
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ثراء املعّلم ثروة املتعّلم

 

 :العملية التعليمية هلا ثالثة أركان، يتأثّر بعضها ببعضمن املعلوم أن 

 .املعّلم .1
 .والطالب .2
 .واملنهج .3

 

 

 :املناهج يف احلقيقة عبارة عن 

 .متون يفّككها املعّلم 
 .ورموز وإشارات يفّهمها املعّلم لطالبه 

 

 نقاط قوة املناهج وضعفه تعتمد على ثراء املعّلمأن : ييمنا للمناهجوعلى ذلك البد أن نالحظ حال تق

 :فمعّلٌم ثريٌّ يف معلوماته عميٌق يف فمهمه، البد أن يكون

 قويٌّ يف طرحه  
 مؤثّ ٌر على طالبه 
 حمّرٌك لوجداهنم 
 مقّرٌب لألمور 

 .وهذا كله يعتمد على ثرائه

العملية 
التعليمية هلا  
 ثالثة أركان

 املعّلم 

 املنهج الطالب

متون يفّككها 
 املعّلم

ورموز وإشارات 
يفّهمها املعّلم 
 لطالبه

املناهج 
 عبارة عن

معّلٌم ثريٌّ 
يف 

 معلوماته 

عميٌق يف 
 فمهمه

 :  البد أن يكون
قويٌّ يف طرحه، 
مؤّثٌر على طالبه، 
حمّرٌك لوجدانهم، 
 مقّرٌب لألمور



إّن فهمنا الدقيق ألثر العملّية التعليمّية على الطالب وكيف أّن املعلومات العميقة املرتابطة من املعّلم سبب إلثارة 
مشاعره، معلومات عميقة مرتابطة من جهة املعلمة سبب إلثارة مشاعر الطالب، مشاعر الطالب تتأثّر بعمق هذه 

لم، مث إن مشاعر الطالب ستؤثر على جوارحه، فمعلم ثرّي سيحّرك شعور الطالب جتاه املعلومات وبثراء هذا املع
 . املعلومات، فيصبح الطالب غاية يف احلرص على العلم، غاية يف احلرص على البحث

 

ا ليس فقط من املعلومات إمن-ليتكّون لدى الطالب ثروة  ا إثراء املعّلم باملعلوماتمن املهم جد  فعلى ذلك سيكون 
 .من مشاعره جتاه املعلومات اليت ستتكّون له من خالل عمق معلومات املعّلم وترابطها -ثروة

 : ، فلو تبّينت لنا هذه القاعدة يف العلم اليت تقول أن العلم هووالطريق إىل ثراء املعّلم واضح

 أن تعلم ما تعلم  .1
 وأن تعلم ما ال تعلم .2
 .تعلموأن تعلم من أين تأيت مبا ال  .3

 

، العلم ثالثة كلمات، أنت أيها املعلم جيب عليك أن تعلم بوضوح ماذا تعلم، وأن يكون أيضا واضح لك ما ال تعلمه
 .وأن تكون مصادر املعلومات أيضا معلومة عندك، فتعلم من أين تأيت مبا ال تعلم

ويكون هذا التقييم دقيق وليس ، ه للدرسحيتاج املعلّم أن يقّيم معلوماته قبل فرتة كافية من إعطائعلى هذه القاعدة 
 تقييما سطحي ا

 ويستطيع أن يعّّب عنه بطالقة ،يفهمه :معلومفيحّدد ما هو 

عليه ال يفهمه ويصعب عليه التعبري عنه، مث يشّكل له قائمة بالكتب واملراجع اليت تبحث  غامضوحيّدد أيضا ما هو 
 .يف هذا املوضوع

 .بالضبط ما يعلم وحّدد بالضبط ما ال يعلموهبا سيثري نفسه بعد ما حّدد 

أن تعلم ما 
 تعلم 

 وأن تعلم ما ال تعلم

وأن تعلم من 
أين تأتي مبا ال 
 تعلم

 العلم

 إلثارة مشاعر الطالبسبب من جهة املعلمة  مرتابطة عميقةمعلومات 



وهو قدرتك على التعبري عما  حال حتديدك ما تعلم جيب أن يكون هناك مقياس دقيقوهو أنك : هناك شرط مهم  
 .، فكل ما ال تستطيع أن تعّّب عنه سيكون بالنسبة للطالب جهلتعلمه

معلم اآلن حّدد ما تعلم يف هذا الدرس بوضوح، وحّدد علمك هو ما تستطيع أن تعّّب عنه فتنقله للطالب، فأنت يا 
 .ما ال تعلمه، مث احبث عما ال تعلمه يف الكتب واملراجع

 

ميكن أن يكون من أعماله أو من توصياته أن تتكّون قاعدة معلوماتية  فبعض الربامج املباركة
 بن  املعلومات على الشبكة العاملية لكل درس من الدروس، حبيث يستطيع املعلم أن يرجع إىل

 .ويثري نفسه فيكون عميقا يف طرحه، وتكون أفكار دروسه مرتابطة كما ينبغي

اليت هي مبثابة اإلشارات اليت تدّلك املناهج ، وهكذا ال نضع احلمل كله على بعض الّبامج قّدمهاتوهذه خدمة مهمة 
 .على الطريق

 

 .قصد وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهذا واهلل أعلم وهو سبحانه وتعاىل من وراء ال


