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 أ. الهادي صالح المزيود                                      
 كمية اآلداب والتربية سوق األحد ــ جامعة الزيتونة

 :المقدمة
يشيد العالم منذ مطمع ىذا القرن نقمة حضارية ىائمة شممت كل أوجو 

ة معطيات ومجاالت الحياة، حيث أنو في كل يوم يظير عمى مسرح الحيا
جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جديد وميارات جديدة لمتعامل معيا 
بنجاح، وىذه التحوالت قد ألقت ظالليا عمى بنية النظام التربوي، ومن ثم 
فنحن في حاجة إلى تربية غير تقميدية كالتي عيدناىا، وعمية فإن إعداد 

يرات يتطمب إعادة اإلنسان القادر عمى التصدي لكل ىذه التحوالت والتغ
النظر في النظم التعميمية مفيومًا ومحتوى وأسموبًا، وذلك عمى أسس جديدة 
قائمة عمى استراتيجيات عممية فعالة تستوعب اإلمكانات المادية والبشرية 

ومن ىنا بدأت تتسابق الدول المختمفة عمى تطوير نظميا التعميمية . المتاحة
وبدأت تشيد قضية . أحيانًا أخرى بصورة شاممة أحيانًا وبصورة جزئية

التطوير واإلصالح المتعمقة بالمعمم قدًرا كبيًرا من االىتمام في الدول 
ومن . المختمفة التي تنشد االرتقاء بنظميا التعميمية ومن ثم تجويد نواتجيا

أبرز النتائج المترتبة عمى التحديات المعاصرة والمستقبمية التي يواجييا 
تمك المرتبطة بدور المعمم في العممية التعميمية في ضوء  التعميم في العالم

إطار التغير والتحول المتسارع في المظاىر االقتصادية، والسياسية، لمعالم 
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المعاصر حيث يتطمب العالم المتغير نمًطا مختمًفا من التعميم ولكي  يتمكن 
 التعميم فعال من تمبية متطمبات العصر، فإنو ينبغي تخريج نوعية من
المتعممين القادرين عمى تنمية أنفسيم باستمرار، واليتم ذلك إال بتوفير المناخ 
التعميمي المناسب وتوفير المعممين المؤىمين، وىذا ماتسعى إليو الدول 

 .المتقدمة
وتعد التنمية المينية لممعمم من أساسيات تحسين التعميم، وذلك لما 

ي لممعمم، وتطوير تعمم جميع ليامن أىمية بالغة في تطوير األداء التدريس
 (. مجتمع التعمم)التالميذ لمميارات الالزمة ليم مما يؤدي إلى تحقيق 

والتنمية المينية ىي المفتاح األساسي الكتساب الميارات المينية 
واألكاديمية، سواء عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية، 

ولقد ساعدت الطفرة اليائمة في تكنولوجيا  أو باستخدام أساليب التعمم الذاتي،
المعمومات وأساليب االتصاالت الحديثة إلى ظيور أساليب جديدة في مجال 
التربية والتعميم، وظيور الكثير من االتجاىات التربوية الحديثة في مجال 
إعداد المعمم وتدريبو مينًيا كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسسات إعداد وتدريب 

متغيرات المعاصرة، وتأسيًسا عمى ماسبق وانطالًقا من توصيات المعمم مع ال
المؤتمرات والندوات المتخصصة فإن دراسة االتجاىات المعاصرة في إعداد 

 المعمم وتنميتو مينًيا بات ضرورة ممحة وحتمية لمواجية تحديات العصر.
ولقد شغـمت قضية إعداد المعمم وتدريبو مساحـة كبيـرة من االىتمام 

بل أىل التربية وذلك انطالقـا من دوره اليام والحيوي في تنفيذ من ق
السياسـات التعميمية في جميـع الفمسفات وعمى وجو الخصوص في الفكر 
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التربوي اإلسالمي، ففي ىذه الورقة البحثية سيتضح الفرق بين ىذه الفمسفات 
كما في الفكر  وفيمسوفا أ وساحرا أ وراىبا أ ومن حيث كونو كاىنا أ

 اإلسالمي بانيا لمحضارة وىاديا لمبشر ومنيرا لمطريق.
ألن قيمة اإليمان تتحدد إلى حد كبير بقيمة العمل الذي يقوم نظرًا و 

بو، ولما كان المعمم لو قيمة عظيمة في التراث الفقيي والتربوي، احتل 
المعمم موقعا متقدما من حيث التقدير والتبجيل، مما جعل قضية تكوينو 

 مام عمماء التربية والفقياء.تتأثر باىت
لمعمم يغترف منو التالميذ المعارف والمعمومات،  اً فالمعـمم ليس خازن

ولكنو نموذج وقدوة. وألن المعمم أمين عمى ما يحمل من عمم كان ال بد لو 
من صياغة وأن يحافـظ عمى كرامتو ووقاره، وال يبتذل نفسو رخيصة، فذلك 

بين الناسومن الشعر فيما يروي عن  مكانتوو من شأنو أن يحفظ ىيبتو 
 :(1)القاضي عبد العزيز الجرجاني

 دماــن ألخــت لكـن القيـدم مـألخ   أبتذل في خدمة العمم ميجتيولم 
 إذن فاتباع الجيل قد كان أحزما   ةـــذلــ  وـــوأجني  اـــغرس و ـــى بـــقأأش

 لنفوس لعظماي اــوه فــولو عظم   كان أىل العمم صانوه صانيمولو 
 ماـــتجي ىــــاع حتــاه باألطمــمحي   ـواــودنس   ـانــفي   وهـــأىان   نــلكـو 

رأيو السديد في أن المعمم ىو  (2)لذا كان لمعالم المسمم بدر الدين بن جماعة
وأنو من أىم عناصر التعميم،  ،العامل األساسي في نجاح العممية التعميمية

                                                 
 .33ص ،9999، دراسات في الفكر التربوي، مكتبة الفالح، الكويت ،وجيو الصاوي محمد (1)
 ة العربي لدول ــــــمكتب التربي، ةــــــــم عند بدر الدين بن جماعــالتعمي ، فنحسن إبراىيم عبدالعال (2)
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وأن عناصر التعميم تفقد أىميتيا  ،تغير بغير المعممحيث يرى أن التعميم ال ي
إذا لم يتوفر المعمم الصالح الذي ينفث فييا من روحو فتصبح ذات أثر 

قيل ألبي "وقيمة ويستشيد عمى أىمية المعمم في حدوث تعمم جيد بقولو: 
 ؟فقال: أليم رأس ،ينظرون في الفقوفي المسجد حمقة  حنيفة رحمو ا:

 ."ل: ال يفقو ىؤالء أبدا، قاقالوا: ال
ومن ىنا كان اىتمام ىذا البحث في النظر إلى اىتمام اإلسالم في 
إعداد المعمم وعالقتو بالتغيرات الحديثة، ومدي تأثير ىذه التغيرات عمى 
كسابيم  بنيتو وانعكاسيا عمى تنمية عقول المتعممين وخمقيم ومياراتيم وا 

 المعارف واآلداب المختمفة.
 سة:مشكمة الدرا

في ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكمة الدراسة من خالل التساؤالت  
 التالية:

 ما دواعي الحاجة لصيغة جديدة لممعمم في الفكر التربوي اإلسالميــ 9
 .؟المعاصر

 ما مقومات الصيغة المالئمة إلعداد المعمم في الفكر التربوي اإلسالميــ 2
 .؟المعاصر

ة الالزمة إلعداد المعمم في الفكر التربوي ما أىم الحاجات التكوينيــ 3
 .؟المعاصر اإلسالمي

                                                                                                              

 .59، 9985، الخميج=   
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  أهداف الدراسة: 
 المعاصر. بيان دواعي الحاجة إلى معمم ينيج الفكر التربوي اإلسالميــ 9
الكشف عن مقومات الصيغة المالئمة إلعداد المعمم في الفكر التربوي ــ 2

 .المعاصر اإلسالمي
ة األزمة إلعداد المعمم في الفكر التربوي تحديد الحاجات التكوينيــ 3

 .المعاصر اإلسالمي
 أهمية الدراسة:

 تكتسب الدراسة أىميتيا من خالل:
 بيان موقع المعمم اليام في العممية التربوية.ــ 9
 تقديم صيغة متوازنة لتكوين المعمم اإلسالمي العربي.ــ 2
 والمينة.توضيح جوانب الضعف في تكوين المعمم بين الشخصية ــ 3

 منهج الدراسة:
يستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى التسمسل 
المنطقي لؤلفكار، وذلك من خالل الوقوف عمى كفايات المعمم في الفكر 

عداده لممينة وتحسين أدائو التربوي ثم التركيز عمى  ،التربوي اإلسالمي وا 
 تربوي اإلسالمي.بعض المقترحات لتحسين أدائو في ظل الفكر ال

 مصطمحات الدراسة:
المعمم الرسالي: ىو ذلك المعمم الذي يحمل الفكر اإلسالمي كرسالة يريد  •

 أن يؤدييا.
 يا المعمم ـــــبات التي يجب أن يراعيـــــم: ىي المتطمــــــالحاجات التكوينية لممعم •
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 المسمم في بناء شخصيتو وذلك لمالئمة التغيرات الحادثة.
تجاىات الحديثة في نظم تربية المعمم: تعني الخبرات التي تتفق مع اال •

، أو طبقت بيدف عداد المعممإكن تطبيقيا في نظام منيج ا والتي يم
 تحقيق أىدافو بصورة أفضل.

الثقافة اإلسالمية: ىي دراسة القوانين الوضعية في ضوء الشريعة  •
 االسالمية.

 الدراسات السابقة :
براز مالمح برنامج إعداد إ( دراسة ىدفت إلى 9998 ول،أجري )عسقــ 9

، وأوصت مت الدراسة نموذجا إلعداد المعمموقد ،المعمم في كمية التربية بغزة
ذلك وفقا لمعايير أكاديمية ومينية ونفسية و  ،بوضع فمسفة خاصة بإعداده

 .(1)وجسمية
تكوين أجري )أبو دف، أبريل( دراسة ىدفت إلى بمورة صيغة جديدة لــ 2

عشرين في ضوء الواقع الثقافي المعمم العربي عمى أعتاب القرن الحادي وال
جا لبرنامج لتكوين المعمم العربي، حيث جتماعي، وقدمت الدراسة نموذواال

، الميني راعت فيو توافر التكامل والتوازن بين الجوانب الثالثة )األكاديمي
 .(2)(والثقافي

                                                 
محمد عبدالفتاح عسقول، اإلعداد الميني لممعمم في كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة،  (1)

 .906، غزة، ربية في فمسطين وتحديات المستقبل، كمية التربية الحكوميةمؤتمر الت
أعتاب القرن الحادي  مى، صيغة مقترحة لتكوين المعمم العربي عمحمد خميل أبو دف (2)

 ، جامعة أسيوط، لغد، كمية التربية، مؤتمر الدور المتغير لممعمم العربي في مجتمع انوالعشري
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فاعمية  ىىدفت إلى التعرف عمى مد ( دراسة9994أجرى )الحريقي، ــ 3
اإلعداد التربوي في الموقف الميني لعينة من المعممين والمعممات قبل 
التخرج حيث استخدم الباحث المنيج التجريبي إلجراء التجربة وأوصى 

بالجانب الميني التربوي لممعممين والمعممات،  االىتمامالباحث بضرورة 
لتكنولوجية. ويأمل الباحث بإعادة تقييم وذلك لمواكبة التطورات العممية ا

 برنامج اإلعداد التربوي لطالب وطالبات كمية التربية في جامعة الممك 
 . (1)فيصل

يجاد اتجاىات حديثة إلعداد إ( دراسة ىدفت إلى 9989ى )البزاز،أجر ــ 4
ة بعدما تطرق إلى واقع المعمم في الدول العربية عامة والخميجي ،المعمم

ومن ىذا المنطمق اقترح الباحث إيجاد  ،داده وأساليب تكوينوخاصة في إع
مثل المنيج  ،صيات تتناول فييا المعمم وتربيتوعدد من المقترحات والتو 

طريقة التدريس واالتجاه نحو االستفادة منيا، و وتحقيق عنصر التوازن فيو، 
 والتطبيقات العممية في ممارسة مينة التدريس.

سياسة القبول والتشريعات التربوية وبنية  كما تحدث الباحث عن دور
 .(2)مؤسسات إعداد المعمم

                                                                                                              

   =929. 
ي لممعممين والمعممات قبل المين اعمية اإلعداد التربوي فى الموقفسعد بن محمد الحريقي، ف (1)

 .26، الرياض، 2العدد 99بحوث التربوية، المجمد ، مجمة مركز الالتخرج
، 9عربي، المجمد مجمة رسالة الخميج ال ،إتجاىات حديثة في إعداد المعممينز، حكمة البزا (2)

 .23، 28العدد 
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 :مم ينهج الفكر التربوي واإلسالميأوال: الحاجة لوجود مع
إن الناظر في حال مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية يممح بوضوح أنواعا 
من الخمل قد انتظمت كافة مناحي الحياة وشرائح األمة، فالخمل واضح 

عمى األداء االجتماعي  وح سواء كان عمى األداء السياسي، أوالقصور فاض
وكذلك عمى االقتصادي والتعميمي، حيث تدني مستوي التعميم والذي يرجع 

فدور  إلى ضعف القائمين عمى التعميم بشكل عام والمعمم بشكل خاص.
عمم والكتاب، ويجب أن يكون نو حمقة الوصل بين المتإالمعمم خطير حيث 

، فالتعميم واحد من مؤسسات مجتمعاتنا مرشداً  اً ، موجياً ، مدرباً ، مربيقدوة
 التي أصابيا الخمل نتيجة األفكار التي يحمميا المعممون.

وأيضا من األسباب التي أدت إلى وجود أزمة في العممية التعميمية 
ياب اإلعداد ( عدم تأىب المعممين لمتدريس وغ9992حسب رأي )األغا،

صل في ىذه الحالة يفقدىم السيطرة عمى الطالب وعمى ، فدخوليم الفالمسبق
 المادة الدراسية.

ريس في المستوى الذي وضعوا كما أن عدم كفاءة بعض المعممين لمتد
عدم اجتيادىم إلثبات أنفسيم في ىذا المستوى وقصور النمو األكاديمي فيو و 

وال سيما  االطالعلممعمم الذي يخضع لمعشوائية والذاتية، باإلضافة إلى قمة 
 ،في الموضوعات التربوية وعدم امتالك المعممين الميارات األساسية

دارة الفصل ،والتعزيز ،واألسئمة ،واستخدام الوسائل ،كالتمييد والتمخيص،  ،وا 
 د من ـــــلذا كان ال ب ،ةـــــف العممية التعميميـــــعت وساعدت عمى ضعـــــكميا تجم



     نثانعذد انثا                                      يجهت انعهوو انشرعيت

                                 التنمية المينية لممعمم في الفكر اإلسالمي    

 
-130- 

 .(1)ربوي اإلسالميبيان منزلة المعمم في الفكر الت
 فالمعمم في الفكر التربوي اإلسالمي يتسم بعدة صفات منيا:

النبي صمي ا النية الخالصة في أداء واجبو، عن جابر بن عبد ا أن  •
، وال لتماروا بو السفياء وال العمم لتباىوا بو العمماء واال تعممعميو وسمم قال: "

معمم دنياه ر النار"  أي أن ال يقصد التخيروا بو المجالس فمن فعل ذلك فالنا
ٌْ تَْبتَُغوا فَْضًلا ﴿، قال تعالي : فحسب بل واآلخرة أيضا نَْيَش َعهَْيُكْى ُجَُاٌح أَ

ٍْ َربُِّكىْ  (2)﴾ِي
 .ال مجرد وظيفة ضع التعميم رسالةً وي 

 .، فالمعمم الرسالي يتفاعل مع قضايا أمتويحمل ىم أمة •
 .لما لو من تأثير عمى غيره ة لغيرهن يكون المعمم المسمم قدو أ •
ٍِ ﴿، قال تعالى: أن يكون عطاء ال ينتظر الثناء • قَاَل اْجَعْهُِي َعهَٰى َخَزائِ

 .(3)﴾اْْلَْرِض ۖ إَِِّي َحفِيظٌ َعهِيىٌ 
أن يراعي الفروق الفردية وتخصصو، حيث ال نجد ذلك في باقي الفمسفات  •

المعمم المسمم الذي يحمل الفكر  والثقافات األخرى، وىناك الكثير من سمات
التربوي اإلسالمي حيث نالحظ اىتمام اإلسالم المتوازن الشامل الكامل في 
شتى جوانب شخصيتو والتي أدت إلى الحاجة لمعمم ينيج الفكر اإلسالمي، 
ويقوم بإحياء ىذه األمة والتي سبق وأن أوضحت أىمية مينة التعميم في 

اجية التحديات التي تتكالب عمى العرب بناء الحضارات والثقافات ومو 
                                                 

 .56، 9992، إحسان خميل األغا، أزمة التعميم في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية، غزة (1)
 .998اآلية  :البقرة (2)
 .55اآلية  :يوسف (3)
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المسممين وضربيم في عقر دارىم وما نالحظو من سياسات تغيير المناىج 
وضرب المعمم في شتى بقاع المسممين إلخراج جيل غير واع بما يدور 

نتاج شعوب تابعة مستيمكة ال تعرف لماذا   حيا بل كيف تأكل.تحولو وا 
عمى أن تحقيق  (1)لسامع والمتكممويدلل ابن جماعة في كتابو تذكرة ا

ذا" :أىداف التعميم منوطة بحسن اختيار المعمم بقولو سبرت أحوال السمف  وا 
 والخمف لم تجد النفع يحصل غالبا والفالح يدرك طالبا إال إذا كان لمشيخ

 .، وعمى شفتيو ونصحو دليل ظاىر")المعمم( من التقوى نصيب وافر
إنما يصمح من تأىب لو وأعد  لذا فميس كل أحد يصمح لمتعميم،

، يقول ب لمتدريس إال إذا كان أىال لذلكفاإلنسان ال ينتص ،إعدادا طيبا
 .الرسول صمى ا عميو وسمم: "المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور"

وتعتبر ىذه دعوة صريحة الختيار أفضل المعممين لمتعميم وبخاصة 
وحسن إلمامو بيا وسيطرتو عمى الذين تتوفر إلييم غزارة المادة العممية 

وتوافر حد من الثقافة العامة لديو لكي يعينو عمى توجيو  مختمف مياراتيا،
المتعممين ورعاية مصالحيم، كما يعينو عمى ارشادىم إلى مصادر المعرفة 

 .المختمفة ثم معرفتو الكاممة بخصائص المتعممين وصفاتيم
فكر التربوي اإلسالمي كما أن من دواعي ضرورة إيجاد معمم ينيج ال

 التحديات التي تواجييا المجتمعات اإلسالمية.
 بالتحديات، فكل يوم يظير عمى مسرح  يءـــإن العصر الذي نعيشو مم

                                                 
 .98، مرجع سبق ذكره، حسن إبراىيم عبد العال (1)
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الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جديد وأساليب جديدة 
 وميارات جديدة وآليات لمتعامل معيا بنجاح، أي أنيا تحتاج إلى إنسان
مبتكر ومبدع، بصيرتو نافذة، قادرة عمى التكيف مع البيئة وفق القيم 

 واألخالق واألىداف المرغوبة.
وىذا كمو يحتاج إلى تربية لمعمم في ظل انتياج تربية متقدمة لتستنفر 
جميع طاقاتيا البشرية والمادية إلى أقصى ما يكون، أال وىي التربية 

 اإلسالمية.
 : (1)سالميةاإلتربية الالمعمم في ظل  بعض التحديات التي تواجه

 :ت التي تتعمق بواقع تربية المعممالتحديا •
ومن ىذه التحديات التي عمد الغرب عمى نشرىا في المجتمع 
اإلسالمي ىو إعدام اليوية اإلسالمية وذلك بسرقة الحضارة و تدميرىا عند 

تى أصبح المسممين، وأىم مظاىر سرقة الحضارة تجريد األمة من لغتيا ح
المعمم ال يجيد التحدث بالمغة العربية لغة القرآن وكنتيجة لذلك أصبح والة 
األمور في العممية التعميمية ليس أىال ليا فاعتري برامج التعميم الضعف 
والقصور مما أدى إلى ضعف إعداد المعمم، وعدم تمبية حاجات الطالب 

 المعممين.
عمى التفكير السميم والتعبير  وبالتالي عمل ذلك عمى عدم تنمية القدرة

 .وعدم بناء الطالب المعممين في النواحي الشخصية واالجتماعية
                                                 

حادي والعشرين، دار الفكر العربي، القاىرة، ، معمم القرن المحمود أحمد شوقي ومحمد مالك (1)
2009 ،88. 
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 :تحديات تتعمق باختيار المعمم •
ممارسة مينتو، فإن اختير  ال عدادهإن اختيار المعمم يضع األساس 

ك إلى ذل االختيار يؤديعمى الوجو الحسن وروعي متطمبات مينتو في ىذا 
، ولكن ما نراه اآلن من عدم اقبال الطالب  وي مفكر وناقدإيجاد معمم ق

المتفوقون عمى دخول كميات التربية )مينة التعميم( إنما يرجع إلى عدة 
 :أسباب، منيا

 احتقار المجتمع لمينة التعميم وعدم تقديره ليا.ــ 9
 القيود التي تضعيا السمطات المسؤولة عمى كاىل المعمم.ــ 2
 في قطاع التعميم. معممينتدني رواتب الــ 3
 .كثرة األعباء الممقاة عمى المعمم ..... وغيرىاــ 4

مما  ،عداد المعممينإالطالب المتفوقون عن دخول كميات لذلك عزف 
وعدم التقيد بمعايير  ،أدى ذلك إلى تدني مستويات القبول في تمك الكميات

أدبيات  ع عمىطالاالبو  ،والخريجينلمقبول ونتج عن ذلك ضعف الطالب 
اختيار المعممين في االسالم، فال بد من توفر شروط في المعمم وأوليا 

ميارة التعبير بالمغة العربية  إتقانوثانييا  اإلسالمية باألخالقااللتزام 
ىذا  ،خاصة والعممية عامة اإلسالميةالفصحى وثالثيا اتساع ثقافتو 

 والميارةاالنفعالي  إلى الرغبة في العمل بمينة التعميم والثبات باإلضافة
 التكنولوجية.

 :تحديات تتعمق بتزايد حمالت الغزو الثقافي •
 دي يجب أن يعمل عمى اكتساب ــــــم عمى ىذا التحـــــولكي يسيطر المعم
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 ميارة: 
والعمل عمى تربيتيم  اإلسالميةمساعدة المتعممين عمى التمسك بالعقيدة  -

 .سالميةإتربية 
 أنواعى إدراك أن الدين الحنيف يستوعب جميع مساعدة المتعممين عم -

العموم التقنية ومختمف عوامل الحضارة طالما ال تتعارض مع القيم اإلنسانية 
 الفاضمة.

ترسيخ مجموعة من المعايير عند المتعمم لمقاومة البرامج المختمقة  -
 . اإلعالموتقييميا في وسائل 

ممين في حقل التربية لذلك فإن التحديات التربوية التي تواجو العا
ة وصعبة و تحتاج إلى صبر والعربي كثير  اإلسالميخاصة في العالم 

، فال عودة لميابة األكبر في ىذا كمو العبء، ويتحمل المعمم ومثابرة
المسممين وال جمعا لشمميم وال تحقيقا لتقدميم إال بالعودة إلى التربية 

 ق التكامل بين المسممين.اإلسالمية التي تعمل عمى تحكيم شرع ا وتحقي
 كفايات المعمم في الفكر التربوي اإلسالمي: :ثانيا

 . (1)وتنقسم كفايات المعمم إلى كفايات عممية ومينية وأخالقية وجسدية
 الكفايات العممية:ــ 9
ويقصد بيا إلمام المعمم بتخصصو العممي ومادتو التدريسية، فاىما    

ا من ذلك، فإذا تم لو اإللمام بمادتو لمعانيو، ليس مدعيا لذلك بل متحقق
                                                 

 .35، محمد وجيو الصاوي مرجع سبق ذكره (1)
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حيث محتواىا من تفاصيل وفروع، مستوعبا ليا متفيما ألمورىا، يمكنو 
ية أثناء يشير ابن جماعة لضرورة تنمية الكفاءة العمم التعميم.ممارسة مينة 

الجد  بمالزمةبدوام الحرص عمى االزدياد " :الخدمة، فينصح المعمم
ة ومطالعة وتعميقا وحفظا وبحثا وال يضيع شيئا قراءو الشتغال اواالجتياد و 

  .(1)"بصدده من العمم إال بقدر الضرورةمن أوقات عمره في غير ما ىو 
ل طالبوا المعمم ان يكون ذا ثقافة واسعة بولم يكتف المفكرون بذلك 

في غير تخصصو ايضا وربما كانت ىذه شائعة في العصور اإلسالمية 
، فينصح ابن جماعة ء والمفكرينسمة العمما األولى حيث كانت الموسوعية

 أن يكون مبدعا في فن من الفنون ليخرج من عداوة الجيل.بالمعمم 
ال يزال الرجل عالما ما " :ل ابن جماعة بقول سعد بن جبيرويستد

"، تفى بما عنده فيو أجيل ما يكونتعمم، فإذا ترك التعميم واستغنى، واك
 يقول بعض العرب في إنشادىم:و 

نمايس العمى طول  تمام العمى طول السكوت عمى الجيل    ول السؤال وا 
فالمعمم إذا شاء أن ينجح في تعميمو فال مفر لو عمى أن يقبل عمى 
االستزادة من العمم بمادتو وتخصصو ولتكن ىمتو في طمب العمم عالية 
 وعميو أن يبادر أوقات عمره إلى التحصيل وال يغتر بخدع التسويف والتأمل.

 الكفاءة المينية:ـ ـ2
 ي ــــم لكـــــــرىا في المعمـــــــس التي يجب توافــــــيارات التدريـــــيا مـــــويقصد ب

                                                 
 .49، حسن إبراىيم عبد العال، مرجع سبق ذكره(1)
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 ومن ىذه  ،و التربويةـافق أىدــــــل وجو لتحقيـــــيستطيع أن يؤدي عممو عمى أكم
 :الميارات

التربويون استثارة الدافعية عند التالميذ ووجودىا عنده، فالمفكرون أــ 
و في العمم في أكثر بينصحون المعمم بأن يثير دافعية المتعمم وأن يرغ

األوقات بذكر ما أعد ا لمعمماء من منازل الكرامات وأنيم ورثة األنبياء 
وعمى منابر من نور يغبطيم األنبياء والشيداء، ويحبذ الزرنوجي أن تكون 

متعمم أن يبعث نفسو عمى مفينبغي ل"، لدافعية نابعة من المتعمم بنفسوا
: "وكفى بمذة العمم والفقو والفيم داعيا وباعثا لمعاقل عمى ويقول ،"التحصيل

 .(1)تحصيل العمم"
عالي : فال ينبغي لممعمم أن يشرك الطالب فرديةمراعاة الفروق الب ــ 

ذلك الختالف قدرة كل منيما، ففي ذلك التحصيل مع متدني التحصيل و 
 .عدم إنصاف
 ضرورة مخاطبتيم عمى قدر عقوليم".": بقولوعمى ذلك لغزالي ويؤكد ا

طريقة التدريس: حيث أشار المفكرون ألىمية طريقة التدريس لممعمم  ــ ج
بأن ال ينقميم من عمم إلى عمم حتى يحكموه فإن ازدحام الكالم في القمب 

 مشغمة لمفيم.
سب ويؤكد ابن جماعة عمى المعمم أن يقرب المعنى لمتالميذ ويحت
د في إعادة الشرح وتكراره ويبدأ بتصوير المسائل وتوضيحيا باألمثمة، وما ور 

                                                 
، ي، عين شمسالعرب تجاىات الفكر التربوي اإلسالمي، دار الفكرا ،سعيد إسماعيل عمى (1)

9999 ،993. 
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مع  "،ا حوتو الصدور ال ما طوتو السطورم" :مجامع العرب بأن العمم ىو
جادة. عن ظير قمبعدم الحفظ   دون وعي وا 
 حفظت شيئا وغابت عنك أشياءمعرفة   لمن يدعي في العمم فقل 

 عممون المسممون أمثال ابن سيناخدميا المومن طرق التعميم التي است
بو و  ،خذآوىو عنو  ،"إن الصبي عن الصبي ألقن :فيقول التعميم التعاوني

 .وآنس"
إدارة الصف: وىي ميارة يجب أن يتمتع بيا المدرس حني يستطيع ــ  د 

الغوغاء والمغط  منتحقيق أىدافو في أحسن جو وأن يصون مجالس درسو 
وسوء األدب وأن يعامل طالبو بأدب، فيذا ابن سحنون يروي عن الرسول 

ثالثة صبية من ىذه األمة  يو وسمم بأنو قال: "أيما مؤدب ولصمى ا عمي
 .ولم يعامميم بالسوية فقيرىم وغنييم حشر يوم القيامة مع الخائنين"

 ة بين مفكرين العصرالثواب والعقاب: وىناك مسألة خالفية كبير  ــ ىـ
ن اإلسالميين وضعوا ضوابط لمعقاب إحيث  ،ومفكرين الثقافة اإلسالمية

وأن ال يمجأ لمعقوبة البدنية إال عند  ،حتى ال يساء استخدامو من قبل المعمم
ويجب أن ال يكثر من استخداميا حتى ال تكون روتينا  ،الضرورة القصوى

 مؤدبا في عقابو رحيما.عند التالميذ فتفقد أىميتيا، وأن يكون 
وقد وضح اإلسالم العالقة بين المعمم والمتعمم في ضوء الفكر التربوي 

إن ا ليممي لمظالم حتى  اإلسالمي، فقد أخذ القابسي بالقاعدة التي تقول:
يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فالعفو أسبق من العقاب، والصبر مقدمة الحساب. 

ن كان العفو مع الو مر المعممين بالرفق مع الصبيان فأ ذنبين من الكبار ما 
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واردا، فيو مع الصبيان واجب لصغر سنيم وطيش أعمارىم وضيق حموميم 
 وقمة مداركيم.

فالمعـمم ينزل من الصبيان منزلة الوالد، فيو المأخوذ بآدابيم والقـائم 
عمى زجرىم وىو الذي يوجييم إلى ما منو مصمحة أنفسيم وىذا التوجيو 

سة ورياضة حتى يصل المعمم بالطفل مع الزمن إلى معرفة يحتاج إلى سيا
 . (1)الخير والشر

الكفايات األخالقية: ومن الكفايات األخالقية التي يجب توافرىا في المعمم ــ 3
 المسمم:

 :أبو األسود الدؤلييقول  :القدوةــ أ
 عار عميك إذا فعمت عظيم   نو عن خمق و تأتي مثموال ت

قد ه في تعميمو لؤلخالق، فقدوة حسنة لتالميذيجب أن يكون المعمم 
ٌَ ﴿ط الغزالي عمى المعمم أن يعمل بعممو واستشيد بقولو تعالى:ر تشا أَتَأُْيُرو

َْفَُسُكىْ  ٌَ أَ َُْسْو  .(2)﴾انَُّاَس بِاْنبِرِّ َوتَ
أي التمميذ  –ويسمك " :ة إلى أثر القدوة الحسنة بقولوويشير ابن جماع

ويراعي في العمم والدين عاداتو  –مك العمممس :أي –مسمكوفي اليدي  –
 .قتداء بو"عبادتو ويتأدب بآدابو وال يدع االو 

 بادئ والعمل عمى ـــن أن التمسك بالمــــي عمى أن يبيــــولقد حرص الغزال
                                                 

ي لممعممين والمعممات قبل ، فاعمية اإلعداد التربوي في الموقف المينسعد بن محمد الحريقي (1)
 .909، 9994الرياض  ،2العدد ،99المجمد ،التخرج، مجمة مركز البحوث التربوية

 .44اآلية  :سورة البقرة (2)
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تحقيقيا يجب أن يكون من صفات المعمم المثالي، فنصح المعمم بأن ال 
المبدأ وال يرتضي المعمم لنفسو من  ينادي بمبدأ ويأتي أفعاال تتناقض مع ىذا

ال فالمعمم يفقد ىيبتو ويصبح مثارا لمسخرية  األعمال ما ينيى عنو تالميذه، وا 
واالحتقار فيفقد بذلك قدرتو عل قيادة تالميذه ويصبح عاجزا عمى توجيييم و 

يقول الغزالي: "مثل المرشد من المسترشدين مثل النفس من الطين  إرشادىم.
 "ومتي يستوي الظل والعود أعوج؟ فيوبما ال نقش 

 :الزىد والتواضعــ  ب
ىا دويتمثل ذلك في أن يقتصد المعمم في ممبسو ومطعمو ومسكنو وحد

 ."من غير ضرر عمى نفسو وعيالو" :ابن جماعة بأن يكون
ما ال يعممو م فالتواضع من صفة العمماء وأن ال يستنكف أن يستفيد

 أو نسبا أو سنا.ممن يعممو سواء كان دونو منصبا 
  :الوقار والييبة ــ ج

ن بعدت وال  ،ينصح ابن جماعة المعمم بأن يتجنب مواضع التيم وا 
ن كان جائزا باطنا  يفعل شيئا يتضمن نقص مروءتو أو ما يستنكر ظاىرا وا 

وأن ال يضحك مع الصبيان وال ، يعرض نفسو لمتيمة وعرضة لموقيعة فإنو
مشية المعمم  يحرمتو عندىم، كذلك ف يباسطيم لئال يفضي ذلك إلى زوال

يجب أن تكون مشية العمماء وأن ينزه نفسو عن المين الوضيعة وأن 
 يصطحب الوقار والييبة مع إخالصو في العمل ليكون رزقو حالال.

لمعمم ويظير ذلك جميا في أفكار المسممين األوائل فعند أخوان الصفا ا
ا وقمة الرغبة في مالذىا مع الزىد في الدنيلو شروط وصفات أوجزىا في )
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التييؤ الفعمي في العموم والصنائع، صارفا عنايتو كميا إلى تطيير نفسو 
قادرا عمى تحمل كافة المشاق من أجل العمم وأن يكون مشتمال برداء الحمم، 
حسن العبادة أخالقو رضية، وآدابو ممكية، معتدل الخمقة، صافي الذىن 

 .خاشع القمب(
 سدية:الكفايات الجــ 4

ييتم الفكر التربوي اإلسالمي اىتماما بالغا في الجانب الجسدي عند 
حسن القد، واضح الجبين، واسع ": عمم فيصف القمقشندي المعمم بأنوالم

 .(1)الجبية"
أن بكان أكثر موضوعية حيث وصف المعمم  ويبدو أن ابن جماعة

طيبو إلزالة يكون دائما بالمظير المناسب من حيث نظافتو ونظافة ثيابو وت
كريو الرائحة، فالمدرس إذا عزم عمى مجمس التدريس تطير من الخبث 
وتنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابو الالئقة بو بين أىل زمانو قاصدا بذلك 
تعظيم العمم ويبدو أن ذلك مستوحى من اىتمام الدين اإلسالمي بالصحة 

مسجد مظاىر والنظافة بشكل عام فالوضوء واالغتسال وأخذ الزينة عند كل 
تأثر بيا المفكرون في التربية اإلسالمية وحرصوا عمييا ألن النظافة من 

 اإليمان. 
لذي كممت أىميتو وكان أحسن المعمم بأنو:" ىو ا واصفاً فقد قال ابن جماعة 

 وظيرت  –يةــة المينـــــأي الكفاي –ماـــــوأجود تفي -يةــــو العممـــــأي كفايت –ماـــــتعم
                                                 

 .33، مرجع سبق ذكره، محمد وجيو الصاوي (1)
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 .أي الكفاية األخالقية –وعرفت عفتو مروءتو 
أن النظريات العممية واإلنسانية ولعمنا مما سبق عرضو الحظنا 

الحديثة قد ظيرت عند عمماء التربية العرب والمسممين منذ مئات السنين 
حيث ظيرت إسياماتيم جمية بعيدة عن اجتياد الجيال ونزوات المخمفين، 

التربية وفمسفتيا وطرق تدريسيا  بل بذلوا عصارة فكرىم في بيان أصول
يضاحات منيا:  فظيرت عدة خالصات وا 

النظرة الخاطئة نحو التعميم كوسيمة ارتزاق حيث بين اإلسالم أىمية ىذه ــ 9
 المينة ووظيفتيا.

بيان أىمية مينة التعميم في اإلسالم بعد أن تحقرت عند المجتمعات ــ 2
 كمينة إنشاءات وخطابات.

ة بين الكم والكيف في إعداد المعمم في ظل الفكر التربوي توضيح العالقــ 3
 .اإلسالمي

 وىذه البنود الثالثة ىي التي تحدد المعمم الرسالي من المعمم العادي.   

 :(1)الحاجات التكوينية الالزمة لممعمم في ظل الفكر التربوي اإلسالميثالثا:
ن تكون باإلضافة إلى ما سبق ذكره من سمات لممعمم والتي يجب أ

في المعمم الذي ينتيج الفكر التربوي اإلسالمي لكي يكون متكامال قدر 
 اإلمكان، فيناك عدة أمور يجب توافرىا في المعمم ليكون معاصرا، منيا:

 ر سمة من سمات الكون و ناموس التغير ــمواكبة التغيرات الحادثة: فالتغيــ 9
                                                 

 .38، د المعمم، دار المعرفة الجامعيةإعدا ي، دراسات فاروق البوىي ومحمد غازي بيوميف (1)
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ٌٍ ُكمَّ يَوْ ﴿وارد في القرآن الكريم، قال تعالي:  ، فالثورة (1)﴾ٍو هَُو فِي َشأْ
رسال  التكنولوجية الحادثة حاليا جعمت ىناك تدفقا ىائال لممعرفة الدقيقة وا 
كميات ىائمة من المعمومات، يجب عمى المعمم في ضوئيا أن يحسن 
استخداميا، ويسخرىا داخل عمميتو التعميمية لمواكبة التطورات االقتصادية 

يساعده عمى محاربة جميع التحديات التي باتت  واالجتماعية والثقافية، مما
 تغزو بالد المسممين.

لقد أصبحت الثقافة العامة اآلن بعدا ىاما من األبعاد األساسية 
إلعداد المعمم والتي تزيده سعة وتعمقا في الفيم وميوال عقمية تدفع بصاحبيا 

االتجاىات الجديد وتفسير إلى البحث واالستزادة من العمم وقدرة عمى متابعة 
ن ومن ىنا كان توجيو ابن جماعة لممعمم "بأن ال يدع فنا من الفنو ، وتفيميا

وطول العمر عمى التبحر  ، فإن ساعده القدرأو عمما من العموم إال نظر فيو
ال فقد استفاد منوفيو فذاك  العمل، ما يخرج بو من عداوة الجيل بذلك ، وا 

 .(2)"ويعتني من كل عمم باألىم فاألىم 
تحديد مصادر برامج إعداد المعممين وفق الفكر اإلسالمي: ألن النظام ـ ـ2

التعميمي ينمو ويترعرع في ظل فكر فمسفي يغذيو، ويتم تحديد األىداف 
لمعمم عمى الحكم السميم في معالجة التكوين المعمم في ضوئيا مما يساعد 

 المشكالت. ومن المصادر التي يجب أن ينبثق عنيا إعداد المعمم:
                                                 

 .29ية اآل :الرحمن (1)
، رمادي لمنشر، الدمام والمتعمم، والمتكمم فى أدب العالم ، تذكرة السامع در الدين ابن جماعةب (2)

9994 ،36. 
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قتداء يا من أصالة في توجيو المعمم واالل القرآن الكريم والسنة المطيرة، لما •
ة والسالم بحيث يصبح مثمو المربي عميو أفضل الصالبالرسول المعمم و 

 األعمى في بناء شخصيتو.
التراث العربي اإلسالمي، فعمى المعمم أن يجتيد في االنفتاح عمى ثقافات  •

شتي المجاالت وضرورة االستفادة من القيم  العرب والمسممين الغنية في
 والعادات والتقاليد االجتماعية الصالحة لمواكبة العصر.

 نتائج الدراسات العربية واإلسالمية السابقة. •
 االنفتاح غير المطمق عمى ثقافات اآلخرين. •
الجمع بين التربية المستمرة والنمو الذاتي لممعمم، فمينة التعميم في ظل  •

م يتطمب نموا مستمرا، لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي، والزيادة اإلسال
 المتراكمة في مجال المعرفة.

إعداد المعمم الباحث: وذلك بامتالك المعمم وسائل المعرفة العممية  .3
والتقنية، ويتم ذلك من خالل تنمية الميارات العممية، ومحو األمية 

التعامل مع الحاسوب لمواجية  التكنولوجية لدي المعمم وفي مقدمتيا
  .المشكالت وحميا بطرق عممية صحيحة

بإجمال بعض النقاط التي يجب أن تتوفر  (9982،وقد قام )سميمان
 : (1)في المعمم الناجح وىي

 .من يتوفر لديو الشعور بالمسئولية ويتفانى في أداء واجبو -
                                                 

لقاىرة، ، الطبعة الثانية، ااألنجمو المصريةة بمكت ،دالعزيز سميمان، المعمم والتربيةعرفات عب (1)
9982 ،945. 
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 .ىو الذي يعيش في مجتمعو بكل كيانو ومقوماتو -
 .ستجيب لتطورات الحياة من حولوالذي ي -
 .ىو الذي يشعر تالميذه نحوه بالتقدير واالحترام -
 .ىو القدوة الحسنة لتالميذه في مظيره وىندامو وتصرفاتو -
 .أن يكون متمتعا بصحة جسمية ونفسية -
 .أن يكون مجيدا لمادة تخصصو وأن يمم بطبيعتيا -
 .أن يكون متعاونا -

ضع برنامج تدريبي أثناء الخدمة و  (1)وغبن(البوىي لذا فقد اقترح )
 :آلتيذلك لـو 
ىاتيم ارفع مستوى أداء المعممين في المادة و الطريقة وتحسين اتج •

 .وتطوير مياراتيم التعميمية ومعارفيم وزيادة قدراتيم عمى االبداع والتجديد
راتيم زيادة المام المدرسين بالطرق واألساليب الحديثة في التعميم وتعزيز خب •

 .في مجاالت التخصص العممية
، ووسائل حميا وتعريفيم بمشكالت النظام التعميمي القائم تبصير المعممين •

 بدورىم ومسئولياتو في ذلك.
 :(2)أهم االتجاهات الحديثة المناسبة لتربية المعمم لممجتمع المسمم

العبارة تعني ىذه و ، التأكيد عمى تأىيل المعمم لتربية تالميذه تربية إسالميةــ 9
ن ينمو بشكل كامل في جوىرىا توجيو سموك المتعمم بمساعدة المعمم عمى أ

                                                 
  .59، دار المعرفة، البوىي ولطفي غبن، مينة التعميم وأدوار المعمم (1)
 .59، ومحمد مالك، مرجع سبق ذكره يشوقمحمود أحمد  (2)
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ومنيا اكتساب الخبرات الخاصة بالقيم االليية والخبرات  وشامل ومتوازن،
 البشرية مما يجعل سمكو قوال وعمال وفق منيج ا.

ُْظَُر َكْيفَ ﴿قال تعالى:  ٌَ  َويَْستَْخهِفَُكْى فِي اْْلَْرِض فَيَ هُو ًَ ويقول ، (1)﴾تَْع
ا يََرُِ ﴿أيضا: ٍة َخْيرا ْم ِيْثقَاَل َررَّ ًَ ٍْ يَْع ًَ ا يََرُِ  فَ ٍة َشّرا ْم ِيْثقَاَل َررَّ ًَ ٍْ يَْع  .(2)﴾َوَي

 فالثقافة اإلسالمية ىي األساس، العناية بتزويد المعمم بالثقافة اإلسالميةــ 2
وىي منطمق  ،تعبديالبناء ال ويقوم عميو ،يبنى عميو نظام المجتمع ذيال

ولذا فيي تستنفر المعمم لتربية  ،تحرر النفس اإلنسانية من العبودية لغير ا
نطالق وحفز ىمميم نحو دفع األمة إلى االتالميذه وتوجيييم وارشادىم 

الحضاري تحت راية دين ا الحنيف وتعريفيم بماضي أمة اإلسالم 
 وحاضرىا.

 .موم وبإسيامات العمماء المسممين فيياالعناية بالتوجو اإلسالمي لمعــ 3
تمكين المعمم من ميارات التعبير بالمغة العربية الفصحى ومن التعميم ــ 4

ورفع  ،ويدخل في اطار ىذا البند االتجاه نحو تعريب جميع المعمومات، فييا
تحدث بالمغة العربية لما ليا من مستوى المعمم فييا وتقوية المعمم في ال

 وية المعمم وانعكاسيا عمى شخصية الطالب في المغة.سيامات في تقإ
تربية المعمم في إطار نظام  األخذ بمبدأ التعميم مدى الحياة والنظر إلىــ 5

مطمع عمى م ذلك لكي يبقى المعمم متصال بعالم التربية والعمو ، موحد
 .التجديدات الحديثة

                                                 
 .929اآلية  :األعراف (1)
 .8،7اآلية  :الزلزلة (2)
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عداد إألن برامج ؛ ارفع مستوى برامج تربية المعمم وتكامميا وتنوع خبراتيــ 6
من الضروري كان ، لذلك يزة األساسية لنواة تكوين المعممالمعممين ىي الرك

تعديل خطة إعداد المعمم بعمى الجامعات والجيات المختصة أن تقوم 
 واالىتمام بو في جميع الجوانب، المينية، العممية، االجتماعية، األخالقية.

 نية التربوية ومحو األمية التكنولوجيةاألخذ بالتطورات المعاصرة في التقــ 7
تطورت معيا طرق  ،ىوزمن التقدم العممي والتكنولوجيألن عصرنا الحاضر 

 تدريس المواد، وتقدمت أساليبيا لمراعاة تغيرات العصر كما أسمفت آنفا.
مية قدرات المعممين عمى األخذ بالتطورات نلذلك كان من الضروري ت
  يتنافى ذلك مع الشريعة اإلسالمية.الحاصمة في العالم شريطة أال

وذلك لما ليا من أىمية  في  التأكيد عمى البحوث وتطبيقاتيا الميدانيةــ 8
 تقدم العموم واالرتقاء بشخصية المعمم.

 
 النتائج: 

ــ العممية التعميمية والتربوية الناجحة تنبع من الفكر اإلسالمي وال يتحقق ذلك 
 لتربوي اإلسالمي المعاصر. إال بوجود معمم ينيج الفكر ا

ــ تم تحديد الصفات التي يجب توافرىا لدى المعمم في الفكر التربوي 
 ،اإلسالمي بحيث يتسم بعدة صفات من أىميا النية الخالصة في أداء واجبو

 ،يتفاعل مع قضايا أمتو بشكل دائم فالمعمم الرسالي ،مةاألن يحمل ىم أو 
ن أو  ،ه، وأن يكون عطاء ال ينتظر الثناءن يكون المعمم المسمم قدوة لغير أو 

 يراعى الفروق الفردية وتخصصو.  
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ــ الكشف عن مقومات الصيغة المالئمة إلعداد المعمم في الفكر التربوي 
 اإلسالمي المعاصر. 

التي تواجو المعمم في ظل التربية د التحديات ــ انتيت الدراسة إلى تحدي
تحديات تتعمق  ،بواقع تربية المعمم وىي التحديات التي تتعمق ،اإلسالمية

إلعداد المعمم  زمةالتحديد الحاجات التكوينية ال ،بتزايد حمالت الغزو الثقافي
بيدف إيجاد السبل لمتغمب عمييا.  ،الفكر التربوي اإلسالمي المعاصر في
المتوازن اإلسالمي تحديد سمات المعمم المسمم الذي يحمل الفكر التربوي و 

 في شتى جوانب شخصيتو.الشامل الكامل 
 

 التوصيات والمقترحات:
ــ العمل عمى مواجية الغزو الثقافي والفكري وتعمد الغرب طمس وتشويو 

وذلك من خالل  ،اليوية اإلسالمية وسرقة الحضارة وتدميرىا عند المسممين
االىتمام بالمغة العربية وتمكين المعمم من ميارات التعبير بالمغة العربية 

 التعميم فييا.  الفصحى ومن
ــ وضع معايير تسيم في حسن اختيار المعمم وذلك بوضع األسس الكفيمة 

 باإلعداد الجيد وتحقيق ممارسة فاعمة لمينة التعميم. 
ــ توفير الدعم المعنوي والمادي لممعمم من خالل نشر الثقافة التي تسيم في 

 احترام المجتمع لمينة التعميم. 
أن الدين الحنيف يستوعب جميع أنواع  إدراك ــ مساعدة المتعممين عمى

 ة ــالعموم التقنية ومختمف عوامل الحضارة طالما ال تتعارض مع القيم اإلنساني
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 الفاضمة. 
والتأكيد عمى التمسك بالعقيدة ، ــ العناية بتزويد المعمم بالثقافة اإلسالمية

 المية. اإلسالمية والعمل عمى تأىيل المعمم لتربية تالميذه تربية إس
ــ األخذ بمبدأ التعميم مدى الحياة والنظر إلى تربية المعمم في إطار نظام 

 موحد. 
ــ األخذ بالتطورات المعاصرة في التقنية التربوية ومحو األمية التكنولوجية 

وتقدم أساليبيا لمراعاة تغيرات  ،والتطورات الحديثة في طرق تدريس المواد
 العصر. 

وتطبيقاتيا الميدانية وذلك لما ليا من أىمية في تقدم  ــ التأكيد عمى البحوث
 العموم واالرتقاء بشخصية المعمم. 

 
 الخاتمة: 

تتفق قدراتيم مع الفكر  مخرجات من المعممين المؤىمينولموصول إلى    
التربوي اإلسالمي يتطمب األمر مراعاة وضع فمسفة خاصة تيتم بإعداد 

وكذلك توافر التكامل والتوازن  ،جسميةالمعمم وفق معايير مينية ونفسية و 
الثقافية( مع إعادة تقييم اإلعداد التربوي  ٬المينية  ٬بين الجوانب )األكاديمية

وضرورة اىتمام  ،المستقبل البات كميات التربية. ألنيم معممولطالب وط
ومواكبة التغييرات التكنولوجية  ٬الدولة بالمعمم وتقديره واحترامو في المجتمع

العممية التعميمية والتي تتطمب من المعمم أن يحسن استخداميا  ثة فيالحاد
 ويسخرىا لخدمة المنيج الدراسي. 
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 البحث مراجع

 .ن الكريمالقرآــ 
: تذكرة السامع والمتكمم في أدب العالم (9994ابن جماعة، بدر الدين )ــ 

 والمتعمم، رمادي لمنشر، الدمام.
، الجامعة ة التعميم في قطاع غزةزمأ(: 9992حسان خميل )إغا، اآلــ 

 غزة. ،سالميةاإل
(: اتجاىات حديثة في إعداد المعممين، مجمة رسالة 9989ــ البزاز، حكمة)

 .28، العدد 9العربي، المجمد الخميج 
: صيغة مقترحة لتكوين المعمم العرب عمى أبو دف، محمد خميل )أبريل(ــ 

المتغير لممعمم العربي في ، مؤتمر الدور القرن الحادي والعشرينأعتاب 
 ، جامعة أسيوط.التربيةكمية  الغد، مجتمع

محمد غازي: دراسات في إعداد المعمم، دار و بيومي، البوىي، فاروق ــ 
 المعرفة الجامعية.

 ، دار المعرفة.البوىي، وغبن، لطفي: مينة التعميم وأدوار المعممــ 
التربوي في الموقف  (: فاعمية اإلعداد9994ــ الحريقي، سعد بن محمد )

مة مركز البحوث التربوية، المعممات قبل التخرج، مجلممعممين و الميني 
 ، الرياض.2العدد، 99المجمد

، في الفكر التربوي، مكتبة الفالح (: دراسات9999ــ الصاوي، محمد وجيو )
 الكويت.
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مكتبة األنجمو  2التربية ط(: المعمم و 9982رفات عبد العزيز)، عسميمانــ 
 .مصرية، القاىرةال
(: معمم القرن الحادي 2009شوق، محمود أحمد ومالك، محمد )ــ 

 ، القاىرة.دار الفكر العربي، والعشرين
العشرين، (: تربية المعمم لمقرن الحادي و 9995ــ شوقي، محمود أحمد )
 مكتبة العبيكان، الرياض.
بن جماعة،  فن التعميم عند بدر الدين (:9985ــ عبد العال، حسن إبراىيم )

 التربية العربي لدول الخميج.مكتب 
: اإلعداد الميني لممعمم في كمية (9997عسقول، محمد عبد الفتاح )ــ 

تحديات بالجامعة اإلسالمية بغزة، مؤتمر التربية في فمسطين و التربية 
 غزة. المستقبل، كمية التربية الحكومية،

تربوي اإلسالمي، دار : اتجاىات الفكر ال(9999عمى، سعيد إسماعيل )ــ 
 الفكر العربي ، عين شمس.

 
 

     
 
 
 


