقق القدرة على مواكبة التعلم یشمل المعلم والمتعلم عل

 وبناء المجتمع المتقدم . ،التغییر
 ،ذكر أو أنثى ،شاملة لإلنسان : ال تفرق بین من هو صغیر أو كبیر تربیة  .٤

كانت لدى الكتاتیب وفي الجوامع والمساجد  ،فهي أمر مطلق ،سلیم أو معاق
غفل التربیة اإلسالمیة وكذا لم ت ،وعند العلماء والوراقین واألسواق وغیر ذلك

الى " تعلمونهن مما علمكم اهللا نصیب المرأة من العلم والتعلم یقول اهللا تع
 .لم " ارجعوا إلى أهلیكم فعلموهم"ویقول الرسول صلى اهللا عله وس"

كل ما سبق نخلص إلى أن التعلیم المستمر راسخ في حضارتنا  من .٥
وما التسمیات  ،تفریقبه لكل أفراد المجتمع دون  نادت حیثاإلسالمیة 

الحدیثة من تربیة مستمرة أو دائمة أو متواصلة إال فكر قدیم بثوب معاصر 
 وجدید. 

  :اإلسالمیةالتربیة  فيالتعلیم المستمر   أهداف
أهداف التعلیم المستمر ال تعتبر أهدافًا نهائیة بل هي أهداٌف تتجدد  إن

و من  ،وظروفه المحیطة وتتغیر وفقًا لتجدد وتغیر تطلعات اإلنسان وقدراته
یتطلب  داألهداف ما هو قریب ومنها ما هو بعید وهما على صلة فتحقیق البعی

تحقق القریب . لكن یمكننا أن نقف عند الخطوط العریضة من هذه األهداف 
ونحن نقف أمام متطلبات جمة ،والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمتغیرات العصر

لتقدم ویبقى ضمن تیار التطور المنطلق بسرعة یجاهد فیها الفرد لیلحق بركب ا
الریح ویعتقد الباحث أن التربیة اإلسالمیة غطت هذا الجزء وعززته ونادت به منذ 

  فجر اإلسالم.
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واألخذ به  ،الهدف األسمى من التعلیم المستمر هو خدمة المجتمع ولعل
المجاالت إلى مَصاف المجتمعات المتقدمة المواكبة لمراحل التنمیة في مختلف 

  ) ٣٦ ،٢٠٠٤(زهراء أحمد محمد :  أهداف هذا التعلیم أیضًا: ومن.
 بناء على  ،فحص األفكار وأنماط السلوك السائدة في المجتمع إعادة

المشكالت الجدیدة وتحدید ما تتطلبه عناصر التغییر التي طرأت والسعي إلى 
  تحقیقها .

 ین النمو المادي والنمو عن اختالف السرعة ب لناتجةالهوة الثقافیة ا تضییق
 الحضاري في جوانب الحیاة االجتماعیة .

 بین القیم واالتجاهات القدیمة و متطلبات العصر الجدید  . التوفیق 
 من مشكالت ناتجة عن التغییر االجتماعي السریع . ینتجما  مواجهة 
 االقتصادیة وتعزیز موارد دخل المجتمع . التنمیة 
 رى سواء المحلیة أو الخارجیة .الوعي حول القضایا الكب نشر 

عینیها خدمة المجتمع من  صبهذه األهداف في مجملها تضع ن وكل
البیئة  هذهو خالل تطویر أفراده وهي الفلسفة التي یقوم علیها التعلیم المستمر.

استند في ازدهاره  الذيالحافزة ساعدت على ازدهار التعلیم المستمر  اإلسالمیة
متكاملة من أفكار وتصورات مستنبطة من توجیهات على مرجعیة وأسس نظریة 

القرآن الكریم والسُّنَّة المطهرة وآراء العلماء والفقهاء، جاءت جمیعها متسقة غیر 
  متناقضة ألنَّ مصدرها واحد هو القرآن الكریم والسُّنَّة المطهرة .

  التعلیم المستمر في اإلسالم: مؤسسات
 ولة اإلسالمیة أشكاال عدة منها:المؤسسات التعلیمیة في صدر الد شهدت

 أوضحها:كما  متكاملةعلى بروز التعلیم المستمر وتحقیقه بصورة عالیة  ساعدت
نور الدین و( ،)٦٢ ،١٩٨٢(شكرى عباس حلمى ومحمد جمال نویر :  كل من

  ) ٤٧-٤٤ ،٢٠٠٧محمد عبد الجواد : 
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حیث شهد : وقد وجدت الكتاتیب قبل ظهور اإلسالم وزادت بعد ظهوره الكتاب .١
المسلمون نوعین من الكتاتیب وهي الكتاتیب الخاصة بتعلیم القراءة والكتابة 
والحساب وكانت في منازل المعلمین وكان معظم المعلمین من الذمیین، 
والكتاتیب التي كانت تعلم القرآن ومبادئ الدین اإلسالمي وكان غالبا ما یتم 

ع التعلیم المستمر الذي شاع النوع من التعلیم یعد من أنوا هذافي المسجد.
األكثر استعماال وتداوال من بین مؤسسات  كان ،األرضشتى بقاع  في انتشاره

  من الناس فى مستویات عمریة مهمة التعلیم التي تخدم كثیر 
من التعلیم  كنوع: نشأت في العهد األموي والعباسي الخلفاء واألمراء قصور .٢

لتحمل األعباء المستقبلیة، وقد كان أبنائهم  بتأهیل یهتماالبتدائي الخاص 
األب یضع المنهاج لولده أو یشارك في وضعه وكان یسمى المعلم في 
القصور مؤدبا وهو أرقى من معلم الكتاتیب وتستمر مرحلة التعلیم حتى 

  الصبا.
حیث كانت  إلسالم: وكانت من أهم المؤسسات التربویة في االمناظرة مجلس .٣

مجالس الخلفاء أو في المساجد وكان یطلق علیها تجمع العلماء واألدباء في 
صالونات األدباء وقد ازدهرت هذه الظاهرة في العصر العباسي، ومن أشهر 
المناظرات اللغویة ما جرى بین سیبویه والكسائي في عصر الرشید ومناظرات 

 الشافعیة والمالكیة في المساجد حول أمور الفقه اإلسالمي.
هذه الحوانیت في البدایة ألغراض تجاریة انحصرت : أنشئت الوراقین حوانیت .٤

في بیع الورق، ثم أصبحت ساحة للثقافة والحوار العلمي، وأصبح معظم 
الوراقین من األدباء أصحاب الثقافة الرفیعة ومن أشهر الوراقین ابن الندیم 
ویاقوت الحموي. وتعدت المهنة بیع الورق إلى نسخ الكتب وبیعها 

ه أخرى تساعد على نشر التعلیم المستمر بین ربوع الناس وسیل وهذهوتداولها.
. 



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٤  

یعد المسجد هو المدرسة الدینیة األولى ثم تحولت المساجد إلى  :المساجد .٥
منارات للعلم والثقافات األخرى ویؤثر عن عمر بن عبد العزیز أنه أمر عماله 

للعلم بنشر العلم والفقه في المساجد، ومن أشهر المساجد التي كانت منارات 
 جامع عمرو بن العاص واألموي في دمشق والمنصور ببغداد.

: تعد المدارس النظامیة التي أنشأها الوزیر السلجوقي نظام الملك المدارس .٦
ومن أشهر المدارس  اإلسالمیة،هي أولى المدارس التي أنشئت في الحضارة 

المدرسة المدرسة المستنصریة التي بناها الخلیفة العباسي المستنصر باهللا، و 
الناصریة بالقاهرة. وكانت المدارس تحتوي على سكن للطلبة وكان التعلیم فیها 
مجانیا بل وكان الطلبة یتقاضون فیها راتبا شهریا ووجبات یومیة وألحق 
بالمدارس حمامات ومرافق للرعایة الصحیة ومكتبات تحتوي على أمهات 

 دارس.وكان التعلیم الدیني هو الغالب على هذه الم ،الكتب
مكتبات في كل مسجد، كما كانت  واأأنش:اهتم المسلمون بالكتب و المكتبات .٧

مكتبة الخلیفة خالد بن یزید بن معاویة من أكبر وأقدم المكتبات العربیة، وقد 
عرفت الحضارة اإلسالمیة ثالثة أنواع من المكتبات وهي المكتبات العامة 

لتي أنشأها الخلفاء في قصورهم مثل دار الحكمة ببغداد والقاهرة، والمكتبات ا
والمكتبات الخاصة التي  ،وكانت تخدم العلماء ووجهاء الناس وخاصة الخلیفة

 أنشأها العلماء واألدباء في منازلهم مثل مكتبة حنین بن إسحق.
: أنشأها المتصوفون للعبادة ومجاهدة النفس وكان والزوایا والروابط الخوانق .٨

واللغة والحدیث والقرآن وكان لكل شیخ بها علوم الفقه والتصوف  درسی
أما الروابط فهي جمع رباط  ،جماعة من المریدین یتبعونه ویتعلمون منه

وكانت في األصل ثكنة عسكریة یرابط فیها الجنود على الثغور وكان یتم فیها 
 تعلیم القرآن واللغة كما بنیت روابط للنساء لتعلیمهن.

ناها المستشفى وقد أنشأ الخلفاء : وهي كلمة فارسیة معالبیمارستانات .٩
هذه األماكن لتكون أشبه بكلیات لتعلیم الطب والتمریض والتدریب  ونالعباسی
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 ،والصیدلیات لجراحةالعملي ویتوافر بها مكتبات ضخمة وآالت التطبیب وا
وكان یمنع أحد من مزاولة مهنة الطب دون أن ینال إجازة الطبیب من هذه 

 البیمارستانات. 
  تعلیم المستمر:ال سمات

التي جعلت له أهمیة  السماتالتعلیم المستمر یستند على عدد من  إن
 ،في سبیل التعاطي مع ما تعیشه المجتمعات نتهقصوى تمیزه وتعزز من مكا

 Dave 1975علیها كل من : اتفقوهذه السمات تتمحور في خمسة أركان هي: 

K1975    ولیغراد lengggrad1970 وكروبلي Copley and Dave 1977  محیى الدین )
  ) ١٠-٨ ،١٩٨٥توق : 

یحدث مدى الحیاة طول فترة حیاة  الذيالتعلیم  ذلكأو الشمولیة ":  الكلیة .١
التعلم یحدث طوال   أنیعني  وهذا رسمي رغی رسمي هنواعأبكل  اإلنسان

 التيوبنفس الشاكلة  طبیعيالمهد إلى اللحد  بشكل  منجمیع مراحل اإلنسان 
 أنالمتكامل البد  الشموليوهذا المبدأ.  طبیعي،عملیة النمو بشكل  تستمر فیها

  یتم خالل حیاة الفرد كلها .
التكامل بین جمیع مصادر المعرفة والتربیة من البیت  به" : ویقصد  التكامل .٢

العمل وغیرها مما یشكل عملیة  وأماكنوالمجتمع والمدرسة ومراكز التدریب  
یقتصر  أال ینبغيلمفهوم بفكرة ربط التربیة بالحیاة التعلم والتربیة.ویتصل هذا ا

  على المؤسسات النظامیة فقط .
" یتضمن التعلیم المستمر توجها دینامیكیا للتربیة یسمح بنقل المواد المرونة .٣

 إفساح فيالتعلیمیة المناسبة للحاجات المتغیرة باستمرار، وتتجلى المرونة 
متماشیة مع متغیرات العصر ومتطلباته  البدیلة للتعلیم   األنماط أمامالمجال 

في ما یعلم، وكیف یعلم؟ ولم یعلم؟، تؤمن بضرورة التغییر لوجوده 
 اتجاه فيیسیر  أنالفرد ملزم  نأیفترض التعلیم المستمر  أال وینبغيأصال.
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للتغییر من  إمكانیةهناك  أنتفترض  أنالبد  إنماواحد ال یتغیر طیلة حیاته 
  الجدیدة بعد انقضاء فترة التمرس خالل عملیات التعلم 

" تؤكد على حق جمیع الناس في التعلم بغض النظر عن الفروق الدیمقراطیة .٤
  االقتصادیة االجتماعیة الثقافیة والعقلیة، فهي تربیة للجمیع.

الذات": أي أن هذه التربیة أو التعلیم  تسعى ألن یكون الفرد محققا  تحقیق .٥
تكیفه  ،تناسقة مع ما یفرضه المجتمع والعصرلذاته ومطورا لها لیعیش عیشة م

وكل ذلك ینعكس في النهایة  ،مع العوامل المحیطة وتفتح المجال له لإلبداع
  على مجتمع متقدم متطور تبعا لتقدم وتطور أفراده.

تدعو إلى التكامل والتعاون بین أنظمة  التيهذه السمات  أنعبد الدایم  ویرى  
مي والعرضي، امتّد واتسع في نطاقه ومداه، واتسع التعلیم النظامي وغیر النظا

أیضا في محتواه ومضمونه وأهدافه، فغدا یشمل میادین تنتسب إلى میادین 
لى القیم اإلنسانیة األس كالتّربیة السیاسیة والكفاح  اسیةالتنمیة الشاملة للمجتمع، وإ

یة والمهنیة من أجل تقدم المجتمع، وكتعلیم التقنیات الزراعیة والصناعیة والصح
یقاظ الوعي السیاسي والّدربة على ما  بوّجه عام، وكالعنایة بمبادئ النسل، وإ
یتّصل بالتّربیة المدنیة، وتكوین روح المواطنة وتوفیر مشاركة المجتمع في شتى 
شاعة روح التفاهم والتعاون  شؤونه، وغرس روح الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وإ

تمع كله إلى مدارس بال جدران، إلى مجتمع متعلم العالمي، حتى یكاد یحول المج
ومعلم في آن واحد، وغدا هدفه األساسي السعي إلى إعداد األفراد للعمل من أجل 

جمعاء، والعمل على صیاغة جدیدة وفق  یةبیئتهم ومجتمعهم، ومن أجل اإلنسان
  )٩- ٨، ١٩٩٣هذا المطلب .(عبد اهللا عبد الدائم : 

  :المستدامةلتحقیق التنمیة  دخلكمالتعلیم المستمر  أهمیة
یة متزایدة خالل العقود القلیلة الماضیة، من  التعلیم   المستمر بدأ یأخذ أهمّ

رات التكنولوجیة المتسارعة، والتي تؤدي  المتوقع أن تزداد أهمیته في ظّل التطوّ
باته وطرق أدائه. ویعمل هذا التعلیم  ة في بیئة العمل ومتطّل إلى تغییرات مستمرّ
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توفیر فرص التعلیم لهؤالء الذین لم یحصلوا علیها من قبل، أو  علىستمر الم
الذین التحقوا بوظائف ال تتّفق مع رغباتهم وتخصصاتهم، أو من تدهورت 
مهاراتهم بسبب التغیّرات التكنولوجیة ویكونون بحاجة إلى إعادة التعلیم أو 

  التدریب.
ة تنادي بحتمیة التعلیم السنوات القلیلة الماضیة، برزت أصوات مهم ففي  

یه كفلسفة تر  نة  بویةالمستمر وضرورة تبنّ أّكد تقریر  فقدالعتبارات موضوعیة ومقنّ
مفهوم التعلیم المستمر مدى  أن ، Delors&Colleagues:1995,1-16).(جاك دیلور

هو أحد مفاتیح  القرن الحادي والعشرین ویستجیب للتحّدي الذي یطرحه  ،الحیاة
ر، وأنه ینبغي أن نجعل التعلیم مدعالم سریع الت الحیاة مكانة القلب في  ىغیّ

ویؤكد هذا التوّجه نیریري، حیث یقول: " إن أنسب صیغة تربویة  ،المجتمع
التعلیم  اسةللتعامل مع األوضاع االقتصادیة الحالیة والمستقبلیة تكمن في تبني سی

وبالعمل، هو الحل. فكما التعلیم المستمر والتدریب المقترن بالحیاة  إن ،المستمر
أن العمل هو جزء من التعلیم، فكذلك یجب أن یصبح التعلیم جزءا  ال یتجّزأ من 

عملهم، وینبغي أن  أماكنالعمل، ویجب على الناس التعلم في أثناء العمل وفي 
تتحول أماكن العمل إلى أماكن للتعلم. وفي هذا الصدد، یذكر رئیس المؤتمر 

، أن التعلیم ١٩٩٧ عامالكبار المنعقد في هامبورج   معلیالعالمي الخامس لت
  ) ٩- ٨ ،١٩٩٣المستمر أعظم استثمار لولوج المستقبل ". (محمد أحمد الرشید : 

ة  إن    التتضمنه من تعلیم مستمر  ومااألخذ بفلسفة ورؤى التّربیة المستمرّ
بقدر ما  یتحقّق من خالل رفع الشعارات وتردیدها وتزویق السیاسات القائمة بها،

رات التي تحكم المنظور التربوي من  یتحقّق من خالل التغییر الجذري للتصوّ
ر هذه القوالب الفكریة الكالسیكیة للتخطیط الوطني والتربوي  داخلها. وما لم تغیّ

ا طبیعیا.  ة أن تنموّ نموّ   فال یمكن لفلسفة التّربیة المستمرّ
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ي منشود، ال یمكن أن المستمر كمطل التعلیمنؤكد مرة أخرى، أن  إذن   ب تنموّ
یتحقّق في ظّل تربیة كالسیكیة تنظر إلى التّربیة على أنها حكر على المراحل 

 تكوینیةاألولى من التنشئة اإلنسانیة، وتنتهي بمجرد انتهاء المتعلم من دراسته ال
األولى، أیا كانت ابتدائیة أو ثانویة أو جامعیة. فحجم التغییر المعرفي والتعقد 

نولوجي، جعلت المعارف تتزاید بمتوالیات هندسیة ال تمّكن التنشئة التربویة التك
والتعلیمیة األولى للفرد، مهما كانت جودتها، أن تحّصن الفرد أو تكفیه للعیش بها 
مدى الحیاة، إذ البد له أن یواصل تعلیمه بشكل مستمر ومتواصل مدى الحیاة إن 

ر ذاته ویواكب التغییرات.   أراد أن یطوّ
ة بدأت بعض الّدول، ومن بینها أمریكا،  وفي   ضوء توّجهات التّربیة المستمرّ

سّن تشریعات إلزامیة للمشاركة في برامج التعلیم المستمر لبعض الشرائح المهنیة 
التي تتعرض مجاالت عملها لتغییرات نوعیة متسارعة في جوانبها المعرفیة مثل 

لتعلیم، وغیر ذلك من المهن. ووضعت الطب، والهندسة، والقانون، والصیدلة، وا
لهذا الغرض إجراءات وضوابط لتقنین إلزامیتها، وللتحقیق في آلیة األخذ بها. 
صحیح أن هذه المسألة واجهت اعتراضات من قبل بعض  الجهات خاصة من 

المهنیة المستهدفة، ولكن هذه المعارضة فترت، وأصبح التشریع تراثا  الشرائح
  )  ٩-٨ ،١٩٩٣(عبد اهللا عبد الدائم:  معموال وملتزما به.

هذا هو التغییر الوحید الذي حصل في المجتمع األمریكي على سبیل المثال  لیس
ة كنمط حیاة وتربیة یه لصیغة التّربیة المستمرّ بل اشتمل التغییر مفاهیم  ،في تبنّ

جز وألغت الحوا ،وممارسات عدة أدت إلى فتح القنوات بین أنظمة التعلیم المختلفة
ووّظفت المؤسسات  ،التقلیدیة المعیقة لالستفادة من فرص التعلیم والتعلم

المجتمعیة للربط بین التمدرس والحیاة، وسمحت للمواطنین باإلنفاق على تعلیمهم 
 دخلوتدریبیهم المستمر، واقتناء التكنولوجیا الحدیثة خصما على ضرائب ال

ممارسات الموّجهة إلى تحقیق المستحقة علیهم سنویا، وغیر ذلك الكثیر من ال
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دیمومة التعلیم واستمراریته بما ینعكس إیجابا على حیاة المواطن اقتصادیا 
  واجتماعیا وثقافیا.

ة، ساهم في  إن اإلیجابیات الكبرى التي انطوت علیها فلسفة التّربیة المستمرّ
رات العالمیة، من بینها الدعوات المتزایدة إلى ت حقیق مبدأ بلورتها عدد من المتغیّ

قة التي  اثدیمقراطیة التعلیم، واالهتمام بمبادئ التعلم الذاتي، ونتائج األبح المعمّ
أثبتت قدرة الكبار على التعلم، والحقائق المرتبطة بالعالقات اإلیجابیة المترابطة 
بین مستوى التعلیم والدخل واإلنتاج. هذه الجوانب جعلت كثیرا من العلماء وصناع 

 Paul Belanger( ت التّربیة یلتفتون لهذه المسألة ویولونها اهتماما بالغاالقرار ورجاال

ة تستند إلى  ) 353, 1994 : وفي ضوء كل هذا، یمكن القول إن فلسفة التّربیة المستمرّ
عدد من الخصائص والمفاهیم التي تشّكل طبیعتها، وتجعل منها خیارا ذا جدوى 

ت، وتغري بالتالي كثیرا من صناع كبرى، لتحسین نوعیة الحیاة في المجتمعا
یها.   القرار لتبنّ

واألسس التي تستند علیها فلسفة التّربیة  صهذه المفاهیم والخصائ وتتلّخص
ة في التعلیم المستمر وحده كفیال بتحقیق التنمیة المستدامة بكافة  نأ المستمرّ

رات، وبدون األ خذ بها أشكالها بخلق مجتمعات تتحرك وفق هذه المعطیات والتصوّ
بات التغییر  راكدة،ستظّل التّربیة  كالسیكیة، قاصرة عن األخذ والعطاء مع متطّل

ة  والتحدیث وروح العصر وجوهره. ومهما یكن من أمر، فإن مفهوم التّربیة المستمرّ
الذي نتحّدث عنه كرؤیة فلسفیة تربویة، یرتجى منه إحداث قفزات نوعیة لتطویر 

ة، إذ أن التّربیة وتجویدها، لم یحظ ب كثیر من العنایة في أدبیات التّربیة العربیّ
نصیبها ال یتجاوز اإلشارات العابرة هنا وهناك دون التوقف المتعمق الجاد لبحث 

. وعلى ذلك اتصف المفهوم بالضبابیة وعدم عددةهذه الرؤیة في جوانبها المت
وسعة، الوضوح، مما أدى إلى الخلط الكبیر بین هذا المفهوم ذي الرؤیة الم

والمفاهیم األخرى التي یشّكل البعض فیها جزءا محدودا من منظومته مثل مفاهیم 
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ة، والتعلیم الموازي، والتعلیم عن بعد، والتعلیم المتجدد  تعلیم الكبار، ومحو األمیّ
ة في كثیر من المجتمعات النامیة  ت التّربیة المستمرّ وغیرها كثیر. ولهذا السبب ظّل

د، وأحیانا برامج تنفّذ، دون أن ینظر إلیها على المستوى مجرد لفظة تذكر فتمّج 
الفكري والتشریعي على أنها رؤیة تضبط العمل والتحرك التربوي ویخطط لها 

یة. جزءتخطیطا عقالنیا ك  ،١٩٩٦محمود قمبر : ( ال یتجّزأ من المنظومة التنموّ
١٤٥ (  

یتضمن  صبغته العامة، مفهوم فيالمستمر  التعلیماألمر أن  وحقیقة
اإلعداد الشامل لإلنسان، طبقا لمسلك تربوي یستمر طوال حیاته، ویستدعي 
نظاما كامال تنّسق به كل أنواع التّربیة، ویقدم الوسائل المناسبة التي تستجیب 
لتطلعات كل فرد : التربویة والثقافیة والمهنیة بالشكل الذي یتوافق مع قدراته. ومن 

 ، مع  یبدألهذا المفهوم، أكبر من تعلیم الكبار. إنه طبقا  ،المستمر فالتعلیمثمّ
تربویة ال نظامیة  االطفل قبل أن یلتحق بالمدرسة االبتدائیة حیث تقّدم له صیغ

 لحضانة،تقوم بها األسرة والبیئة المحیطة بها بكل وسائلها التربویة، ودار ا
بط الكتاب وروضة األطفال. وتستمر معه تلمیذا في كل مراحل التعلیم العام، تر 

بالحیاة، والمدرسة بالمجتمع، والتعلیم بالتعلم، كما تصاحبه بعد التخرج من 
. هبما یتناسب مع حاجاته وقدرات فیهجامعته، وتهیّئ له استمراریة التعلیم والنموّ 

  ) ١٤٧ ،١٩٩٦محمود قمبر : (
  األخذ بالتعلیم المستمر مبررات

شأن التربوي، یدعو بصراحة إلى التوّجه السائد الیوم لدى المهتمین بال إّن 
ضرورة األخذ بفلسفة حدیثة للتربیة تبنّى في ضوء روح وجوهر فلسفة التّربیة 
رات منطقیة وواقعیة تدعو إلى تحدیث التّربیة  ة قوال وعمال، اعتبارا لمبرّ المستمرّ
وتطویرها وتجدیدها في هذا االتجاه. ومن أهم المبررات التي تدعو إلى األخذ 

  .تمرالمس التعلیمبفلسفة 
  السریع والمستمر في مختلف مظاهر الحیاة التغییر .١
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 ٢٢١

من أهم  ،التغییر السریع في مجاالت التكنولوجیا واالقتصاد والعلوم یعدّ  
التسارع هذه لم تكن معروفة في  وتیرةاألخیرة من القرن العشرین ف العقودسمات 

رالحضارات أو القرون السابقة  ا، ثم أصبح في الحضارات الق فالتغیّ دیمة كان ألفیّ
ا، وهو في واقع حیاتنا الحالیة یومیا وبعبارات  " راسل " : " لقد فاض كل  قرنیّ

إن االختراعات التي أمكن إنجازها بجهود عدة أجیال أنجز وینجز أكثر  ،شيء
منها على المستوى الكمي في سنوات تعّد على أصابع الید الواحدة. إن المعرفة 

ف مرة كل ثمانیة أعوام، وتتضاعف في بعض مجاالت المعرفة اإلنسانیة تتضاع
دون ذلك بكثیر، األمر الذي یفرض على اإلنسان الحالي أن یواجه كل نحو 

یختلف في مفاهیمه  كماعشر سنوات عالما جدیدا یختلف عن سابقه فیزیقیا، 
 روقیمه وأخالقه عن عالم األمس، وبدرجة تصبح معها التفسیرات السابقة غی

  ) ١٢-١١، ١٩٩٩محمد بن أحمد الرشید : فیة لمواجهة الحاجات الجدیدة.(كا
 والعجز في األنظمة التربویة التقلیدیة : القصور .٢

األنظمة التربویة الحالیة تعاني من مظاهر نقص شدید تقلل من قدرتها  إن
على إعداد األفراد لحیاة منتجة فعالة في وجه تحّدیات العصر. ومن بین هذه 

غفال مراحل  النواقص، قصر التعلیم على المراحل الباكرة من حیاة اإلنسان، وإ
الحیاة الالحقة، والتركیز الكبیر على معرفة الحقائق على حساب االتجاهات 
والمثل والقیم، وطغیان التمدرس على حساب التعلیم من الحیاة وخارج جدران 

 ،١٩٩١نشوان : یعقوب حسین تّربیة والحیاة.(المدرسة، واالنفصال ما بین ال
١٧٢(  

ن یا مزعجا بالنسبة إلى نوعیة التعلیم وجودته  وتبیّ المؤشرات أن هناك تدنّ
في الوطن العربّي. ونتیجة لهذا التدنّي أصبح التعلیم في الوطن العربّي عائقا 

العربّي حتى بالمعاییر  فالتعلیم للتنمیة بدال من أن یكون عنصرا فعاال في إحداثها.
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٢٢٢  

ألحوال بما في زال متخّلفا بالمقارنة بما في العالم، وفي بعض ای الالتقلیدیة 
  )٦٦- ٦٢ ،١٩٩٨نبیل عامر صبیح : البلدان النامیة.(

قصر التعلیم على المراحل المبكرة من حیاة  –مظاهر القصور أیضا  من
غفال مراحل الحیاة الالحقة والتركیز على معرفة الحقائق على حساب  ،اإلنسان وإ

من  الذاتيعلى حساب التعلم  المدرسيوطغیان التعلیم  ،والقیم مثلاالتجاهات وال
  )١٣ ،٢٠٠٤محیى الدین توق :  الحیاة خارج جدران المدرسة. (

من النقد في أدبیات التنمیة للواقع التربوي وانعكاساته السالبة  ربرز كثی وقد
ة التعلیم فكثر الحدیث عن عدم كفایة النظام التعلیمي، وغلب …على مسیرة التنمیة

األكادیمي على حساب التعلیم الفني، وعدم االستجابة الصحیحة الحتیاجات 
القطاعات االقتصادیة من القوى العاملة، وعدم توازن الكفایات والمهارات التي 

في اختصاصات مّعینة  ینأخرجتها تلك األنظمة، بحیث أّدت إلى بطالة الخریج
  ) ١٥ ، ٢٠٠٤حیى الدین توق : معلى النقص في اختصاصات أخرى . (وأبقت 

التعلیم فى أمور متعددة من بینها ضعف العائد  جودةعلى تردي  ویترتب
االقتصادي  واالجتماعي لألنظمة التربویة، وضعف إنتاجیة الخریجین، وتدهور 
أجورهم، وتفشي البطالة بینهم. إن السبب الذي أدى إلى تدني نوعیة التعلیم وما 

یعزى نسبیا ألهداف التّربیة وفلسفتها  قتصادیةجتماعیة واترتب علیه من نتائج ا
في الوطن العربّي التي ال تزال تقلیدیة، ال تنمي في الفرد مهارات اإلبداع 
نما ترّكز على الحفظ واالستظهار  واالبتكار ومهارات التعلم الذاتي مدى الحیاة، وإ

لیم بصورة منتظمة والتلقین، وألن مسألة تدریب المعلمین والقائمین على التع
ة تكاد تكون غائبة في ظّل الفلسفة التقلیدیة، وألّن التقویم المستمر  ومستمرّ
والتحدیث المستمر لألنظمة والبرامج وربطها باحتیاجات الحیاة وسوق العمل 
ة في یقیننا  واإلنتاج ال تزال ضعیفة وقاصرة. واألخذ إذن بموّجهات التّربیة المستمرّ

ي واعد لمواجهة هذا التحّدي الكبیر الذي یواجه أنظمة التّربیة استراتیج ءهو إجرا
ة في الوطن العربّي.   العربیّ
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 ٢٢٣

بین من هذه المؤسسات  هذا الحل یقتضي توفیر فرص تعویضیة للمتسرّ
والذین لم یعّدوا إعدادا كافیا أو جیدا، وفرص للخریجین الستكمال النقص التأهیلي 

موه لالطالع على ما استجّد من معلومات بعد وفرص  ،األولي، لتعزیز ما تعّل
نما لكافة الشرائح المهنیة  جهم، وهذا لیس للمعلمین والتربویین فقط، وإ تخرّ

  المتخصصة التي تضّخها مؤسسات التعلیم العالي للمجتمع.
من جانب الجودة النوعیة للتربیة، ومن جانب آخر، تتّصف التّربیة  هذا

ة بأنها عمل غلقة ال تسمح بالدخول والخروج والتناوب بین م یةالمدرسیة العربیّ
الدراسة والعمل. فانقطاع الدارس عن المدرسة عدة أعوام، یعني أن مصیره 
الدراسي قد انتهى وأن طموحاته وآماله قد تالشت. هذه نظرة قاصرة في التّربیة 
والتعلیم، ولكنها نظرة معیشة ومعمول بها وتحتاج إلى معالجة جادة. والمؤسسة 

ة منغلقة على نفسها، وغیر منفتحة على مجتمعها، فالمجتمع ال ال مدرسیة العربیّ
یعرف من المدرسة إال مبناها الخارجي أما قاعاتها ومكتباتها ومرافقها فهي حكر 
على الدارسین وفي أوقات الدراسة فقط. وهذه النظرة ال تحقّق االستفادة 

الباهظة الثمن. إن المدارس  من هذه المباني ىاالقتصادیة واالجتماعیة القصو 
أة، متى أحسن استخدامها وتوظیفها، لتلعب دورا رئیسیا في دفع  الرسمیة مهیّ
ة  مسألة التّربیة والتعلیم المستمر في الوطن العربّي. والتجربة العالمیة ثریّ
ي  بمعطیاتها وموّجهاتها التي یمكن االسترشاد بها لتحقیق هذا الغرض التنموّ

.   المهمّ
  المعرفة وتنّوع الخبرات وسرعة امتالكها:  تضّخم .٣

یعّد هدف التّربیة هو نقل المادة التعلیمیة، بل إكساب المتعلم القدرة على  لم
األساسي هو زیادة قدرة  ربیةالتعلیم ذاتیا مدى الحیاة. وبعبارة أخرى، إن هدف التّ 

ة، وبالتالي مع الفرد على التكیّف مع ما یستجّد من المتغیّرات العلمیة والتكنولوجی
المتغیّرات االجتماعیة الناجمة عنها. وتحتاج عملیة التكیّف تلك، بجانب 
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االعتبارات الثقافیة والنفسیة، إلى تنمیة مهارات الفرد الذهنیة التي تؤّهله للتعامل 
علوماتي المباشر مع مصادر المعرفة دون وسیط بشري، مستبدال إیاه بوسیط م

  ) ٣٤، ٢٠٠٠على :  یلنبواتّصالي. (
یة  إن لهذه التغییرات المعرفیة مضامین متعددة، جمیعها تؤكد على أهمّ

ة وتوجیهها في ضوء التعلیم المستمر فالتعلیم األساسي  تحدیث التّربیة العربیّ
یة مهارات التفكیر العلیا، وحل  بروالنظامي ینبغي أن یرّكز بشكل أك على أهمّ

ء االصطناعي التي تؤهل الفرد لمواصلة المشكالت. فمهارات استخدام أجهزة الذكا
تعلیمه ذاتیا مدى الحیاة بعیدا عن األسالیب الكالسیكیة التي ال تزال سائدة في 
ة، وتضّخم المعرفة والتسارع المذهل في تآكلها یحتّم توفیر  األنظمة التعلیمیة العربیّ

ة ومتنوعة تلبّي احتیاجات الشرائح االجتماعیة والمهنیة المختلفة، كي  برامج مستمرّ
تتمّكن بصورة مرنة من الحصول على أي نوع من التدریب ترغبه، وفي أي زمن 
تشاء، بعیدا عن القیود والضوابط الكالسیكیة. ولعل القصور الواضح في فرص 

الخدمة بالنسبة إلى التربویین والمعلمین واإلداریین وغیرهم من  ءالتدریب في أثنا
ة. الشرائح المهنیة األخرى، لدلی ل مهمّ للغایة عند طرح مسألة التّربیة المستمرّ

فالطریقة الكالسیكیة لتدریب المعلمین أو اإلداریین، والتي تستلزم حضورهم في 
مكان معین، وما یستلزم ذلك من جهد ومال ووقت، جعل قلة من التربویین رغم 
كل ما یحصل من تغیّرات في تخصصاتهم ال یحصلون على تدریب یذكر، 

ان والّسو  مها منذ عقود إبّ اد األعظم منهم یمارس مهنته وفق معلومات وطرق تعّل
دراسته الجامعیة، وهذا یعكس الواقع الصعب الذي یعیشه مربو األجیال وحجر 

  التعلیمیة.  ةاالرتكاز في العملی
  العالمیة وریاح التغییر : التغییرات .٤

لسیاسة واالتصال التغییرات العالمیة المتسارعة في مجاالت االقتصاد وا إن
والتقنیة، أدت إلى تغییرات جذریة على الساحة الّدولیة وأفرزت كثیرا من القیم 

  تسیطر على الذهنیة العالمیة. صبحتوالرؤى التي أ
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فوا  هذه رات المتسارعة، شئنا أم أبینا، تفرض على األفراد أن یتكیّ التغیّ
ة خاصة في مواطن ویعیدوا التكیّف مع هذه األوضاع في بیئتهم بصورة مستم رّ

العمل. فالتغییرات الحالیة تؤدي في أحایین كثیرة إلى تغییر أنماط العمل وآلیات 
تسییره، وتغییرات جذریة في الوظائف المستمدة والمهارات المطلوبة لها، إذ أصبح 
المرء في بعض المجتمعات یضطر إلى تغییر مهنته ما بین خمس إلى ست 

لتغیّرات المشار إلیها أدت إلى تسارع إلغاء األعمال مرات في حیاته أو أكثر. وا
غیر الفنیة أو التي ال تستلزم مهارات فنیة علیا، وازدادت فرص األعمال المرتبطة 

  بمهارات فنیة.
التغییرات في وتیرة الحیاة، وتبّدل القیم النسبي، وارتفاع مستوى  إن
ات إلى الخروج ،المعیشة للعمل ومشاركة الرجل  اضطرت كثیرا من النساء العربیّ

إلى  ضمواوبعض الدارسین اضطروا إلى ترك الدراسة في سن مبّكرة، وان ،فیه
 ،الحاجة إلى الدخل اإلضافي أمّس القوى العاملة لمساعدة أسرهم التي هي في 

القوى العاملة وبطبیعة الحال غیرها، تستلزم مهارات فنیة وشخصیة أصبحت  هذه
إن  ،كونها، األمر الذي ینعكس على كفایتهم وأدائهمالیوم ضروریة ولكنهم ال یمل

ة  ة، وما سیترتب علیه من نتائج عقلیّ هذا التغییر في مشهد سوق العمل العربیّ
ة للتوجیه واإلرشاد الوظیفي،  ونفسیة واقتصادیة، یستدعي توفیر برامج مستمرّ

عادة التأهیل والتشغیل، وبرامج مخصصة إلك ساب وبرامج التدریب المستمر، وإ
اإلدارة البسیطة التي أصبحت  فنونالعاملین مهارات الحاسوب واللغات األجنبیة و 

أساسیة للعاملین حتى في المستویات اإلداریة والفنیة الدنیا. وحجم الضغوط 
النفسیة والعملیة تحتّم التفكیر في بناء برامج للترفیه وشغل وقت الفراغ لهؤالء 

نفسي والعقلي والعاطفي الذي یبعث الحیویة العاملین للمحافظة على توازنهم ال
والنشاط فیهم، ویحمیهم من االنزالق في متاهات  االنحراف والسلوك غیر الّسوّي. 

وتكامل الجهد النظامي الرسمي وغیر النظامي، ومؤسسات القطاع  تضافرإن 
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الخاص والمجتمع المدني كفیل بتوفیر البیئة الصالحة لمواجهة هذه التحّدیات، 
جهة حضاریة واعدة تمّكن األفراد من معاودة توافقهم مع بیئاتهم باستمرار، موا

وتساعد على عملیة الحراك االجتماعي وتقلیل الفوارق الطبقیة، وتهیئة المناخات 
المواتیة لتحقیق تنمیة ثقافیة مجتمعیة أكثر غنى، وتحقیق مبادئ العدالة 

وتفعیل مقومات  ت وتطویرهااالجتماعیة، وهذه أمور أساسیة لتحدیث المجتمعا
ي.(   ) ٦٥ ،٢٠٠٨رزق منصور بدیوى : الجهد التنموّ

: لتعلیمعلى ا یدبمستلزمات الطلب المتزا اإلیفاء .٥   في الوطن العربيّ
تزاید الطلب االجتماعي في الوطن العربّي الیوم على  في الجامحة الرغبة

بارات اقتصادیة التعلیم والتمدرس نتیجة لنموّ الوعي األسرى والثقافي والعت
واجتماعیة ترتبط بتحسین مستوى الدخل والحراك االجتماعي. ویعیق تحقیق هذا 

 اتالمطلب االجتماعي الملح اعتبارات اقتصادیة ال تمّكن بعض الّدول خاصة ذ
األوضاع االقتصادیة الخاصة من استیعاب كافة الراغبین والقادرین على التعلم، 

ي األساسي والثانوي أو العالي أو حتى البرامج سواء في مستوى التعلیم المدرس
ة. إن عدم القدرة االقتصادیة على استیعاب هؤالء  الموّجهة إلى محو األمیّ
الراغبین هو الذي أدى في كثیر من الحاالت إلى عدم تطبیق سیاسة إجباریة 
ا ترتّب علیه انعكاسات  التعلیم األساسي، وترك األمر اختیارا اجتماعیا ممّ

  عیة وتربویة واضحة.اجتما
عام، تعّد الجامعات الیوم جامعات مغلقة ال تقبل الطالب إّال في  وبشكل

نة، وأن ال یكون قد مضى على تخرجهم من الثانویة العامة إال سنوات  سّن معیّ
محدودة، ومعّدلهم مناسبا، ومع كل هذا یمكن أن یزّج بهم في تخصصات قد ال 

الطلبة المنتظمون بالجامعة، ال تسمح تناسب أوضاعهم أو اهتماماتهم. و 
اإلجراءات في أغلب األحیان بانقطاعهم عن الدراسة لاللتحاق بسوق العمل، 

والعمل  لتعلیمبین ا لیةوالرجوع مرة أخرى إلى مواقع الدراسة في عملیة تكام
  والدراسة والحیاة.
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  )Alexander, Neville, 2005:(المستمر التعلیمالرئیسیة في مجال  التحدیات
المستمر من  للتعلیمیخلو اكتساب قاعدة مشتركة تتضمن مهارات مفیدة  ال     

  من آثار في : ،یكون شامال للجمیع وفعاال ،المستدامة لتنمیةأجل تحقیق ا
توجیه مجموع المنظومات التربویة إلى النجاح في اكتساب قاعدة مشتركة من   )أ 

  المهارات. 
ات الصلة بسائر مجاالت الحیاة ومدى إدماج عملیة تنمیة هذه المهارات (ذ  )ب 

في اإلطار االجتماعي  ،في المستوى البرنامجي والمستوى المؤسسي ،الحیاة)
  واالقتصادي من أجل تنمیة مستدامة. 

الرئیسیة، وال یغیب عن أذهاننا أن  بالتحدیاتعرضا موجزا  ،فیما یلي ،ونقدم
  األخرى :  من البلدان ثرأك أولویاتبعض البلدان قد یكون لدیها 

  المتصلة بمنظومة التعلیم المستمر :  التحدیات( أ ) 
  بهذا المجال كالتالي: المتصلةتكون القضایا الرئیسیة  سوف      

: التحدید واالنتقاء الفعلیان لمجموعات المهارات والكفاءات  المهارات انتقاء )١
إیجاد  یةإمكانوالمعارف والقیم والمواقف المالئمة وذات الصلة بالموضوع : 

منهجیة تیّسر حوارا  موسعا ودیمقراطیا یمكن من اتخاذ قرار بشأن المهارات 
السكان في  عمع أخذ احتیاجات مختلف الفئات العمریة وتنو  ،المطلوبة
و الدروس التي یمكن استخالصها من عملیة منظمة التعاون  ،الحسبان

  والتنمیة في المیدان االقتصادي .
نشاء سیاسة توجیهیة وبیئة مؤسسیة تكونان قادرتین : إمكانیة إ الناس حشد )٢

على حشد الخبرات في المنظومة وتركیز طاقات األفراد وابتكاراتهم بما 
 ،بهدف إزاحة الصعوبات من هذه المنظومة تدابیریجعلها تعكس مجتمعًة 

واستحداث  ،والعمل من أجل توسیع مدى فرص التعلیم المتنوعة وتعزیزها
  في المستویین المهني والمادي. ،ة وعادلة وفّعالةآلیات دعم متكامل
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العدید من األسئلة الخاصة بالترابط القائم فیما بین  تظل:   المؤسسیة التنمیة )٣
إقامة ممرات  إمكانیة) معلقا  التعلیماألساسي (مسالك  ممختلف أنواع التعلی

  بین مختلف أنواع التعلیم بما یجعلها تؤدي عمال فعاال .
یكمن التحدي في إعداد  ،إعداد البرامج بخصوص:  ج الدراسیةالبرام إطار )٤

والكفاءات  المهاراتاألساسي تكون مؤسَّسة على  تعلیمإطار عام لبرامج ال
وشدیدة الصلة مباشرة بالظروف الواقعیة لحیاة شباب البلد المعني، وتأخذ في 

م بذلك ن ل كیغالي من أج داءاالعتبار تنوع هذه الظروف (كما سبق وسّل
ویمكن للبلدان أن تفكر في خبراتها بما في ذلك   ،)٢٠٠٧العمل، 

التعلیمیة المادیة (الوسائل التعلیمیة  لبیئةاالستراتیجیات الرامیة إلى تحسین ا
عداد تقن ،للمتعلِّم) وثمة قضیة جوهریة  ،تربویة مبتكرة وشاملة للجمیع یاتوإ

ت المشتركة بتطویر أال وهي الكیفیة التي یمكن بها ربط قاعدة المهارا
  المهارات المهنیة في اإلطارین النظامي وغیر النظامي.

إلى ما تكتسیه طرائُق التقییم من أهمیة أساسیة لتحدید ما  بالنظر:  التقییم )٥
درَّس بالفعل ُ من المهم دراسة هذه الطرائق واالنتهاء إلى منظومات مالئمة  ،ی

المهارات المكتسبة  بعض الردود والتعالیق الفعلیة بخصوص نوع رتوف
  ومستویات النتائج التي یبلغها المتعلمون. 

: من الضروري إیالء عنایة للطریقة التي یمكن بها  والتدریس المدرِّسون )٦
 الكفاءات  ،التعلیمیة بطریقة فعالة البرامجمساعدة المدرسین في تطبیق هذه 

درِّسین على هي القیود الرئیسیة التي تحول دون انكباب ا  ،التي یحتاجونها لمُ
التي یجب تعدیلها من  المظاهر ،اكتساب المعارف والمهارات األساسیة 

 إسهام ،النماذج الحالیة لتدریب المدرسین وتطویرهم في المجال المهني 
  تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تعلیٍم  وتعلُّم فّعالین .

لدان لحل المشاكل المتصلة بلغة : إن المبادرات التي اتخذتها الب التعلیم لغة )٧
التعلیم في مستویات مختلفة من المنظومة مع تمكین كل المتعلمین من 
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م لغة أم أفریقیة ولغة دولیة مالئمة  إلى مشاركات  وتحتاجفرصة تعّل
عبر مختلف  غویةبخصوص المبادرات الرامیة إلى تغییر السیاسات الل

یضا إجراء تحلیل لمدى وكیفیة وسوف یكون من المفید أ ،مستویات المنظومة
 ما تفضي إلیه الممارسات اللغویة والبرنامجیة من إبقاء على غیاب المساواة.

في مختلف االستراتیجیات  والطرائق  ننظر: یتعین على أن  القدرات تنمیة )٨
القدرات البشریة والتنظیمیة المطلوبة لضمان فعالیة  تنمیة منالمتوخاة لمزید 

هذا  فيوینبغي   ،بالمهارات وتنفیذها ومتابعتها لةتصإعداد البرامج الم
سائر أنواع  وفي  مستویاتإیالء المربین عنایًة خاصة في كل ال ،المضمار

وكذا بالنسبة  ،التعلیم  بما في ذلك أنماط وطرائق اإلدارة المؤسسیة الفعالة
  إلى اإلشراف المهني وهیاكل الدعم .

:  ینبغي تخصیص عنایة فائقة للدور  تواالتصاال اتتكنولوجیا المعلوم دور )٩
الذي تنهض به تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحسین الوصول إلى 
قاعدة مهارات مشتركة بالنسبة إلى مختلف الفئات العمریة والرفع من جودة 

یمكن  وما  ،لصالح المتعلمین والمدرِّسین اقعالعملیات التعلیمیة وصلتها بالو 
لتحسین استغالل المعدات والطرائق وتطویر المضامین في  أن تفعله البلدان

  مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
الداخلیة والخارجیة  عالیة: النظر في التنمیة المستدامة للف البرامج فعالیة )١٠

لبرامج تنمیة المهارات داخل المدرسة وخارجها وبالنسبة إلى مختلف الفئات 
  ،متصلة بالعدل في هذا المجال سائللك من مالعمریة مع أخذ ما یتضمن ذ

المزایا المترتبة عن  وتأثیر برامج تنمیة المهارات في أیة فئات من المتعلمین 
الشبان ما یكتسبونه من  ستخداموا ،دخول معترك الحیاة العملیة وسوق العمل

  مهارات .
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ام :  بالرغم من أن فكرة الشراكة بین  القطاعین الخاص والع الشراكات )١١
كانت محل عنایة فائقة خالل اجتماع موبوتو، فقد یكون من الضروري أیضا 
أن ینظر االجتماع القادم في المدى الحقیقي وجودة ونتائج مختلف أنماط 

وسوف یكون من   ،في إطار برامج التعلیم األساسي ةالشراكات المعقود
ومادام من   ،والمجتمع المدني والقطاع الخاص ةالضروري تقییم أدوار الدول

الجوهري أن تتحمل الحكومات غالبیة المسؤولیات لضمان وصول كل 
فعلى  ،إمكانیاتهم تتیحهالمتعلمین إلى التعلیم على نحو عادل وبحسب ما 

 علىهذه الحكومات أن تنمي القیادة والقدرات الضروریة بما یجعلها قادرة 
یضا لتقییم التقدم وتكون التعالیق مفیدة أ  ،تحمل هذه المسؤولیات بفعالیة

المحرز في مجال التعاون بین السلطات العامة واألجهزة التنظیمیة التي 
  یمكن للشركاء فیها تقدیم إسهامات شاملة ومفیدة تخدم تنمیة التعلیم.

  (ب) التحدیات المتصلة باإلدماج االجتماعي واالقتصادي :
  المشاكل الرئیسیة الواجب النظر فیها والمتصلة بهذا المجال في: تكمن       

:  تدعو الحاجة إلى دراسة العالقات القائمة بین اختیار  والمهارات الرؤى )١
المتصلة بالتنمیة  یاتوالخطط واالستراتیج ،قاعدة المهارات المشتركة والرؤى

ذات أهمیة  ترجمة هذه الرؤى إلى مجاالت مهارات تكون ویمكن ،المستدامة
عداد مواطنی ویمكن أیضا   ،مؤثِّرین نبالغة بالنسبة إلى التطور الشخصي وإ

ترجمة هذه الرؤى إلى مجاالت مهارات تكون شدیدة االرتباط مباشرة باألبعاد 
  الكلیة للتنمیة المستدامة.

:  یشیر إدماج  الجانب االجتماعي واالقتصادي أیضا  الخارجیة المشاركة )٢
التي یمكن أن یقدمها آخرون في اكتساب قاعدات مهارات إلى المشاركات 

النظر في األدوار المستقبلیة والحالیة  یمكنوفي هذا المستوى   ،مشتركة
التي یضطلع بها اآلباء والمجموعة برمتها والِحرفیون المحلیون وكبرى 

 تعزیزإذ أن دور اآلباء جوهري من حیث  ،المؤسسات في اكتساب المهارات
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ثم إن االتصال باألطراف االقتصادیة  ،في المجال الشخصيالمهارات 
  ،والكفاءات األساسیة المطلوبة هنيالفاعلة یتیح النهوض بوعي الوسط الم

تعّلم داخل البیت وما  ومن الضروري النظر في غیاب االنسجام بین ما یُ
م في سیاق الحیاة والعمل. تعّل ُ   ی

بعینها من أجل تحدید : من الضروري القیام بدراسات  الفرص تكافؤ )٣
االحتیاجات والخبرات في مجال النهوض بمشاركة الجمیع وتكافؤ الفرص، 

أو  ،وذلك فیما یخص الذكور واإلناث والشبان من مختلف األوساط الثقافیة
الحضریة،  واألوساطمن جهة  ،الفوارق بین المتعلمین في األوساط الریفیة

تغییر في مختلف المجموعات استراتیجیات ال وتأثیرات  ،من جهة ثانیة
برامج تنمیة  ونتائجالمستفیدة وفي جودة حیاتها والفرص المتاحة لها، 

  المهارات وآثارها.
یكون من المهم تعمیق معرفة الطریقة  قد:  في مواجهة األزمات الشباب )٤

التي تعمل بها مختلف البرامج التعلیمیة بالنسبة إلى الشباب عند اندالع 
ن للتائهین من الشباب بفعل األزمات وآثارها أن یعادوا األزمات. كیف یمك

إلى المنظومة التعلیمیة؟ كیف یمكن إدراج أنواع اكتساب المهارات المختارة 
عادة  حداث فرص العمل والتوظیف وإ في البرامج الشاملة الخاصة بالرعایة وإ

م مدى الحیاة عالقةالبناء االجتماعي و  أن التي یمكن  ،ذلك  ببرامج التعّل
و  الرعایة واألقارب األكبر سنا .  یستفید منها أیضا مقّدمُ

  على المحور األول :  تعلیق
 ،التغییرات في وتیرة الحیاة، وتبّدل القیم النسبي، وارتفاع مستوى المعیشة إن    

ات إلى الخروج للعمل ومشاركة الرجل فیه  ،اضطرت كثیرا من النساء العربیّ
ترك الدراسة في سن مبّكرة، وانضموا إلى القوى وبعض الدارسین اضطروا إلى 

هذه  ،الدخل اإلضافي ىالعاملة لمساعدة أسرهم التي هي في أمّس الحاجة إل
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القوى العاملة وبطبیعة الحال غیرها، تستلزم مهارات فنیة وشخصیة أصبحت الیوم 
 إن هذا ،ضروریة ولكنهم ال یملكونها، األمر الذي ینعكس على كفایتهم وأدائهم

ة ونفسیة  ة، وما سیترتب علیه من نتائج عقلیّ التغییر في مشهد سوق العمل العربیّ
ة للتوجیه واإلرشاد الوظیفي، وبرامج  واقتصادیة، یستدعي توفیر برامج مستمرّ
عادة التأهیل والتشغیل، وبرامج مخصصة إلكساب العاملین  التدریب المستمر، وإ

اإلدارة البسیطة التي أصبحت أساسیة مهارات الحاسوب واللغات األجنبیة وفنون 
تضافر وتكامل الجهد  إن،الدنیاللعاملین حتى في المستویات اإلداریة والفنیة 

النظامي الرسمي وغیر النظامي، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني 
كفیل بتوفیر البیئة الصالحة لمواجهة هذه التحّدیات، مواجهة حضاریة واعدة 

من معاودة توافقهم مع بیئاتهم باستمرار، وتساعد على عملیة الحراك تمّكن األفراد 
  وتقلیل الفوارق الطبقیة . الجتماعيا

  :البرجماتیة التربیة الثاني: المحور
البرجماتیة وقد  التربیةأقرب تربیة في تحدید فكرة التعلیم المستمر هي  لعل     

ویرى "بیرجفن" مع  ،تماعيفي مجال التغییر االج التربیةركزت هذه على أهمیة 
إذ أن اإلنسان  ،"لندمان" النظرة إلى الهدف من هذا التعلیم أنه التغییر االجتماعي

كما أن النمو الفردي هدف لخدمة المجتمع .  ،ال یمكنه االنفصال عن مجتمعه
ولعله من الجدیر بنا هنا اإلشارة إلى الفلسفة البرجماتیة كونها الفلسفة التي تحدد 

  . هذا النوع من التعلیممعالم 
  وأهم أفكارها:  البرجماتیة التربیة مفهوم

. أیضا األداتیةالعمل والبحث وسمیت بالوظیفیة  إليالعملیة  البرجماتیة تدعو
الحیاة فلیس هناك  أساسالتغیر هو  أنمرنة ووظیفیة و  اإلنسانیةالطبیعة  أن وترى

وأعلت  ،ییر هو جوهر الحقیقةالتغ وأن ،التعلم یكون بالعمل أنحقائق ثابتة ، و 
نظرتها للعالم فهو  وأماالحیاة  فيالدیمقراطیة كطریقة  أهمیةالتربیة البرجماتیة من 

ویخضع للتجربة والبحث العلمي  مرعالم غیر ثابت بل في حالة تغیر وخلق مست
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 وأنهاوالقیم  لمثلأیضًا متغیرة وتؤمن بعدم خلود ا بأنهاالبرجماتیة للقیم  وتنظر
  ) ١٣٦، ١٩٦٨یة (أحمد فؤاد األهوانى : نسب

لها بمعني  إعداداالتربیة هي الحیاة ولیس  أنأصحاب هذه التربیة  ویرى
نربي الجیل لكي یحیا ، ودور التربیة هنا هو تعلیمه كیف یفكر حتى یستطیع  أننا

ر تنمى لدى  أنیجب على المدرسة  وبالتالي ،أن یتكیف مع مجتمع دائم التغیّ
یكون سعیدا  أنیحیا حیاة تساعده على  أنتساعده على  التيخبرات التلمیذ ال

التالیة : (عبد الحكیم كرام :  بالنواحي.ولهذا یتطلب من المدرسة االهتمام 
 اإلعدادالهوایات وشغل الفراغ،  ،المهارات المهنیة ،العامة الصحة ،)٣٧، ٢٠٠٦

 شكالت .والقدرة على التعامل بكفاءة مع الم ،للحیاة االجتماعیة
نما  لیست هنا التربیة عملیة بث المعرفة للمتعلم من اجل المعرفة وإ

علي مواجه احتیاجات البیئة. والتربیة هي نظرة ایجابیة للطفل  الطفللمساعدة 
ال ینمو إال باالتصال مع اآلخرین . وهذا یتفق  اایجابیا مبتكر  ااجتماعی اكونه كائن

  ) ملیة مستمرة إلعادة بناء الخبرةعمع تعریف جون دیوي التربیة بأنها (
تعریف التربیة عند دیوى " عملیة تفتح ونمو لشخصیة الفرد، وهى  خالصة

تطویر المجتمع وتحسینه " رفض  إلىاجتماعیة تهدف  ملیةع نفسهالوقت  في
تطویر  إحداث فيبدورها  وناديدیوى من ینادى باستقاللیة المدرسة عن المجتمع 

أن المدرسة وسیلة من أهم الوسائل  أيمن قبل التربیة  للمجتمع وتحسین مستمر
عادة وتحسینهالمجتمع  إلصالح  . بنائه وإ
  التربیة البرجماتیة: فيالمستمر  التعلیم

خالل تعریف جون دیوى للتربیة یرى الباحث أن هذا التعریف یحوى  من
لى رأسها وع األدبیةالتعلیم المستمر التي وردت في كل الكتابات  لمفي طیاته معا

مواجهة احتیاجات البیئة البد أن یمتلك  علىبمعنى لكي یساعد الطفل  ،اإلسالمیة
یتعلم تعلیما مستمرا مدى الحیاة حتى یستطیع أن یتكیف  ألنمهارات مهنیة تؤهله 
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یكتفي  أالمع مجتمعه الذي هو في حالة تغییر دائم لكي یجارى هذا التغیر علیه 
بد أن یسعى إلى تعلیم أخر مستمر مكتوب له بالتعلیم النظامي فحسب بل ال

 صفة االستمرار حتى ینهض بمستواه الفكري .
مدرسة ابتدائیة  لأو  أنشأأهم رواد التربیة البرجماتیة عندما  أحددیوى  جون

وجوب االتصال والتعاون بین  إلىبرامجها عندما دعا  فيضمن التعلیم المستمر 
المجتمع  فيالمدرسة بخبراتهم  فيالتالمیذ المدرسة والبیت ووجوب اتصال خبرات 

الخارجي أي التعلیم المستمر ووجوب جعل األطفال یتعلمون عن طریق خبراتهم 
ووجوب احترام میول التالمیذ وحاجاتهم وحریتهم في التعبیر عن  ،ونشاطهم الذاتي

  أنفسهم إلى غیر ذلك من المبادئ .
من حیث  ،البرجماتیة والتعلیم المستمر قد أدركنا مما سبق العالقة بین لعلناو      

تتحدد من خالل الفلسفة البرجماتیة التي تقوم  ،أن األصول الفلسفیة لهذا التعلیم
على التغییر المستمر وأنه ال یوجد حقیقة مطلقة بل تتجدد هذه الحقائق وفقا 

وحیث أن هذه الفلسفة تنظر للتربیة  ،للعوامل المحیطة من زمان ومكان ومؤثرات
الحیاة كلها تربیة أي تعلیم مستمر حتى النهایة  إنبأنها هي الحیاة فكأنها تقول 

یتفق مع الحدیث "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد  وهذاالتي تتحدد بنهایة الحیاة .
" طالما اإلنسان في معیشته على وجه الحیاة فهو في حالة  تعلیم مستمر وازدیاد 

  مدى الحیاة .
لسفة تبرز أهمیة التعلیم المستمر في مواجهة التغیر المستمر، وكل الف وهذه      

ذلك یصب في خدمة المجتمع الذي یمنح ثقته في المتعلم بإعطائه كامل الحریة 
ومن شعوره بالمسؤولیة  ،إلیمانه بضرورة أن النظام یجب أن ینبع من التلمیذ نفسه

  الملقاة علیه .
التربویة  نظریته خاللالمستمر من نظرة دیوى للتعلیم  هوانىاأل یلخص و

 یلي: بما
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 فهي مرتبطة بشئون الحیاة  ،هي الحیاة نفسها ولیست اإلعداد للحیاة التربیة
هي مرتبطة بشئون الحیاة إذا تخضع للتعلیم الذاتي  طالماأشد االرتباط 

المستمر مدى الحیاة مع عدم التفریط في التعلیم النظامي، ولعل ارتباطها 
ة من حیث كونها ظاهرة طبیعیة بمقتضاها یصبح اإلنسان وریثا بشئون الحیا

 ) ٧١ ،١٩٨٧جون دیوى : ما حصلته اإلنسانیة من حضارة . (ل
 عملیة نمو مما یتطلب مراعاة شروط النمو وشروط التعلم البیولوجیة  التربیة

 والنفسیة .
 اعلفعملیة اكتساب للخبرة وهذا یعنى مراعاة شروط اكتساب الخبرة"ت التربیة 

 التفاعل یقوم على التعلیم والتعلم . هذاالفرد مع بیئته االجتماعیة .
 جو وتتم في  ،عملیة اجتماعیة فالبد أن تتضمن تفاعال اجتماعیا التربیة

 ) ١٤٥ ،١٩٩٦محمود قمبر : دیمقراطي وجو اجتماعي صالح  (
 جتمعطریق المحاكاة بحكم وجود الفرد في الم عن هذه التربیة ال شعوریاً  تتم، 

 ومنه تنتقل الحضارة من جیل إلى آخر.
 المقصودة تقوم على العلم بنفسیة الطفل ومطالب المجتمع من جهة  التربیة

 النفس وعلم االجتماع . علمهما  تینهام عملیتینفالتربیة ثمرة  ،أخرى
ذكرنا سابقا یتبین لنا أن التعلیم المستمر یقوم على فلسفة أن التربیة تستمر 

یتوصل إلى تطویر  خاللهاوذلك لتطویر الذات الفردیة والتي من  ،لحیاةباستمرار ا
وكأن ذلك متابعة لكل جدید كل في مجاله إذ أن فلسفة التعلیم المستمر  ،المجتمع

المتظللة بظالل الفلسفة البرجماتیة تتیح للفرد حریته في التربیة وتطلق لقدراته 
وتجدید خبراته  ،ما یستطیعالعنان في الوصول إلى أقصى  ومواهبهالخاصة 

ومن هنا فإن كًال مناٌط به تطویر  ،ومعارفه باستمرار ال یتوقف إال بتوقف الحیاة
من خالل التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي سواًء كان ذلك فردیًا أو ضمن  هذات
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مؤسسات اجتماعیة معدة لهذا الغرض وكل هذا في النهایة یولد لنا مجتمعًا 
 و مواكبًا له . ،رهمتناسقًا مع عص

 التربیة البرجماتیة : هدافالتعلیم المستمر أل مواءمة
 هوملهذا المف كان حیثالتربیة  استمرارمن التربیة  البرجماتیة  الهدف

 ،حیثأهمیته في ظهور اتجاهات تدعو إلى التعلیم المستمر والتعلیم مدى الحیاة.
سعة إمام المتعلمین من على تنویع التعلیم ودعت إلى توفیر خیارات وا عملت

الهدف یتفق تماما ویتالءم مع كل ما  هذا.متنوعة من التعلیم ماطخالل توفیر أن
یتعلق بالتعلیم المستمر ألن الحیاة التتوقف على نمط تعلیمي واحد بل البد من 
عدة أنماط تعلیمیة مختلفة كل منها یلعب دورا في تنمیة المجتمع تنمیة مهنیة 

  مستدامة .
 راً مهنه التعلیم  أیا كان نوعه مستم اتالتربیة البرجماتیة على أخالقی وتؤكد

 وأال  ،یحجب خبرته عن المتعلمین أالمن المعلم  وتتوقعكان أو غیر مستمر 
یمنع طلبته من التعبیر عن خبراتهم بل یتوجب علیه  وأالیقدمها بطریقه واحده. 

 ةالمناسب وفر لهم الظر یوف أنعلى التعبیر عما یجول بخواطرهم و  عهمیشج أن
إن من مهام التربیة تحریر عقول المتعلمین والمعلمین  تعتقدو  ،لتأدیة هذه المهمة

 هذا.من ظاهره التصلب في الرأي وتجاوز األفكار التقلیدیة والمتخلفة وغیر النافعة
الذي ،الهدف یتسق تماما مع نمط التعلیم المستمر غیر المفروض على المتعلم

مكاناته متعلمتیار الیدعو إلى اخ  ما یحبه من أنواع التعلیم الذي یراعى مواهبه وإ
  ) ٣٢٢، ١٩٧١ ،عمر الشیبانىوقدراته العقلیة والوجداني . (

الفرد إعدادا فكریاً وعقلیًا واجتماعیًا للتكیف مع بیئته البیولوجیة  إعداد
ه. یعتقد على النمو الكامل لشخصیت ساعدتهواالجتماعیة والعمل علي تطویرها وم

هذا اإلعداد الشامل انطلق من التعریفات السابقة لمعنى التربیة والذي  أنالباحث 
   .ل هو التعلیم المستمر في حد ذاتهیحتوى على تعریف التعلیم المستمر ب
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وحقیقة األمر أن التّربیة  ،)١٩٨٧( عبد الدایم إلیةمع ما ذهب  هذایتفق و 
ة في صبغتها العامة، مفهوما  یتضمن اإلعداد الشامل لإلنسان، طبقا المستمرّ

لمسلك تربوي یستمر طوال حیاته، ویستدعي نظاما كامال تنّسق به كل أنواع 
التّربیة، ویقدم الوسائل المناسبة التي تستجیب لتطلعات كل فرد : التربویة والثقافیة 

ة، طبق ، فالتّربیة المستمرّ ا لهذا والمهنیة بالشكل الذي یتوافق مع قدراته. ومن ثمّ
المفهوم، أكبر من تعلیم الكبار. إنها تبدأ مع الطفل قبل أن یلتحق بالمدرسة 
االبتدائیة حیث تقّدم له صیغا تربویة ال نظامیة تقوم بها األسرة والبیئة المحیطة 
بها بكل وسائلها التربویة، ودار الحضانة، وروضة األطفال. وتستمر معه تلمیذا 

تربط الكتاب بالحیاة، والمدرسة بالمجتمع، والتعلیم  في كل مراحل التعلیم العام،
بالتعلم، كما تصاحبه بعد التخرج من جامعته، وتهیّئ له استمراریة التعلیم والنموّ 

  )  ٩٧ ،١٩٨٧عبد اهللا عبد الدائم : ما یتناسب مع حاجاته وقدراته. (فیه ب
 عد الفرد على بأن تسا ،التربیة مراریةاست تحقیق هوالتربیة  مناألعلى  الهدف

  وحیاتهمع بیئته  وتكیفه ،تربیته مما یؤدى إلى نموه وتعلمه فيأن یستمر 
الهدف االسمي للتربیة البرجماتیة یسیر جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى  لعلو 

على الترابط بین التربیتین اإلسالمیة  داللةطلب العلم من المهد إلى الحد، 
  مر.والبرجماتیة في تناول التعلیم المست

 المتعلم علي فهم العالم المعقد في مظاهره الفكریة والمادیة من خالل  مساعدة
 أتىیت هذاتبسیط العلوم وتطهیرها من الشوائب والمعلومات غیر المناسبة .

بعدم االعتماد على التربیة النظامیة فقط إنما باألخذ بالتعلیم المستمر وتعمیمه 
لزام األفراد به نظرا لشموله ومقدرت االنسجام والتوافق واالتزان  إحداثه على وإ

الفرد كیف  علمأتساع نطاق التعلیم المستمر ی ،في شخصیة المتعلم مع بیئته
بالخبرات الالزمة والمهارات المالئمة علي حل المشكالت بما  ویزودهیفكر 

تتم  التيیحقق له النفع في حیاته مما یساعده على تحقیق التنمیة المستدامة .
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 المتكاملاستمرار النمو العقلي والجسدي واالجتماعي  قتحقیعبر 
شراك.للفرد التي توجه نواحي نشاطه في عملیة  األهدافالمتعلم في تكوین  وإ
فأهداف التربیة تنبع من حاجات التلمیذ وخبراته ونشاطاته أو على  ،التعلم

 ضوء خبراته السابقة وحاجاته.  فيتحدیدها  فياألقل یشترك 
تطورت بتقدمه  ،علیم المستمر ضرورة فرضها الزمن منذ القدمالت صبحأ لقد

وتزایدت بتزاید حاجات المجتمع، وفتحت میادین تسابق مضنیة تحتاج إلى لیاقة 
من تطویر للذات  ،واستراتیجیات موافقة لمتطلبات المرحلة ،تجددیة مستمرة

تنطلق من مهارات تخدم المجتمع خدمة  يواكتساب للمعارف الجدیدة، وتوظیفها ف
  .الفرد وتعود إلى الفرد

أن یتخیل لو وضعت هذه األهداف بدون عنوان سیعتقد للوهلة   للقارئ  
ففي هذا داللة على تكامل العلوم وتواصلها  ،األولى أنها أهداف التربیة اإلسالمیة
وهذا یدل في حد ذاته على أن التربیتین  ،بصرف النظر عن األبعاد العقائدیة

رجماتیة هما من أكثر أنواع التربیة تأصیال لمعنى التعلیم المستمر اإلسالمیة والب
  الخاصة بالتربیتین . واألهدافالمفاهیم والمصطلحات  فيالواضح 

 والنشاطات الفردیة للطفل تنظم من خالل النشاطات الجماعیة التي  المیول
هي تدریب المتعلم على  المدرسة مهمة-.تطور المجتمع مستوى تعكس

الفكر العالمي  ففي.مشترك وتبادل التأثیر للوصول إلى هدفالتعاون 
المعاصر، لم تعد المدرسة هي المؤسسة الوحیدة التي یتعلم فیها األفراد، بل 
أصبح المجتمع بأسره وبكل مؤسساته وشبكاته عبارة عن مدرسة كبرى 

، والتلقین الحفظالمدرسي لم تعد وظیفته مجرد نقل التراث و  یموالتعل یم،للتعل
یعد أحد  الذي -الدارسین مهارات التعلم الذاتي  ببل أصبحت رسالته إكسا

والمهارات التي تسهم في تحسین نوعیة الحیاة،   والقیم -أنماط التعلیم المستمر
كسابوتحقیق تنمیة مستدامة على كافة األصعدة  الدارسین مهارات التكیّف  وإ
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 ٢٣٩

عادة التكیّف مع المتغیّرات المتسارعة وحل ا لمشكالت وقیم الحوار والتعایش وإ
  )Frederick Eby :1960,610-611 (. والتسامح

 یبنى على اكتشاف الرغبات الخاصة والقدرات الشخصیة عند  التعلیم أساس
الن ریاح  .یحتاجه وتدریبه لتكیف مع الوسط ما المتعلم. وعلى اكتشاف

على المستوى التغییر التي هبت على العالم أجمع، ألزمت األنظمة التربویة 
العالمي إعادة النظر في خططها وبرامجها، ورؤاها وممارساتها التربویة، 
لتتالءم مع جوهر هذه التغییرات وروحها. ورغم أنه ال یمكن الفصل البتة بین 
فلسفة التّربیة والفكر اإلیدیولوجي الموّجه لهذه الفلسفات، إال أن فلسفة التّربیة 

ة اعتبرت في المجتمع ذجا حضاریا یمكن االستناد المستمرّ ات المعاصرة أنموّ
ة التربویة أیا على موّجهاته، غیر اإلیدیولوجیة بطبیعة الحال، لتطویر األنظم

  ) ١٩٧٢،٢١٠حسین سلیمان قدورة : كانت، وتجویدها.(
 النشاطات كائن باحث یستطیع أن یعلم نفسه من خالل المشاركة في الطالب 

لسمات ال تستطیع التربیة النظامیة أن أن هذه ا لباحثوجهة نظر ا من.
تحققها بمفردها بل یستوجب األمر اإللمام بنظام التعلیم المستمر بجوار 

 إلحیاءوالمزاوجة بین هذین النوعین من المعارف، أساسي   التعلیم النظامي
التغییر سمة وناموس من نوامیس الكون، ال  النالكون ولمواكبة التغییر. 

هذا  ومنالتعامل الیقظ والواعي من خالل إعداد العّدة له، یمكن إیقافه إال ب
بات النموّ والتغییر الذي  الماضيالمنطلق نرى اتفاقا بین  وأصالته ومتطّل

رضي اهللا عنه  –تدعو له التربیة البرجماتیة. فیروى عن علي بن أبي طالب  
غیر  أنه قال : " ال تقسروا أوالدكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان –

من  یالئمهماختیار ما  ىمما یدلل على ترك قدرات الطالب عل ،زمانكم
بالنظامین معا التعلیم النظامي والتعلیم المستمر الذي ینبغي  األخذمعارف .

أن یكون متوفرا لكل األفراد بصرف النظر عن المعوقات ولیرفع شعار تعلیم 
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وفي أي مكان یعیش  وقت یحتاج إلیها فیه، أنىلكل من یحتاجه ویریده وفى 
فیه، وبالطرق التي تتالءم مع كل ما یحتاج لتحقیق النجاح، والسیطرة على 

  . اتهالمعرفة التي تؤهله لالستفادة مما تعلمه واالستمرار في هذا حتى نهایة حی
  آلیات تطبیق التعلیم المستمر من وجهة نظر التربیة البرجماتیة:

  أن التربیة هي الحیاة ولیست اإلعداد للحیاة من رؤیة الفلسفة البرجماتیة للتربیة
یمكن أن نعرف التربیة في ضوء هذه الفلسفة بأنها : "عملیة مستمرة من 

على خلیل أبو ( "توسیع وتعمیق محتواها االجتماعي إعادة بناء الخبرة بقصد
 ) ٩١ ،١٩٨٧العینین : 

 ك ألن "المستقبل ال تضع الفلسفة البرجماتیة أهدافا ثابتة أو محددة للتربیة وذل
) وعلى هذا فإن ١٩٦٤،٣٦٤غیب ال یمكن التكهن به ". (صالح عبد العزیز:

 ،وضع أهداف تربویة تحكم المستقبل أو مناهج تربویة لتشكل األجیال المقبلة
 یعد رجما بالغیب .

 وبتلك   ،فهي تؤمن بأهمیة إعداد الشباب للحیاة ،تنظر البرجماتیة لإلنسان ككل
 ،ودینیة ،عیش فیها، وبالتالي  تتعدد مجاالت التربیة من جمالیةالثقافة التي ی

وكل هذه  ،)٢٧٣- ١٩٨٧،٢٧٠على خلیل أبو العینین : ( ،وخلقیة ،وعقلیة
.ولذا یجب أن یحصل الشباب  ،األشیاء" ال تطلب لذاتها بل ألن وراءها نفعًا

ونحن  ،حتى لو لم یذهبوا إلى المدارس مطلقا ،على معاني األشیاء بدرجة ما
سید إبراهیم الجیار : لهذا الهدف في ظروف مثالیة " . (ننشئ المدارس 

٢٠٧، ١٩٧٧ ( 

 حیث أن  ،تؤكد البرجماتیة على ضرورة تنویع الوسائل لتحقیق األهداف
ومن هنا فإنها ال تفصل بین  ،الطریق التربوي هو طریق موصول من النمو

 مادة التدریس وطریقته .
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  وتوفیر الحریة لكل فرد ،رة مراعاة الفروق الفردیةتؤكد البرجماتیة على ضرو، 
والمنهج  ،یعمل في مجال التربیة .المناهج الدراسیة وحدات دینامیكیة هادفة

 ) ٥٨، ١٩٧٣منیر المرسى سرحان :. ( األنسب هو حل المشكالت

 المنهج الدراسي هو " أداة التربیة التي تعین اإلنسان على مواجهة المواقف، 
  ،)١٩٦٤،٦٤رالف ب وین : الیومیة بطریقة وظیفیة فعالة "( توحل المشكال

فالبرجماتیة ال تهدف إلى ملء عقول الطالب بالحقائق الثابتة بل هدفها 
الرئیس هو التدریب على إعادة ترتیب وتنظیم الخبرات السابقة في سبیل 

رى أي تنمیة القدرة على التفكیر االبتكا،"تنمیة العقلیة االبتكاریة المنتجة
على خلیل أبو العینین : ي یساعد على إحداث تنمیة مستدامة."(الخالق والذ

١٩٨٧،٢٦٩ (  

مفهوم یتضمن  ،خالصة القول وضوح االتفاق على أن التعلیم المستمر
اإلعداد الشامل لإلنسان، وفقا إلى تطلعات كل األفراد سواء أكانت تربویة أو 

یتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم.وهذا مهنیة بشكل فیه توافق مع قدرات األفراد و 
  یستدعى منا أن نلقى الضوء على مایلى: 
  مفهوم الطالب في الفلسفة البرجماتیة .

ألن التعلیم المستمر وجد  نسانكان العمود الفقري في أي تربیة هو اإل إذا
فالبد أن یتعرف الباحث على مفهوم  ،لخدمة اإلنسان في كل زمان ومكان

 رأي في والمهم ،التربیة البرجماتیة آیا كان طالبا أو معلما اإلنسان المعلم في
 الطالب باهتمام العنایة: األول أمرین على التأكید التربویة العملیة في البرجماتیة

 بصفة التعلم على یحفزانه ألنهما وذلك لدیه االستطالع بحب العنایة: والثاني
 في تكون وظیفته فإن ةالنظری هذه أصحاب عند المعلم یخص فیما أساسیة،أما

 شحذ على قدرته عن فضالً  فیه تسیر الذي االتجاه وبیان الخبرة تنظیم على قدرته
 من تجعل لم والبرجماتیة.لها قیدا ال للحریة عوناً  یكون بذلك وهو التالمیذ أذهان
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 البرجماتیة نظر وجهة من المعلم فوظیفة ،فحسب التربویة للعملیة محوراً  المعلم
طریق النمو  عن.الصحیح االجتماعیة الحیاة تكوین بل، األفراد دریست مجرد لیس

 ،والنمو صنوان لیس للنمو غایة تتجاوزه فالتربیة ،"فهو الخاصیة الممیزة للحیاة 
 ،١٩٦٨النمو هو النمو لذاته " . (أحمد فؤاد األهوانى :   فغایةتعلو علیة،  أو

١٣٩. (  
 میوله مراعاة یجب هنا ومن،  اوهدفه التربویة العملیة محور هو الطالب

 ال النظامي التعلیم ألن المستمر، التعلیم مع تماما یتفق هذا. وحاجاته واهتماماته
 صورة في علیهم مفروض ألنه احتیاجاتهم وال اهتماماتهم وال الطالب میول یراعى
 هنا ومن،  ومبتكرا مبدعا ایجابیا كائنا باعتباره الطالب یربي أن ویجب. نظامیة

 یحل وكیف،  اآلخرین مع نفسه یكیف وكیف ،التعاوني التعلیم تعلیمه نبغيی
 االستطالع حب وتنمیة وتطلعاته الطالب بطموحات العنایة ضرورة. مشكالته

 واستخدام العنف استخدام البرجماتیة التربیة ترفض. الذكاء علي وتمرینه لدیه
 وجودة ،له الهادف اتيالذ النشاط توجیه هي التدریس فمهمة ،الطالب مع الشدة
 محور فإن وبالتالي. والموقف المتعلم بین التفاعل عملیة على تعتمد الخبرة
 والسیاسیة االجتماعیة األهداف إلى إضافة وحاجاته المتعلم هو التربویة العملیة
 لهذه دینامي تفاعل عملیة إال التربیة وما الكبار بخبرة المتمثلة والقیمیة والثقافیة
 ودوافعهم میولهم ومراعاة الطلبة بین الفردیة الفروق مراعاة ضرورة مع . العوامل
  )١٩٨٧،٢٧٦:  العینین أبو خلیل على. (النفس علي االعتماد علي وتدریبهم
  البرجماتیة الفلسفة في المعلم مفهوم

،  ودود متسامح فهو علیها مسیطرا ولیس التعلیمیة للعملیة میسر المعلم
 الطلبة عقول حشو إلي المعلم یسعي ال. لعمله مسومتح واسع بعقل یتمتع

 یقوم ال. الحیاة مع التعامل في تساعدهم التي الخبرات لهم یقدم بل بالمعلومات
 والخبرات المتجانسة الوحدات مع یتعامل بل منهجیة بطریقة المواد بتدریس المعلم

 طلبته راتقد تنمیة في المعلم یساعد. لطلبته أفضل فهما تحقق التي المتشابهة
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 ٢٤٣

 بالطرق حلها إلي ویقودهم المشكالت طالبه علي ویقترح مستقبلیة بتجارب للقیام
  )  Cropely,A.J&Dave,EH:1977. (  العلمیة
   البرجماتیة الفلسفة في المنهاج مفهوم

 علي ولیس الطفل خبرات من ینطلق أن بنبعي المنهاج أن دیوي جون یرى
 یتم أن یجب المنهاج تدریس أن یرى كما،  منفصلة مواد إلي المنهج تقسیم أساس

 التعلیم عبر یأتي بمشكالتها الحیاة ربط ،ومشكالتها بالحیاة ربطه طریق عن
 حول الیدویة واألعمال النشاطات المنهاج یتضمن أن یجب. الحیاة مدى المستمر

 التربیة في المنهاج ،والحدادة والحیاكة كالطبخ السائدة االجتماعیة المهن من عدد
 علي یركز ما بقدر الماضي في واالجتماعي الثقافي بالتراث یهتم ال البرجماتیة
 الخبرات وبین الطفل حاجات بین التوفیق المنهاج یحاول ،والمستقبل الحاضر
  )٣٨ ،١٩٩٧:  الدایم عبد اهللا عبد. (الحیاة مشكالت لفهم الالزمة

ر، هذا خالل ومن  وفق مجومبر  ومسئول واع جهد أي أن یتضح التصوّ
 االستمرار له مكتوب المختلفة العمریة بالمراحل االهتمام على تقوم ،واضحة خطة
 هذا ،البشریة، طبیعتها من یتجّزأ ال جزء و ،.بالحیاة أیضا ومرتبط الحیاة مدى
 على قاصرة والتعلم للتعلیم الوحیدة المنظومة تعدّ  أال بالتالي وینبغي ،التعلیم یعنى

 وأجهزته مؤسساته بكل المجتمع أن الحال بطبیعة نيیع وهذا.بعینها مؤسسة
:  الدایم عبد اهللا عبد. (حیاته طیلة الفرد خاللها من یتعلم كبرى مدرسة یصبح
٤٠ ،١٩٩٧ (  
  :  الثانى المحور على تعلیق

الهدف االسمي للتربیة البرجماتیة یسیر جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى  لعل
على الترابط بین التربیتین اإلسالمیة  اللةدطلب العلم من المهد إلى الحد، 

واضحة على أن التربیة الغربیة  داللة ،في تناول التعلیم المستمر جماتیةوالبر 
المتمثلة فى البرجماتیة استفادت  استفادة كبیرة من التربیة اإلسالمیة  وبنت علیها 
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٢٤٤  

عقد في مظاهره المتعلم علي فهم العالم الم فمساعدةالكثیر من النظریات التربویة .
الفكریة والمادیة من خالل تبسیط العلوم وتطهیرها من الشوائب والمعلومات غیر 

بالتعلیم  باألخذاالعتماد على التربیة النظامیة فقط إنما  بعدم إالیتأتى  الالمناسبة 
لزام األفراد به نظرا لشموله ومقدرته على  االنسجام  إحداثالمستمر وتعمیمه وإ

 علمأتساع نطاق التعلیم المستمر ی ،زان في شخصیة المتعلم مع بیئتهوالتوافق واالت
بالخبرات الالزمة والمهارات المالئمة علي حل المشكالت  ویزودهالفرد كیف یفكر 

تتم  التيبما یحقق له النفع في حیاته مما یساعده على تحقیق التنمیة المستدامة .
شراكللفرد.و  المتكاملجتماعي استمرار النمو العقلي والجسدي واال تحقیقعبر   إ

فأهداف  ،المتعلم في تكوین األهداف التي توجه نواحي نشاطه في عملیة التعلم
التربیة تنبع من حاجات التلمیذ وخبراته ونشاطاته أو على األقل یشترك في 

  تحدیدها في ضوء خبراته السابقة وحاجاته.
  لمستمر فى تحقیقها.المحور الثالث : التنمیة المستدامة ودور التعلیم ا

القدرة على عمل  میةتن تعنىأنها  نجداإلسالمیة  التربیةتأملنا معنى  لو
 سبحانه- اهللامدح  ولقداألشیاء التي یستطیع اإلنسان عملها ویرغب فى عملها 

في أول آیة أنزلت علیه بالقراءة.  العلم وأهله، وأمر رسوله  -وتعالى 
، فطلب العلم في حد ذاته عبادة، وهو جعل طلب العلم فریضة والـمصطفى 

مهم ألن به یتنور اإلنسان لیمیز الصواب من الخطأ. لكن الدین اإلسالمي جعل 
العلم وسیلة للعمل، وذم الذین ال یعملون بما یعلمون. فهو بذلك ربط النظري 

كما جعل  ،، والفهم بالعملوالفهمبالتطبیقي، والروایة بالدرایة، والقراءة بالتدبر 
فهو بذلك حافظ على العلم،  ،على العلم الصحیح غیر مقبول مبنيلعمل غیر الا

على أي عمل البد أن یعلم حكم  دموجعل حیاة المرء كلها علم، ألنه قبل أن یق
  اهللا فیه.

  عن التنمیة المستدامة :  لمحة
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 ٢٤٥

 ،ردمن اإلنصاف أن نذكر في صدد الحدیث عن التنمیة المستدامة ماو  لعله     
المجال، كان " جولیوس نیریري " أول رئیس لجمهوریة تنزانیا المتحدة هو  في هذا

لن  فالناأول من قال ما ال یخطر على البال : " علینا أوال أن نعلم الكبار، إن أط
یكون لهم تأثیر على التنمیة االقتصادیة خالل خمس أو عشر أو حتى عشرین 

  .ي لها تأثیرها اآلنناحیة أخرى فإن اتجاهات الكبار هي الت ومنسنة 
التعلم مدى الحیاة  ممفهو  نأ على" جاك دیلور " في تقریره الشهیر : "  وأكد    

 وهوهو أحد مفاتیح القرن الحادي والعشرین فى مجاالت التنمیة   المستدامة 
یتجاوز التمییز التقلیدي بین التعلیم األولى والتربیة المستمرة، ویستجیب للتحدي 

م سریع التغییر وأنه ینبغي أن یحتل التعلیم مدى الحیاة مكانة الذي یطرحه عال
أما رئیس المؤتمر العالمي الخامس  ،)١٩٩٥(الیونسكو،  لمجتمعفي ا قلبال

، فلقد عبر عن أهمیة التعلیم ١٩٩٧لتعلیم الكبار المنعقد في هامبورغ عام 
ار لولوج المستمر بالنسبة للمستقبل بقوله : " التعلیم المستمر أعظم استثم

  ).UNICCO, 1997, 2المستقبل " (
لهذه األصوات الواعدة وألفكار " بول كیسمبو " حول التعلیم من أجل  كانوقد     

) وألفكار " فرانسیسكو فیوجروسي " الناشط ٢٧٩، ١٩٩٤السالم (كیسمبو، 
). و" ٢٦٤، ١٩٩٤التشیلي في كتاباته حول تعلیم الكبار والدیمقراطیة (جروس، 

تاندون " الناشط السیاسي الهندي في كتاباته وانتقاداته لبعض المبادرات راجیش 
، ١٩٩٣الدولیة التي طرحها البنك الدولي والیونسكو والیونیسیف (تاندون، 

). وبطبیعة الحال الكثیر غیرهم، أثر واضح في بلورة حركة عالمیة لتعلیم ٢٠٠
في إطار التعددیة الثقافیة  الكبار تسعى إلى تحقیق التقارب والتفاهم بین الشعوب

واحترام القیم اإلنسانیة المستحدثة في عالم معولم یتعایش فیه األفراد كأنهم في 
  ) Cropely,A.J&Dave,RH:1977( .قریة إلیكترونیة صغیرة

  مالمح التنمیة المستدامة فى التربیة البرجماتیة:



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٦  

ه فلسفه یعتقد البرجماتیون إن التربیة مجهود تطبیقي یسعى إلى ترجم
التربیة إلى معارف واتجاهات وقیم ومفاهیم ومهارات سلوكیة وتحو یل هذه 
المفاهیم إلى خبره یكتسبها المتعلمون من خالل نشاطهم الفاعل من اجل إسهامهم 
الجاد في إحداث نقله  تنمویة حضاریة على المستوى االقتصادي واالجتماعي 

  داخل المؤسسة وفي المجتمع .
البرجماتیة تنمیة مستدامة مهنیة وعلمیة وتربویة في كثیر  أحدثت التربیة

من األنظمة التربویة التي أخذت بمبادئ التربیة البرجماتیة وسارت على نهجها  
حیث كان للتربیة البراجماتیه تأثیرها الواسع على النظم التربویة في العدید من 

تربیه اجتماعیه تسعى  الن التربیة بمفهوم دیوي ،دول العالم وفي مختلف القارات
لتنمیه العمل الجمعي التعاوني وهي من أهم األدوات التي یستخدمها المجتمع 

  للتنمیة المستدامة وتطویر الحیاة االجتماعیة بمفهومها الشمولي.
فالمدرسة بالمفهوم البرجماتي مكان تسوده الحریة ویعیش فیه المعلم والتعلم 

من أجل إشاعة الدیمقراطیة من خالل  والعاملون اآلخرون كزمالء متعاونین
الحوار وتبادل وجهات النظر ألن الحوار هو من أهم مبادئ الدیمقراطیة التي 
تساعد على إیجاد بیئة مناسبة للتنمیة المستدامة بشتى ألوانها . وهذا المفهوم ال 
یتحقق إال إذا استطاعت المدارس إیجاد خبرات حیه قادرة على حفز الخبرات 

عمر ع لتحقیق التنمیة المستدامة. (ودفعها إلى التجدید واالبتكار واإلبدا الالحقة
  )٣٣٦، ١٩٧١الشیبانى : 

عدت هذه الفلسفة من الفلسفات التقدمیة التي تسعى إلى تنمیة الفرد تنمیة 
مستدامة وتنمیة المجتمع بالمفهوم الشمولي للتنمیة المستدامة المتكامل من كل 

ألنها تتعامل مع  Instrumentismیها البعض األدائیة النواحي ولذلك  أطلق عل
الفكر والمعرفة والخبرة على أنها أداة لتحقیق أهداف نافعة متعلقة بالتنمیة 

ویفضل جون دوي تسمیتها بالفلسفة العملیة لتأكیدها على أهمیة   ،المستدامة
لم تساعد  العمل والنشاط المیداني في اكتساب الخبرة وان ال قیمة ألي معرفة إذا
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 ٢٤٧

في حل مشاكلنا الحیاتیة وتسهم في تطویر مجتمعنا وتقدمه وهذا یتفق مع التربیة 
  .اإلسالمیة عندما ربطت بین العلم والعمل في مواطن عدیدة سبق توضیحها 

األیمان بقدره اإلنسان على التأثیر بمجریات األحداث وبقدرته على تغیر 
تعاوني.هذا الموقف یعد نقله للتربیة بیئته وتطویرها من خالل العمل الجمعي ال

البرجماتیة من الفردیة إلى االجتماعیة والتي تعد نموذجا للدیمقراطیة.علما بأن 
هذه النقلة لم تقلل من دور الفرد وأهمیته في الحیاة وضرورة احترام اإلنسان لذاته 

ن عالقة الفرد بالمجتمع عالقة تتسم بالتوافق  واالنسجام باعتباره غایة الغایات. وإ
  .عد بدوره في تحقیق الدور التنمويولیس االختالف والتنافر،هذا یسا

  المستمر في تحقیق التنمیة المستدامة : التعلیم دور
الباحث إلى التركیز على التنمیة المهنیة المستدامة المتعلقة بالفكر  یمیل

عمال العقل من خالل ما جاءت ب ة الشریفة السنة النبویة في األحادیث النبوی هوإ
  التي ترمى إلى :

المستمر في اإلسالم یرمى إلى تنمیة معارف البشر وصقل مهاراتهم  التعلیم - ١
  العقلیة ومدركاتهم الكلیة بشكل واسع ومطرد:

التي وردت بشأن التعلیم المستمر تدعو إلى صفات على الدارس  األحادیث - ٢
لتأمل والتخیل هذا أن یكتسبها مثل التحلیل والربط بین األشیاء واالستنباط وا

  یدعو إلى إحداث تنمیة مستدامة
على مهارات األفراد وقدراتهم وتنمیتها  والتعرفمهارات التفكیر التأملي. تنمیة - ٣

ممایزید من مرونة الحركة االجتماعیة .وهو أیضا القوى الحافزة على االبتكار 
  والمبأدة .

ولصالح  ،داتهالذكاء االنسانى وتوجیهه لصالح البشر حسب استعدا تنمیة - ٤
 االحساس بالحریة والمحافظة علیها والنضال من أجلها . ویعمقالمجتمع 
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٢٤٨  

العلم بالعمل ذلك الربط الذي یكسب التعلیم المستمر صفة الدوام  ربط - ٥
في التربیة اإلسالمیة أال وهو  مهمتربوي  مبدأواالستمرار ویسهم في تأسیس 

 ) ١٩٨٧،٢٧على خلیل أبو العینین : المستمرة .( یةالترب
وقد تتطور فكرة المجتمع من مجتمع بذاته إلى تجمعات ثقافیة واقتصادیة 

فنرى  ،ومعلوماتیة وفقا لمنظور العولمة التي تعد من أبرز سمات هذا العصر
والتي تكون تجمعات تستدعي  ،التكتالت االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة وغیرها

ع والذي یحتاج إلى مواكبة تحمي هذه عدم الثبات نظرًا للتجدد المستمر والمتسار 
التجمعات وتقویها وتجنبها الفجوات التي قد تحدق بها نتیجة التأخیر في عملیة 

  التجدید.
كل ذلك یستدعي تربیة وتعلیما مستمرا  یساعد على إبراز أهمیة الدور 

یقوم مما ذكرنا سابقا یتبین لنا أن التعلیم المستمر ،التنموي الذي یلعبه هذا التعلیم
وذلك لتطویر الذات الفردیة والتي  ،على فلسفة أن التربیة تستمر باستمرار الحیاة

وكأن ذلك متابعة لكل جدید كل في  ،من خاللها یتوصل إلى تطویر المجتمع
مجاله إذ أن فلسفة التعلیم المستمر المتظللة بظالل التربیة اإلسالمیة تتیح للفرد 

الخاصة ومواهبه العنان في الوصول إلى أقصى حریته في التربیة وتطلق لقدراته 
ومن  ،وتجدید خبراته ومعارفه باستمرار ال یتوقف إال بتوقف الحیاة ،ما یستطیع

هنا فإن كًال مناٌط به تطویر ذاته من خالل التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي سواًء 
ي كان ذلك فردیًا أو ضمن مؤسسات اجتماعیة معدة لهذا الغرض وكل هذا ف

  و مواكبًا له . ،النهایة یولد لنا مجتمعًا متناسقًا مع عصره
من هنا ینبغى االهتمام  بضرورة الربط بین التّربیة والحیاة، وهذا یعني أن 
المراحل التعلیمیة التقلیدیة ما هي إال منظومة جزئیة من المنظومات الكبرى التي 

أال تعّد المنظومة الوحیدة یتعلم من خاللها الفرد طیلة حیاته، وینبغي بالتالي 
للتعلیم والتعلم ". وهذا یعني بطبیعة الحال أن المجتمع بكل مؤسساته وأجهزته 
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 ٢٤٩

یصبح مدرسة كبرى یتعلم من خاللها الفرد طیلة حیاته ویسخر العلم في إحداث 
  تنمیة مستدامة على كافة األصعدة 

  المستدامة: التنمیة وتحقیق اإلسالمیةبین التعلیم المستمر في التربیة  العالقة
یرى على خلیل أبو العینین أن العالقة  بین التعلیم المستمر والتنمیة 
المستدامة عالقة وطیدة لوجود رابط مشترك بینهما أال وهو اإلنسان والذي یعد 

فاهتمام  ،هدفا ووسیلة إلحداث أي تنمیة مستدامة سعیا لتحقیق أهداف المجتمع
عالء قیمته یعد التربیة اإلسالمیة في حد ذات ه بالتعلیم المستمر والحرص علیة وإ

فقد أعلت التربیة اإلسالمیة  ،مدخال لالهتمام باى نوع من أنواع التنمیة المستدامة
 ،واستقاللیة الفكر ،واالندماج في الواقع ،من االهتمام بتنمیة قیم العمل واإلنتاج

مام بتفجیر الطاقات هتوموضوعیة السلوك ونبذ االتكالیة من نفوس األفراد مع اال
ویضیف: لكي ندرك العالقة  ،)٢٢-٢١ ،١٩٨٥عبد العزیز جالل : ( اإلبداعیة.

  بین الموضوعین ینبغي أن نوضح أمرین:
 ،فهي تنفعل بما فیه ،وجود عالقة وثیقة ومتبادلة بین التربیة والمجتمع األول:

وتعمل على لتعبر عن خصائصه وثقافته وأهدافه  ،وتقوم على نظامه وأنساقه
تحافظ علیها  ،وتعكس أطره الفكریة والحضاریة واالقتصادیة والسیاسیة ،تحقیقها

  وتعمل على تجدیدها .
تعنى حركة إحیاء  ،إن عملیة التنمیة في المجتمعات العربیة اإلسالمیة الثاني:

لتنشئة  ،وأكبر معین لها في هذا المجال التربیة اإلسالمیة ،حضاري شاملة
  القادر على تحمل المسئولیة والتي یمكن أن یسهم فیها بإخالص  ،لماإلنسان المس

فالعالقة بین التربیة اإلسالمیة والتنمیة قائمة ومستمرة ألنهما یسعیان إلى 
وإلحداث التقدم المنشود من اجل تحقیق غایات اإلنسان  ،بناء اإلنسان والمجتمع

وتحقیق الوعي الحضاري  ،تهولتحقیق إنسانی ،المسلم واستثارة إمكانیاته الذاتیة
  لدیه.
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٢٥٠  

أیقنت التربیة اإلسالمیة أن التعلیم النظامي وحده الیستطیع أن یعد أفرادا 
فسعت سعیا حثیثا إلى تفعیل التعلیم  ،جیدین إلحداث تنمیة مستدامة للوطن

المستمر عبر التاریخ اإلسالمي لسد العجز في المساهمة في إحداث تنمیة 
حي ومما أحدثته إیجاد قاعدة متعلمة في المجتمع تستطیع مستدامة في شتى المنا

بضمان حد ادني لكل إنسان  ،وتوجه الجهد الواعي لها ،االستجابة لتحدى التنمیة
ویستطیع  ،من التعلیم  یتمكن به من العیش واالستجابة لعالم یتسم بالعلم والمعرفة

الجدیدة على ضوء أن یتعامل مع واقعة بوعي ویتكیف بذكاء وتعقل مع األوضاع 
ویملك القدرة على إحداث تنمیة مستدامة في كافة األصعدة . وعن  ،قیمه وعقائده

طریق إعداد وتأهیل القوى البشریة وتسلحها بالتعلیم المستمر الذي یساعد على 
  ) ٢١١، ١٩٩٢إبراز جهود التنمیة بالدرجة األولى. (رفعت عمر عزوز : 

بإعداد المناخ االجتماعي المهیأ لقیام  تهتم التربیة اإلسالمیة بشكل عام
بحیث یقوم به أفراد  ،وتهیئة المناخ الالزم لإلنتاج والتنظیم ،تنمیة سلیمة

ولكي یتم  ،واستیعاب المتغیرات ،یستطیعون تحمل المسئولیة في التجدید واالبتكار
یم ویقوم علي أساس الق ،هذا ال بد لها من توفیر أفراد مؤمنین یتهیأ المناخ بهم

  . اإلسالمیة
حتاج منه لتغییر وتغییر ما ی ،تهتم التربیة اإلسالمیة بعملیة تجدید الفكر

لتوفیر قواعد  ،وهي تقوم أو ینبغي لها أن تقوم بهذه العملیة بطریقة متوازنة
وتوجیه وترشید  ،وتحفظ التوازن بتوفیر المنطق العلمي لدي األفراد ،التغییر

إلسالمیة ومن ثم یكون تأثیرها وتكیلها االیجابي الطاقات والقوي نحو الغایات ا
  لمعطیات التعلیم القائدة والمساهمة في انجاز أهداف التنمیة .

فتتضح إذا علمنا أن التربیة في حاجة إلي  ،أما عن عالقة التنمیة بالتربیة
والتنمیة تلبي هذه الحاجات واإلمكانیات وما تحمله من  ،إمكانیات لتقوم بوظیفتها

بمعني تهیئة المناخ االجتماعي واالقتصادي والفكري والسیاسي  ،ات أخريتضمین
لتطویر نفسها في ضوء احتیاجات الواقع  ،لتمكن التربیة اإلسالمیة من أداء دورها
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 ٢٥١

ودور التربیة ال یتحقق بطریقة فعالة إال بقدر ما یتحقق  ،المعاش محلیا و عالمیا
تنمیة هي السوق الذي یستوعب إلي جانب أن مجاالت ال ،من تنمیة متوازنة

  معطیات النظام التربوي . 
 ،إن التربیة اإلسالمیة والتنمیة المستدامة یعمالن علي تحقیق التحرر

ویساعدان علي التصدي الفعال لعوامل  ،من كافة ألوان التبعیة ،للمجتمع واإلنسان
قة لحدوث الدونیة المرتبطة بالذات والتخلص من آثارهما السلبیة الهادمة المعو 

حیاء حضاري .    تنمیة وإ
لما له من أثر  ،تحریر األفراد المسلمین من نزعة (التعصب) المذهبي

وحتى یعاود العقل اإلسالمي نشاطه في االجتهاد  ،سلبي علي جهود التنمیة
-٨٩، ١٩٨٣عیسى عبده : یة الحقیقیة.(واإلبداع واالبتكار واإلضافة الحضار 

٩٣ (  
یمتاز  ،وبناء أخالقي متكامل ،یمات أخالقیةواإلسالم یحتوي علي تعل

 ،بالحیویة القائمة علي التفاعل بین اإلنسان وبین تلك القواعد األخالقیة اإلسالمیة
وفي حمایة  ،تظهر فعالیتها في مجال التنمیة اإلسالمیة في تحقیق األهداف

ر وحمایة الفرد في المجتمع اإلسالمي من االنهیا ،منجزات المجتمع اإلسالمي
وتحوله  ،تضبط إیقاعه ،فهي ضابط للتجهد التنموي المبذول ،واالنحالل والتسیب

  إلي فعالیة حقیقیة وواقع یحقق للناس سعادة الدنیا واآلخرة .
:  ١٩٨٥یعقوب فام :( ر التربیة اإلسالمیة فیما یلي:وتتأتي اهتمامات وأدوا

١٣٧(  
علي مستوي الفرد  ،العنایة بتكوین المهاد األخالقي للتنمیة اإلسالمیة  .١

باعتبارها أساسا  ،والتخطیطیة ،متمثال ذلك في القیم اإلنتاجیة ،والجماعة
  وفي نفس الوقت ضروریة لإلنسان والمجتمع المعاصر .  ،لنجاح التنمیة
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٢٥٢  

العنایة بتحدید األهداف الخلقیة للتربیة علي أساس مبدأ التدرج التكلیفي الذي   .٢
حتي ال  ،ضوء متطلبات النمو اإلنسانيوفي  ،تمتاز به القیم اإلسالمیة

 .  تصبح جهدًا ضائعًا

مع التركیز علي أهمیة تمثیل  ،االهتمام بالعمل والتطبیق العملي للعلم .٣
عطاء العالقات اإلنسانیة أهمیتها  ،الخصائص اإلنسانیة في هذا التطبیق وإ

 ،باعتبارها قواعد موضوعیة للسلوك العلمي واستخدام الوسائل واألشیاء
لسابق العلمي والمادي التقاس صحته إال بمقدار ما یعبر عن األهداف فا

  اإلنسانیة . 
 ،واالنجازات البشریة ،التدریب علي االنفتاح الفكري الناقد علي خبرات العالم .٤

ذكاء  ،وتقبل الحق منها، لیعمل علي االستفادة منها في النهوض بواقعه وإ
  جهود التنمیة المستدامة.

مسلم نحو المثل األعلى في ظل العملیة التكنولوجیة تحریك فعالیات ال .٥
الن أي جهد تنموي ال بد أن یكون شامال  ،المعاصرة، وهو جانب معنوي

ومهما تقدمت الجوانب المعنویة لن یتم هذا إال في  ،للجوانب المادیة والمعنویة
  ظل االهتمام بالتعلیم المستمر.

 و تحقیق التنمیة المستدامة  بین التعلیم المستمر في البرجماتیة العالقة
الرغم من تأكید جون دیوى على إن الهدف األعلى من التربیة  تحقیق  على

استمراریة التربیة بأن تساعد الفرد على أن یستمر في تربیته مما یؤدى إلى نموه 
الحقل إلى تحقیق األهداف  هذاإال أنه دعا العاملین في  ،وتعلمه وتكیفه مع بیئته

  )٨١ ،١٩٩٣عبد اهللا عبد الدائم :  میة المتعلم تنمیة مستدامة. (لتن لیةالتا
 المتعلم على بناء شخصیه تكاملیة. مساعدة 
 على التعبیر عن قدراته واستعداداته الذاتیة . مساعدته 
 على التفاعل مع محیطه بمفهومه الشمولي . مساعدته 
 یجاد الحلول المناسب مساعدته  ة لها.على مواجهة مشكالته الحیاتیة وإ
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 ٢٥٣

 لحیاة مقبله من خالل تمكینه من قیادة نفسه واستخدام إمكانیاته الذاتیة  إعداده
االستخدام األمثل ویعتقد دوي إن ال تناقض بین الحیاة الحاضرة 

.وذلك الن الفعالیة التي ال تستحق الممارسة لذاتها لیست مجدیة في المقبلةو 
 اإلعداد ألي شيء أخر.

  ع وتطویره وتنمیته تنمیة مستدامة فى شتى العمل على تحسین المجتم
  نواحیها .

 التربیة بالنسبة للمتعلم تساعده على تحقیق التنمیة  مراریةالمالحظ است من
سعیا إلى الشخصیة المتكاملة وتعزیز ،المستدامة في شتى المجاالت المهنیة

 قدرات الفرد على العمل واإلنتاج بتفاعل بینه وبین مجتمعه الذي یعیش فیه
 مع مراعاة مواجهة مشكالته الحیاتیة.

 بخلق أشكالها بكافة المستدامة التنمیة بتحقیق كفیال وحده المستمر التعلیم إن    
رات، المعطیات هذه وفق تتحرك مجتمعات  ستظلّ  بها األخذ وبدون والتصوّ

بات مع والعطاء األخذ عن مقتصرة،ركود حالة في التّربیة  والتحدیث التغییر متطّل
 الذي المستمر التعلیم مفهوم فإن أمر، من یكن ومهما. وجوهره العصر وحور 

 وتجویدها،ونتمنى التّربیة لتطویر نوعیة تطلعات إحداث منه یرتجى ،عنه نتحّدث
 یتجاوز ال نصیبه أن إذ القادمة، المرحلة في العنایة من بكثیر یحظى أن

 المتعددة، فلسفته لبحث دالجا المتعمق التوقف دون وهناك هنا العابرة اإلشارات
 هذا بین الكبیر الخلط إلى أدى مما الوضوح، وعدم المفهوم اتصف ذلك وعلى

 جزءا فیها البعض یشّكل التي األخرى والمفاهیم الموسعة، الرؤیة ذي المفهوم
ة، ومحو الكبار، تعلیم مفاهیم مثل منظومته من محدودا  الموازي، والتعلیم األمیّ
 التعلیم ظل السبب ولهذا. كثیر وغیرها المتجدد التعلیمو  بعد، عن والتعلیم

 على إلیه ینظر أن دون ،اجتهادات مجرد المجتمعات من كثیر في المستمر
 أخرى تعلیمیة منظومة ألي مكملة منظومة أنه على والتشریعي الفكري المستوى
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٢٥٤  

 من یتجّزأ ال كجزء عقالنیا تخطیطا لها ویخطط التربوي والتحرك العمل تضبط
یة المنظومة   ) ٨٣ ،١٩٩٦:   قمبر محمود. (التنموّ

 حیث من ،المستمر والتعلیم البرجماتیة بین العالقة سبق مما أدركنا قد لعلنا     
 تقوم التي البرجماتیة الفلسفة خالل من تتحدد ،التعلیم لهذا الفلسفیة األصول أن

 وفقا الحقائق ههذ تتجدد بل مطلقة حقیقة یوجد ال وأنه المستمر التغییر على
 للتربیة تنظر الفلسفة هذه أن وحیث ،ومؤثرات ومكان زمان من المحیطة للعوامل

 النهایة حتى مستمر تعلیم أي تربیة كلها الحیاة أن تقول فكأنها الحیاة هي بأنها
  . الحیاة بنهایة تتحدد التي

 مر،المست التغیر مواجهة في المستمر التعلیم أهمیة تبرز الفلسفة هذه ولعل
 كامل بإعطائه المتعلم في ثقته یصب الذي المجتمع خدمة في یصب ذلك وكل

 شعوره ومن ،نفسه التلمیذ من ینبع أن یجب النظام أن بضرورة إلیمانه الحریة
  . علیه الملقاة بالمسؤولیة

كل ذلك یستدعي تربیة وتعلیما مستمرا  ألن عجلة التنمیة تسیر بسرعة ال مثیل 
ابقا یتبین لنا أن التعلیم المستمر یقوم على فلسفة أن التربیة لها . مما ذكرنا س

وذلك لتطویر الذات الفردیة والتي من خاللها یتوصل إلى  ،تستمر باستمرار الحیاة
وكأن ذلك متابعة لكل جدید كل في مجاله إذ أن فلسفة التعلیم  ،تطویر المجتمع

فرد حریته في التربیة وتطلق المستمر المتظللة بظالل الفلسفة البرجماتیة تتیح لل
وتجدید  ،لقدراته الخاصة ومواهبة العنان في الوصول إلى أقصى ما یستطیع

ومن هنا فإن كًال مناٌط به  ،خبراته ومعارفه باستمرار ال یتوقف إال بتوقف الحیاة
تطویر ذاته من خالل التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي سواًء كان ذلك فردیًا أو 

اجتماعیة معدة لهذا الغرض وكل هذا في النهایة یولد لنا مجتمعًا  ضمن مؤسسات
  و مواكبًا له . ،متناسقًا مع عصره

تطورت  ،لذا فقد أصبح التعلیم المستمر ضرورة فرضها الزمن منذ القدم
بتقدمه وتزایدت بتزاید حاجات المجتمع، وفتحت میادین تسابق مضنیة تحتاج إلى 
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 ٢٥٥

من تطویر للذات  ،راتیجیات موافقة لمتطلبات المرحلةلیاقة تجددیة مستمرة، واست
واكتساب للمعارف الجدیدة، وتوظیفها في مهارات تخدم المجتمع خدمة تنطلق من 

  الفرد وتعود إلى الفرد.
  تعلیق على المحور الثالث : 

التربیة اإلسالمیة أن التعلیم النظامي وحده الیستطیع أن یعد أفرادا  قنتأی     
فسعت سعیا حثیثا إلى تفعیل التعلیم  ،اث تنمیة مستدامة للوطنجیدین إلحد

المستمر عبر التاریخ اإلسالمي لسد العجز في المساهمة في إحداث تنمیة 
مستدامة في شتى المناحي ومما أحدثته إیجاد قاعدة متعلمة في المجتمع تستطیع 

ني لكل إنسان بضمان حد اد ،وتوجه الجهد الواعي لها ،االستجابة لتحدى التنمیة
ویستطیع  ،من التعلیم  یتمكن به من العیش واالستجابة لعالم یتسم بالعلم والمعرفة

ضوء  لىأن یتعامل مع واقعة بوعي ویتكیف بذكاء وتعقل مع األوضاع الجدیدة ع
  ویملك القدرة على إحداث تنمیة مستدامة في كافة األصعدة . ،قیمه وعقائده
 التعلیم أهمیة أبرزت فقد الفلسفة هذه مع قتاتف البرجماتیة التربیة ولعل

 الذي المجتمع خدمة في یصب ذلك وكل المستمر، التغیر مواجهة في المستمر
 أن یجب النظام أن بضرورة إلیمانه الحریة كامل بإعطائه المتعلم في ثقته یصب

وكل ذلك یستدعي  ، علیه الملقاة بالمسؤولیة شعوره ومن ،نفسه التلمیذ من ینبع
  . التنمیة تسیر بسرعة ال مثیل لها بیة وتعلیما مستمرین ألن عجلةتر 

مما ذكرنا سابقا یتبین لنا أن التعلیم المستمر یقوم على فلسفة أن التربیة 
وذلك لتطویر الذات الفردیة والتي من خاللها یتوصل إلى  ،تستمر باستمرار الحیاة

اله إذ أن فلسفة التعلیم وكأن ذلك متابعة لكل جدید كل في مج ،تطویر المجتمع
المستمر المتظللة بظالل الفلسفة البرجماتیة تتیح للفرد حریته في التربیة وتطلق 

وتجدید  ،لقدراته الخاصة ومواهبة العنان في الوصول إلى أقصى ما یستطیع
ومن هنا فإن كًال مناٌط به  ،خبراته ومعارفه باستمرار ال یتوقف إال بتوقف الحیاة
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٢٥٦  

ن خالل التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي سواًء كان ذلك فردیًا أو تطویر ذاته م
ضمن مؤسسات اجتماعیة معدة لهذا الغرض وكل هذا في النهایة یولد لنا مجتمعًا 

  .   و مواكبًا له  ،متناسقًا مع عصره
  النتائج والتوصیات.

 توصل الباحث إلى النتائج التالیة : 

 غفل الكثیرون أنه یلعب  ،من التعلیم النظامي التعلیم المستمر النظرة إلیه أقل
 سیما من ناحیة التنمیة المستدامةدورا هاما فى تشكیل المجتمع  وال

  المطالبة بفرص التعلیم المستمر تتزاید یوما بعد یوم لسرعة العصر فى
 النواحي التكنولوجیة .

 لى لكي یصبح مفهوم التعلیم المستمر واقعیا البد من احتضان الجامعات إ
  برامج التعلیم المستمر إعدادا وتصمیما وتنفیذا وتقویما .

 لم تساهم البرامج فى  ،االستغالل  األمثل لبرامج التعلیم المستمر ضعیف
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة إلى جانب عدم المساهمة فى تنمیة المهارات 

 الوظیفیة للفرد لتحسین مستوى المعیشة.

 إلى تصنیف للمفهوم والخلط الشدید بین  القصور الشدید فى الوصول
 المترادفات .

  التعلیم المستمر یستطیع مخاطبة مشكالت المجتمع من خالل برامج الخدمة
 العامة التى یقدمها .

  یعد التعلیم المستمر مطلبا من مطالب التنمیة وظاهرة التعلیم المستمر صحبت
ومًا یعمل على تطویر حیاة اإلنسان على سطح األرض منذ بدایتها، إذ أنه د

فهو في حالة  ،حیاته بتعلُّمه من خبراته الخاصة وخبرات اآلخرین من حوله
 ومع ذلك االهتمام االجرائى به قلیل .،تربیة مستمرة من الحیاة وللحیاة
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 ٢٥٧

  إن مفهوم التعلیم المستمر لیس مفهوما جدیدا ساقته لنا التربیة الحدیثة بل هو
إذ نادت  ،ا أنه أمر مالزم للدیانات السماویةكم ،مفهوم قدیم قدم الحضارات

 بالتعلیم المستمر ضمانا النتشاره بین األجیال المتعاقبة .

 فال حدود عمریة  ،إن التربیة اإلسالمیة بشرت بتربیة تمتد من المهد إلى اللحد
 على طلب العلم .

 ر إن التربیة اإلسالمیة حرصت على توفیر دافع االستمرار في التعلیم المستم
 والحاجة إلیة لیغطى حیاة الفرد من جمیع جوانبها .

  توجد عالقة وثیقة بین  مادعت إلیه التربیتان فیما یتعلق بالتعلیم المستمر فى
 أغلب المكونات .

  ما ورد في الثقافة اإلسالمیة من حث على التعلیم المستمر لم یرد على سبیل
ثراء للفكرة ذاتها.   اإلشارة العابرة بل امتداد وإ

 وتزداد أهمیة التعلیم المستمر واالستمرار في طلبه مع تعقد نظم الحیاة والعمل، 
حیث تعقدت نظم العمل وأصبحت أكثر عرضة للتغیر المستمر، كما أن 
العدید من الوظائف تدخل علیها تعدیالت كبیرة مع تقدم العلم ونمو المعرفة 

العمل والكثیر من وتطور التكنولوجیا،والكثیر من الوظائف تُزاح من سوق 
  الوظائف الجدیدة تأخذ مكانها بقوة في مواقع اإلنتاج.

 وهو أحد الوسائل الفعالة  ،التعلیم المستمر ضرورة من ضرورات العصر
لتحقیق التكامل بین الوظیفة المتغیرة للمدرسة والمؤسسات التربویة 

بیت وال ،وبین موقف األفراد والهیئات ممن تشغلهم أمور التربیة،األخرى
بطبیعته مقدمة هذه الهیئات المهتمة بالعملیة التعلیمیة التربویة ومن هنا 
ینبغي تحقیق التكامل بینه وبین المدرسة من أجل خلق إطار فكرى متوازن 

 یعین على مواجهة كل منها لحقیقة التغییر ومقتضیاته ومطالبة .
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٢٥٨  

  رة استمرار دللت الدراسات الحدیثة متضامنة مع الدراسات القدیمة على ضرو
فرصة التربیة مدى الحیاة حیث أن التعلیم المستمر من أسس التربیة 

 اإلسالمیة التى أخذت بها فلسفة التربیة اإلسالمیة .

  ومن ثم إذا كان تفقه العامل في اإلسالم واجبًا وفرض عین،فإن التفقه في
مجال عمله واجب أیضًا وفرض عین وهذا یقتضي من العامل متابعة كل 

في نطاق عمله وصوًال إلى اإلتقان واإلبداع وذلك عن طریق التدریب  جدید
  واالستزادة من العلم وهذا في حد ذاته تنمیة مستدامة .

  إن التعلیم المستمر عن طریق العمل والممارسة مطلب حیوي للبشریة
جمعاء.ومن هنا یتأتى ضرورة الربط بین العلوم التي یدرسها اإلنسان وبین 

 حقق التنمیة المستدامة.العمل الذي ی

  إن العلم في اإلسالم دلیل العمل، فالعلم شرط ضروري للعمل لكي یصح
  ویستقیم على أمر اهللا، سواء كان هذا العمل عبادة هللا أم معاملة للناس. 

  ولقد قدم القرآن الكریم نموذجًا فریدًا للتدریب على أداء العمل، لما أراد اهللا
عون وقومه یدعوهم إلى عبادة اهللا، قدم له إلى فر  تعالى أن یرسل موسى

برنامجا تدریبیا لصقل قدراته الذهنیة ومهاراته الحركیة التي تجعله أكثر قدرة 
على منازلة فرعون وسحرته وعلى تقدیم الحجج الدامغة التي تبطل سحرهم 

به على استخدام عصاه لهذا الغرض.   وتُظهر سوء زعمهم، ودرّ
 ستمر في اإلسالم یبقیان ما بقیت حیاة اإلنسانإن التعلیم والتدریب الم، 

ویتسعان لیضما كل منهما ما یتعلق بحیاة المسلم في األسرة والمجتمع ومكان 
ألن المسلم حرى به أن یأتي بأعماله وكل  ،العمل وكل ما یتعلق بالعبادات

ألنه ال یستوي الذین یعلمون  ،أحواله على وجهها الصحیح وعلمها الراجح
  ال یعلمون .والذین 

  إن االستمرار في طلب العلم والمثابرة علیه وقضاء العمر فیه یكسب طالب
العلم المتصف بهذه الصفة منزلة الشهید، ویؤكد ذلك بأثر عن بعض 
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 ٢٥٩

قولهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات () الصحابة
  وهو شهید.

 تیعاب جمیع فئات المجتمع، التعلیم النظامي وبعد تجربة طویلة عجز عن اس
ز  وعن مالحقة جمیع التغیُّرات الثقافیة واالجتماعیة والعلمیة، ذلك ألنه ركَّ
على المعرفة دون اتصالها بالحیاة وتطبیقاتها وآثارها على اإلنسان وسلوكه، 

  بمعنى آخر عجز التعلیم النظامي عن تحقیق األهداف المرجوة منه .
 یه التعلیم المدرسي كافیا وملبیا لكل احتیاجات لقد انتهى الوقت الذي كان ف

الفرد والمجتمع، وآن األوان إلجراء تغییرات في سیاساتنا التعلیمیة إلحداث 
التكامل والتنسیق بین المؤسسات النظامیة وغیر النظامیة من اتحادات 
نسائیة، ونقابات عمالیة، واتحادات مزارعین، وجمعیات معلمین، وغرف 

  ز لخدمة المجتمع وغیرهاتجاریة، ومراك
 فیمكن من زیادة كفایة الفرد وتأدیة  ،من التعلیم والثقافة مدى الحیاة االستزادة

وبالتالي یشارك في زیادة اإلنتاج وتقدم المجتمع  ،واجباته االجتماعیة والمهنیة
  في مختلف المجاالت .

 وقعون أن وكثرة االهتمام به جعل التربویین یت ،تطور مفهوم التعلیم المستمر
یكون لهذا النوع من التعلیم السیادة في رسم السیاسات التعلیمیة لكثیر من 

 الدول المتقدمة والنامیة .

  عندما أعلت الجانب ،تفاعل الكثیر من الجامعات مع مبدأ التعلیم المستمر
تعمل على تحقیق التعلیم الخدمي للجامعة بفتح العدید من المراكز التي 

 المستمر 

 وم التعلیم المستمر في التربیة اإلسالمیة سواء في القران الكریم أو رسوخ مفه
في السنة النبویة . استمر التعلیم المستمر معموًال به طوال العهود األولى، 

 وصحابته والخلفاء الراشدین وعهد التابعین . عهد الرسول 
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٢٦٠  

  قبل  ،ةنعلم الفرد كیف یتعلم . مفاهیم وردت في كتابات إسالمی –تعلم لتكون
 أن تكون من شعارات التربیة الحدیثة .

  التعلیم المستمر وجد ممارسة وتطبیقًا عملیًا صارمًا عند المسلمین لتوفر الدافع
نهم من بناء  اإلیماني الذي یدفعهم إلیه، وهو الدافع اإلیماني نفسه الذي مكَّ

 تلك الدولة المترامیة األطراف .

 المستمر في التربیة اإلسالمیة أنَّ  ومن الشواهد على رسوخ مبدأ التعلیم
المسلمین أقبلوا على شراء الكتب واقتنائها طالما أصبح ذلك ممكنًا بعد انتشار 
المكتبات العامة والخاصة في كل البالد اإلسالمیة. ومن الشواهد الدالَّة على 
رسوخ مبدأ التعلیم المستمر أنَّ جمیع مؤسسات المجتمع تقوم مقام المدرسة 

 قصور الخلفاء .،البیمارستنات   ،س أدوارًا تعلیمیة مثل الرباطاتوتمار 

  إن نموذج التعلیم المستمر كإطار عام مرن یستدعي قیما إنسانیة وتربویة تكاد
ة  تكون عالمیة ویمكن أن توّظف توظیفا حیویا لتجوید األنظمة التربویة العربیّ

 وترقیتها لتواكب معطیات التجربة اإلنسانیة .

 تتاح الفرصة لإلنسان لیتلقى التعلیم المستمر ویكتسب المعرفة  یجب أن
بل المهم ما  ،الن المهم لیس الطریق الذي یسلكه طالب العلم،بوسائل متعددة

 یتعلمه وما یكتسبه 

  إن التعلیم المستمر وحده كفیال بتحقیق التنمیة المستدامة بكافة أشكالها بخلق
رات .مجتمعات تتحرك وفق هذه المعطیات وال  تصوّ

  یة متزایدة خالل العقود القلیلة إن هذا التعلیم المستمر الذي بدأ یأخذ أهمّ
رات التكنولوجیة  الماضیة، من المتوقع أن تزداد أهمیته في ظّل التطوّ
ة في بیئة العمل ومتطّلباته وطرق  المتسارعة، والتي تؤدي إلى تغییرات مستمرّ

ص التعلیم لهؤالء الذین لم یحصلوا أدائه. ویعمل هذا التعلیم على توفیر فر 
علیها من قبل، أو الذین التحقوا بوظائف ال تتّفق مع رغباتهم وتخصصاتهم، 
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 ٢٦١

رات التكنولوجیة ویكونون بحاجة إلى  أو من تدهورت مهاراتهم بسبب التغیّ
 إعادة التعلیم أو التدریب .

  ي منشود، ال یمكن أن یتحقّق ة كمطلب تنموّ في ظّل تربیة أن التّربیة المستمرّ
كالسیكیة تنظر إلى التّربیة على أنها حكر على المراحل األولى من التنشئة 
اإلنسانیة، وتنتهي بمجرد انتهاء المتعلم من دراسته التكوینیة األولى، أیا كانت 
ابتدائیة أو ثانویة أو جامعیة. فحجم التغییر المعرفي والتعقد التكنولوجي، 

یات هندسیة ال تمّكن التنشئة التربویة والتعلیمیة جعلت المعارف تتزاید بمتوال
األولى للفرد، مهما كانت جودتها، أن تحّصن الفرد أو تكفیه للعیش بها مدى 
الحیاة، إذ البد له أن یواصل تعلیمه بشكل مستمر ومتواصل مدى الحیاة إن 

ر ذاته ویواكب التغییرات .  أراد أن یطوّ

 هو تحسین نوعیة حیاة كل فرد. ولتحقیق  إن الهدف النهائي للتعلیم المستمر
ر، وأن یطلق  هذا الهدف، فإن علیه أن یساعد الناس على التكیّف للتغیّ
العنان لقدراتهم اإلبداعیة والخالقة، وبالنتیجة فإنها تهدف إلى خلق مجتمع 
مبدع وخالق من خالل إیجاد الثقة الذاتیة الالزمة عند أفراد ذلك المجتمع. 

ب أ فرادا قادرین على مواجهة الضغوط السیاسیة واالجتماعیة وهذا یتطّل
للعصر، وقادرین على التعبیر عن مشاعرهم ویستطیعون تحقیق ذواتهم من 

 خالل التعاون مع األفراد اآلخرین.

  على الرغم من حداثة مصطلح (التنمیة المستدامة) فإن مفهومه لیس بجدید
ریم والسنة النبویة المطهرة بالعدید على اإلسالم والمسلمین. فقد حفل القرآن الك

 من النصوص التي تمثل الركائز األساسیة للتنمیة المستدامة.

  إن ما توصل إلیة الغرب في مجال التعلیم المستمر من أفكار وتنظیمات وما
جراءات إنما أتى ذلك كله  ،وما شیده لذلك من مؤسسات ،أخذ من ترتیبات وإ
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صلت إلى ما هى علیه حالیا عبر فى إطار من فكره وفلسفته التي و 
 واجتماعیة . ،صراعات فكریة

  إن النماذج التي توصل إلیها الغرب في مجال التعلیم المستمر، هي بالطبع
نماذج فكریة متقدمة ألنها نماذج وتطبیقات مضاف إلیها انجازات العصر 

 .،ومخترعاته،وتقنیاته،واكتشافاته

 لیة التربویة على المؤسسات غیر إذا كان الفكر الغربي بدأ ینفتح بالعم
وخاصة في مجال التعلیم المستمر فهذا هو عین االتجاه الذي   ،المدرسیة

حیث المجتمع كان كله  ،ساد لفترة طویلة من الزمان في الحضارة اإلسالمیة
 مدرسه .

  ویدع الفرد دوما إلى  ،االستمرار في طلب العلم یمثل نمطا من أنماط الحیاة
دراكا من التربیة البرجماتیة ألهمیة التعلیم العمل والتنمی ة المستدامة . وإ

وصاحب  ،المستمر، صاغت الدول الغربیة من القوانین ما یشجع العامل
 على طلب التعلیم المستمر . ،المهنة

 من یركب موجة التعلیم  ،أفضل ربط بین التعلیم المستمر والتنمیة المستدامة
 ،السكن ،العمل ،االمتیازات األخرىو  ،المستمر تنتظره األجور األفضل

 والحراك الوظیفي .

 الدراسات المسحیة تؤكد أن رواد التعلیم المستمر من األغنیاء دون الفقراء، 
  ومن المهنیین دون الحرفیین .

  ل عملیة تتكامل فیها التّربیة النظامیة وغیر ة المقصودة تمّث هذه التّربیة المستمرّ
عمودیا وأفقیا. " وینطوي هذا المفهوم على  النظامیة والالنظامیة تكامال

ة تحّدث طیلة حیاة الفرد، وهي  ضرورة االعتراف بأن التّربیة عملیة مستمرّ
  جزء ال یتجّزأ من طبیعته البشریة.

   یرتبط بهذا المفهوم ضرورة الربط بین التّربیة والحیاة، وهذا یعني أن المراحل
زئیة من المنظومات الكبرى التي التعلیمیة التقلیدیة ما هي إال منظومة ج
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 ٢٦٣

یتعلم من خاللها الفرد طیلة حیاته، وینبغي بالتالي أال تعّد المنظومة الوحیدة 
 للتعلیم والتعلم.

  وهذا یعني بطبیعة الحال أن المجتمع بكل مؤسساته وأجهزته یصبح مدرسة
 كبرى یتعلم من خاللها الفرد طیلة حیاته .

 الحاجة إلیه یوما بعد آخر لمواجهة التحّدیات مطلب تتزاید  ،التعلیم المستمر
الكبرى التي تواجه االقتصاد والعمل والتقانة والمعلومات والمحافظة على 
الذات والهویة. هذه الطبیعة الحضاریة للتعلیم المستمر لیست إجراء فنیا 
ى بإرادة سیاسیة واعیة  تتخذه األنظمة التربویة بقدر ما هي فلسفة ورؤیة تتبنّ

دة، وتترجم موّجهاتها ومنطلقاتها إلى برامج وأنشطة وفعالیات تمّكن من وواع
خلق المجتمع المتعلم الذي یتعلم فیه األفراد طیلة حیاتهم دون قید أو شرط 
ل التعلم والتعلیم إلى حق  من المهد إلى اللحد. وفي ضوء هذا التوّجه، یتحوّ

ر.طبیعي لألفراد، وقیمة أصیلة في المجتمع، وشرطا أسا   سیا للنموّ والتطوّ
  یجب أن تتاح الفرصة لإلنسان في التربیة البرجماتیة لیتلقى التربیة ویكتسب

بل  ،ألن المهم لیس الطریق الذي یسلكه طالب العلم،المعرفة بوسائل متعددة
وعلى هذا ینبغي أن یتمكن الطالب من اختیار ،المهم مایتعلمه  ومایكتسبه

 عرفة بكامل الحریة .الطریق المؤدى إلى العلم والم

  وفي إطار مفاهیم التعلیم المستمر، ینبغي إعادة النظر في دور المعلم في
العملیة التعلیمیة، لیصبح منسقا وموّجها ومرشدا ومساعدا على التعلیم، أكثر 
من كونه ملقنا للمعرفة ومسئوال عن تقویم أداء الطلبة. وینبغي أن تسعى 

ي مسؤولیة كلیات التّربیة لتأصیل هذا الم فهوم لدى الطلبة الذین یعّدون لتوّل
  التدریس.

 إذ أن اإلنسان ال یمكنه االنفصال  ،هذا التعلیم المستمر هو التغییر االجتماعي
كما أن النمو الفردي هدف لخدمة المجتمع . ولعله من الجدیر  ،عن مجتمعه
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معالم هذا  بنا هنا اإلشارة إلى الفلسفة البرجماتیة كونها الفلسفة التي تحدد
  النوع من التعلیم .

  ،ولعل هذه الفلسفة تبرز أهمیة التعلیم المستمر في مواجهة التغیر المستمر
وكل ذلك یصب في خدمة المجتمع الذي یصب ثقته في المتعلم بإعطائه 

ومن  ،كامل الحریة إلیمانه بضرورة أن النظام یجب أن ینبع من التلمیذ نفسه
  علیه.شعوره بالمسؤولیة الملقاة 

  التنمیة المستدامة كمفهوم حركي دینامیكي دائم التغیر، تهدف باألساس إلى
تحسین نوعیة الحیاة بما في ذلك األجیال القادمة، من خالل تحقیق التنمیة 

  االقتصادیة، وتحسین الظروف االجتماعیة والمحافظة على البیئة .
  من ذلك الدور المحوري وارتباط التربیة البرجماتیة بالتنمیة المستدامة ینطلق

والفاعل الذي تلعبه التربیة في إحداث التغیرات الهادفة إلى تحقیق هذه 
  .األهداف

  إن التربیة، بجمیع أشكالها ومستویاتها ال تمثل نهایة في حد ذاتها، بل هي
أقوى األدوات الفاعلة التي بحوزتنا إلحداث التغیرات المطلوبة لتحقیق التنمیة 

  المستدامة.
 ذا المنطلق یأتي التأكید على أهمیة الدور الذي تلعبه التربیة في تحقیق من ه

التنمیة المستدامة، وكذلك على أهمیة االرتباط بین هذین المجالین لدرجة 
ومن  .أصبح مفهوم التربیة من أجل التنمیة المستدامة لیس خیارًا بل أولویة

من أجل التنمیة  هنا جاء اعتماد األمم المتحدة للعقد العالمي للتربیة
  المستدامة.

  ن نجاح الدراسات الحدیثة أكدت على :قوة العالقة بین التنمیة والمعرفة، وإ
عملیات التنمیة مرتبطة بقدرة الدول على بناء مجتمع المعرفة والذي یمثل 

 .التعلیم الركائز األساسیة لبناء هذا المجتمع

  التوصیات:
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 ٢٦٥

  یوصى الباحث :
 شر التعلیم المستمر في ظل تنامي المعرفة والتقنیات بدراسة دور العبادة في ن

  الحدیثة .
 . دراسة تحلیلیة للتعلیم المستمر من واقع السنة النبویة 

 المخرجات . ،المعلم ،المؤسسات ،معاییر جودة التعلیم المستمر 

  بضرورة وضع منهج یفرض على المتعلم أن یعلم األقل إدراكا وتعلما أو محو
  نة كونیة .أمیة الجاهل وهى س

  ة وتوجیهها في ضوء فلسفة یة تحدیث التّربیة العربیّ تؤكد الدراسة  على أهمّ
ة.  التّربیة المستمرّ

  یة مهارات التعلیم األساسي والنظامي ینبغي أن یرّكز بشكل أكبر على أهمّ
التفكیر العلیا، وحل المشكالت. فمهارات استخدام أجهزة الذكاء االصطناعي 

لمواصلة تعلیمه ذاتیا مدى الحیاة بعیدا عن األسالیب التي تؤهل الفرد 
ة.   الكالسیكیة التي ال تزال سائدة في األنظمة التعلیمیة العربیّ

  ة ومتنوعة تلبّي احتیاجات الشرائح االجتماعیة والمهنیة توفیر برامج مستمرّ
المختلفة، كي تتمّكن بصورة مرنة من الحصول على أي نوع من التدریب 

 أي زمن تشاء، بعیدا عن القیود والضوابط الكالسیكیةترغبه، وفي 

  إن إعطاء مسألة التدریب المستمر في أثناء الخدمة مكانة محوریة ال یمكن أن
ة والتعلیم المستمر  یتم إال في إطار منظومة تؤمن حقا بجدوى التّربیة المستمرّ

 مدى الحیاة، ودوره وهدفه االقتصادي واالجتماعي.

  اع القرارعلى التربوي االستفادة من معطیات التقنیة الحدیثة، خاصة  صنّ
وسائل التعلیم عن بعد، وتوظیفها في تحقیق التعلیم المستمر لجمیع الشرائح 
المهنیة بعیدا عن الطرائق التقلیدیة، األمر الذي سیؤدي إلى إحداث تغییرات 

 نوعیة على كافة األصعدة .
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  ة كخیار استر  اتیجي لتطویر نوعیة التعلیم وجودته.االعتراف بالتّربیة المستمرّ

  العنایة بالمكتبات المدرسیة والوطنیة ومراكز مصادر المعرفة والتعلم، وتجهیزها
ة في موضوعات  باإلمكانیات الحدیثة للقیام بأدوارها، وعقد ورش عمل مستمرّ
ي، وأن تبنى هذه المكتبات  متشّعبة تلبّي احتیاجات الطالب والمجتمع المحّل

ز في األریاف والبوادي دون االقتصار على الحواضر والمدن الكبرى، والمراك
وأن تتم المساعي واالتصال بالقادرین من القطاع الخاص واألهلي لدعم هذه 

  المراكز وتمویلها للقیام بأدوارها. 
  ضرورة توفر اإلرادة السیاسیة لتطویر وتجدید النظم التربویة وتوجیهها نحو

 .مة وتوفیر الموارد الالزمة لتحقیق ذلكتحقیق التنمیة المستدا

  ال بّد من اعتماد رؤى واستراتیجیات جدیدة لنظم التربیة تأخذ بعین االعتبار
تجدید وتطویر هذه النظم بشكل دائم ومستمر لضمان مالءمتها ومواءمتها 

 .لمتطلبات المستقبل

 لیم لیست قصرًا ال بّد لهذه الرؤى واالستراتیجیات من االعتراف بأن التربیة والتع
على المؤسسة المدرسیة واعتماد نهوج تجدیدیة تؤكد على تكامل جمیع 
الخبرات التعلیمیة المدرسیة والالمدرسیة وضرورة تكامل التعلیم النظامي 

 .والتعلیم غیر النظامي

  اعتماد التعلیم والتدریب مدى الحیاة والتعلیم المستمر كأساس لتوفیر فرص
  .النوعیة العالیة للجمیعالتعلیم والتدریب ذي 

  توسیع االستثمار في استخدام تكنولوجیا المعلومات في مجاالت التعلیم المفتوح
م عن بعد ونشر المعرفة للجمیع دون قیود مؤسسیة أو مكانیة  .والتعّل

  النظر إلى التعلیم والتربیة كمتغیر أساسي في إحداث التنمیة المستدامة مع
لزامیة بناء  األخذ بعین االعتبار التوجه نحو االقتصاد المبني على المعرفة وإ

 .مجتمع المعرفة



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( الثانيمجلد المجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة االسكندریة            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٦٧

  اعتماد مناهج ومحتویات تعلیمیة تؤدي إلى زیادة الوعي بالتنمیة المستدامة في
  جوانبها االجتماعیة االقتصادیة والبیئیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٦٨  

  المراجع :
  دار صادر، بیروت، الجزء الخامس عشر. ،ابن منظور : لسان العرب - ١
) : ریاض الصالحین، ١٩٩٧بو زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي .(أ - ٢

 مؤسسة الكتب الثقافیة   ،بیروت
): التربیة اإلسالمیة.. نظمها، فلسفتها، تاریخها، ١٩٥٤أحمد شلبي(  - ٣

  مكتبة النهضة المصریة. ،القاهرة
  دار المعارف. ،القاهرة ،) : جون دیوى١٩٦٨أحمد فؤاد األهوانى ( - ٤
) : تعلَّم لتكون، ترجمة حنفي عیسى، ١٩٧٩آخرون".(أدجار فور "و  - ٥

  الوطنیة للنشر والتوزیع.  الیونسكو، الجزائر، الشركة
دار الفكر  ،): التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي٢٠٠٦بركات علي بركات. ( - ٦

  القاهرة  ،العربي
ترجمة عبد العزیز عبد  ،): التربیة في العصر الحدیث١٩٨٧جون دیوى .( - ٧

  مكتبة النهضة. ،القاهرة ،الجزء األول ،٢ط ،المجید
، ابع الهجريهـ): التربیة اإلسالمیة في القرن الر ١٤٠١حسن عبد العال ( - ٨

  العربي . دار الفكر ،القاهرة
 ،) : األصول التربویة فى بناء المجتمع١٩٧٢حسین سلیمان قدورة.( - ٩

  دار المعارف. ،القاهرة
یة "مختارات من مؤلفاته ): قاموس جون دیوى للترب١٩٦٤رالف ب. وین .( -١٠

  مكتبة األنجلو المصریة. ،ترجمة محمد على العریان، القاهرة -"
) : دور التعلیم الجامعي المفتوح في تلبیة ٢٠٠٨رزق منصور بدیوى.( -١١

مجله كلیة التربیة  ،دراسة میدانیة ،احتیاجات التنمیة بسیناء
   ٦٠العدد  ،بالزقازیق



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( الثانيمجلد المجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة االسكندریة            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٦٩

دراسة  ،جتماعیة في السنة النبویة): التربیة اال١٩٨٨رفعت عمر عزوز.( -١٢
كلیة  ،جامعة جنوب الوادي ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،تحلیلیة

  التربیة بقنا.
 ،التربوي اإلسالمي لم في التراث: صفات المع)٢٠٠٨.(رفعت عمر عزوز -١٣

تكامل التربیة والعلوم  ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي األول
كلیة التربیة  ،الحادي والعشرینمعلم القرن  إعداد واآلداب
  فبرایر  ٢٤ -٢٣،بالغردقة

) : دور التربیة المستمرة فى تحقیق رسالة ٢٠٠٤زهراء احمد محمد.( -١٤
مجلة جامعة القران الكریم  ،السودان ،وأهداف جامعة القران الكریم

  ٩العدد ،والعلوم االسالمیة
 ،بوي، القاهرة): دراسات في تاریخ الفكر التر ١٩٧٧سید إبراهیم الجیار.( -١٥

  مكتبة غریب.
دراسة  ،): تعلیم الكبار١٩٨٢شكري عباس حلمي ومحمد جمال نویر.( -١٦

لبعض قضایا التعلیم غیر النظامي فى إطار مفهوم التعلیم 
  المستمر،القاهرة،مكتبة وهبة

دار  ،القاهرة ،): تطور النظریة التربویة١٩٦٤صالح عبد العزیز.( -١٧
  المعارف.

وثیقة مقدمة للدعم  ،:محاضرات في فلسفة التربیة )٢٠٠٦عبد الحكیم كرام.( -١٨
  الجمهوریة الجزائریة. ،البیداغوجي للطلبة

الریاض، ،: الجامعة والتعلیم المستمر)١٩٨٣عبد الجواد نور الدین محمد.( -١٩
  دار العلوم.

سلسلة  ،الكویت ،) : تربیة الیسر وتخلف التنمیة١٩٨٥عبد العزیز جالل.( -٢٠
  ).٩١عالم المعرفة عدد (



  رفعت عمر عزوزد.  )(كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالبرجماتیة والتربیة اإلسالمیة التربیة بین المستمر التعلیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧٠  

):  التعلیم مدى الحیاة في اإلسالم دراسة تقدمت ١٩٧٦د الغنى عبود (عب -٢١
) علوم (جامعة الدول العربیةالعربیة للتربیة والثقافة وال بها المنظمة

للتربیة وتعلیم الكبار الذي عقد في المدة من  إلى المؤتمر الدولي
  السالم تنزانیا. بدار١٩٧٦/یونیة٢٦-٢١

األصول التربویة في اإلسالم، المركز من  :)١٩٧٧عبد الفتاح جالل ( -٢٢
 ،الدولي للتعلیم الوظیفي للكبار في العالم العربي، سرس اللیان

  جمهوریة  مصر العربیة 
): أصول التعلیم والتربیة وقیمتها المعرفیة من ٢٠٠٦عبد الفتاح الزنبقى. ( -٢٣

النبویة في الحدیث والفقه بین الروایة والدرایة في  خالل السنة
لمالكیة، جامعةالحسن الثاني المحمدیة،كلیة اآلداب المدرسة ا

البیضاءالمغرب،الندوة العلمیة الدولیة الثالثة  لدارا والعلوم اإلنسانیة
للحدیث الشریف حول : القیمالحضاریة في السنة النبویة األمانة 

  العامة لندوة الحدیث 
ضارة إنسانیة : دور التّربیة والثقافة في بناء ح)١٩٨٨عبد اهللا عبد الدایم.( -٢٤

ة اإلسالمیة بین صدام الثقافات وتفاعلها،  جدیدة. الثقافة العربیّ
  بیروت، دار الطلیعة.

: تعلیم الكبار والقیم اإلنسانیة المستحّدثة في )١٩٩٣عبد اهللا عبد الدائم.( -٢٥
  ٤٠ظّل النظام العالمي الجدید، مجلة تعلیم الجماهیر، العدد 

، ٢ط، الجزء األول،الفلسفة والفالسفة : موسوعة)١٩٩٩عبد المنعم الحفنى.( -٢٦
 .مكتبة مدبولى،القاهرة

تصدرها  ،صحیفة التربیة،: منهج التربیة اإلسالمیة)١٩٩٧على القاضي.( -٢٧
السنة  ،العدد الثالث ،القاهرة ،رابطة خریجى معاهد وكلیات التربیة

  .التاسعة والعشرون



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( الثانيمجلد المجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة االسكندریة            
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 ٢٧١

المیة في : فلسفة التربیة اإلس)١٩٨٧ى خلیل مصطفى أبو العینین.(عل -٢٨
  مكتبة إبراهیم الحلبي. ،المدینة المنورة ،٣القران الكریم، ط

): التربیة اإلسالمیة في تنمیة ١٩٨٧على خلیل مصطفى أبو العینین .( -٢٩
، المدینة ٢الركائز والمضامین التربویة، ط،المجتمع اإلسالمي

  .مكتبة إبراهیم  الحلبي  ،المنورة
 ،بیروت ،یات واألفكار التربویة): تطور النظر ١٩٧١(عمر محمد الشیبانى. -٣٠

 .دار الثقافة
یم المستمر في مجال : التعل)١٩٨٦للتربیة والثقافة والعلوم (المنظمة العربیة  -٣١

األسس، المفاهیم، اإلستراتیجیة، بغداد، مطبعة  .تعلیم الكبار
  اإلرشاد.

  دار المعارف. ،القاهرة ،) : العمل في اإلسالم١٩٨٣عیسى عبده.( -٣٢
: رؤیة مستقبلیة للتربیة والتعلیم في المملكة )١٩٩٩ید.(محمد أحمد الرش -٣٣

ة السعودیة في مائة  ة السعودیة، بحوث مؤتمر المملكة العربیّ العربیّ
  .عام. الریاض

): تاریخ التعلیم في األندلس، القاهرة، دار ١٩٨٢محمد عبد الحمید عیسى.( -٣٤
  الفكر العربي.

ن العلم، دار الكتاب ): موقف اإلسالم م١٩٨٠محمد معروف الدوالیبي .( -٣٥
  اللبناني، بیروت.

ة المفتوحة ودورها في تعلیم الكبار، ١٩٩٦محمود قمبر.( -٣٦ ): الجامعات العربیّ
ة في مجال الجامعات المفتوحة  ،دراسة مقارنة. التجارب العربیّ

ة للتربیة والثقافة والعلوم. تونس . مة العربیّ   المنّظ
ة٢٠٠٤محي الدین توق.( -٣٧ رها.  ): التّربیة المستمرّ ودور الجامعات في تطوّ

 .العربّي. العدد الخامس عشررسالة الخلیج 
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