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األساتذة  بعض  يحمله  كان  الذي  التحضري  دفرت  أذكر  زلت  ال 

أّن  حتى  املرجع،  هو  ويبقى  أوراقه  تَْصَفرُّ  سنة،  إىل  سنة  من 

بعض املعلِّمني يْضفون عىل ذلك “املرجع” هالة من القداسة من 

شّدة متّسكهم بأساليبهم املعتادة، وإذا طلبت منهم إعادة النظر 

ملا حدث من تطّورات سواء أكان  يف كيفيّة تحضري الدرس وفقاً 

عىل مستوى املنهج أو الوسائل أو الطرائق، لرسدوا لك األسامء 

املشهورة التي خّرجها دفرت التحضري إيّاه.

ال تقع املسؤوليّة عىل املعلم وحده، فعندما تهمل اإلدارة عمليّة 

املاّديّة  الحوافز  تأمني  يف  وتقرّص  للمعلّمني،  املستمّر  التدريب 

الضغوط  أسرية  العامل  هذا  يف  األرشف  املهنة  وترتك  واملعنويّة، 

له  الحياتيّة، فإّن املعلّم سيكون حصيلة هذه املعوقات التي تحوِّ

إىل ما يشبه اآللة التي تكّرر ما تعرف؛ ألنّه ال ميلك الوقت الكايف 

وال “ترف” إعادة النظر فيام يعرف. 

وال شّك أّن ساحة العمل الرتبوّي مل تخُل من نجوميّة املعلّمني 

“اإلبداعينّي”، ولكّنها تبقى يف أجواء التعليم الكّمي ظواهر فريدة، 

جهاد سعد
خبري تربوّي وباحث يف الشؤون الفكرّيةـ لبن�ان
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ما مل يكن اإلبداع هدفاً وبرنامجاً وسياسة تربويّة توفّر لها اإلدارات 

املعنيّة كّل ظروف النجاح والظهور والتطّور.

التعليم اإلبداعّي هو احلّل:

فبإمكان  غنيّة،  أو  متواضعة  املدرسة  تكون  أن  بني  فرق  ال 

املعلّم املخلص أن يُحِدث الفرق ويردم الهّوة إذا كان يتمتّع 

بالضمري الحّي، وبالقدرة عىل البحث، وبالرغبة يف التجديد، 

التي تحّول املهنة الرتيبة ال إىل مزرعة للقدرات واملهارات 

عند التالمذة فحسب، بل إىل فرصة دامئة لبناء الذات... 

فام هي املجاالت التي يتدّخل فيها املعلّم وأين؟

املناهج مستويات، فهناك “املنهج الرسمّي” املعتمد من 

املؤّسسات  لجميع  ملزمة  مبراسيم  يصدر  والذي  الدولة، 

ُدور  تصدره  الذي  املكتوب”  “املنهج  وهناك  الرتبويّة، 

الرسمّي،  للمنهج  املؤلِّفني  فهم  عن  يعرّب  وهو  النرش، 

وهناك “املنهج املعلّم”، وهو ما يتمّكن املعلم من نقله 

من  والطالب  التالمذة  يف  إيقاظه  أو  بعثه  أو  زرعه  أو 

ومهارات  وقدرات  ومواقف  وقيم  ومفاهيم  معارف 

املعلّم  إبداع  ساحة  هو  األخري  املنهج  وهذا  وكفايات، 

سواء أكان عىل مستوى املحتوى أم الطريقة والوسائل. 

وهناك منهج آخر خطري نسّميه “املنهج الخفّي”، وهو منهج غري مقصود 

ينقله املدّرس بسلوكه يف الصف بقّوة القدوة، ويتأثّر به الطالب سلباً أو 

إيجاباً،  فكثرياً ما نجد  الطلبة أو الطالبات متأثّرين بطريقة كالم مدّرس، أو بأسلوبه يف 

التي يعرّب فيها عن غضبه أو ببعض  بالطريقة  أو  التي يرتديها  إدارة الصف، أو حتى باأللوان 

الكلامت التي يستخدمها، ما يلقي عبئاً ثقيالً عىل املعلّم الذي يصبح ملزماً مبراقبة نفسه، بل قد 

يّضطّر إىل  تكلّف السلوك املخالف لطبعه يف الصف ليك تكون قوة القدوة إيجابيّة دامئاً.

يبتكر مقاربات غري  املبدع حينام  الخفي تظهر شخصيّة املدّرس  املنهج املعلّم واملنهج  ومن 

أو  التعليميّة،  للعمليّة  محور  إىل  التلميذ  تحويل  من  يتمّكن  بحيث  التعليميّة،  للامدة  مألوفة 

السري، من  إىل رشطّي  الباص،  املعلّم من سائق  يتحّول  عندما  الناشطة:  الطرائق  نقول يف  كام 
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نقل املعلومة إىل إقدار التلميذ عىل الوصول إليها، فهل يقترص هذا األمر عىل 

األساتذة املوهوبني؟ ال شّك أّن املقّومات الشخصّية تقوم بدور أساس يف هذه 

العملّية، ولكن تطّور الوسائل اليوم وظهور الرثوة املعلوماتّية وسهولة البحث 

تسمح بإبداع اإلبداع أو باستعارته.

املعّلم املبدع باحثًا:

املعتمد،  الكتاب  يتضّمنه  أبدّي، ال يكتفي مبا  املبدع طالب وباحث  املعلّم 

التامرين  عىل  مطّلعاً  عام،  كّل  وينّميها يف  وإلكرتونيّة  ورقيّة  مكتبة  يبني  بل 

والنشاطات املستحدثة، وال عزاء لدفرت التحضري األصفر الذي يتحّول يف أحسن 

األحوال إىل تراث مجيد.

الكتاب املعتمد عند املعلّم املبدع هو يف أحسن األحوال وجهة نظر أبداها 

املؤلّفون املتخّصصون يف املادة من زاويتهم، أّما املنهج املعلّم، فهو ذلك املزيج 

من الطالب وقدراته واملعلم ومهاراته، وما حوت الكتب املتخّصصة واملواقع 

اإللكرتونيّة التعليميّة من أنشطة تحّرك يف املتعلّم سبل التفكري وتشّجع حامسة 

دون جهد  الرتكيز  فرتة  وتطيل  االنتباه،  وتجذب  الحواس،  وتستفّز  املنافسة، 

يُذكر، وتراعي الفروقات الفرديّة، فهذا مترين يخاطب الذكاء البرصّي، وآخر 

يخاطب الذكاء السمعّي، وتلك مجموعة من األسئلة تستنفر التحليل. وتتغرّي 

مع كّل نشاط وضعيّات التعلم، ويتمّدد الصف إىل املخترب وامللعب، بل وإىل 

خارج املدرسة عندما يقتيض األمر. 

بأقّل  املعلومات  من  قدر  أكرب  لتقديم  فتُستخدم  اإللكرتونيّة  الوسائل  أّما 

وقت ممكن، ومللء الثواين العزيزة من الحّصة التعليميّة بإدارة صارمة لوقت 

النشاط تكفي ملشاركة فاعلة تصل أحياناً إىل ما يشبه الفوىض املنظّمة.

إّن املعلّم املبدع يسأل أكرث مام يجيب، ويدير الحوار أكرث مام يحارض، ويكّرر 

إّن  أراك”.  حتى  “كلّمني  الشهرية:  سقراط  مقولة  التعليمّي  سلوكه  يف  دامئاً 

حركة التلميذ ومفرداته وطريقة تفاعله تجعل منه تقريراً مييش عىل قدمني، 

يَُقّوم املدّرس من خالله مدى تحّقق الهدف من الحّصة التعليميّة أو من الدرس 

أبحاث  حقل  إىل  النشطة  العمليّة  هذه  يف  الطالب  ويتحّول  املحور،  من  أو 

املدّرس، ما نوع الذكاء الذي يتمتّع به؟ وكيف ميكن االستفادة منه لتنشيط 

التغيري  يف  تظهر  مل  والتي  بعد  تتحّقق  مل  التي  األهداف  هي  وما  اآلخرين؟ 
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املنشود للسلوك الذهنّي والعميّل للمتعلِّم؟ وما هي األنشطة املناسبة واملكّملة 

لهذا النوع من الفروقات الفرديّة بالذات؟ إّن كّل تلميذ يتحّول إىل أطروحة 

قامئة بذاتها يتعلّم منها املعلّم سبل التطوير املستمّر لطرائق التدريس والتقويم 

املعلّم نفسه مع كّل صّف  الصّفيّة... وهكذا يجد  الفّعال واإلدارة  والتواصل 

فيجّدد  للمتعلّمني،  املختلفة  القدرات  تطرحها  مختلفة  تحّديات  أمام  جديد 

ويتجّدد ويحّرك ويتحرك، ويذهب بقدراته وبقدرات تالمذته وقابليّاتهم إىل 

ل التلميذ إىل  أقصاها. هذا هو املقصود عندما نقول إّن الطرائق الناشطة تحوِّ

محور للعمليّة التعليميّة، يعني تغيري “كوبرنييك” يجعل املعلّم يطوف حول 

لقلبه  قائداً  هو،  كام  له  محبّاً  وقابليّاته،  وقدراته  حاجاته  عن  باحثاً  املتعلّم، 

وعقله وسلوكه إىل ما يجب أن يكون.

متطّلبات التعليم اإلبداعّي:

 يدرك املعلّم املبدع بوعي عميّل أّن موقعه من العمليّة التعليميّة قد تغرّي، 

وأّن دوره األساس أصبح تعليم الولد كيف يتعلّم، فلم يعد هو مصدر العلم 

األساس، بل هو رشارة االنطالق، فال يوجد منهج اليوم ميكنه أن يعلّم الولد 

كّل ما سيحتاجه يف املستقبل، وذلك يف ظّل هذا التغرّي املتسارع الذي يؤّدي إىل 

انقراض مهن وظهور أخرى.

ليس كّل من يقف يف الصف اليوم قد اختار هذه املهنة بإرادته الحّرة، بل 

األغلب أّن األقدار ساقته إليها، ولكن ليس بإمكانه أن يربع فيها إذا مل يحبّها 

بشغف يالمس الزهد والتصوف، والحّب وحده هو الوصفة السحريّة لتخفيف 

العناء والجهد والفرح باإلنجاز. وهو الذي يحّول املعلم إىل نحلة نشطة بني 

الكتب واملواقع الختيار ما يناسب الدرس والهدف والتالمذة من عسل املعرفة.

واملبدع  الباحث  املعلّم  فإّن  قاسية،  واملدرسة  املعلّم  كانت ظروف  ومهام 

واملحّب ميتد جرساً حانياً بني املتعلّم الفقري واملستقبل الباهر، وليس من قبيل 

املبالغة أن نقول: كم من ثورة أصلحت أّمة بدأت تباشريها يف صف متواضع 

بني أحضان معلّم محب.

فثْق بنفسك يأ أيخ املعلّ وأصنع ثورتك




