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 أبعاد العالقة بين العلم والتعليم والعمل
 في المجتمع المعاصر     

 نصر عاشور الشيباني .د.أ                                 
 قسم علم االجتماع/ جامعة طرابلس                         

 : تمهيد 
لقد  .الشك أننا نعيش في عصر يمكن أن نسميه بعصر العلم 

 وثابتهاكتشاف المنهج العلمي الى إحداث ثورة علمية تسير بخطى سريعة  ىأد
تطورًا   لقد شهد المنهج العلميو  .ي ملنشاط متواصل يعرف بإسم البحث العبواسطة 
السابع عشر بحيث أنه إنتشارًا عظيما في النشاط البحثي العلمي منذ القرن  هائاًل و

 Westfall،4791) لعقلية للحضارة المعاصرة أصبح مند القرن العشرين السمة ا
and Giere ). اإلنسانيومع تطور العلم ووضوح فائدته في الحياة تطور الوعي 

طبيق حيث أصبحت سعادة الناس في هذه الحياة تعتمد على تبالعلم ودوره  بأهمية
  .(4141ني، الشيبا) الحقائق العلمية 

صحيح أن البعض فقط مما يسمون بالعلماء والجامعات 
ايضًا وذلك  وباألمسومراكز االبحاث العلمية هم الذين ينتجون العلم في العالم اليوم 

قي أو الذي يعرف البحث العلمي الصحيح والحقيالبعض فقط هذا سوى أن  ءلشي ال
هو الطريق  الصحيح والحقيقيوالبحث العلمي . يمتلك مقومات هذا البحث العلمي 

لقد نجحت  .الوحيد للوصول إلى العلم كما نشاهد اليوم في المجتمعات المتقدمة 
المجتمعات المتقدمة في خلق وتطوير قاعدة بحثية صلبة كانت االساس المتين لتقدم 

، في مقابل ذلك نجد أن الكثير من الدول خاصة لمجتمعات في جميع المجاالتهذه ا
من العالم الثالث مازالت متخلفة على الرغم من أحتضانها للكثير من تلك التي 
ث أن االجابة عن هذا السؤال قد تكون ومراكز البحث العلمي فلماذا ؟ حي الجامعات
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ضرورية لنا في تحقيق تنمية حقيقة على أساس من العالقة التبادلية بين العلم والتعليم 
أن نحاول فهم كيف أيضا ي منا هذا ما يستدعبوالعمل في المجتمع المعاصر ور 

تقدمت المجتمعات المتقدمة ولماذا ؟ ال أعرف أن أحدًا من العالم الثالث حاول 
 .التصدي لمثل هذه االسئلة على أسس علمية صحيحة 

إلى المساهمة في توضيح أبعاد العالقة  مقالةوتهدف هذه ال
حقق بها هذه العالقة توالكيفية التي ت، تعليم والعمل في المجتمع المعاصربين العلم وال

طالة النوعية بفي زمن بدأت فيه الكثير من المجتمعات في هذا العالم تعاني من ال
لقد أصبح البحث عن العمل والحصول عليه . بشكل خاص والبطالة بشكل عام 

الذع للتعليم أو لنقد هاجسًا للكثير من الناس ، كما أصبح هذا الهاجس مصدرًا 
وانبه في المجتمع المعاصر حيث يصادفنا هذا التحدي من الطالب وأوليا لبعض ج

المور في وسائل االعالم ومصادر المعلومات المختلفة تأتي الشبكة العنكبوتية على ا
على  مقالةوأخيرًا نود أن نشير الى أن الباحث قد أعتمد في تطوير هذه ال. رأسها 

خبرة الباحث الشخصية  دون إي إخالل إلى معرفة و  باإلضافةمصادر علمية جاهزة 
تير من ذلك في مثل هذه الحاالت بصدق وموضوعية البحث العلمي كما حذر ال

سعيد عياد الدكتور  لألستاذوفي الختام أسجل كل الشكر والتقدير (.4777،91التير، )
بقراءة مسودة هذا العمل  ماعلى تفضلهعوض سليم خليفة و االستاذ الدكتور  أمطير

 واألخطاءلقيمة أثرًا كبيرًا في تطوير هذا العمل أما النقص ا ماحيث كان لمالحظاته
 .وحدهفهي مسئولية الباحث 

 :  أبعاد العالقة بين العلم والتعليم والعمل 

ربما يدرك القارئ من التمهيد السابق أنه يمكن تعريف العلم 
استخدام التي نصل إليها بالبحث العلمي القائم على بأنه المعرفة العلمية المصنفة 
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 يذهب إليه الكثير من المشتغلين بمناهج ، وأن هذا التعريف يتفق مع ماالمنهج العلمي
علم ولما كان ال (. Babbie ، 1983،4777،التير4771حسن ) البحث العلمي 
والمبادرة في  اإلبداعودعوة إلى ة هو حركة تجديد في مقابل الجمود،بطبيعته الدينامي

مقابل السكون والتحجر الفكري والمادي وهو أيضًا دعوة الى الحق في مقابل الباطل 
فالعلم ليس فقط هو القوة الدافعة . فإن العلم بالتالي حركة دائمة إلى االمام إلى التقدم 

نشاط االجتماعي مطرد التطور في الزمن ضارة من حيث أنه عملية دينامية لالى الح
عي بين العلم والو  الجدليةوهذه العالقة . بل يخلق العلم اطارا ثقافيا واجتماعيًا متجددا 

فالعلم الذي ليس له .ح على تسميته بالحضارة أصطل االجتماعي هو الذي يصنع ما
. همة للبحث العلمي هو سليل الفاعلية االجتماعية الن إلخ... قدين أو لون أو عر 

من حيث أن كل حضارة هي  قح الحضارات في العالمكما أن العلم هو مصدر لتال
ولكن  .(4711زكريا، ) السابقة والحضارات الالحقة أيضاً داعي للحضارات إمتداد اب

 ؟  عملكيف يؤثر العلم في ال

العلم قد يكون في شكل سلعة جاهزة للتطبيق وخير مثال على 
المنهج  اكتشافهذا في المجتمعات االنسانية هو النهضة الصناعية الحديثة حيث أن 

إحداث  في اً حاسم متواصلة كان عامالً  واكتشافات اختراعاتقاد إليه من  العلمي وما
( + 411، 4144الشيباني ، )في االستمرار والتقدم بها و النهضة الصناعية الحديثة 

قدرات ومهارات علمية معارف علمية تتضمن  كما يكون العلم أيضًا في شكل  .
لهذه العلوم المختلفة بترجمتها إلى مهن  مختلفة تعرف بإسم العلوم ، ويقوم المتعلمون 

خصائي  مختلفة أيضًا وذلك مثل طبيب ومحامي ومعلم وممرض وطيار ومهندس وا 
خصائي نفسي ومحلل بيانات  إجتماعي العلم بين وفي هذا تتجلى العالقة . إلخ ....وا 

 . العمل في أوضح صورها و 
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علم في الناس من خالل مساعدتهم على تطوير ملكة ويؤثر ال
وهذه العقلية العلمية ليست فقط مصدرًا للمبادرة . التفكير العلمي أو العقلية العلمية 

ق العالقة بين العلم والعمل في المجتمع ، ولكن التفكير التي من خاللها تتحق واإلبداع
لف من خالل جعل العلمي أو العقلية العلمية هي أيضًا بداية الخروج من ظالم التخ

فاهلل سبحانه وتعالى .  من ضعف واستسالم لواقع مريض  الناس يغيروا مابأنفسهم 
  .(  44االية ،) رة الرعد سو " إن اهلل اليغير مابقوم حتى يغيروا مابإنفسهم " يقول 

ن الشمولية العلمية هي العامل الحاسم في إطالق التقدم إ
العلم وشيوع االنجازات العلمية مع  انتشارالمنشود على كل المستويات من خالل 

ثمارها االجتماعية  والفكرية والمادية والعملية مما يؤدي إلى ميالد ثقافة علمية نزاعة 
) لها الغلبة على الثقافة التقليدية الجامدة بإستمرار حتى تكون  واإلبداعإلى التطور 
إن الوعي بالعلم يتضمن ثقة الفرد والمجتمع في الحلول ( . 19، 4144غريبين ، 

العلمية والعمل على إستخدام العلم والتفكير العلمي في التعامل مع قضايا ومشكالت 
ن يكون الوعي بالعلم جانبًا مهمًا لذلك يجب أ. الحياة التي يأتي العمل على رأسها 

من المركب الثقافي في المجتمع وهذه مسئولية المفكرين والكتاب وأهل العلم والثقافة 
مافعله المفكرون في عصر النهضة االوروبية من أمثال على هذا عامة وخير مثال 

غير أن . إلخ..... وديكارت وهيجل وجون لوكو كيتسنو سو ومو ليتير وجان جاك ر و ف
يعني فقط االحاطة بالمعلومات والمعارف العلمية على أهمية ذلك  الوعي بالعلم ال

لى ولكن الوعي بالعلم يعني وهو األهم ترجمته في شكل سلوك مل تزم بالفكر العلمي وا 
تشكل النظرة العلمية التي يجب أن تكون جزءًا من الثقافة السائدة في  خصائص

راسخة تكون مصدرًا سفة حياة شاملة وعقيدة وعي بالعلم فلالمجتمع بحيث يصبح ال
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ير وتحدد بالتالي السلوك واالتجاهات والميول وتقود التفك لألفكار
 ( . 4119هيتي،ال،4777التير،)

ذا كان العلم هو عامل أساسي في تطوير العمل في المجتمع  وا 
أن الحديث ، فإن التعليم هو الجسر الذي يعبر عليه العلم إلى ميدان العمل حيث 

( جين يالخر ) التعليم هو الوسيلة الرئيسية لنشر العلم ليتحول على األيدي المتعلمة  
إلى فرص وبرامج عمل في مشروعات مختلفة منها الفردي ومنها الجماعي ومنها 

إلخ ......المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومنها الرسمية ومنها غير الرسمية 
العالقة  لفاعليةزيلي مع القمامة في البرازيل هي مثال جيد وربما قصة المهندس البرا. 

لقد  .بين العلم والتعليم والعمل في تحقيق التقدم وحل المشكالت التي تواجه المجتمع
بادر بإنشاء مصنع لتدوير هذه القمامة يعمل أسترعت أكوام القمامة هذا المهندس ف

 . اليوم صناعة عالمية ، ولقد أصبح تدوير القمامة فيه المئات من الناس 

يجب النظر الى العلم على أنه معرفة علمية تتصف بالتراكم 
تلفة على أساس أنها كما يجب النظر الى مراحل التعليم المخ. والتطور المستمر 

 لذلك ال. ترتبط بعالقة تكاملية غير مفصولة عن بعضها البعض  مصادر تأثير
مجتمع معين بينما التعليم الثانوي أو يد في نتوقع أن يكون هناك تعليم جامعي ج

يصدق القارئ أن عدد طالب  ربما الو  .التعليم المتوسط غير جيد في هذا المجتمع 
المرحلة المتوسطة بأنواعها المختلفة في بريطانيا التي تسمح لهم السياسة التعليمية 

بالجامعات سنويًا هو حسب معرفتي أقل من عدد طالب المرحلة  بااللتحاقالبريطانية 
الثانوية والمتوسطة الذي يلتحق سنويًا بالجامعات في بعض البالد العربية مما أنعكس 
سلبًا على التعليم الجامعي في بعض هذه البالد العربية خاصة تلك التي تفتقر للموارد 

إن التعليم الجيد . الكثرة تحرم الود : قول المادية الكافية فينطبق عليها المثل الذي ي
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إكتشاف خطًأ في حسابات وكالة ناسا األمريكية في من مكن طفل ألماني  هو الذي 
تقدير مدى إقتراب جرم سماوي من األرض وتلقى رسالة من وكالة ناسا تعترف له 

التعليم الضعيف هو الذي ، بينما ( www.mawhopon.net)فيها بصحة حساباته 
إجابات عينة من طالب كلية الهندسة بأحدى الجامعات العربية على أسئلة  لجع

مخجلة  (  بي بي سي ) بسيطة في مقابلة معهم على محطة االذاعة البريطانية 
بداع لفرص ن يجإذ. جداً  ب أن يكون هناك علم وتعليم لنشر العلم وعملية خلق وا 

 .عمل وفق السياقات المتوفرة في المجتمع 

 ت الحاضر الشكل المؤسسي في العالمتعليم في الوقأتخذ ال
نستطيع القول أن الرغبة في العلم هي رغبة عالمية على الرغم من العوائق . كله 

قطع التعليم و  .إلخ في جميع أنحاء العالم .... االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
كبيرًا كمًا وكيفًا نتيجة يمستوياته و أنواعه المختلفة في الكثير من دول العالم شوطًا 

االستثمار الوطني في مجال التعليم من ناحية واالستفادة من تطور التعليم في الدول 
الجامعة و الذاعة التي أصبحت بالصوت والصورة اإن . المتقدمة من ناحية أخرى 

إلخ من الرموز الوطنية التي أرتبطت بحركة االستقالل في .....والخطوط الجوية 
كما أن الدول قد جعلت من عملية التنمية الشاملة هدفًا  .كثير من دول العالم الثالث 

وطنيًا مما زاد من أهمية التعليم والحاجة إليه في إعداد القوى العاملة المدربة لتنفيد 
العمل على العلم بشكل كبير في المجتمع الحديث  فاعتماد. ة الوطنية برامج التنمي

جعل الدولة الحديثة تهتم ليس فقط بتوفير فرص التعليم للراغبين فيه بل تهتم أيضًا 
 Parker. J ،4711، 411، 4791الجوهري ، ) بنوع التعليم والتعليم المستمر 

.et ). والمجتمع ، وتشير المعرفة العلمية  أن التعليم عامل حاسم في تقدم الفرد كما



 2022 األول لسنة العددنية مجلة العلوم االجتماعية واإلنسا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

07 
 

التير ،  )المتراكمة إلى العالقة القوية بين التعليم ومستوى تحديث الفرد والمجتمع 
4774) .  

إن الشئ الطبيعي هو أن يكون التعليم وسيلة وليس لذلك ف
وعندما يصبح التعليم غاية في حد ذاته فهو مؤشرًا لتخلف ثقافي .غاية في حد ذاته 

جتماعي يعبر عن نفسه في إنتشار ما يسمى بمرض الشهادات ومايرتبط بها من  وا 
التير وأميمن ، ) مظاهر إنحراف في العملية التعليمية مثل ظاهرة الغش في التعليم 

4112  . ) 

إلى تقديم التعليم معرفة علمية جاهزة للمتعلمين فإنه  باإلضافةو 
ومتميزة في عقول التالميذ والطالب عن  تقع على التعليم مسئولية خلق صورة واضحة

إن فهم  .طبيعة العلم ومنطق العلم والكيفية التي يحقق بها العلم وظائفه في الحياة 
بناء ووظيفة هو الذي يقود إلى اإلبداع والتألق ويجعل من التعليم : منطق العلم 

ليم يجب فالتع( . +7، 4112الطويبي ، ) وسيلة إلى غاية وليس غاية في حد ذاته 
وحتى يحقق التعليم أهدافه . خلق االتجاه العلمي بين الدارسين أن يعمل على بناء و 

المنشودة في المجتمع فهذا يتطلب أن تكون برامجه التعليمية وفي جميع المراحل 
 : التعليمية متضمنة للجوانب التالية 

 معرفة علمية صحيحة وكاملة 

 العلمية 

 البحثية 

 التطبيقية 

أما المعرفة العلمية الصحيحة والكاملة فيقصد بذلك هو أن يتم 
تدريس التالميذ والطالب مادة علمية تضمن تحقيق التخصص العلمي الحقيقي بدل 
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فمثال . تاريخ العلم فقط  تتجاوز قشور العلم أو قد المن االقتصار على معرفة هزيلة 
أستاذ أحد المقررات الدراسية ذكر لي زميل من الجامعة أنه عندما كان يدرس حرص 

على تدريسهم أكثر من مائة نظرية علمية في مجاله العلمي خالل تلك السنة الدراسية 
الجامعات العربية كان يكتفي بتدريس طالبه  ىبينما يقال أن زميل أخر لنا في أحد

 ! منهج الثانوي في المقرر الدراسي المطلوب منه تدريسه على مستوى الجامعة 

لعلمية فتعني توظيف المنهج العلمي بمفهومه الواسع أما ا
ولما كان البحث العلمي هو المجال المباشر  .العلمي  االستداللوالتمسك بطبيعة 

تضمن المناهج والبرامج الدراسية منظومة متكاملة من مناهج تية فيجب أن مللعل
باحثين قادرين في  تقنيات البحث العلمي بقصد تنمية القدرات البحثية للطالب ليكونواو 

نما علمني كيف  ال :مجاالتهم العلمية المختلفة فالمثل الصيني يقول تعطيني سمكًا وا 
أما التطبيقية فتعني ضرورة أن يكتسب الدارسون خالل العملية  .أصطاد السمك

 .التعليمية مهارات وخبرات وقدرات واضحة ومحددة يمكنهم بيعها في سوق العمل 
نفالمطلوب متعلم حقي  ماقي قادر ليس فقط على االستفادة من فرص العمل المتاحة وا 

 انتظارليخلق فرص العمل بدل من  واإلبداعالمطلوب أن يكون قادرًا على المبادرة 
المعرفة بل المهم هو  استظهارفالمهم ليس  .يأتي  التعيين الحكومي الذي قد ال

 ( .  11، 4144الشيباني ، ) توظيف المعرفة 

حتل موضوع العمل في المائة سنة االخيرة جانبًا مهمًا من أ
يمثله  ويعكس هذا االهتمام العلمي الكبير بقضية العمل ما .البحث العلمي في العالم 

بل هو المحور االساسي الذي  ،العمل في الواقع من أهمية كبرى في حياة االنسان 
ي حياة الفرد والمجتمع ، وهو فالعمل يحتل قيمة كبيرة ف .حياة اإلنسان تدور حوله 

ثم إن العمل . حيث ان األمم تتفاضل بإنتاجها قبل كل شي  لإلنتاجالطريق الوحيد 
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ه وأخيرًا فإن.هو الذي يدمج اإلنسان في مجتمعه ويكسبه العضوية الطبيعية فيه 
بارة أخرى فإن بالعمل يحقق االنسان ذاته ويجعل لوجوده االنساني معنى ، أو بع

 .المادي واالجتماعي والنفسي عند االنسان  لإلشباعالعمل هو المصدر الرئيسي 
، 4119الشيباني، ) لمجتمعولذلك فإن البطالة هي مصدر كل الشرور في ا

لقد جعلت الزيادة الكبيرة في عدد السكان في كل بالد العالم تقريبًا وبخاصة +(.414
العمل أكثر إلحاحًا في الوقت الذي  في العالم الثالث في العصر الحديث الطلب على

التقليدية تستطيع استيعاب طالب العمل من جهة  االقتصاديةلم تعد فيه األنشطة 
العالقة القوية وكما سبقت اإلشارة إلى  .وعدم مناسبتها للكثير منهم من جهة أخرى 

ل بين العلم والصناعة في العالم اليوم فإنه ليس هناك شك في أن الصناعة هي الح
غلبة الطابع مع الواعد لتوفير فرص العمل المناسبة لمخرجات التعليم الحديث خاصة 

العلم والتعليم  الصناعي على الحياة اليوم حتى أصبح كل شيء صناعة بما في ذلك
بين كل من العلم يكشف لنا عن العالقة التكاملية والمتبادلة إن هذا .إضافة إلى العمل
اص من وجود علم وتعليم وصناعة في المجتمع لتتوفر إذن فالمن.والتعليم والعمل

ولتحقيق هذا فإنه البد من أن تتوفر في هذا  .فرص العمل المطلوبة في هذا المجتمع 
 : المجتمع عدة جوانب منها 

مكانة  هناالعلم والتعليم  حيث يحتل البحث العلمي : أواًل 
تقدم المجتمع ألن البحث إن بناء قاعدة بحثية صلبة هو حجر الزاوية في  .خاصة 

الباز ) العلمي هو مصدر حلول المشكالت المختلفة بما في ذلك مشكالت الصناعة 
 ،4111  ،41 . ) 

ضرورة نشأة الوعي بالعلم والتعليم والتفكير العلمي في : ثانيًا 
يقاس في  فالتقدم العلمي ال .وأن يتسع هذا الوعي ليشمل المجتمع بأسره المجتمع ، 
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نما كون هوالء مجرد حملة شهادات فقط ع بعدد العلماء خاصة عندما يأي مجتم  وا 
وهذا الوعي  .من العلم والحركة العلمية أيضًا يقاس التقدم العلمي بحجم االنتفاع 

بالعلم وضرورة االنتفاع به في أي مجتمع يتطلب أن يكون هذا الوعي جزءًا من 
 . مقالةفي هذه ال ذلكشارة إلي الثقافة السائدة في هذا المجتمع كما سبقت اال

من  ييجب أن يتحمل التعليم مسئولية نشر ثقافة تعل: ثالثًا 
قيمة العمل وأهميته أيضًا وأنه ضروري للفرد والمجتمع وذلك لتكون هذه الثقافة في 

ن مجتمعات العالم المعاصر وعلى الغالبة على الكثير م االستهالكيةمقابل الثقافة 
 .المجتمعات التي يغلب عليها الطابع الريعي ه الخصوص تلك وج

اعتماد الصناعة والتصنيع بالمفهوم الواسع كوسيلة : رابعًا 
ة علمًا بأن شروط النهضة الصناعية هي في يحسوق عمل نشطة وص للتقدم ولتحقيق

 + ( .411،  4144الشيباني ، ) متناول الكثير من المجتمعات وليست مستحيلة 

تأكيد على العالقة القوية بين العلم والتعليم في الختام نكرر ال
والعمل في المجتمع المعاصر وأن في هذه العالقة الحل لكثير من المشكالت التي قد 

 .يعاني منها المجتمع اليوم 

 

 

 

 : قائمة المراجع 

 القرآن الكريم 
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