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امللخص

تتمث��ل النظريّة الرتبويّ��ة عند توفلر يف أنس��اق من 

الرؤى والتصورات التي تأصلت يف أعامله وكتاباته 

الفكريّة عىل مدى خمسني عاماً. 

واس��تطاع ع��ر أعامله املختلف��ة أن يش��يّد نظريّته 

الرتبويّ��ة القامئة عىل موازين التفاعل والتكامل بني 

الواقع الجامد وبني املستقبل الثوري. وميكن القول 

إّن نظريّت��ه الرتبويّة فريدة من نوعها يف تاريخ الفكر 

الرتبوي، مبا متيّزت به من عراقة وأصالة، تتمثل يف 

ق��درة توفلر العبقريّة ع��ىل تقديم الفكر الرتبوي يف 

نسيج مجتمعي اقتصادي س��يايس تكنولوجي بالغ 

التعقيد ضمن حركة التغري االجتامعي واالنفجارات 

العلمية والتكنولوجيّة.

Abstract:

Tofler›s educational theory is a set of vi-

sions and perceptions that took root in 

his intellectual works and writings over a 

period of fifty years. Through his various 

works, he was able to construct his educa-

tional theory based on the balances of in-

teraction and complementarity between 

the static reality and the revolutionary 

future. It can be said that his educational 

theory is unique in the history of educa-

tional thought, due to its deep_ rooted-

ness and originality, which is represented 

by Toffler›s genius ability to present edu-

cational thought in an extremely complex 

socio-economic, political and technologi-

cal fabric within the movement of social 

change and scientific and technological 

explosion.

❊ ❊ ❊
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املقدمة

في��ام يتعلق بتوفلر – االمنوذج الفلس��في الرتبوي - 

فإن هاجس��ه الوجودي يتمثل يف مواجهة املستقبل 

بطفراته وتسارع إيقاعاته االغرتابيّة، ويرى أّن العمل 

عىل تشييد أنظمة تربوية وتعليمية خالقة هو السبيل 

األمث��ل ملواجه��ة التحديات املصريية لإلنس��انيّة، 

وم��ن هذا املنطلق تتكاثف تصورات توفلر الرتبوية 

وتتضافر مكوناتها اإلبداعيّة لتش��كيل نظرية تربوية 

م��ن أج��ل املس��تقبل وتف��ادي صدمات��ه واحتواء 

مفاجآته. 

❊ ❊ ❊

الرتبية يف مواجهة املستقبل 

عند توفلر

فيام ييل س��نقّدم أهم األف��كار الرتبوية التي طرحها 

توفلر يف سياق اجتامعي وتاريخي.

أوالً: الرتبية للمستقبل	 

يشّكل املستقبل بآفاقه جوهر نظريّة توفلر يف نظرته 

إىل الوج��ود اإلنس��اين. فالع��امل يتجه بق��وة كبرية 

نحو املس��تقبل، وهو مستقبل غريب مهيب محّمل 

ب��كل الصور واملفاجآت التي تفوق توقعات العقل 

البرشي. لذلك كانت الرتبية عنده إعداداً للمستقبل، 

وهي معنيّ��ة بإعداد األجيال للعي��ش بحريّة وكرامة 

وذكاء يف عامل يحكمه ال��ذكاء االصطناعي والثورة 

التكنولوجيّة العارمة)1(.

يرى توفل��ر املس��تقبل بعني بصرية وخي��ال جامح 

يح��اول في��ه أن يقدم لن��ا تصوراً للرتبي��ة ينطلق من 

الواق��ع الراهن الذي هو س��يكون علي��ه اآلن، ويف 

املس��تقبل. وقب��ل أن يصف لنا توفلر م��ا يجب أن 

تكون عليه الرتبية يف املس��تقبل يص��ف لنا الرتبية 

التقليدي��ة الس��ائدة يف املجتمع��ات التقليديّة التي 

كانت وصف��اً رائعاً لعمليّة إنتاج وإع��ادة إنتاج لقيم 

املايض ومعايريه، إنها تربية ماضويّة تجرتّ املايض 

ثم تعي��د إنتاجه يف حلق��ات ودورات مغلقة. وذكر 

توفل��ر واصف��اً الواق��ع الرتب��وي يف املجتمع��ات 

التقليديّ��ة الس��ائدة بأنه: يف املجتمع��ات الجامدة 

يزحف املايض عىل الحارض، ويعيد نفسه مستقبال، 

ويف مثل هذا املجتمع تكون الطريقة املثىل إلعداد 
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االطفال ه��ي تزويده مبهارات املايض، ألنها نفس 

املهارات التي سوف يحتاجها يف املستقبل، وألّن 

م��ع ما هو قديم تكون الحكمة، كام يقول اإلنجيل. 

وهك��ذا، يعطي األب إىل ولده كل أنواع التكتيكات 

األبويّة التي عرفها وخرها، وتًّش��كُل عىل أساسها، 

ك��ام ينقل إليه القيم التقليدي��ة الصارمة التي تناقلها 

اآلب��اء عن األج��داد.)2( »وكانت املعرف��ة تنتقل، ال 

بواس��طة إخصائيني مركزيني يف امل��دارس، ولكن 

م��ن خ��ال األرسة، واملؤسس��ات الديني��ة، وكان 

املتعلم��ون واملعلم��ون جميع��اً مفرّقني عىل طول 

املجتمع وعرض��ه، وكان منهج التعليم يف املايض 

هو املايض ذاته«)3(.

لذل��ك أطلق توفلر »دعوت��ه اىل أّن التعليم يجب أْن 

ال يقت��ر عىل تعليم املايض والحارض، بل وجب 

تعليم كيف يتحسب اتجاه التغيري«)4(.

وهك��ذا نج��ده دامئاً ما يؤس��س رؤيت��ه عىل بعض 

النظري��ات الرتبويّة املعارصة، وال س��يام برغامتيّة 

ديوي، إذ يقول: »لقد كافح ديوي ضّد صبغ التعليم 

بصيغ��ة املايض مح��ّوالً ش��ّد اتج��اه التعليم نحو 

الحارض، معلناً أّن األس��اليب البالية للنظم التعليمية 

التي تجعل من امل��ايض غاية يف حد ذاته يجب أْن 

تتعرف املايض كوسيلة فقط لفهم الحارض«)5(.

     ث��م ج��اء ع��ر اآلل��ة وحطم كل ه��ذه الصورة 

الرتبوي��ة واجتثها من جذورها، ألن التصنيع كان يف 

حاجة إىل طراز آخر من الرجال، لقد تطلب مهارات 

ال تستطيع أْن توفرها األرسة والكنيسة وحدهام، كام 

أحدث ه��ذا التغيري يف القيم، وفوق كل هذا تطلب 

من اإلنس��ان أن يكون لديه إحساٌس جديٌد بالزمن. 

وأب��دع املجتمع الصناعي واملؤسس��ات التعليمية 

إلنتاج اش��خاص بالغني ميك��ن التعويل عليهم يف 

دورة االقتص��اد وحركة التصنيع »وكانت املش��كلة 

هي كيف يتم إعداد األطفال إعداداً مس��بقاً وبطريقة 

فارق��ة للتكي��ف مع ع��امل جديد، عامل م��ن العمل 

التكراري داخل أربعة جدران، والدخان، والضجيج 

واآلالت، والعي��ش يف ظروف الزح��ام، واالنضباط 

الجامعي، عامل ال تنتظم فيه دورة الش��مس والقمر، 
وإمنا صفارة املصنع وساعته«.)6(

ويف هذا الس��ياق يوضح لنا توفلر أنه قد ترتب عىل 

عات��ق املجتم��ع الصناعي أْن يج��د طريقة ومنهجاً 

تربوي��اً جدي��داً لتأهيل الن��اس للحي��اة يف مجتمع 

صناع��ي، ووج��د أنّه ال بّد من إيج��اد نظام تعليمي 

مبتك��ر وجدي��د يح��ايك يف بنائه الع��امل الصناعي 

املتط��ور، وهو النظام التعليمي الذي ما زلنا نختره 

ونعيش��ه اىل اليوم يف أنظمتنا الرتبويّة السائدة. وهو 

ما زال حت��ى اآلن يوجد فيه بع��ض عنارص مجتمع 

ما قب��ل التصنيع. وميكن الق��ول إّن النظام الرتبوي 

الجدي��د يف املجتمع الصناعي اس��تطاع ان مينهج 

التعليم عىل غ��رار الحركة الصناعيّة التجاريّة وعىل 

حس��ب قوانينه��ا)7(، يق��ول توفلر: »الكث��ريون من 

املفكرين واملثقفني، ورجال االعامل، والسياسيني، 

والناس العادي��ني، ميلكون فكرة واضحة وصحيحه 

في��ه  ال��ذي سريتس��م  الوج��ه  يف جوهره��ا، ع��ن 

املستقبل«)8(.

تقوم املدرسة بتجميع الطالب يف مجموعات كتل 

)مواد خام( لتعالجهم بوس��اطة املعلمني )عامل(، 

يف مدرس��ة تحتل مكاناً مركزي��ا )املصنع(، وكانت 
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املرات��ب اإلداريّ��ة لعملي��ة التعليم تتب��ع يف منّوها 

البريوقراطيّة الصناعيّة، والتالميذ يسريون من مكان 

إىل آخر يف صفوف منظمة، ثم يجلسون يف أماكن 

حيث قّرر لهم أن يجلس��وا، واألجراس تقرع معلنة 

تغيري الوقت، وهذا يعني أّن املدرسة تشكل منوذجاً 

تربويّاً رأس��امليّاً لتلبية حاجات املجتمع الصناعي 

وترسخ معامل قّوته.

وباختص��ار، فاملدرس��ة ل��ن تكون أكرث م��ن تنظيم 

رأساميل يعمل عىل استالب الوعي، وتشكيل منط 

عب��ودي يتميّز بقدرته عىل اخرتاق الوعي وهندس��ة 

الس��لوك وجعل التفكري يس��ري يف خدمة املجتمع 

الرأس��اميل. ويص��ف توفلر املؤّسس��ة املدرس��يّة 

ب��أْن أصبحت الحياة الداخلية للمدرس��ة مبثابة مرآة 

توقعية. وقد أّسس��ت رؤية توفلر ووصفه للمؤسسة 

املدرس��يّة بأنها منوذج صناعي لكل أش��كال النقد 

املوج��ه إىل التعلي��م اليوم، وال س��يّام حول النظام 

املدريس الص��ارم، واالفتق��ار إىل الفردية، والنظم 

الجامدة للجلوس، والتصنيف، والتقدير والتقويم، 

وال��دور التحكم��ي للم��درّس، كل ه��ذا ه��و عىل 

وجه التحديد ما جع��ل التعليم الجامعي العام أداة 

تكييف فعالة بالنس��بة إىل مكانه وزمانه. »فمعظم ما 

يسمى إصاحات تقبل االفرتاض الكامن بأّن التعليم 

الش��امل الذي يش��به املصنع هو الس��بيل الوحيد. 

ومعظمها مصمم با وعي لجعل املدرسة واملصنع 

يسريان بش��كل أكفأ بدالً من استبدالهام بأمنوذج ما 

بعد املصنع، ومعظمها مش��رتك يف افرتاض ضمني 

ب��أّن املعلمني وحدهم هم الذي��ن يعلمون، وهكذا 

نرى أّن واحداً من اك��ر االحداث الكبرية يف تاريخ 

التعليم الحديث قد تم تجاهله.« )9(

ويضي��ف لنا: »فان تأهيل الش��باب للنظام الصناعي 

يس��هل عنده��م تذلي��ل مش��اكل الصق��ل املهن��ي 

واالنضباط. وكانت النتيجة بُنية أخرى يف مجتمعات 

التعليم الجامهريي«)10(.

ك��ام يؤك��د توفلر حال��ة »الش��باب املتخرجني من 

هذه اآللة التعليمّية الذي��ن يدخلون إىل مجتمع من 

البالغني يشبه يف بنائه، وأعامله، وأدواره، ومؤسساته، 

املدرسة ذاتها. إّن التلميذ باملدرسة مل يكن يتعلم 

مج��رد مجموعة من الحقائق التي يس��تخدمها فيام 

بعد، بل إنّه كان يعيش ويتعلم أس��لوباً للحياة صنع 

ع��ىل منوال أس��لوب الحي��اة الذي يج��ب عليه أن 

ينتهجه يف املستقبل«)11(.

ثانيا: الرتبية وقانون التغري	 

ق��د يكون التغرّي هو القانون االس��ايس الذي يحكم 

عقليّة توفلر ويش��كل املنصة الت��ي ينطلق منها يف 

رسد تصوراته ومعالجة فرضيّاته التنبؤية املستقبلية. 

وه��و يدل��ل يف كل خطوة عىل التس��ارع الكبري يف 

عملية التغرّي التكنولوجي واالجتامعي، ويوضح لنا 

يف كثري من أعامله هذا الكم الهائل يف عملية التغرّي 

الشمولية. فالتغرّي التكنولوجي الذي يستعرضه يؤدي 

إىل تغرّي املنظومات الفكرية والثقافية والرتبوية يف 

املجتمع. وهنا يكمن دور الرتبية التي يرتتب عليها 
أن تجاري هذه التغرّيات وتحتويها.)12(

    يقول توفلر مس��تعرضاً إشكالية التغري العاصف: 

بإن��ه »مل يعد يكفي الف��رد أن يفهم املايض، وحتى 

مل يع��د كافياً له أن يفهم الحارض، ألن بيئة الحارض 

رسع��ان ما س��تتاىش؛ ولذا يتوجب ع��ىل الفرد أن 
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يتعلّم كيف يحتس��ب اتجاه معّدل التغيري ويتوقعه. 

إنه، بحس��ب التعبري الفني، يجب أن يكّرر من وضع 

الفرص االحتاملية البعيدة املدى حول املس��تقبل. 

وهذا ما يجب عىل املعلم أن يفعله باس��تمرار«)13(، 

وهذه املهمة برأينا تش��كل املنطلق الحيوي للرتبية 

الحديث��ة يف ص��ريورة زمنيّ��ة يغيب فيه��ا املايض 

ويتالىش فيها الحارض باعتباره وقوداً للمستقبل.

    هذه الصورة الت��ي يقدمها توفلر ملعدالت التغرّي 

تذكرنا بقول الفيلسوف اإلغريقي هريقليطس صاحب 

نظريّة التغري والصريورة الذي يقول: »ال تستطيع أن 

تستحم يف ماء النهر الواحد مرّتني، ألن مياهاً جديدة 

تجري من حولك أبداً، ويبني هريقليطس عىل ذلك 

أّن قانون التغري يش��مل عنارص الوجود كله باستثناء 

واحد هو قانون التغرّي نفس��ه ال��ذي ال يتغرّي والذي 

يشكل قانوناً أزلّياً يف الوجود«)14(.

ويستعرض لنا توفلر عالقة التغرّي بالزمن، إذ يرى أّن 

الزمن وحدة قياسيّة نعتمدها يف عملية قياس التغرّي، 

ومييّز ما بني التغ��ري البيولوجي والتغرّي االجتامعي 

فيقول: »إّن التطور الثقايف واالجتامعي فائق الرسعة 

إذا ما قورن بالتط��ور البيولوجي لألنواع، وغني عن 

البيان أّن ه��ذا التفاوت يطرح إش��كالّيات كبرية يف 

طبيعة الحي��اة االجتامعّية الثقافي��ة«.)15( وكأنه يريد 

أْن يق��ول: أّن التطور الثقايف يحّمل البنية البيولوجية 

لإلنس��ان تحميالً ثقيالً وزائداً، وه��ذا يعني أّن هذا 

التغ��ري الثقايف الكبري املتس��ارع ي��ؤدي إىل تصّدع 
البنية التكوينية الذهنية والبيولوجيّة لإلنسان.)16(

ثم يقارن بعد ذل��ك بني وتائر التغرّي ما بني الحارض 

واملايض مس��تنداً إىل مقولة جوليان هكس��ي17∗، 

الذي ي��رى أن إيق��اع التغريات الحالي��ة أرسع مبئة 

أل��ف مرة من التط��ور يف املراحل األوىل من تطور 

البرشية. ثم يقول إن معدل التغرّي قد ارتفع اىل درجة 
أنه مل يعد بإمكان الخيال أن يالحقه.)18(

ي��رى توفلر انّه منذ ب��دئ الخليقة حتى اآلن، عرفت 

اإلنس��انية موجتني كبريتني م��ن التغريات كٌل منهام 

ألغت اىل حد كبري ثقافات ومدنيات سابقة، وأحلت 

محلها صورة حياة مل تكن تدركها االجيال القدمية، 

فه��ي صورة مروعة إليقاعات التغري الفائق الرسعة، 

ونظراً لتس��ارع خط��وات التاريخ فم��ن املرجح اْن 

تصب��ح واقعا مق��رراً إلستكش��اف آثار ه��ذا التغيري 

الهائل يف بنية اإلنسان وتكويناته الذهنية)19(.

وهن��ا تكم��ن رؤية توفل��ر الرتبوية ح��ول الكيفيّات 

التي يؤثر فيها التغرّي عىل عقل اإلنس��ان ونظرته إىل 

الكون، وحول الكيفيّات التي تواجه فيها الرتبية هذا 

التغرّي يف دوراته املتسارعة. وضمن عملية البحث 

ع��ن األثر يقول: »التس��ارع يف خارجن��ا يرتجم إىل 

تسارع يف داخلنا«)20(.

تش��كل رؤية توفل��ر يف أنَّ التغ��ري الرسيع الحارض 

يت��الىش والقديم ميوت وهو املنطق الرئييس الذي 

ترتك��ز عليه نظريته الرتبويّة. واليوم نحن نعيش هذه 

الحقيقة ونلمس��ها ونراها ونختره��ا يومياً. فالتعليم 

اليوم ال يس��تطيع أْن يجاري التح��والت الكبرية يف 

مجال الحياة االجتامعيّ��ة، وهذا األمر يعد من أهم 

التحديات التي تواجه األنظمة التعليمية يف العامل. 

ويح��اول املفك��رون واملرب��ون اليوم بن��اء مناهج 

تربويّ��ة جديدة تكون عىل درجة كب��رية من املرونة 

والقدرة ع��ىل التكيّ��ف واالحت��واء يف عامل رسيع 
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التغرّي. فعىل س��بيل املثال تبنّي التوقعات أّن نس��بة 

كبرية من الط��الب يف املدارس يُطمحون لوظائف 

ل��ن تك��ون موج��ودة بع��د تخرجه��م يف الجامعة. 

أي أّن التغ��ري يش��كل يف نظريّ��ة توفلر قانون��اً كليّاً 

يش��مل اإلنس��ان والرتبية يف عالقة الرتبية باإلنسان 

واملجتم��ع والتغ��رّي نفس��ه. وبعبارة أخ��رى يبحث 

توفلر يف التغ��رّي الذي يحدثه التغرّي االجتامعي يف 

الرتبية، والتغرّي الذي تحدثه الرتبية يف عقل اإلنسان 

ضمن جدليّة تاريخية مستمرة ومتواترة يف ومضات 

تغرّي دائريّة تاريخيّة تنهض وتشتد من جديد يف كل 

لحظة زمنيّ��ة. وبالنتيجة يطلق توفلر خياله الخصب 

املس��تند إىل إحداثي��ات الواق��ع يف حس��اب تأثري 

معّدالت التغرّي يف اإلنسان وأنساقه الرتبويّة)21(.

ثالثا: الثورة التعليمية الجديدة

م��ع منتص��ف القرن العرشي��ن ضعف��ت وانقطعت 

املوج��ة الصناعية الثانية، وبدأ املجتمع اإلنس��اين 

باالس��تعداد لدخ��ول املوج��ة الثالث��ة الت��ي تتميّز 

بطابعه��ا املع��ريف امل��رن، وتنطلق ع��ىل منصات 

الثورة املعرفيّ��ة والتكنولوجية التي تؤدي إىل تغيري 

جوهري يف معامل الحياة ووجود اإلنسان، وهو نوع 

من التغري الذي يتطلب تغيرياً ثورياً جوهرياً شامالً. 

وم��ع ذلك يالح��ظ توفل��ر أّن التعلي��م مل يبلغ بعد 

نضجه للتكيف مع املوج��ة الثالثة الناعمة، فيقول: 

»إّن نظمن��ا التعليمي��ة مل تتكّي��ف حت��ى اآلن تكّيفاً 

كام��اً مع عر التصنيع، يف ح��ني أن الحاجة إىل 

ثورة جدي��دة -ثورة ما فوق التصنيع- تفرض نفس��ها 

عليه��ا«)22(. ويؤكد توفلر رؤيته ح��ول رضورة هذه 

الثورة الجديدة يف التعليم، إذ يصف العامل الجديد 

مبا يلي��ق به، فيعتق��د أن النظ��م التكنولوجيّة للغد، 

س��وف تتعام��ل املاكينات الرسيعة، املرن��ة الذاتية 

التنظي��م مع األش��ياء املاديّة، أّما الرجال، فس��وف 

يعالج��ون البصائر واألفكار. وس��يتزايد باس��تمرار 

أداء املاكين��ات للمهام الروتيني��ة، والرجال للمهام 

الفكريّ��ة والخالق��ة، وبدالً من أْن يتك��ّدس الرجال 

واملاكين��ات معاً يف مصانع عمالقة ومدن صناعيّة، 

سيتفرّقون عىل س��طح الكرة األرضيّة، وتربط بينهم 

وس��ائل اتصال حّساس��ة وفوريّة اىل درجة مذهلة، 

وس��يتحرّك العمل البرشي م��ن املصانع واملكاتب 

الحاشدة اىل املجتمع املحيل والبيت)23(.

إّن هذا املجتمع الجديد س��يحتاج إىل تربية جديدة 

متجددة وفاعلة أيضاً. ويصف هذه الرتبية بقوله: »إّن 

تكنولوجيا الغد ال تتطلب مايني الرجال السطحّيي 

التعليم املس��تعّدين للعمل املتساوق يف أعامل ال 

نهائّي��ة التك��رار، وال تتطلّب رجاالً يتلق��ون األوامر 

دون طرفة عني، مقدرين أّن مثن الخبز هو الخضوع 

اآليل للس��لطة، ولك��ن تتطلّب رج��االً قادرين عىل 

إصدار أحكام حاس��مة، رجاالً يستطيعون أن يشقوا 

طريقهم وس��ط البيئ��ات الجديدة، ويس��تطيعون أن 

يحّددوا موق��ع العاقات الجديدة يف الواقع الرسيع 

التغ��ري. إنه��ا تتطلب رج��االً من ذلك الن��وع الذي 

وصف��ه س.ب.س��نو بأنّهم يحملون املس��تقبل يف 

عظامهم«)24(.

ويف هذا التصور ملس��تقبل الرتبية يف زمن املوجة 

الثالثة يؤكد توفلر ع��ىل التعليم، وأّن الهدف األول 

للتعلي��م ينبغ��ي أْن يك��ون يف رفع ق��درة الفرد عىل 

التكيف، وهذا يتضّمن تحقيق العنرين االساسيني 
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عن��ري الرسعة واالقتص��اد يف الق��وة، لرفع قدرة 

الفرد عىل التكيف مع التغيري املستمر، وكلام ازداد 

معدل التغيري يف املجتمع، أصبح واجباً عىل النظام 

التعليم��ي أْن يرفع قدرة الفرد ع��ىل التكيف والتألق 

من جديد ليحقق أعىل درجة من التوازن بني الرتبية 
والتغري االجتامعي.)25(

❊ ❊ ❊

الخاتمة

أن الفيلس��وف توفلر راهن عىل اّن املستقبل سوف 

يك��ون ثوري��اً لتغي��ري الكثري م��ن الع��ادات والقيم 

واالساليب املتبعة، ورمبا يكون بعضها يفوق تصور 

العقل البرشي، وإّن للتغيري صفة ديناميكية مس��تمرة 

ومرسعة يف بعض األحيان، وارى أنّه محق يف أهمية 

دراسة املستقبل وعدم الركون اىل املايض فقط يك 

ال نصاب بالجمود، فللمس��تقبل تسارع متغري بفعل 

االنجازات العلمية املتطورة أو بفعل موت وتاليش 

بع��ض االيدولوجيات التقليدي��ة أو بفعل الحروب 

والكوارث الطبيعية فال بد لإلنسان أْن يفكر يف هذا 

التغيري قبل وقوعه يك ال يصطدم بالواقع.

❊ ❊ ❊
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