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 الحمـد هللا    سـلطانه،        الحمد هللا رب العالمين حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم          

 وأصلي و أسلم علـى      آخراً، فالشكر هللا أوالً و      الرسالة،على إتمام هذه    ني  الذي أعان 

مـن    " :القائل فهو   الزمان،لبشرية والقدوة على مر     خاتم األنبياء والمرسلين معلم ا    

صنع إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكـم قـد                 

  ) . 128 : 2 ج ت،. أبو داوود ، د "( كافأتموه 

   فمن هنا أتوجه بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل الدكتور حمدان الصـوفي علـى            

 اته الغالية ، وتشجيعه المستمر والمتواصل لي حتى إتمام هذا العمل     نصائحه و توجيه  

، كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور فؤاد العاجز على تكرمه باإلشـراف علـى               

 . رسالتي نيابة عن الدكتور حمدان الصوفي فرج اهللا كربه من األسر 

   الدكتور محمـود أبـو دف       باألستاذ   كما أتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة والمتمثلة        

 على قبولهما مناقشتي للرسالة وإرشاداتهما القيمة لتصويب ما         الدكتور زياد مقداد    و  

 . جاء في الرسالة من نقص أو خلل 

 

 فـي   معينها لي فكان خير     ؤ     والشكر موصول إلى  والدتي الحبيبة ويكفيني دعا       

نساه حتى في كتابة هذه السطور،      إتمام الرسالة ،  وأترحم على والدي العزيز و ال أ          

كما أتقدم بالشكر إلى زوجتي الحبيبة والتي ساهمت في طبع هذه الرسالة ووفرت لي         

ت لي األجواء للتفرغ إلتمام هذا العمل المتواضع ، كما اشـكر إخـوتي              أالوقت وهي 

األعزاء على مساندتهم ومساعدتهم وتقديم المشورة والنصح ، كمـا ال يفـوتني أن              

ألستاذ  حسان الماللحة والذي راجع ودقق لي الرسالة ، والشـكر موصـول              اشكر ا 

لكل من ساهم في توزيع االستبانات ،و أخص بالذكر كل من كوثر وريم ، كما أشكر 

الطلبة الذين قاموا بتعبئة االستبانة ، كما أشكر العاملين في مكتبة الجامعة اإلسالمية             

 .في استخدام المكتبة المساعدة لي الذين لم يملوا من تقديم 

 .وفي النهاية اسأل اهللا العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 



د  

   
 المعلمين بمواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية        درجة تمثل       هدفت الدراسة إلى معرفة     

في غـزة مـن     ) صى،األزهراإلسالمية ، األق  (اإلسالمية ومدى تمثلها لدى محاضري الجامعات       

 .وجه نظر طلبتهم 

 :ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة فرضياتها على النحو التالي 

 في درجة تمثل أعضاء هيئـة   a   ≥ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. 1

 ) .ذكر ، أنثى ( التدريس بمواصفات المعلم القدوة تعزى إلى متغير الجنس 

 في درجة تمثل أعضاء هيئة  a  ≥ 0.05 جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال تو.   2

 ) .أول ،رابع( التدريس بمواصفات المعلم القدوة تعزى إلى متغير المستوى الدراسي

 في درجة تمثل أعضاء هيئة  a   ≥ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى.  3

 ) .اإلسالمية ، األقصى،األزهر(وة تعزى إلى متغير الجامعة التدريس بمواصفات المعلم القد

    

     تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي و المنهج االستنباطي في الدراسة ، و تكونـت عينـة                

 . وطالبة من المستوى األول والرابع في الجامعات الثالث اً طالب)342(الدراسة من

ة للدراسة وقد تم بناء هذه االستبانة من خالل االطـالع           يساستبانة كأداة رئ      حيث تم استخدام    

 .خوة الزمالء ستفادة من الدراسات السابقة و اإلعلى كتابات علماء التربية المسلمين واال

المجال األول يبـين المواصـفات      :  مجاالت   ة فقرة موزعة على ثالث    54 وتكونت االستبانة من    

 17ال  الثاني يبين المواصفات الشخصية و يحتوي على        فقرة ، المج   20اإليمانية و يحتوي على     

 . فقرة 17فقرة ، المجال  الثالث يبين المواصفات المهنية ويحتوي على 

 

    تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصـين فـي                

بين كل مجـال  ) بيرسونل( التربية ، ومن خالل صدق االتساق الداخلي بحساب معامل االرتباط           

) سـبيرمان بـراون   ( من مجاالت االستبانة ، ثم التحقق من ثبات االستبانة باسـتخدام قـانون    

 .بالتجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

ألخـذ  ) اإلسالمية ، األزهر ، األقصى      ( ثم طبقت االستبانة على طلبة الجامعات في قطاع غزة          

 .ين بمواصفات المعلم القدوة اإليمانية والشخصية و المهنية  إجاباتهم على مدى التزام المعلم
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 :  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

بعد استخراج النسب المئوية لمجال المواصفات اإليمانية تبين أن االتجاه االيجابي للمعلم نحو             . 1

 فقـد احتلـت     وبهـذا . فما فوق   % 85القيم الخلقية والتحلي بالخلق الحسن مع طلبته بلغت         

المراتب األولى ، أما الصفة التي تتعلق بمشاركة الطلبة أفراحهم وأتراحهم فقد  احتلت أدنى               

 %.58ت نسبتها غالمراتب حيث بل

    أما مجال المواصفات الشخصية فقد تبين أن استخدام األلفاظ المهذبة واهتمام المعلم بحسـن              

قد احتلت المراتب األولى ، أما الصفة التي        فما فوق وبهذا ف   % 83المظهر والهندام قد بلغت     

 %.58ت نسبتها غتتعلق  بالسؤال عن طلبته أثناء غيابهم فقد احتلت أدنى المراتب حيث بل

   أما مجال المواصفات مهنية فقد تبين أن التمكن من المادة العلمية واإللمام بالثقافة السائدة فـي   

حتلت المراتب األولى ، أما الصفة التي تتعلـق          فما فوق وبهذا فقد ا    % 82المجتمع فقد بلغت    

 %.61ت نسبتها غبمشاركة الطلبة في بعض أنشطتهم  فقد احتلت أدنى المراتب حيث بل

صفات المعلـم   اال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمو            . 2

 .الجنس متغير القدوة من وجه نظر الطلبة تعزى إلى 

صفات المعلـم   اوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمو           ال ت . 3

 .المستوى الدراسي متغير القدوة من وجه نظر الطلبة تعزى إلى 

صـفات المعلـم    اتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمو           . 4

 . وذلك لصالح الجامعة اإلسالمية القدوة من وجه نظر الطلبة تعزى لمتغير الجامعة

وقد وضع الباحث صيغة مقترحة لالرتقاء بمواصفات المعلم وذلك استرشـاداً بـآراء المـربين               

المسلمين واألدب التربوي ونتائج الدراسة واالستفادة من الدراسات السابقة ، وقـد تـم وضـع                

 : العديد من التوصيات من أبرزها 

 .طالبهليم وي اإلسالمي أثناء تعالتزام المعلم باألدب الترب.1

 .ضرورة تحلي المعلم باألخالق اإلسالمية أثناء تعامله مع طلبته . 2

 .إعادة صياغة المنهاج الفلسطيني بما يتوافق مع عقيدة األمة ومصلحة الوطن .3

 .حاضرين على أساس األخالق الحسنة والتمكن من المادة العلمية مأن يتم اختيار ال. 4

 .تور أخالقي لمهنة التدريسوضع دس. 5
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Abstract 
 

             The study aimed  to examining the degree of teachers commitment 
of the specifications of the model teacher in the light of the Islamic 
Education . 
In addition to that the study sought to figure out the students' point of view 
regarding the implementation of those requirements by the ( Islamic – 
AlAqsa – Al-Azhar ) universities lecturers of Gaza: 

 
1. The study asked whether there are significant statistical differences at 

Alpha level ( a0.05 ) reqarding the teachers' commitment with the  
specifications of the model teacher due to the variables of the study ( 
sex -male –female ). 

2. . The study asked whether there are significant satisfical     differences at 
Alpha level ( a0.05 ) reqarding the teacher's commitment with the  
specifications of the model teacher due to the variables of the study( 
first – fourth ) level. 

3. The study asked whether there are significant statistical differences at 
Alpha level ( a0.05 ) reqarding the teacher's commitment with the  
specifications of the model teacher requirement  due to the vanables of 
the study (Islamic – AlAqsa – Al-Azhar ) universities. 

 
The researcher used the qualitative, analytical method . 
The subject of the study consisted of three hundred and forty two students 
( 342) of both sexes of the first and the fourth level of the three  
universities. 
 
A questionnaire , based on the writings of some Moslem scholars and 
previous studies – was developed at the main tool of the study. 
The questionnaire consisted of 54 items covering three perspectives ( the 
religious specifications which contains 20 items), ( the personal 
specifications  which contains 17 items ), ( the professional specifications 
which contains 17 items  ). 
 
The validity of the questionnaire was determined through experts and    
 specialists . 
 

The reliability was computed using Spear Man Law and Browns Split half 
and Alpha level KroonPahK . 
 

The questionnaire was implemented on the students of Gaza Strip students 
universities (Islamic – AlAqsa – Al-Azhar ) . 
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The students give there answers on how the teachers are commited with the 
specifications of religious , personal and professional of the model teacher . 
 
The results of study revealed the following :  
1. Reqarding the religious specifications it shows that the positive attitude 

of the teacher towards moral values and good manners with his students, 
got the highest ratio (over  85% ) but the aspect which is related to the 
student's participation with their delights and sorrows got the lowest 
ratio (58%).  

 
     Regarding the personal specifications, it showed us that the use of polite 

words and the  teachers care of good appearance got the highest ratio ( 
over 83 %  ) but that concerning of his question about student's absence 
got the lowest ration ( 61 % ) . 

 
2. The study didn’t show any statistical differences due to the stuff variable 

of gender . 
 
3. The study didn’t show any statistical differences due to the variable of 

study level . 
 
4. The study shows statistical differences due to the variable of university 

to the  Islamic university which shows  the stuff members with the 
model teacher specifications from students' point of view . 

The researcher put a suggested indication to develop the teacher 
specification according to the Moslems scholars and the educational 
literature as a result of the study  and the previous studies. 
Based on the results of the study the following recommendation are 
introduced: 

 

1- Teacher should show commitment with the Islamic educational literature  
      during teaching his students. 
2- The teacher should have good Islamic manners while dealing with his  
     students .  
3-  Reconstruction of Palestinian curriculum according to the doctrine of 
   nation and the county advantage .  
4- Lecturers should be chosen on the base of good manners and his 
mastering  
     of the material. 
5- To sit up a constitution for teaching career.    
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 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ب   اإلهداء

 ج   الشكر

 ،هـد   ملخص الدراسة باللغة العربية

 ،زو   ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 ي-ح   فهرس المحتويات

 ك فهرس الجداول

 ل فهرس المالحق

 م الفصل األول 

 خلـــفــيـــة الدراســــــة

 1   المقدمة

 5   مشكلة الدراسة

 5 فرضيات الدراسة

 6   أهداف الدراسة

 6   أهمية الدراسة

 6   منهج الدراسة

 7   مصطلحات الدراسة

 7   حدود الدراسة

 13-8   الدراسات السابقة

 14 تعليق على الدراسات السابقة  ال

 



ط  

 
  الثانيالفصل  

 اإلطار النظــري 

 16 أهمية المرحلة الجامعية في حياة الطلبة

 20 تعريف القدوة

 23 أهمية القدوة   

 27 الفرق بين االقتداء والتقليد

 31 أنواع القدوة

 33 القدوة في المجتمع اإلسالمي

 35 األنبياء هم القدوة

 49 المعلم القدوةمواصفات 

 الفصل الثالث 

 الطريقة و اإلجراءات

 83 منهجية الدراسة

 84 مجتمع الدراسة

 84 عينة الدراسة

 88 أداة  الدراسة

 89 صدق وثبات االستبانة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 96 اختبار التوزيع الطبيعي

 96 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة

 111 الصيغة المقترحة لالرتقاء بمواصفات المعلم القدوة 

 115 التوصيات والمقترحات

 117 المصادر والمراجع

 125 المالحق
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول م
 84 توزيع عينة الدراسة  1

 85 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس 2

 86 تغير المستوى الدراسي توزيع عينة الدراسة حسب م 3

 87 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة 4

 89 مقياس اإلجابات على الفقرات 5

 90 معامل ارتباط بين فقرات المجال األول ومعدل فقراته 6

 91 معامل ارتباط بين فقرات المجال الثاني ومعدل فقراته 7

 92 ل فقراتهمعامل ارتباط بين فقرات المجال الثالث ومعد 8

 93 الصدق البنائي لمجاالت الدراسة 9

 94 )طريقة التجزئة النصفية ( معامل الثبات  10

 94 )طريقة ألفا كرونباخ ( معامل الثبات  11

 96 اختبار التوزيع الطبيعي 12

 98 تحليل فقرات المجال األول 13

 101 تحليل فقرات المجال الثاني 14

 104 الثالثتحليل فقرات المجال  15

 للفروق  بين آراء طلبة الجامعات في درجة تمثل Tاختبار  16

 أعضاء هيئة التدريس لمواصفات المعلم القدوة يعزى للجنس

106 

 للفروق  بين آراء طلبة الجامعات في درجة تمثل أعضاء  Tاختبار 17

 هيئة التدريس لمواصفات المعلم القدوة يعزى للمستوى الدراسي

108 

 109 يل التباين األحاديتحل 18

 110 اختبار شفيه 19
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحقرقم الملحق
 127 االستبانة في صورتها األولية 1

 131 قائمة بأسماء المحكمين  2

 132 االستبانة في صورتها النهائية 3
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 الفصل األول 

 خلفيــة الدراســة 
 

 .المـقــدمــــة  

 .ة الدراســةمشكلـ 

 .ـةـأهداف الدراسـ 

 .أهمية الدراســـة  

 .منهج الدراســـة  

 .مصطلحات الدراسة  

 .أداة الـدراســـة  

 .مجتمـع الدراســة  

 .عينــة الدراســة  

 .حــدود الدراســة  

 .الدراسـات السابقـة  

 .تعليق على الدراسات السابقة  



 1

 المقدمة
السالم على أشرف األنبياء والمرسلين سـيدنا محمـد         والصالة و ,   الحمد هللا رب العالمين     

  .دأما بع, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين , وعلى آله وصحبه أجمعين 

      فقد أصبح من المسلّم به اليوم أن رأس مال الشعوب هو العنصر البشري وبقدر االهتمـام                

تقدم والتطور والعز لهـذه األمـة أو        بهذا العنصر واستغالل طاقاته وإبداعاته وتطويرها يكون ال       

تلك ، لذا نجد أن جميع دول العالم و إدراكا منها لهذه الحقيقـة تنفـق علـى العمـل التربـوي       

لكن االنفجار المعرفـي وانفتـاح   0رواألبحاث العلمية األموال الطائلة من اجل الرقي بهذا العنص        

 العصر الحالي بثـورة     زيتمي" وسائل االتصال ودخولها كل بيت صعب من مهمة المربين حيث         

عظيمة في مجال العلوم والتقنية ، وبتقدمها الهائل في مجاالت وسائل االتصال وتقنياته ، وقـد                 

ساعد هذا في تدفق المعلومات وسرعة انتقالها من مكان إلى آخر بشكل لم يسبق له مثيـل فـي                   

 ).128 :1990المشيقح،".( تاريخ اإلنسانية الطويل 

 

ضحت الثقافة الغربية تغزو كل بيت في المجتمع  اإلسالمي ، ونتيجة لذلك ظهرت                     حتى أ 

 .طائفة من أبناء المسلمين ال يفكرون إال بعقول غربية، وال يبصرون إال بأعين غربية

 بالبالغين  وقد أثرت الثقافة الغربية على جميع فئات المجتمع تقريبا بدئا بالمفكرين مروراً           "

وذلـك بسـبب    من أبناء المسلمين،وكثيرا ما يصطدم األبناء بـالقيم والتقاليـد             باألطفال وانتهاءاً

التناقض بين المبادئ الدينية والخلقية التي آمن بها منذ الصغر وبين ما يراه ممارسـاً بواسـطة                 

 ).1974:276الفقي، (." الكبار من حوله

 

ن من أبنائها وفي هذا اإلطار               لذا فأحوال المسلمين اليوم تدمي قلوب الغيارى والمخلصي       

كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجـتْ      : "كلما قرأت قول الحق تبارك وتعالى       " : ) 1574 :2006والي،(يقول  

 ).110: ن آل عمرا"( ِ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنْكَِر وتُْؤِمنُون ِباللَِّه

شعر بحال من الحسرة وآالم لما أراه مـن          حال هذه اآلية و حال هذه األمة أ        و قابلت بين         

خراب الذمم و فساد في األخالق وتبلد في المشاعر وظالم في الضمائر و ازداد ألمـا وحسـرة                  

سـتغرب ذلـك   رضاهم بها ووقوعهم فيها لكنـي ال أ     عندما أرى سكوت الناس عند تلك الحال و       

 بكبارهم ويقتدون بعلمائهم ويقلدون أصحاب الجاه والسلطان فيهم و          عندما اعلم أن الناس يتأثرون    

 ". قديما قالوا الناس على دين ملوكهم 
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يحزنني أن أعرف بأن األجيال باتت في مغـارس رديئـة ملوثـة وأن              " ويضيف آخر   

الفضائل الشخصية والجنسية تذوب في حرارة اإلثم الزاحف كما تذوب كتل الجليد فوق ألسـنة                

 )133: 1998الغزالي،  ". (اللهب

 السبيل للخروج من هذه المحنة،والعودة لنكون سادة لألمم، لقد ثبـت بالـدليل               "         فكيف

القاطع أن التعليم اإلسالمي الجيد ، هو الذي أنتج لنا حضارة سامقة متميزة ، نعمت بها البشرية                 

لعلمي والحضاري ولوال الفسـاد     لقرون طويلة ، وحققت ألصحابها ولغيرها من الشعوب التقدم ا         

السياسي وما ترتب عليه من ضعف اقتصادي وتوالي الغزوات والحروب من الخارج إلى بـالد               

المسلمين ، لما ضعف التعليم وفقد عناصر جودته ولما وصل المسلمون إلى هذا المستوى مـن                

 )205 : 2006طعيمة وآخرون، . ("التردي في جميع مجاالت الحياة

 

القول بأن نهوض األمة ومعاودة استردادها لدورها مرهون إلى حـد بعيـد             إذا صح   "و

باستقراء طرق وشروط ميالده في األول، حينها يظهر أهمية االقتـداء بقـيم الكتـاب والسـنة                 

 ).7: 1994حسنة، . ("وتطبيقات السيرة في بعث األمة المسلمة من جديد

 

ر حسب سننه، فلقد خلق اهللا اإلنسان وخلق له                فكان البد  من تربية تنسجم مع الكون وتسي        

سننا ، فان اتبع سنن اهللا اهتدى و سار على الطريق القويم ومن ثم حقق الغاية مـن وجـوده أال        

سنَّةَ اللَِّه ِفـي    :"وهي عبادة اهللا عز وجل و نال جزاءه في اآلخرة وهذا ما يدلل عليه قوله تعالى               

 .) 62:األحزاب (" . ن تَِجد ِلسنَِّة اللَِّه تَبِديالًالَِّذين خَلَوا ِمن قَبُل ولَ

 

        ومن سنن اهللا في خلقه أن هذا اإلنسان يقتدي و يقلد ويتبع ويتعلم ممن سبقه خاصة ممن                 

يكن له االحترام والتقدير ، فان كان الذي يقتدي به اإلنسان صالحا نجا واهتدى وان كان غيـر                  

 . ذلك ضل وغوى

الناس عندما نظروا إلى موضع القدوة فيهم ، فلم يجدوا صالحا في الدين ، وال غيرة            "        إن

في العرض و ال استقامة على الحق ، سهل عليهم االنفالت من القيم وهم آمنون من اللوم ألنهم                  

 تلقى  آمنون من العقاب ، ومن امن العقاب أساء األدب ، إن الدعوة إلى اإلسالم ليست فقط خطباً                

الناس من سلوك     تذاع ، وإنما الدعوة الحقة هي ما يراه         تكتب أو كلماتٍ    مواعظ تؤدي أو كتباً    أو

 ) . 1575،   1574 : 2006والي،" (الداعي ومن أفعاله وأقواله و أحكامه و آدابه 
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من هنا تعد القدوة الحسنة من أرقى أساليب التربية التي تؤثر بشكل فاعل في تكوين               "        و  

ت الشخصية الفكرية وتحديد أنماط سلوكها وفي كل مرحلة من مراحل تطورها ، لهذا فقد               اتجاها

نبهت التربية اإلسالمية إلى أهمية التوافق بين المبادئ النظرية التي يعتقدها المؤمن ويقول بهـا               

ِلم تَقُولُون ما   يا َأيُّها الَِّذين آمنُوا     : " وقد قال تعالى    ) 1625 :2002التل،" (وبين سلوكه العملي    

 لُونال تَفْع *           لُونا ال تَفْعتَقُولُوا م اللَِّه َأن قْتاً ِعنْدم روقال تعـالى      ) 3 ، 2: الصف  " (كَب ،:  "

)ِقلُونَأفَال تَع الِْكتَاب تَتْلُون َأنْتُمو كُمَأنْفُس نوتَنْسو ِبالِْبر النَّاس ونر44: لبقرة ا( ."  ) َأتَْأم (  

 

القارئ الواعي لتاريخ الدعوة في اإلسالم يعرف عن يقين أن اإلسالم انتشر في دول              " و        

كاملة نتيجة التعرف عليه من خالل سلوك المسلمين الصادقين الذين انطلقوا بتجارتهم إلى تلـك               

 .)50 :1989البنا،" .(يق البالد فكانوا مثاال صادقا للدعوة والدعاة للقول والعمل للنظرية والتطب

 

وتعنى القدوة في المنظور اإلسالمي طاعة اهللا فـي كـل            : "     وفي هذا اإلطار، يقول الفاسي    

  الشرعية عن شوق وحب كما كان يؤديها رسـول اهللا            فحركة وكلمة من خالل تأدية التكالي     

 )15:1979عويس،"(وصحابته الكرام 

 

م دون تمحيص وتدبر فقـال جـل        لكافرين اتباعهم آلبائه          ولقد عاب اهللا عز وجل على ا      

لـذلك  . )22:الزخـرف  ("ْل قَالُوا ِإنَّا وجدنَا آباءنَا علَى ُأمٍة وِإنَّا علَى آثَاِرِهم مهتَدون          ب" : شأنه

وتتخطى القدوة في المنظور اإلسالمي منطق االقتداء العاطفي إلى منطق االقتداء           :"يقول المالكي 

 المصدر الذي من خالله تستمد الحركة فيعمل السلوك وفق المنهج           ولعقالني فهي بمثابة الشعلة أ    ا

 .) 20: 1997الخطيب، ".(الحق

 

       لذلك وجه اهللا عز وجل المؤمنين أن يقتدوا ويهتدوا بأفضل خلق اهللا أال وهو رسـول اهللا                 

      وِل ال     : "  فقال عز و جلسِفي ر لَكُم كَان لَقَد      مـوالْيو ـو اللَّـهجري كَان ننَةٌ ِلمسةٌ حولَِّه ُأس

  . )21:األحزاب (" الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيراً

 

قد كان رسولنا الكريم القدوة والمثل األعلى لنا في تربيته الربانية ونقل هـذه التربيـة                "  و      

حمل راية اإلسالم جيالً بعد جيل بفضل التربيـة         الحسنة إلى صحابته الكرام فخرج جيالً متميزاً        

الصحيحة القائمة على األخالق الحميدة فهو الذي جاء ليتمم مكارم األخالق ويبني الجيل وينشـر           

العلم بين الناس ، من هنا كان ال بد من التربية اإلسالمية التي تعد وسيلة فاعلة لبنـاء اإلنسـان                    



 4

فاءة والقيام بواجباته وهي التي تشكل العامل األقوى فـي          المسلم ، القادر على عمارة األرض بك      

إحداث التغيرات الجذرية المنشودة في واقع األمة المسلمة على جميع المسـتويات فهـي تعنـى                

بإعداد الجيل المسلم إعدادا متكامالً من جميع النواحي  في جميع مراحل نموه في ضوء مبـادئ                 

  ) .3 : 2004دف ، أبو " ( وقيم وطرق التربية اإلسالمية 

 

        ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة فان يكن هناك من قدوة يجب أن يقتدى به فـي هـذه                   

وِإنَّـك  : "  ففيه من األخالق والصفات التي مدحها اهللا عز و جل فقـال              الدنيا فهو رسول اهللا     

 وتخلق بأخالقه أصبح كأنـه قـرآن        وبالتالي فمن اقتدى برسول اهللا    . )4:القلم ("لَعلَى خُلٍُق عِظيمٍ  

، فحينما سئلت أمنا عائشة رضي اهللا عنها عن أخالق          يمشي على األرض كما كان رسول اهللا        

  ).24601/148مسند احمد،( " .كان خلقه القرآن : " قالت الرسول 

 

ـ  لذا أصبح التخلق بخلقه     .           فمن تخلق بخلق النبي وصل إلى الدرجات السامقة          اد  يك

ويمثل االقتداء باألنبياء قمة    :"ويعلق على ذلك أبو األعلى المودودي بقوله      . يصل درجة الوجوب  

 ومضامينها إلى درجة تصل إلـى حـد الوجـوب الملـزم المسـتوجب لكمـال                 ةمظاهر القدو 

 ).47 :1997الخطيب ،"(اإليمان

 

حبهم ال شـك أنهـم      فإن كانت حالة المعلم كذلك فما بالك بمن يربيهم ويعلمهم ويصا                 

سينالهم قسط من أخالقه ، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية هذا الموضوع  ، ومن                 

والتي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات عينة الدراسـة نحـو            ) 1979( ذلك دراسة عويس    

القدوة من حيث مكانتها ومواصفاتها والحاجة إليها وأسباب اتخاذها ، والى بيان اتجاهاتهـا              

حو القدوة و بينت الدراسة أن العينة في حاجة ماسة إلى وجود القدوة وأنهم قادرون علـى                 ن

والتي هدفت إلى تحديد أبرز العوامل المتعلقة        ) 1997( تحديد مواصفاتها، ودراسة الخطيب     

بتشكيل نمط القدوة عند التالميذ بالمرحلة االبتدائية في البيت والمدرسة والمجتمـع ، والـى               

برز نماذج القدوة التي يقتدي بها التالميذ بالمرحلة االبتدائية من بين نماذج الماضي ،              تبيان ا 

والى تحديد أبرز نماذج القدوة المعاصرة التي يقتدي بها التالميـذ بالمرحلـة االبتدائيـة ،                

خصائص المعلم الجامعي الفعـال كمـا يـدركها طلبـة           "بعنوان )1991(ودراسة أبو ناهية    

 وهدفت الدراسة إلي تحديد خصائص المعلم الجامعي كما يـدركها طلبـة           " الجامعة في غزة  

 . أهمية تكوين المعلم العربي  دث فيها عن تح)2000(الجامعة ، ودراسة أبو دف 
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وبقاء َأثر القدوة فـي شـعور       حث المرحلة الجامعية نظراً لخطورتها              وقد تناول البا  

، وحكم الطالب في هذه المرحلة أكثـر دقـة و            أو سلبياً  الطالب سواء أكان هذا األثر ايجابياً     

ومن هنا تولد إحساس الباحث بالمشكلة، وقد تبلور هذا اإلحساس بوضـوح مـن              . مصداقية

 : خالل 

 للمعلم على الطالب سواء     غاحتكاك الباحث كمعلم بالمعلمين وبالطالب حيث شعر باألثر البال        ) 1

  . أو سلبياًكان هذا التأثير ايجابياً

 .دراسة الباحث الجامعية وتأثره بمعلميه) 2

 .احتكاك الباحث بمعلميه أثناء دراسة الماجستير ) 3

 الذي  غوقد زاد إحساسه بالمشكلة من خالل استطالعه آلراء مجموعة من زمالئه باألثر البال            )  4

 .       يحدثه المعلم على الطالب

ر من الدراسـات بضـرورة إجـراء        مراجعة الباحث لألدب التربوي ، حيث أوصت كثي       ) 5

 .البحوث  لدراسة أثر أسلوب القدوة على شخصية الطالب 

 المعلم القـدوة التـي يقتـدي بهـا          تومن هنا تأتي هذه الدراسة في محاولة للتعرف على صفا         

 .الطالب

  

 : مشكلة الدراسة 
 : يمكن أن تصاغ مشكلة البحث في التساؤالت التالية 

 عية في حياة الطلبة؟ما أهمية المرحلة الجام .1

 ما مفهوم القدوة وما أهميتها في الفكر التربوي اإلسالمي؟ .2

 ما أبرز مواصفات المعلم القدوة من خالل الفكر التربوي اإلسالمي؟ .3

 ما درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس لمواصفات المعلم القدوة من وجهة نظر طلبتهم ؟ .4

في درجة تمثل أعضـاء     ) ≤α0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .5

 هيئة التدريس بمواصفات المعلم القدوة من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغيرات الدراسة  

 ؟ )الجنس ، المستوى الدراسي،الجامعة     ( 
 

 :فرضيات الدراسة
في درجة تمثل أعضاء هيئة      ) ≤α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . 1 

 ).ذكر، أنثى(التدريس بمواصفات المعلم القدوة تعزى إلى متغير الجنس 
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في درجة تمثل أعضاء هيئة      ) ≤α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .  2

 ).األول ، الرابع(سي التدريس بمواصفات المعلم القدوة تعزى إلى متغير المستوى الدرا

في درجة تمثل أعضاء هيئـة       ) ≤α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . 3

اإلسـالمية ، األقصـى ،      (التدريس بمواصفات المعلم القدوة تعزى إلى متغيـر الجامعـة           

 ).األزهر

    

 :أهداف الدراسة 
 :  يهدف البحث إلى ما يأتي 

 .التعرف إلى مفهوم القدوة في الفكر التربوي اإلسالمي . 1

 .الكشف عن أهم مواصفات المعلم القدوة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي .2

 .إبراز مدى توافر هذه المواصفات لدى المعلم الفلسطيني من وجهة نظر طلبته .3

 .تقديم صيغة مقترحة لالرتقاء بمواصفات المعلم القدوة .4

 

 :لدراسة أهمية ا
 : يكتسب البحث أهميته من خالل ما يأتي 

 بمواصفات المعلم القدوة لتعينـه علـى        تمثلهموقع المعلم في العملية التربوية وضرورة        .1

 .عمله

ـ  و يعد البحث محاولة للجمع بين األصالة والمعاصرة في معالجة القضايا التربوية           .2 يم دتق

 هشخصية والمهنية للمعلم يمكن أن تفيدالاإليمانية وصيغة مقترحة لالرتقاء بالمواصفات 

 . في عمله  .3

يمكن أن يستفيد من نتائج البحث ، الموجهون والمديرون و المشـرفون االجتمـاعيون               .4

 .والمعلمون والطلبة والتربويون عامة كالوعاظ والخطباء وأولياء األمور 
 
 

 : منهج الدراسة 
احد أشكال التحليل والتفسـير العلمـي       " ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وهو     ا        

المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة تصويرا كميا عن طريق جمـع البيانـات والمعلومـات       

 ." المقننة عن هذه الظاهرة أو المشكلة و تصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة 

 ).324 : 2001ملحم ،( 
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لمعلم الفلسطيني بشكل خاص ، والواقع االجتمـاعي                وذلك من خالل الوقوف على واقع ا      

والثقافي بشكل عام ثم مواجهة المشكلة من خالل إبراز مواصفات المعلم القدوة المقترحة ، كمـا                

 .يلجأ الباحث إلى القرآن الكريم والسيرة النبوية فيما يتعلق بالحاجة إلى تأكيد بعض الحقائق
 

 :  مصطلحات الدراسة  
 :سة المصطلحات التالية  استخدمت الدرا

وهو كل من يحمل مؤهال علميا يخوله أن يعلم في المرحلة الجامعية في جامعـات               : المعلم   .1

 .محافظة غزة 

 الشرعية عن شوق وحـب    فطاعة اهللا في كل حركة وكلمة من خالل تأدية التكالي         : "  القدوة. 2

 ).15  :1979عويس،" .(وصحابته الكرام كما كان يؤديها رسول اهللا 

  ومهنيـاً  والمؤهل علميـاً   هو ذلك المعلم الذي يقتدي بأخالق الرسول محمد       :المعلم القدوة   . 3

 . والمتزن انفعالياً وخلقياًوالملتزم دينياً

تلف جوانب حياته من منظـور      علم يعنى بتربية وإعداد اإلنسان في مخ      : التربية اإلسالمية     . 4

 .إسالمي

 جامعات غـزة،  ييزاول مهنة التدريس في كليات التربية فكل شخص   :  عضو هيئة التدريس  .5

 . أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر: ويشغل إحدى الرتب العلمية التالية

  

 .وسيلتزم الباحث بالتعريفات السابقة كتعريفات إجرائية

 

 :    حدود الدراسة 
  .2008اسي األول عام قام الباحث بإجراء الدراسة خالل الفصل الدر: الحد الزماني  .1

اقتصرت الدراسة على الجامعة اإلسالمية وجامعـة األقصـى وجامعـة           : الحد المؤسسي  .2

 .األزهر في محافظة غزة 

ومدى تمثلها لدى   اقتصرت الدراسة على إبراز مواصفات المعلم القدوة        : الحد الموضوعي    .3

 مقترحة لالرتقاء   وصيغةأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم             

 في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي من خالل الكتاب والسـنة           بمواصفات المعلم الفلسطيني  

  .وأقوال العلماء المسلمين
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 الدراسات السابقة
 

        بعد االطالع على كثير من الدوريات و المجالت العلمية المتخصصـة فـي التربيـة و                

دا قليال من الدراسات التي تناولت موضوع المعلم القدوة         المتعلقة بهذا الموضوع وجد الباحث عد     

 :  التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة على النحو التاليتويمكن تلخيص أبرز الدراسا

 

 " .القدوة في محيط النشء والشباب " بعنوان )  م 1987: عويس (دراسة  .1
مـن حيـث مكانتهـا      هدفت إلى الكشف عن اتجاهات عينة الدراسة نحـو القـدوة                   

ومواصفاتها والحاجة إليها وأسباب اتخاذها ، والى بيان اتجاهاتها نحو القدوة في المجـاالت              

المجال األسري ، والثقافي والوطني والديني والسياسي و الفني والدراسـي           : الحيوية التالية   

يويـة الثمانيـة    والرياضي والي بيان القادة الذين اتخذتهم العينة قدوة لهم في المجاالت الح           

السابقة ، والى بيان القدوة في المجال الرياضي في محيط أعضـاء العينـة فـي المجـال                  

وقد استخدمت الدراسة المـنهج     .الرياضي و خصائص وأسباب اتخاذ القدوة في هذا المجال          

 ) 560( األول عينـة عامـة بلغـت        : الوصفي ، وطبقت عشوائياً على نوعين من العينة         

ذكور واإلناث من معسكرات النشء والشباب في حلوان والجزيرة و جامعة           عضواً جمعت ال  

 ) 68( القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط ، والنوع الثاني عينـة خاصـة بلغـت                

عضواً من الذكور واإلناث جمعت من طالب وطالبات بكالوريوس التربية الرياضـية فـي              

 . بالجزيرة والهرم كليتي التربية الرياضي و للمعلمين و المعلمات

 

         بينت الدراسة أن العينة في حاجة ماسة إلى وجود القدوة وأنهم قادرون علـى تحديـد                

مواصفاتها  وأن هناك أكثرية يرغبون بان يكونوا أفضل من قدوتهم ، وبينت الدراسة أيضـاً أن                 

ـ               ل مجـال طبقـاً     القدوة تتواجد في بعض المجاالت الحيوية ، لكن يختلف ترتيب القدوة فـي ك

كما بينت الدراسة أن األب جاء  في المرتبـة          . الختالف الجنس والتخصص الدراسي والمهني      

األولى للقدوة داخل األسرة في حين تجئ األم بالمرتبة التاسعة ، وأن أغلب القدوة فـي المجـال        

لدينيـة  الديني كانت في محيط األنبياء والرسل و الخلفاء الراشـدين فـي حـين أن القيـادات ا                 

المعاصرة جاءت في مراتب متأخرة ، وتقهقرت القدوة في محـيط القيـادات الوطنيـة وتقـدم                 

العاملون في الصحافة في المجال الثقافي ، وتركزت القدوة في المجال الفني بالعاملين في السينما               

مجـال  والمسرح والغناء ، وغياب القدوة في المجال الدراسي ، وبينت الدراسة أن القدوة فـي ال               

الرياضي تجئ في المرتبة األخيرة من بين المجاالت الحيوية غير الرياضية ، في حـين تحتـل                 
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 في محيط طالب و طالبات بكالوريوس التربية الرياضية ، والمرتبة الخامسة في             ةالمرتبة الرابع 

 في محـيط طـالب      – مع المجال األسري     –محيط طالبات التربية الرياضية ، والمرتبة األولى        

 خاصـة فـي     –لتربية الرياضية وأن النشء والشباب يضفون على القدوة في المجال الرياضي            ا

 صفات متكاملة ، وان طالب وطالبـات بكـالوريوس          –محيط العبي كرة القدم والفرق الوطنية       

التربية الرياضية يتفقون مع العينة العامة في تشابه القدوة وتشابه أسباب اتخاذها ، لكنهم يختلفون               

حيث تنوع مصادر القدوة وعدم تحديدها في نطاق ضيق فأضـافوا أعضـاء مـن هيئـات                 من  

 .التدريس في كليات التربية الرياضية وإناثاً ممارسات للنشاط الرياضي 

 

القدوة وأثرها في التنشـئة االجتماعيـة       " بعنوان  )  م1997: الخطيب  ( دراسة   .2

  " .لتالميذ المرحلة االبتدائية في دول الخليج العربية
 هدفت إلى تحديد أبرز العوامل المتعلقة بتشكيل نمط القدوة عند التالميذ بالمرحلة االبتدائية                   

في البيت والمدرسة والمجتمع ، والى تبيان ابرز نماذج القدوة التي يقتدي بها التالميذ بالمرحلـة                

عاصرة التي يقتـدي بهـا      االبتدائية من بين نماذج الماضي ، والى تحديد ابرز نماذج القدوة الم           

التالميذ بالمرحلة االبتدائية ، والى ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين التالميـذ                 

 والتلميذات إزاء نماذج القدوة ، والعوامل المتعلقة بتشكيلها لديهم ، أو أنها تعود إلى متغيرات 

ع عمل ولي أمره ، ونـوع عمـل األم ،           الدولة التي ينتمي إليها التلميذ ، ومكان إقامته ، ونو         ( 

والمستوى التعليمي لألب أو األم  ، والمستوى االقتصادي لألسرة ومستوى تحصيل التلميـذ أو               

كما هدفت الدراسة إلى تحديد أهم الصفات التي بسببها اختار التالميذ نماذج القـدوة              ) . التلميذة  

 التي ينبغي تنميتها لديهم ، واألنماط السـلوكية  التي يقتدون بها ، وتبيان األنماط السلوكية الحسنة   

 .السيئة التي ينبغي معالجتها لديهم ، لضمان تنشئتهم تنشئة اجتماعية صالحة 

 

          ولهذه األهداف المتسعة صمم الباحث استبانتين لقياس مرئيات التالميذ والتلميذات حيال           

عوامل المؤثرة على مرئيـات التالميـذ حيالهـا ،          نماذج القدوة ، وأسباب التأثر بهذه النماذج وال       

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت االستبانتين على عينة عشوائية من تالميذ المرحلـة             

االبتدائية في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، واستخدم الباحـث أسـاليب                

النتائج التي توصلت إليها الدراسة فتتمثل فـي        برز  أما أ . التكرارات والنسب المئوية وأسلوب كا    

من التالميذ إزاء أعظم الشخصيات المعاصرة جاءت في صالح اآلباء واألمهات            % 46أن رؤية   

مـن التالميـذ     % 36في صالح األم من التلميذات وان        % 83في صالح األب و      % 70مقابل  

ا بينت الدراسة أن اختيارات التالميـذ       كم. والتلميذات يتطلعون أن يكونوا مثل اآلباء واألمهات        

2
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والتلميذات لنماذج القدوة بحسب ديانة هذه النماذج ونوعها جاءت لصالح الدين اإلسـالمي وقـد               

: ، وان أهم الخصائص الشخصية التي بسببها تم اختيار النموذج القدوة هي              % 98بلغت نسبتهم   

،و  % 68ميذ الذين يرون ذلك حـوالي       الرحمة والرفق والشجاعة والحب ، وقد بلغت نسبة التال        

 أن ابرز المتغيرات التي كان لها داللة إحصائية باستخدام أسـلوب كـا              قد كشفت الدراسة أيضاً   

اإلحصائي  في اختيار التالميذ والتلميذات لنماذج القدوة المختلفة هي الدولة التي ينتمـي إليهـا                

 وكذلك جاء عامـل المكـان       0.01ى الداللة   التلميذ أو التلميذة وجاءت دالة إحصائيا  عند مستو        

 بالنسبة للتلميـذات فقـط      0.01الذي يعيش فيه التلميذ والتلميذة داالً إحصائيا عند مستوى الداللة           

إزاء اختيارهن ألعظم شخصية تعيش في الوقت الحاضر وأعظم امرأة تعيش في الوقت الحاضر              

 بالنسـبة   0.05ائياً له عند مستوى الداللة      داالً إحص   ، أما نوع عمل األب فجاءت قيمة كا        أيضاً

للتالميذ الذكور إزاء محور الصفات التي بسببها تم اختيار نموذج القدوة ، كما جاء عامل تعلـيم                 

 بالنسـبة للتالميـذ الـذكور إزاء        0.01الخاصة به عند مستوى       األم داالً إحصائيا في قيمة كا     

 للشخصية القدوة الحالية ، وعند مسـتوى        اختيارهم ألعظم شخص عاش في الماضي واختيارهم      

 . بالنسبة للتلميذات إزاء اختيارهم ألعظم رجل يعيش في الوقت الحالي 0.05

 

        أما عامل مستوى تحصيل التلميذ أو التلميذة فقد جاءت قيمة كا الخاصة به داالً إحصائيا               

ي بسببها تم اختيار الشخص القـدوة        بالنسبة للتالميذ الذكور إزاء الصفات الت      0.01عند مستوى   

وجـاء  .  بالنسبة للتلميذات إزاء اختيار الشخصية القدوة الحاليـة          0.05وعند مستوى   . الحالي  

 بالنسبة للتلميذات فقط إزاء اختيارهن ألعظـم        0.05عامل تعليم األب داالً إحصائيا عند مستوى        

 والصفات التي بسببها اختـرن      ةحاليرجل يعيش في الوقت الحالي واختيارهن للشخصية القدوة ال        

 . الشخصية القدوة الحالية 

 

 " .إعداد المعلم في اإلسالم " بعنوان )  م 1981: عبد المنعم ( دراسة  .3
      هدفت الدراسة إلى الوقوف على فلسفة إعداد المعلم في اإلسالم والتعرف علـى األسـس               

 .والمقومات التي تقوم عليها عملية اإلعداد 

  قام الباحث بعرض مدخل تاريخي إلعداد المعلم في المجتمعات البدائية والقديمة في العالم                  

المعاصر ثم عرض دور المعلـم في المجتمع المسلم وأهم الصفات الخلقية والعقلية واالجتماعية             

تـه  والشخصية التي ينبغي توافرها في المعلم واهم معايير اختيار المعلم في اإلسالم واهم واجبا             

 .المختلفة و استخدم الباحث المنهج التاريخي والفلسفي 

2

2

2

2
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أن عملية إعداد المعلم تنبع من فلسفة التربية اإلسالمية بداية ومـن             : أبرزت الدراسة نتائج منها   

 .أسس ومعايير اإلعداد الخاصة بإعداد المعلم في مجتمعاتنا المعاصرة

 

معلم في المجتمع اإلسالمي المعاصر     دور ال " بعنوان  )  م   1987: سليمان  ( دراسة  .  4

 ".دراسة تحليلية
هدفت الدراسة إلى بيان دور المعلم واهم المتطلبات الوظيفية له في المجتمـع اإلسـالمي                    

وذلك من خالل عرض نماذج عن مكانة المعلم في بعض المجتمعات المعاصرة والكشف عـن               

 .واقع العملية التعليمية في المجتمع اإلسالمي 

     قام الباحث بعرض مسؤوليات مهنة التدريس ودور المعلم في المجتمع اإلسـالمي مـن                

خالل عرض المعلم في العصور اإلسالمية ومهامه ودوره في تقدم الشعوب ودوره في بعـض               

المجتمعات المعاصرة ثم بين الباحث دور المعلم في رؤية إسالمية باعتباره مصـدر المعرفـة               

استخدم الباحـث المـنهج     . ها والمعلم المسلم مرب ومؤدب وناصح وموجه        وحامل لثقافة أجيال  

 . الوصفي التحليلي و المقارن 

ن المجتمع اإلسالمي يقدر المعلم ويؤمن بقيمته ويقدر عمله         أ:        توصل الباحث لنتائج منها     

وحسن تعامله  وجهده وان قيمة المعلم تكمن في كفاياته الشخصية وقدرته العلمية إلى جانب خلقه              

 .وانه مسؤول عن أداء واجباته ملتزم بمهام عمله 

 

 " .أخالق المعلم والمتعلم في اإلسالم" بعنوان )  م 1984: عبود ( دراسة . 5
 :هدفت الدراسة إلى 

 .بيان نظرة اإلسالم للعلم . 1

 .بيان أخالق المعلم والمتعلم في اإلسالم  . 2

 .م والعالقة بينهما صفات المعلم والمتعلم في اإلسال. 3

 -:ولتحقيق األهداف السابقة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي فتوصل للنتائج التالية 

تأكيد المفكرين التربويين على ضرورة تحلي المعلم بالعديد من الصفات كالشـفقة والرحمـة              . 1

 .وبصحابته األكرمين بالمتعلمين اقتداء بالرسول الكريم 

ماء التربية اإلسالمية بضرورة التمكن من المادة العلمية باإلضافة إلى الخلق الطيـب             يلزم عل . 2

 .وان تكون أساس العالقة بينه وبين المتعلم المحبة والمودة 
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حدد علماء التربية اإلسالمية مجموعة من الصفات واألخالق التي يجـب أن يتصـف بهـا                . 3

نوا أن اتصاف المتعلم بتلـك الصـفات تعـين          المتعلم كالصبر والتوكل والعدل والتسامح وبي     

 .المعلم على القيام برسالته
 
المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربويـة      " بعنوان  )  م   2000: كلخ  ( دراسة  . 6

 " .الفاعلة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في محافظة غزة 
ية النسبية للمقومات الشخصية والمهنية للقيادة الفاعلة من                هدفت الدراسة إلى تحديد األهم    

 .وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في محافظة غزة 

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ، وأعد الباحث استبانة اشتملت على                    

 . فقرة 61 على المقومات المهنية والشخصية للقيادة التربوية واشتملت

مجتمع الدراسة تكون من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية بالجامعة اإلسـالمية              

 . عضوا 64واألزهر وكلية التربية الحكومية وبلغ عددهم 

 

 :نتائج الدراسة 

وهو أعلى من الـوزن النسـبي        %) 91(حصلت المقومات الشخصية على وزن نسبي قدره      . 1

  %) .87(هنية وقدره للمقومات الم

حصل بعد القدوة الحسنة على أعلى وزن نسبي في كل من المقومات الشخصـية والمهنيـة                . 2

  % ) .94( وقدره 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات تفضيل أعضاء الهيئـة التدريسـية لألهميـة     . 3

 ما عدا متغير الجامعـة  النسبية للمقومات الشخصية والمهنية تعزى إلى متغيرات الدراسة في        

التي يعمل فيها عضو هيئة التدريس حيث كانت لصالح كلية التربية الحكومية على كل مـن                

 .الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر ولصالح الجامعة اإلسالمية على جامعة األزهر 

 

ـ      " بعنوان  )  م   2001: قنديل  ( دراسة  . 7 ي العالقات اإلنسانية بين المعلمين وطلبتهم ف

 " . ضوء الفكر التربوي اإلسالمي ومدى تمثلها في المدارس الحكومية بغزة 
      هدفت الدراسة إلى إبراز طبيعة العالقات اإلنسانية بين المعلمين وطلبتهم في ضوء الفكـر              

التربوي اإلسالمي ثم الكشف عن مدى تمثلها بين المعلمين وطلبـتهم فـي المـدارس الثانويـة                 

 . وجهة نظر الطلبة أنفسهم الحكومية بغزة من
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     استخدمت الباحثة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي وقامت الباحثة بإعداد استبانة           

من طلبة الصف الحادي     ) 564(  فقرة طبقتها على عينة الدراسة التي تتكون من          62تتكون من   

 .عشر بقسميه العلمي واألدبي في المدارس الحكومية 

 

 :دراسة إلى عدة نتائج أبرزها وخلصت ال

فـي نـوع العالقـات      )≤α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى               .1

والى متغيـر   ) طالب ، طالبات    ( اإلنسانية بين المعلمين وطلبتهم تعزى لمتغير الجنس        

 ) .أدبي ، علمي ( الفرع العلمي 

في نوع العالقات اإلنسانية    ) ≤α0.05(ند مستوى       توجد فروق ذات داللة إحصائية ع      .2

بين المعلمين وطلبتهم تبعا لمستوى التحصيل في المجال الخلقي والمستوى التحصـيلي            

 .بين الجيد جداً والضعيف لصالح طلبة الجيد جداً 

 

ت التربويـة   سبل االرتقـاء بالممارسـا    " بعنوان  )  م   2004: الحاج احمد   ( دراسة  . 8

 " .لمعلمي المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة في ضوء المعايير اإلسالمية 
      هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قيام معلمي المرحلة األساسية العليا بالممارسات التربويـة             

ين فـي    التربوية اإلسالمية ثم االرتقاء بالممارسات التربوية لدى المعلم        رالمستخلصة من المعايي  

 .محافظات غزة 

طالب   )600(  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت عينة تكونت من               

فقـرة فـي     ) 59( معلم ومعلمة ، واستخدمت استبانة من       ) 200( وطالبة من الصف العاشر و    

:  الثـاني    والمجـال . الممارسات التربوية الخاصة بواجبات المعلـم       : مجالين ، المجال األول     

 . الممارسات التربوية للمتعلم 

 :نتائج الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في درجـة التـزام المعلمـين                 .1

بالممارسات التربوية في مجال واجبات المعلم وأدائه وكذلك ال توجـد فـروق تعـزى               

 .لمتغير التخصص والتأهيل التربوي 

بات المعلم وعالقته بالمتعلم لصالح العلوم اإلنسانية والتأهيـل         توجد فروق في مجال واج     .2

 .التربوي 

 . توجد فروق في مجال عالقة المعلم بالمتعلم تعزى لمتغير الجنس وهو لصالح الذكور  .3
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 التعليق على الدراسات السابقة

 
 :من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين ما يلي 

 . مية القدوة في حياة الطالبأكدت الدراسات السابقة على أه .1

 .كما اتفقت على أهمية امتالك المعلم المواصفات التي تؤهله للقيام  بعمله  .2

اتفقت العديد من الدراسات في استخراج مقومات المعلم وصفاته من خالل ما جاء به الفكـر                 .3

و )  م  1984: عبـود   ( و دراسـة    )  م   1981: عبد المنعم   ( التربوي اإلسالمي كدراسة    

 ). م 2004: الحاج احمد ( و دراسة  ) 1994: راشد ( دراسة 

الحـاج  ( وقد اختلفت الدراسات في مصدر مقومات المعلم فمنها من السنة النبوية كدراسـة              .  4

عن مقومات القيادة الفاعلة ، ودراسة   ) 2000: كلخ  ( ، بينما تحدثت دراسة      )2004: احمد  

معلم العربي أما الدراسـة الحاليـة تحـدثت عـن           عن أهمية تكوين ال   ) 2000: أبو دف   ( 

 . مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية

) الحاج احمـد  (الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اإلطار النظري ومن دراسة         استفادت  . 5

 ) .   االستبانة(في بناء أداة الدراسة ) كلخ(و 

 

 : ما تميزت به دراسة الباحث 
ستقوم ببناء قائمة توضح مواصفات المعلم القدوة في ضوء القرآن والسنة كمـا سـتقدم               أنها   .1

 . لالرتقاء بمواصفات المعلم الفلسطيني بناء على نتائج الدراسة مقترحاًً تصورا

الربط بين الجانب النظري و التطبيقي من حيث تقديم الدراسـة لإلطـار النظـري حـول                  .2

قرآن والسنة ، والعمل على االستفادة منها و تطبيقها في          مواصفات المعلم القدوة في ضوء ال     

 .المؤسسات التعليمية المختلفة 

تناولت هذه الدراسة المرحلة الجامعية و تعتبر هذه المرحلة مهمة في بناء شخصية المتعلم ،                .3

فهي فترة اتزان، بحيث أن ما يكتسبه المتعلم في هذه الفترة يبقى أثره لفترة طويلة ويصعب                

 . نه أو التخلي عنه، و بالتالي فهي تحتاج عناية خاصة نسيا
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 اإلطار النظري للدراسة
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 .مفهوم القدوة و أهميتها: ثانيـاً 
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 16

 ي حياة الطلبة؟ أهمية المرحلة الجامعية ف/ أوالً 

 
        ليس خافياً على أحد  أن قوة أي مجتمع وتقدمه مرهون بعنصر الشباب فيه ، ومن هنـا                  

كان ال بد من معرفة خصائص الصفوة من المجتمع والذين عليهم سيكون عبء المستقبل وتسمى               

 المرحلة الجامعية لدى علماء النفس بمرحلة المراهقة المتأخرة والتي تبدأ من سن

 Youth" مرحلة الشـباب    " ويطلق البعض على هذه المرحلة بالذات اسم        " سنة،  ) 21 – 18( 

وهذه هي مرحلة اتخاذ القرارات حيث يتخذ فيها أهم قرارين في حياة الفرد وهما اختيار المهنـة              

  ).362 : 1982زهران ، " ( واختيار الزوج 

  

لتخرج بنجاح وصل إلى المرحلة الجامعيـة               ومن استطاع من طالب  المرحلة الثانوية ا       

نحتاج في حيـاة الجماعـة      " والتي ستخّرج للمجتمع كافة االختصاصيين في  كافة المجاالت و           

ومرافق الدولة إلى طبقة من األخصائيين الذين بلغوا من العلم بأصول هذه المرافق درجة تمكنهم               

 توجيهاً صحيحاً ، وهذا المستوى العالي       من وضع الخطط وتوجيه الحياة االجتماعية واالقتصادية      

من المواطنين يحتاج إلى درجة من الذكاء ودرجة من النضج ودرجة من إتقان الدرس ال تتفـق                 

لطالب المدارس الثانوية وإنما تكون بعد تخرجهم من هذه المرحلة وتزويد الجماعة بهذه الطبقة              

أبـو  " (وظائف التعليم العالي والجامعي     من القادة والموجهين وأصحاب المهن الراقية هو أولى         

  ) .46: ت . الفتوح ، وآخرون ، د 

 

       ولكن هل يمكن أن نخرج طالباً متخصصاً يضاهي اآلخرين من الدول المتقدمة ويتأقلم مع              

االنفجار المعرفي المتسارع والتقنية العالية دون برامج مبدعة ومتخصصة ، وهذا ما يجـب أن               

تربية في إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التعليميـة واإلداريـة والفنيـة             كليات ال " تقدمه

المتخصصة الالزمة للتنمية التربوية وذلك وفق تصورات وأساليب وتخصصات غيـر تقليديـة             

  ) .137 : 1998شقير ، " ( وبرامج مثمرة لإلبداع والتفوق

 

اب وما يواجهه من مشكالت وتضع يـدها              لكن إن لم تنظر هذه الكليات إلى ما يعانيه الش         

االهتمـام بـأمر    " على الداء فلن تستطيع أن تستثمر هؤالء الشباب لمصلحة األمة لذلك وجـب              

الشباب وحسن رعايته وإعداده مسؤولية أساسية لضمان تنمية الشباب في جميع القطاعات تنمية             

 ." نمية مجتمعه متكاملة ، ومساعدته على حل مشاكله واالشتراك االيجابي في ت

  ) .96 : 1987خطاب ، ( 
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        و أول شيء يجب مراعاته هي مالمح الفترة التي يحياها الطالب واألسـاليب التربويـة               

اكتساب المهارات العقلية والمفاهيم الالزمة من      " التي يجب أن تقدم له ، ومن مالمح هذه الفترة           

هم المفاهيم والقيم األخالقية فيما يتعلـق بمـا هـو           اجل المواطنة القادرة ذات الكفاءة ، ويزداد ف       

صواب وما هو خطأ وفهم معنى األمانة والمثل األخالقية ، وتزداد قدرة المراهق علـى اتخـاذ                 

 لنفسه بنفسه ويتضمن ذلك االختيار والحكم والثقة في النفس ، والتفريق بـين              رالقرارات والتفكي 

 على االتصال الفعلي مع اآلخـرين       ة ، وتزداد القدر   المرغوب والمعقول وبين الواقعي والمثالي    

 ( ."واستخدام المناقشة المنطقية وإقناع اآلخرين ، وتتطور الميول والمطامح وتصبح أكثر واقعية           

  ) .367 ، 366 : 1982زهران ، 

 

وهذه المالمح توجب على المربي أو أستاذ الجامعة أن يكون قدوة لهذا الطالـب الـذي                        

 .ترسخ لديه القيم األخالقية وإال لنكص الشاب على عقبيه بدأت ت

 

فإنـه ال   .. ومهما كانت فطرته نقية سليمة      .. مهما كان استعداده للخير عظيماً      "        فالشاب  

يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية الفاضلة ما لم ير المربي في ذروة األخالق وقمة القـيم ،                 

   ) .607 : 1983، علوان " ( والمثل العليا  

 

          من اجل ذلك كان لزاماً على المؤسسات التعليمية في الدولة أن تحاول أن تزود الطالب              

بزاد اإليمان والتقوى ، وتهيئ له األجواء لتساعده على مقارعة أمواج هذه الحياة وخير الزاد هو                

لخير من داخل النفوس ويولد الطاقات      إن هذا الزاد من اإليمان وتقوى اهللا يفجر ينابيع ا         " التقوى    

ويشحذ الهمم والعزائم فتسهل الحركة وتخف جـواذب األرض وتتخطـى العقبـات وتتفـادى               

المنعطفات وتتضح معالم الطريق ويكون الصدق واإلخالص والعزم والثبات ويتحقق ما يشـبه             

  ) .12 : 1983مشهور ، " ( المعجزات من االنجازات على الطريق 
 

 ) :زهران ( بيقات التربوية لمرحلة النمو العقلي كما يحددها ومن التط

وضع خطة لتنسيق ما تقدمه وسائل الثقافة واإلعالم المختلفة من نشاط تربوي لـه آثـاره                . 1" 

 .الكبيرة في حياة المراهقين وتوجيه سلوكهم مع عمل الجامعة ورسالتها 

ن عملية تعليم ، الطالب فيهـا سـلبي ، إلـى            اتباع الوسائل التي تحول العملية التربوية م      . 2   

 .عملية تعليم ، الطالب فيها ايجابي 
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األخذ بيد الشباب وتشجيعهم وإعدادهم لمسايرة النمو التكنولوجي السريع في عالمنا المتقدم            . 3  

  ) .368 ، 367 : 1982زهران ، " ( وسريع التغير 

 

رغباته ويلبي ما في نفسه من حاجة يفتقر إليها ،          فإن لم يجد الطالب ثقافة وفكراً ويشبع                

 .اتجه إلى فكر وثقافة األخر وبالتالي وجب توجيهه نحو التربية اإلسالمية 

 

ومن األمور التي يكاد أن يجمع عليها علماء األخالق واالجتمـاع ورجـال التربيـة                        " 

حين يبذل قصـارى    .. ، أو مرشداً ربانياً     أن المربي سواء أكان معلماً أو أباً أو أماً          .. والتعليم  

جهده ، ويشحذ غاية اهتمامه في تنفيذ هذا المنهج الرباني الذي انزله اهللا عز وجل ، وتطبيق هذا                  

فمن المؤكد أن الولد ينشأ علـى اإليمـان         .. النظام الذي قعدت أصوله وفروعه شريعة اإلسالم        

هر أمام المجتمع بأفضل ما يظهر بـه إنسـان          والتقوى ، ويتدرج على الفضيلة واألخالق ، ويظ       

ناضج العقل ، مكتمل الخلق ، متوازن السلوك ، سمح المعاملة ، حسن السيرة ، كريم المعشـر                  

  ) .1002 : 1983علوان ، ... " .( 

           

يتجه المراهـق   " حيث  " بالنمو االنفعالي   "          ومن مالمح هذه المرحلة الجامعية ما يسمى        

 ." رعة نحو الثبات االنفعالي ، ويالحظ النزوع نحو المثالية وتمجيد األبطال والشغف بهم بس

  ) .368 : 1982زهران ، ( 

 

فانه سـيعيد   " اقتدوا بهم وساروا على نهجهم ،       و  شبابنا تاريخ أجدادنا األبطال     درس  ن        فإ

ية صلبة تضاهي األمم الكبرى فـي       سيرة األولين في المجد والرفعة ، ويقيم في العالمين دولة قو          

 : 1983علـوان ،    " .( بل ستخضع األمم لجالل هيبتها وعظيم سـلطانها         .. عزتها وكبريائها   

1004. (  

 

        ومخطئ من ظن أن ذلك محال وصعب فللشباب طاقة كامنة تقهر الجبال إن هم تربـوا                

 صاحب الزاد يقدر أهمية مكانـه فـي         فرجل الدعوة وجندي العقيدة   ." التربية اإليمانية السليمة    

الصف والثغرة التي هو عليها والمسؤولية الملقاة على عاتقه فيحرص على أداء واجبـه ويسـد                

الثغرة ملتزماً مطيعاً في عسره ويسره في غير معصية ، وبدون الزاد يحدث التفلت والتقصـير                

  ) .191 : 1983مشهور ، " ( والفشل في انجاز األعمال 
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   لكن الشباب يحتاج إلى معاملة تشعره بكيانه وشخصيته  ، ومن التطبيقـات التربويـة                     

 : بـ ) زهران ( لمرحلة النمو االنفعالي يوصي 

 .معاملة المراهق في هذه المرحلة معاملة الكبار . 1      

تقديم صورة واضحة حية للشخصـيات القوميـة وأبطـال تاريخنـا قـديماً وحـديثاً                . 2      

 ".لشخصيات الدينية في   أسلوب علمي وأدبي رفيع حتى يتمثل المراهق خطاهم وا

  ) .372 : 1982زهران ،  ( 

 

فتخـتص  "         ومن هنا كان واجباً على الجامعات أن تضع برامج لتوجيه طاقات الشـباب              

طريـق  إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة بمسؤولية رعاية الطالب والطالبات وذلك عن            

اختيار وتنظيم برامج وأنشطة رياضة واجتماعية وثقافية وفنية وجوالة ومعسـكرات ورحـالت             

بالتعاون مع تنظيمات االتحادات الطالبية بالكليات ، بهدف استثمار وقت الفراغ لدى الطـالب               

 " والطالبات لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتدريبهم على القيادة وتحمل المسؤولية 

  ) .93 : 1987 خطاب ،( 

 

        لكن في الجانب اآلخر ال بد من االعتراف أن للشاب في هذه المرحلة ثورانـاً جنسـياً                  

وعاطفياً ال بد من تهذيبه بدال من كبته وتعويد الشاب على التسامي عن هذه الشهوات فهذا علي                 

جهد روحـي أو    التسامي هو أن تنفس عن نفسك ب      :" الطنطاوي يشرح المقصود بالتسامي فيقول      

.. سيستنفذ هذه القوة المدخرة ، ويخرج هـذه الطاقـة المحبوسـة             .. عقلي أو قلبي أو جسدي      

( ." بااللتجاء إلى اهللا واالستغراق في العبادة ، أو باالنقطاع إلى العمل واالنغماس فـي البحـث                 

  ) .590 : 1983علوان ، 

 

.. انحراف أبنائهم ، أو تمردهم وعقـوقهم        أما ما يشكو منه بعض المربين واآلباء من                 " 

 فكيف يستقيم الولد ،و األب يسـمح لـه        .. فيعود في الدرجة األولى إلى هؤالء المربين أنفسهم         

برفقاء السوء ؟ وكيف تثبت عقيدة الولد ، واألب يدفع به إلى المـدارس األجنبيـة ، والمعاهـد                   

ل إلى بيته جهاز التلفزيون ليرى فيه كل         واألب قد أدخ    وكيف تصلح أخالق الطالب    التبشيرية ؟   

مشهد متحلل ، ومنظر آثم ؟ وكيف نحافظ على سلوكية الولد واألب يضع بين يديـه المجـالت                  

 الماجنة ، والقصص الغرامية التي تتّجر بالغرائز ، وتشجع على الميوعة واالنحالل ؟ 

مـات إلحاديـة و أحـزاب       وكيف نسلم على إيمان الولد واألب يغض نظره في انتمائه إلى منظ           

  ) .1002 : 1983علوان ، " (  علمانية ال دينية ؟
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         فإن تجاوز هذا الطالب هذه المرحلة بنجاح وصل إلى بر األمان ، فالمرحلة الجامعيـة               

وفـي نهايـة    " مرحلة مهمة في حياة الشاب حيث تستقر لديه المفاهيم األخالقية وتثبت تقريبـا              

المفاهيم األخالقية إلى مستوى المفاهيم األخالقية للراشدين  و تكاد تتطابق           مرحلة المراهقة تصل    

مع المفاهيم األخالقية االجتماعية السليمة حتى وان لم تصادف اتفاقاً مع ما يريده هو شخصـياً ،     

 " .وهو حين يساير المعايير السلوكية األخالقية يسايرها العتقاده أنها هي الصواب 

  ) . 400  :1982زهران ، ( 

       

فليس كل المواطنين يسـتطيعون أن      "  ولنعلم أن الطلبة الجامعيين هم خيرة أبناء المجتمع               

يبلغوا هذه الدرجة من التحصيل ، ومن ثم وجب أن يقتصر التعلـيم الجـامعي علـى الصـفوة                   

رات واالستعداد  المختارة من أبناء الشعب والمقصود بهم الطبقة الممتازة من حيث المواهب والقد           

  ) .47:ت . أبو الفتوح ، وآخرون ، د " (واإلعداد 

 

فلنتقي اهللا ولنحافظ على هؤالء الشباب ليصلح حال األمة ولنسود على األمم كما ساد         

 اللَّه فََأعزنَا قَوٍم َأذَلَّ كُنَّا ِإنَّا : " حين قال - رضي اهللا عنه –أجدادنا األوائل وصدق عمر 

 / 194: ت . النيسابوري ، د ( ." اللَّه َأذَلَّنَا ِبِه اللَّه َأعزنَا ما ِبغَيِر الِْعزةَ نَطْلُب فَمهما الِْإسلَاِمِب

62. (  

 

 :تعريف القدوة  /  ثانياً
 : القدوة لغة

 ).171/ 15: ت.ن منظور، داب(فُالن قُدوةٌ يقْتَدى ِبِه  : يقاُل . اُألسوةُ :     القُدوةُ لغة هي

أن القدوة هي ما تسننت به واقتديت به ، وتقدت بـه            "ويذكر الفيروز آبادي في القاموس المحيط       

 ،   1983آبـادي،    ( ."وما أقـداه مـا أطيبـه        ... لزمت سنن الطريق وتقدى هو عليها       : دابته  

4/376 ( 

  ، فيعمل مثل ما يعمل أو األصل         فالقدوة هي المثال الذي يتشبه به غيره      :   المعجم الوسيط  وفي

 .الذي تتشعب منه الفروع 

 

  Wartabets Arabic English Dictionaryوفي قاموس وارتابيت العربي االنجليزي        
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 : نجد أن كلمة قدوة قد ترجمت إلى ما يلي 
Model for imitation , good example , pattern source , or trunk having 
branches.  

 :         فالقدوة هي 

 .                النموذج الذي يحتذى به    )  أ

 .المثال الجيد )  ب 

 .    النموذج أو النمط   )    ج

  ) 130 : 1990المشيقح ، (األصل ذو الفروع :   وهي أيضاً 

 

 :لقد تعددت مفاهيم الكتّاب في تعريف القدوة إلى تعريفات كثيرة  :القدوة اصطالحاً

طاعة اهللا في كل حركة وكلمة من خـالل         : " بـأنها     ) 15 : 1979عويس ، (        فعرفها  

 " . وصحابته الكرام  الشرعية عن شوق وحب كما كان يؤديها رسول اهللا فتأدية التكالي

  .ويالحظ من تعريف عويس أنه ذو صبغة إسالمية بحتة ، والمقتدى به هنا هو رسول اهللا 

 

مثل أعلى يستلهم منه المقتدي فكراً،ويقلـده عمـالً         " بأنها  ) 166: 1994األغا،( ا        وعرفه

 ." ،ويدعو لصاحبها إيماناً و وفاء واحتساباً

 

ويختلف تعريف األغا عن تعريف عويس بأن األغا لم يحدد الشخص المقتدى بـه ، فقـد                      

 .نموذج إسالمي  أو قد يكون شخصاً آخر لكنهما يتفقان على أنه يكون الرسول 

نماذج بشرية متكاملة تقدم األسـلوب      " بأنها  ) 152 : 2001عبد اهللا وآخرون ،     (      وعرفها  

 . الواقعي للحياة في مجاالتها المختلفة السلوكية واالنفعالية والعلمية واالجتماعية 

 

 حيـث كـان   )األغـا (و) عويس(في تعريفهم للقدوة عن ) عبد اهللا وآخرون  (        وقد اختلف   

ذا صبغة اجتماعية ويصلح لينطبق على المجتمعات غير اإلسالمية ،          ) عبد اهللا وآخرين  ( تعريف

 .فليس فيه ما يقصره على الصبغة اإلسالمية 

 

بأنها نموذج بشري يترجم قيمة معينة في أحد مجـاالت          ) " 43:1999البادي ، (  ويعرفها       

ة من خالل تكامل القول والفعل معاً ، بحيـث يصـبح         الحياة المشتركة في المجتمع ترجمة واقعي     

 ."  هذا النموذج بارزاً والمعاً بين قومه ، يقبلون عليه ويهتدون به ويقلدونه فكراً وسلوكاً
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مـن حيـث وضـوح التأصـيل        ) عبد اهللا وآخرين  (مع تعريف   ) البادي(       ويتفق تعريف   

بارز والمع مقبول لدى المجتمع ، ولكن ال        اإلسالمي، فمن الممكن أن يكون هناك نموذج ناجح و        

 .يكون هذا النموذج إسالمياً ،  بل ربما تكون أفكاره مخالفة للشريعة اإلسالمية 

   

القدوة هي بمثابة نمـوذج مثـالي       : " القدوة بقوله    ) 26 : 1982الندوي ،   (        وقد عرف   

نضج ، ويقوم علي الحب والطاعـة       واقعي يجمع بين اإليمان واالعتقاد وبين الوعي والرشد وال        

 ".والوضوح يقتدي به الفرد أو الجماعة قوالً وعمالً 

 

       ويالحظ على تعريف الندوي انه قد جمع بين التعريفات السابقة التي تصـلح ألن تكـون                

وهو عام فمن الممكن أن يكون هـذا القـدوة          .تعريفاً للقدوة ألي مجتمع إسالمي وغير إسالمي        

 .اً أو نصرانياً مؤمناً بدين المسيحية أو بأي دين آخررجالً مسلم

 

بأنها إطار توجيهي مستمد من مصادر مختلفة تبعاً         ) " 595: 2001محمد ،   (  وتعرفها         

 ".  لقوة تأثيرها على الفرد ، فهي عملية نفسية اختيارية في ظاهرها ال شعورية في بداية نشأتها

ريف ينطلق من علم النفس وهو تعريف نفسي بالدرجـة األولـى                      ويالحظ أن هذا التع   

 .وليس فيه سمة إسالمية 

 

نمط من السلوك يحتذي به بعد كثير من العمليات         " بأنها  ) 40: 1997الخطيب،(       ويعرفها    

وتتـرك أثـاراً    ,ويلعب في تشكيلها كل من إحساس الفرد وضميره         , الشعورية وغير الشعورية    

 .  األفرادقوية في نفوس

 

      وهذا التعريف قاصر، ألنه يركز على نوع من السلوك وربما يكون هـذا السـلوك غيـر              

إيجابي ، وهناك من يعجبه هذا السلوك حتى ولو كان مخالفاً للشرع والفطرة ، فـال يصـلح أن                   

 .يكون تعريفاً للقدوة خاصة في مجتمع إسالمي 

 

ن منظور إسالمي ،  لكي يصـلح أن يكـون تعريفـاً             ال بد ألي تعريف للقدوة أن ينطلق م           ف

 هو المقتدى به، ويرى الباحث أن القـدوة         للقدوة في المجتمع إسالمي ، بحيث يكون الرسول         

 به اإلنسان ويسعى إلى السير على خطاه في مجال االعتقاد والفكر            يعجبالشخص الذي   "  :هي  

 ". والسلوك النابع من التوجيهات اإلسالمية
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لَقَد كَان لَكُم ِفي رسـوِل اللَّـِه ُأسـوةٌ           " وال شك في أن القدوة الكاملة تتمثل في النبي                

 وتكون القدوة الحسنة بعد ذلك نسبية بحسب حال الشخص ومدى تمسـكه             )21:األحزاب("حسنَةٌ

 . وسلوكاًباإلسالم عقيدة وفكراً

 

 :أهمية القدوة 
ب القدوة في تعليم األنبياء والرسل والناس لعلمه تعالى ما يصلح                    هيأ اهللا عز وجل أسلو    

فالخالق عز و جل أعلم بالوسيلة التي يصلح به عباده واألقرب إلى نفوسهم فقال اهللا                حال الناس   

فكان أول أسلوب تعلم منه ابـن       ،   )14:الملك("َأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير      :"عز وجل   

فالقدوة أسلوب في التعليم من أنجح الوسائل و أكثرها انتشاراً ، وهو أسـلوب              "دم عليه السالم،    ا

تمتد جذوره مع جذور اإلنسان ، به تعلم ابن آدم ، قابيل            . قديم ، بل هو من أقدم أساليب التعليم         

وءة أخيـه   أرسل اهللا غراباً يعلم قابيل كيف يواري س       . الذي قتل أخاه هابيل، و قصتهم مشهورة        

في وقت لم تكن فيه مدارس و ال معلمون وال كتب وال موجهون ، ولعله من المنطق أن يرسـل       

 ".اهللا للقاتل غراباً يعلمه بالقدوة كيف يواري سوءة أخيه 

  ) .164 : 1994األغا ،  ( 

 

         أن أول قدوة جسدت لإلنسان هي ذلك الغراب الذي ورد ذكره في القرآن ، ليبحث فـي           

 :دم  ويصنع مثل صنعه بحكم غريزته قال تعالى اري أخاه في التراب ، ليراه ابن آاألرض ويو

 "                 تُ َأنـزجلَتَى َأعيا وةَ َأِخيِه قَاَل يءواِري سوفَ يكَي هِريِض ِليثُ ِفي الَْأرحباباً يغُر ثَ اللَّهعفَب

  ).31آية , المائدة  ". ( ي سوءةَ َأِخي فََأصبح ِمن النَّاِدِمينَأكُون ِمثَْل هذَا الْغُراِب فَُأواِر

 

فصور القرآن  .          ويري أن الكافرين إنما يبررون كفرهم لكونهم يقلدون آباءهم في الكفر            

ِذيٍر ِإلَّا قَاَل متْرفُوها    وكَذَِلك ما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِفي قَريٍة ِمن نَ        :" الكريم هذه النتيجة بقوله تعالى      

ونقْتَدم لَى آثَاِرِهمِإنَّا عٍة ولَى ُأمنَا عاءنَا آبدج23: الزخرف " .( ِإنَّا و (. 

 

هنا لتدلل على مدى الكفر والجحود ، وكأنهم يقولون نحن نتبع           ) مقتدون  (          وتأتي كلمة   

 عز وجل قد فضحهم في اآلية التي بعدها حينما أخبـر            آباءنا عن علم ودراية وقناعة ،ولكن اهللا      

قَاَل َأولَو ِجْئتُكُم ِبَأهدى ِمما وجدتُم علَيِه آباءكُم قَالُوا ِإنَّا ِبمـا ُأرِسـلْتُم ِبـِه                : " عز و جل بقوله   

ونتيقنوا صحة ما   أي ولو علموا و   " ويعلق ابن كثير على هذه اآلية بقوله        .  )24:الزخرف("كَاِفر

  ) .124 : 2001ابن كثير ، " ( جئتم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله 
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 لالقتداء بمن سـبقه             وتأتي أهمية القدوة من خالل توجيه اهللا عز وجل لرسوله الكريم            

م اقْتَِده قُْل ال َأسَألُكُم علَيِه َأجراً ِإن هـو           ُأولَِئك الَِّذين هدى اللَّه فَِبهداه     : "من الرسل فقال تعالى     

  الَِمينى ِللْعو قال تعالى   ،  )90:األنعام( "ِإلَّا ِذكْر ":  الَّـِذينو اِهيمرنَةٌ ِفي ِإبسةٌ حوُأس كَانَتْ لَكُم قَد

هعوقال تعالى   ). 4: الممتحنة   " (م " :   ِفيِهم لَكُم كَان لَقَد  موالْيو و اللَّهجري كَان ننَةٌ ِلمسةٌ حوُأس 

ِميدالْغَِنيُّ الْح وه اللَّه لَّ فَِإنتَوي نمو 6:الممتحنة( " الْآِخر( . 

 

        وقد جعل اهللا عز وجل من هذه األمة المحمدية من يكون قدوة إلى يوم القيامة حيث يقول                 

 ، ويفسر ابن كثيـر       )181:ألعراف (" خَلَقْنَا ُأمةٌ يهدون ِبالْحقِّ وِبِه يعِدلُون      وِممن: " عز وجل   

ويقولونـه  " يهدون بـالحق    "أي من بعض األمم أمة قائمة بالحق قوالً وعمالً          " هذه اآلية بقوله    

مـة  يعملون ويقضون ، وقد جاء في اآلثـار أن المـراد بهـذه األ             " وبه يعدلون   " ويدعون إليه 

فعن المغيـرة بـن      ) . 272 : 2001ابن كثير ،    ( المذكورة في اآلية هي هذه األمة المحمدية        

 أمر اهللا وهم ظاهرون ، حتى يأتيهم ظاهرين ال تزال طائفة من أمتي" : قال شعبة عن النبي 

  ) .7311/1395البخاري،كتاب االعتصام ، ( ."

 

مد حتى تستمر على طريق الهدى وتكون من هـذه                ومن هنا يأتي التوجيه الرباني ألمة مح      

َقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان":            الطائفة فما عليها إال االقتداء برسول اهللا        

تأديبه وعلمـه    والذي أدبه ربه فأحسن       )21:األحزاب("يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيراً      

فأحسن تعليمه وجعله يقتدي بأحسن خصال من سبقه ،  فأصبح هو النموذج الفريد األوحد حتـى            

 ويأتي جمال الشخصية الفريـدة       )4 : القلم ("وِإنَّك لَعلَى خُلٍُق عِظيمٍ   :"استحق قول اهللا عز وجل      

 .   أنه من بني البشر وله  من الصفات ما للبشر للرسول 

 

   وتعد القدوة الحسنة من أرقى أساليب التربية التي تؤثر بشـكل فاعـل فـي تكـوين                         

اتجاهات الشخصية الفكرية وتحديد أنماط سلوكها وفي كل مرحلة من مراحل تطورها ، لهذا فقد               

نبهت التربية اإلسالمية إلى أهمية التوافق بين المبادئ النظرية التي يعتقدها المؤمن ويقول بهـا               

 )2 :الصـف  ("يا َأيُّها الَِّذين آمنُوا ِلم تَقُولُون ما ال تَفْعلُون        :" وكه العملي ، قال تعالى      وبين سل 

 "َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنْسون َأنْفُسكُم وَأنْـتُم تَتْلُـون الِْكتَـاب َأفَـال تَعِقلُـون              :"،وقال تعالى   

 ).1625: 2002التل ، ( . )44:البقرة(
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 :أبو االسود الدؤلي  الشاعر وفي هذا اإلطار يقول

  عــار عليك إذا فعلت عظيــم     ال تنــه عن خــلق وتأتي بمثــله              

            ـمـــهال لنفسـك كان ذا التعلي           يا أيهــا الرجــل المعـلم غيـره            

 ت سقيمـكيمــا يصــح به وأن         ى      ـالضنتصف الدواء لذي السقام وذي 

 مـت عنه فأنت حكيـــ فإذا انته         ابدأ بنفسـك فانههــا عن غيهـــا           

 

بشرية ، وحياة الرسالة منهج إلهي تعيشه ال: "  أن  )2961 / 5: 1986قطب ، ( ويبين      

لمنهج اإللهي ، النموذج الذي يدعو قومه إلى الواقعي للحياة وفق ذلك االرسول هي النموذج 

االقتداء به ، وهم بشر فال بد أن يكون رسولهم من البشر؛  ليحقق نموذجاً من الحياة يملكون هم 

  " .أن يقلدوه 

 

"  : ملكاً فقال عز وجل     ومن هنا كان الرد اإللهي على الذين يرغبون بأن يكون الرسول                 

  "َأرِض مالِئكَةٌ يمشُون مطْمِئنِّين لَنَزلْنَا علَـيِهم ِمـن السـماِء ملَكـاً رسـوالً              قُْل لَو كَان ِفي الْ    

 فالهدف والمقصود من إرسال الرسل واألنبياء هو اتباع قومهم لهم  حتى يسيروا              )95:اإلسراء(

لى االقتداء    وحثه للصحابة ع    على الطريق  المستقيم ، ونلمس ذلك من خالل حرص الرسول            

  ."فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه . مناسككم لتأخذوا:" به حيث يقول

  .)645 /1297مسلم ، كتاب الحج ،( 

 

فان لم يكن النبي بشراً احتج المحتجون بأن هذا ملك وله من القدرات ما ليس لنا فـال                          " 

 بشراً وله من الصفات ما لهم فليس مـن          نستطيع أن نقتدي به ، لذلك جاءت حكمة اهللا أن يكون          

حجة ألقوامهم في عدم اتباعهم ، وألن األخالق الحسنة هي من الفطرة ، فسيجد النبي والرسول                

وكََأين ِمن نَِبي قَاتََل معه ِربيُّون كَِثير       :" والداعية من يلتف حوله ويتبعه من الناس مصداقاً لقوله          

آل (. " َأصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما استَكَانُوا واللَّه يِحـبُّ الصـاِبِرين             فَما وهنُوا ِلما  

 . )146:عمران

 

محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً             :"وقوله تعالى   

  )29من اآلية: الفتح ("يبتَغُون فَضالً ِمن اللَِّه وِرضواناً ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمن َأثَِر السُّجوِد
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فال خير في أمة عالها غثاؤها وكل الخيـر       . فالقدوة في المجتمع لها أهميتها وخطرها                "

وفـي  . ناخ فاسداً حول الدعوة والداعية      في أمة عالها فضالؤها ، وفي الحالة األولى يكون الم         

فالدعوة تستمد قوتها من حسن القدوة والداعيـة يجـد          . الحالة الثانية يكون المناخ صالحاً تماماً       

سنده في صالحها ويحدث العكس تماماً إذا ساءت القدوة وفسدت في المجتمع المحيط بالدعوة و               

 ) .42: 1999البادي، " .(الداعية معاً

 

المجتمع اليوم مليء بالقدوات سواء الصالحة أو الفاسدة ،وإصـالحه مرهـون بـأولي                     و

أما القدوة التي نراها في مجتمعات       ) : " 72 : 1996الخولي وإيهاب،   ( األمر،  ومن هنا يقول    

المسلمين اآلن فهي مؤشر خطير على انحطاطها ، فشـبابنا يسـلكون مـا يسـلكه المطربـون                  

ة في حياتهم ، كما تقلد فتياتنا الممثالت ، وهكذا ضاع الشـباب والعيـب               والممثلون والعبو الكر  

 ". ليس فيهم ولكن فيمن يضعون المناهج والبرامج والخطط  والقائمين على أمر المؤسسات 

 

ومما جبلت عليه نفوس البشر أنها على طريق الحياة باحثة عن األفضـل ، واألقـوم ،                         "

 أنفع تهتدي بتجارب السابقين ، وتبحث عن النمط الرفيع والنمـوذج            راغبة فيما هو أصلح لها و     

الطيب الذي تحذو حذوه ، وتخطو خطوه ، وتلتزم منهاجه و طريقه ،  وعلى هذا النهج تسـير                   

حياة البشر وتتعاقب األجيال وتهتدي حيناً بقدر ما تحسن اختيار قدوتها أو تتحاكم في هذا األمر                

 ).56: 1987الطويل،".(اتها إلى أعراف القبيلة وموروث

 

      وال يحتاج القدوة من القول الكثير فيكفي تطبيقه لما يؤمن به ويعتقده أمام الناس ليكون لـه               

 يصلي في الكعبة ، فيعجبـه       فعل السحر عليهم ، فهذا الطفيل بن عمرو الدوسي يرى الرسول          

 .منظر الرسول وهو يصلي فيتبعه ويؤمن به 

 

كاً اقتدائياً واحداً قد يكفي كجرعة للمقتدي مدي الحياة وقد يكفيه ألقل من ذلـك               إن سلو         " 

والمربي القدوة هو الذي يستطيع أن يمنح هذه الجرعـة بـالكم            . تبعاً لنوع ومستوي المقتدى به      

إن مربياً قدوة يملك من الطاقـات واإلمكانـات مـا ال تسـتطيع              . والكيف الذي يمكنه من ذلك    

وفي الحقيقة أن التعلم األمثل يأتي عادة       . وسائل والمرافق أن تماثله لتحقيق التعلم       التجهيزات وال 

 ).24: 1997الخطيب،". (من خالل المعلم األمثل
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وقد أكّد العلماء المسلمون أهمية القدوة كأسلوب تربوي ، بل يرى فيه بعضهم أسـلوباً                       " 

".  ي واقع اإلنسان و حياته المتغيرة وواقعه المتجدد       من أهم أساليب تعديل السلوك وتجسيداً للقيم ف       

  ) .168 : 1994األغا ، ( 

 

القدوة في التربيـة هـي      : " أهمية أسلوب القدوة بقوله      ) 267 : 1987قطب ،   (      ويوضح  

 ."أفعل الوسائل جميعاً وأقربها إلى النجاح 

 

الولـد خلقيـاً ، وتكوينـه نفسـياً و          فالتربية هي من أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد                 " 

إن الولد مهما كان استعداده للخير عظيماً ومهما كانت فطرته نقية سـليمة فإنـه ال        ..  اجتماعياً  

يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية الفاضلة ما لم ير المربي في ذروة األخالق ، وقمة القـيم                 

 ). 663: 1981علوان ، ". ( والمثُل العليا 

 

   لكن إن كان األبوان ملتزمين دينياً وكان هناك صحبة فاسدة للطالب فهل يؤثر ذلك فيه ؟                    

 الصالح والجليس الجليس مثل :" بال شك أن ذلك سيؤثر على أخالقه ويكفينا حديث الرسول 

إما تشتريه أو تجد : المسك  السوء ، كمثل صاحب المسك وكير الحداد ، ال يعدمك من صاحب

البخاري،كتاب البيوع (."   خبيثةريحاً يحرق بدنك أو ثوبك ، أو تجد منه: ير الحداد ريحه ، وك

،2101/396(  

 

        وال يختلف اثنان أن الخلطة الفاسدة من أكبر العوامل فـي انحـراف الطالـب النفسـي                 

سرعان ما يتـأثر    والخلقي وخاصة إذا كان هذا الطالب ضعيف الشخصية ، وضعيف العقيدة ؛ ف            

 .صاحبة األشرار بم

 

 : الفرق بين االقتداء والتقليد 
ومـن              كثيرة هي اآليات القرآنية  التي تدعونا إلى إعمال العقل والتفكر في خلق اهللا ،  

 . )2:يوسف ("ِإنَّا َأنْزلْنَاه قُرآناً عرِبّياً لَعلَّكُم تَعِقلُون": هذه اآليات قوله تعالى

ن ِفي خَلِْق السماواِت والَْأرِض واخِْتالِف اللَّيِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفـي             ِإ : "وقوله تعالى 

الْبحِر ِبما ينْفَع النَّاس وما َأنْزَل اللَّه ِمن السماِء ِمن ماٍء فََأحيا ِبِه الَْأرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها                  

 "لِّ دابٍة وتَصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخَِّر بين السماِء والَْأرِض لَآيـاٍت ِلقَـوٍم يعِقلُـون              ِمن كُ 

  .)164:البقرة(
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قُِل انْظُروا ماذَا ِفي السماواِت والَْأرِض وما تُغِْني الْآياتُ والنُّذُر عـن قَـوٍم ال               : "  وقوله تعالى 

ْؤِمنُون101:يونس ( "ي(. 

 )6:قّ("َأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماِء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها ِمن فُروٍج:"  وقال تعالى 

 

          قد يفهم البعض من هذه اآليات أن اإلسالم يدعو إلى إعمال العقل فقط ، وينهى عـن                 

 .فاإلتباع هو أن يتبع الرجل الرجل عن وعي ودراسة, القدوة بمعني االتباع وتأتي "القدوة 

 ).22: 1959العراقي ،( 

 

         وهذا مخالف للحقيقة والواقع ، فقد امتدح اهللا تعالى أنبياءه وأمر الناس باتباعهم ، وذلك               

 ،  )4من اآليـة  : الممتحنة" (يم والَِّذين معه  قَد كَانَتْ لَكُم ُأسوةٌ حسنَةٌ ِفي ِإبراهِ       : "في قوله تعالى    

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان          : "  يقول اهللا عز وجل      وفي حق رسول اهللا     

 . )21:األحزاب (" يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيراً

 

 هناك مواقف مشرفة في  القدوة و االتباع من الناس ألنبيائهم ، وذلك يظهـر                        وقد كانت 

فَلَما َأحس ِعيسى ِمنْهم الْكُفْر قَاَل من َأنْصاِري ِإلَى اللَِّه قَاَل الْحواِريُّون نَحـن              :" في قوله تعالى    

  )52:آل عمران(. "مونَأنْصار اللَِّه آمنَّا ِباللَِّه واشْهد ِبَأنَّا مسِل

 

 فيظهر ذلك جلياً في موقف الصحابة في غـزوة أحـد حينمـا                       وأما مع رسول اهللا     

يا رسول اهللا ، امض لما أراك اهللا فـنحن  : "  ، فقام المقداد بن عمرو قائالً  استشارهم النبي 

بك فقاتال إنـا هـا هنـا        فاذهب أنت ور  " معك واهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى           

، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا                 " قاعدون

  ).228 : 2001المباركفوري ، "  (إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه

 

 اإلنسان عقله ، فقال   لكن اإلسالم في واقع األمر ذم التقليد األعمى الذي ال يعِمل فيه         

الزخـرف  ("ِإنَّا وجدنَا آباءنَا علَى ُأمٍة وِإنَّا علَى آثَاِرِهم مقْتَدون        :"  في حق أولئك     - عز وجل    -

 بشـبر ،  لتتبعن سنن من قبلكم شبراً" :  من التقليد األعمى بقوله   ويحذرنا رسول اهللا )23:

يا رسول اهللا ، اليهود والنصارى : قلنا .  لسلكتموه ضب جحر  بذراع ، حتى لو سلكواوذراعاً

 ).3456/665 البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،( .  "فمن : ؟ قال
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وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَـا             :"  وفي آية أخرى يقول اهللا عز وجل        

  ).170: البقرة " ( ولَو كَان آباُؤهم الَ يعِقلُون شَيئاً والَ يهتَدونعلَيِه آباءنَا َأ

 

فهذا هو سندهم   " على تقليد هؤالء آلبائهم بقوله       )  2793 / 5،  1986قطب ،   (          ويعلق  

عتمد على  التقليد الجامد المتحجر الذي ال يقوم على ِعلم وال ي         ! الوحيد ، وهذا هو دليلهم العجيب       

تفكير ، التقليد الذي يريد اإلسالم أن يحررهم منه ، وأن يطلق عقولهم للتـدبر ، ويشـيع فيهـا                    

اليقظة والحركة والنور ، فيأبوا هم االنطالق من إسار الماضي المنحرف ، ويتمسكوا بـاألغالل               

جديد للحياة  إن اإلسالم حرية في الضمير ،وحركة في الشعور و تطلع إلى النور ومنهج              . والقيود

 "  .طليق من إسار التقليد والجمود 

 

من االنسياق وراء التقليد األعمى بال رؤية       ) " 877 ، 876 :1983علوان ، (          وقد حذر   

 :وذلك لألمور التالية .. وال تفكير ، وتوعيته من االنزالق وراء التشبه بال تبصرة وال هدى 

 . ية والنفسية ، وعدم اإليمان بالذات ألن التقليد األعمى دليل الهزيمة الروح .1

ألن التقليد األعمى يدفع بالكثير إلى فتنة الحياة الدنيا ومظاهرهـا ، فالتقليـد األعمـى فـي                   .2

 .األخالق الفاسدة  يؤدي بصاحبه حتماً إلى حياة الترهل والميوعة واالنحالل

 . ر المحتوم ألن التقليد األعمى يفضي باألمم والشعوب إلى الهالك المحقق والدما .3

ألن التقليد األعمى يقعد هؤالء المنساقين وراء عادات األجنبي وأزيائه وأخالقه عن كثير من               .4

 . الواجبات الدينية

ألن التقليد األعمى من أكبر العوامل ، ومن أفتك األوبئة في إضـعاف الـذاكرة وتحطـيم                  .5

 " .الشخصية 

 

ليد األعمى عندما أمرنا بالنظر واستعمال العقل       ولقد رفض اإلسالم التبعية الفكرية والتق            " 

فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ، ونهانا في الوقت نفسه عن التقليد الذي هو تعطيل للعقل عـن             

 ).15: 1999عثمان، ". (أداء دوره في الوجود

 

تقليـد  اإلسالم رسالة التحرر الفكري واالنطالق الشعوري ال تقر هذا ال         "        من هنا نرى أن   

المزري ،  وال تقر محاكاة اآلباء واألجداد اعتزازاً باإلثم والهوى ، فال بد من سند وال بد مـن                    

 " .حجة  ، وال بد من تدبر وتفكير ، ثم اختيار مبني على اإلدراك واليقين 

  ) .3182 /  5 ، 1986قطب ، ( 
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فهام ، فمنهم الذكي األريـب                لكن اقتضت حكمة اهللا خلق الناس مختلفين في العقول واأل         

ومنهم دون ذلك ، ومنهم الكبير العاقل ومنهم الطفل الصغير، ولكل منهم طريقـة مالئمـة فـي                  

التربية ، ومن هنا هناك من يرى جواز التقليد خاصة عند األطفال وعند العوام مـن النـاس ،                   

د الجائز يكون في الحـاالت      جائز وغير جائز ، فالتقلي    : بأن التقليد نوعان    " فمثالً الشاطبي يرى  

فَاسَألُواْ َأهـَل  :" فروع العبادات ، وينطبق على هذا قوله تعالى : التي تعتمد على االستدالل مثل   

    ونلَمالَ تَع فاإلنسان العادي يستطيع أن يقلد من غير حرج مـن           ،  ) 7 :األنبياء"( الذِّكِْر ِإن كُنتُم 

ر الجائز ما كان في أصول العقيدة ، وعليـه فإنـه ال يحـق               هو أكثر منه علماً ، أما التقليد غي       

إلنسان أن يؤمن لمجرد أن غيره آمن ، بل ال بد من إدراك اإليمان بنفسه ، فاألصول التي تعتمد                   

 .على العقل ال يصح التقليد فيها ،ألن الناس كلهم يشتركون في العقل فال معنى للتقليد فيه

  ).160، 159: ت . الشاطبي ، د ( 

 

بقوله  ) 207 : 2004النحالوي ،   (    ويتفق على الجانب اإليجابي في التقليد مع الشاطبي              

إن حاجة الناس لقدوة نابعة من حاجة غريزية تكمن في نفوس البشر ، وهي التي تدفع الطفل                 : " 

في والضعيف والمرؤوس إلى محاكاة سلوك الرجل والقوي والرئيس ، كما تدفع غريزة االنقياد              

القطيع جميع أفراده إلى اتباع قائده واقتفاء أثره ، ولكن التقليد الغريزي في القطيع هو أحد أنواع                 

التقليد ، ويرتقي التقليد بارتقاء المجتمع ، حتى يبلغ في التربية اإلسالمية ذروتـه مـن الـوعي                  

 " .والسمو والهدف النبيل

 

لى وجود التقليد وخاصـة عنـد األطفـال    ع ) 210،  209 : 2004الميداني ،   (          ويؤكد

ولكل تقليد هدف يكون معروفاً لدى المقلد وقد ال يكـون ، والهـدف              : " باعتبارها غريزة بقوله    

الحيوي األول من غريزة التقليد واالنقياد لدى األطفال والجماعات هو غرض دفاعي عن الكيان              

يقلده شخص أضعف منـه ، لعلـه    الفردي ،  وكأنه انضواء في ظل الشخص القوي المرموق ،            

يستمد من هذا التقليد قوة وبأساً ، من جنس قوة الشخص الذي حاز إعجابه ، فراح يحاكيه فـي                   

 .كل شيء 

         فإذا ارتقى الوعي عند المقلد عرف الهدف من التقليد  ، فأصبح هذا التقليد عملية فكرية                

زاز ، ويصبح لهذا التقليد الواعي في التربيـة         يمزج فيها بين الوعي واالنتماء والمحاكاة واالعت      

قُْل هـِذِه  :" اإلسالمية اسم آخر هو االتباع ، وأرقى أنواعه ما كان على بصيرة وكما قال تعالى                

.(  "نسِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِني وسبحان اللِّه وما َأنَـاْ ِمـن الْمشْـِرِكي                 

 ). 108 : يوسف
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مع الميداني في وجود التقليـد عنـد األطفـال          ) 23 - 21: 1985الغمراوي ، (        ويتفق  

وتعتمد القدوة علي العمليات العقلية العليا بينما تعتمد المحاكـاة علـي            "بقوله  والقدوة عند الكبار    

ي المحاكاة في سني طفـولتهم      المشاهدة المباشرة أو التقليد البسيط ، واألطفال عادة يعتمدون عل         

األولى ،  وهم في ذلك يعتمدون علي حاستي السمع واإلبصار، فيقومون بشيء مـن المحاكـاة                 

التطابقية ، وقد يصعب عليهم محاكاة السلوكيات الفوقية خاصة تلك المتعلقة بـالقيم والمعـايير،                

ي إكسابهم كثيـراً مـن سـمات    لكن التربية باستخدام نماذج القدوة يمكن أن تكون فاعلة للغاية ف         

 ". النشأة االجتماعية السوية

 

        والخالصة أن اإلسالم لم يجز التقليد إالّ عند العوام واألطفال فقط ، وطالـب البـالغين                

بالتفكر والتدبر وإعمال العقل والبحث عن الدليل ، وأثنى على العلماء وأنزلهم مكانـة رفيعـة ،               

  .)28من اآلية: فاطر(" ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء :" وفي ذلك يقول اهللا عز وجل 

 

 أن التقليد يعني الرجوع إلى قـول        و        ويرى ابن عبد البر أن الفرق بين التقليد واالقتداء ه         

  .ال يستند إلى دليل ، وذلك غير جائز في الشريعة ، أما االقتداء فيكون فيما ثبت عليه الحجة

  ).143 /2ت ، . ابن عبد البر ، د ( 

 

 :أنواع القدوة 
        نعيش اليوم في مجتمع يعج بالمشاهير الذين ال تعجبك أخالق الكثير منهم  و النذر القليل                

القـدوة التـي    : أن القدوة أنواع منها   ): " عصام سالم   ( من  يوافق الدين وفي هذا اإلطار يرى         

إن وسائل اإلعـالم تـؤدي      :المتاحة فعالً ، ويقول     :  علينا والثالثة    المفروضة: نرجوها والثانية 

 ينبهرون بما يرونه من نجـوم       – خاصة صغار السن     –دوراً خطيراً في صناعة القدوة فالناس       

والمشكلة هنا أن أجهزة اإلعالم تتبنى خطاً يتعارض مع المؤسسات          .. التمثيل والغناء والرياضة    

ة االنفتاح اإلعالمي فيما يسمى بالبث المباشر ، وأصبحت هناك قـدوة            التربوية ، وزاد الطين بل    

إعالمية مفروضة علينا من وسائل اإلعالم المحلية والعالمية وكالهما ضار ، وال سبيل أمامنا إال               

  )   .73 : 1996الخولي وإيهاب،  .( "تطعيم الشباب وتحصينهم ضد كل ذلك

 

دي لهذه الثورة التقنية والتي دخلت بيوتنا وإيجاد قدوات                 ولكن هل يمكن بكل بساطة التص     

وهنا ال بد من إتخاذ     ! من نمط إسالمي إن لم يكن هناك تضافر للجهود على جميع المستويات ؟            

 :خطوات جادة مثل 
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 .استغالل وسائل التقنية الحديثة وعرض القدى اإلسالمية لتنافس القدى الغربية . 1

ليعرض النماذج البشرية اإلسالمية والتي إن تعلمها الطلبة أصـبحت          عمل تغيير في المنهاج     . 2

 .نماذج في الذهن يرجى االقتداء بهم 

توضيح أهمية الرواد في المجتمع الحاضر من معلمـين ذوي رأي و فكـر علـى الـنشء                  . 3

 .ووجوب التزامهم الشرعي ومطابقة قولهم لفعلهم ، ليكونوا قدوة للجيل 

 

ن اختيار نوع القدوة رهناً بالعقيدة القويمة التي تمنحك التصـور الصـادق             ومن هنا كا          "

والفهم الصحيح والموازنة المحكمة بين الرجال ، فتتخير منهم من تتخذه مثالً لك فـي العقيـدة                 

وألجـل هـذا    . والسلوك ، ولن تقع أمام ما تملك من اليقين الصادق إال على من هو أهل لذلك                 

إسالمياً في الدعوة وفي بناء المجتمعات الصالحة ،  وإن اختيار اإلسالم لهـا             كانت القدوة منهجاً    

أسلوباً يعني أنها في ظالل الدين الحق و لن تجد فيها مساوئ أو انحرافات ؛ ألن رب العـالمين                   

 ).56: 1987الطويل،.( هو الحكيم الخبير سيرشد إلى من هو أولى باالتّباع ، وأحق باالقتداء

 

 الذين يشاركون في صناعة القدوة أطراف متعددة ، و إنه من الواجب  أن تنسق فيما                   إن

إن اإلنسان  ) : "  السعيد عبد العال  (بينها للخروج بنمط يرضى المجتمع ، وفي هذا اإلطار يقول           

األسرة و المدرسة ووسائل اإلعالم ودور العبادة وغيرها        : منذ والدته يتعامل مع مؤسسات مثل       

ؤسسات السياسية واالجتماعية و الترفيهية في مجتمعه ، وقيادات هذه المؤسسات يكونون            من الم 

محل قدوة ، حيث يقتدي بهم النشء ويتمثلونهم كما أن هناك قدوة تأتي من خارج المجتمع بفعل                 

أجهزة اإلعالم الغربية،لكن  القادة في عيون النشء هم من لهم هالة في المجتمـع كـاألب واألم               

سين والمشهورين من خالل أجهزة اإلعالم والرياضيين والفنانين ، وكل إنسان في مرحلة             والمدر

والقدوة هي المحصلة لما تعلمه النشء مـن   . من مراحل حياته يقتدي ببعض الذين يتعامل معهم         

إن القدوة المنتشرة بين النشء والشباب هي تعبيـر         . المجتمع على المستوى المحلي أو العالمي       

فإذا كان جاداً تسوده القيم العلمية كان العلماء هـم القـدوة ،             .. لة التي يعيشها المجتمع     عن الحا 

 ".م القدوة و هكذاوإذا كان متديناً كان الشيوخ ه

  )   72 : 1996الخولي وإيهاب، ( 

 

         فإذا كانت وسائل اإلعالم فرضت علينا قدوات داخلية وخارجية سلبية ، وإذا كنا نتـوق               

بناء حضارة وعزة ومجد وشرف وسؤدد ، فال بد لنا من قدوات حسنة حتى يتمثلها الـنشء                 إلى  

 .الصغير،  فتصبح نموذجاً يحتذى به 
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 : القدوة في المجتمع اإلسالمي
          إن من يقرأ التاريخ اإلسالمي تبهره القدى المتوفرة لهذا المجتمع ، ولو أحسن تقـديم               

حالنا وإن المرء ليعجب حين ينظر إلى حال األمة اليوم فمن كان لـه              تلك النماذج لطالبنا  لتغير      

هذا التاريخ المجيد وهذا الماضي التليد  فأين موقعه  اآلن  بين األمم ؟ ولم هذا التخلف والـذل                    

 !والهوان؟

 

فرغم أن المجتمعات اإلسالمية لها تاريخها الحضاري وأصولها الثقافية و دينها القويم                     "

ال أنها عاشت خالل القرنين األخيرين ظروفاً تاريخية واجتماعية مظلمـة ، صـنعت علـى                ، إ 

فقـد  . عيونها غشاوة فكرية وثقافية ونفسية حجبت عنها الرؤية الصحيحة لواقعهـا ومسـتقبلها              

عانت من االستعمار الغربي بكل أشكاله وأثقاله ، والذي عاث فيها فسـاداً وإفسـاداً واسـتجاب                 

 النفوس من الكبار وقلدهم الصغار ، ونجحت أغراضه بدرجة كبيرة فانتشـرت             لصنيعه ضعاف 

أفكاره وسادت سلوكياته وغرست تقاليده وعاداته بين الكثيرين مـن أفـراد هـذه المجتمعـات                

". اإلسالمية وجماعاتها ، لكي تحطم أصوالً كان ينبغي حمايتها ، وتهدم قيماً كان ينبغي صيانتها                

  .)43: 1999البادى،( 

 

 ولقد عانى التعليم من االستعمار بكل عناصره سواءاً كان الطالب أو المعلم أو المنهـاج ،                      

فعلم أولئك ما لهذه العناصر من أهمية بالغة في رقي المجتمعات وتقدمها فلجئوا إلـى الطـالب                 

م ألمتهم  النجباء وسهلوا لهم طريق الوصول إلى الغرب واحتضنوهم وأفسدوا عقولهم ، ثم قدموه            

اإلسالمية على أنهم العلماء والمثقفون ، فأصبحوا قادة يقتدي بهم ففسدوا وأفسدوا ، ثم توجهـوا                

إلى المنهاج وحاولوا طمس الهوية اإلسالمية وطمس تاريخ المجد والشرف والسؤدد ، فّدرسـونا              

 .  واإلغريق ، وأصبح مستشارو وزارات األوقاف من المستشرقين ةتاريخ الفراعن

 

لذلك للمعلم المربي أهمية قصوى لدى صانعي القرار والراغبين فـي تقـدم أممهـم و                        

 الحضارة ال يستطيع أن يتجاهله أحد ،        بناءإن دور المعلم في بناء اإلنسان و      ف" شعوبهم ومن هنا    

 قال قائل األلمان لمـا انتصـرت         ،   بل إن نجاح النظام التعليمي يعني نجاح الحضارة وتميزها        

 ،  وقال  قائل فرنسا لما انهزمت         األلمانيةلقد انتصر معلم المدرسة     :  في الحرب السبعينية     مانياأل

: وقال قائد األمريكان لما غزا الروس الفضاء        ،  إن التربية  الفرنسية متخلفة      : في الحرب الثانية    

 )11 :1982الفرحان، ".(ماذا دها نظامنا التعليمي؟
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ن المسؤولية والعمل من أجل إحقاق الحق والرجوع إلى النبع الصافي                   فهل نعفي أنفسنا م   

الذي أهل أجدادنا ليسودوا العالم فليس أمامنا سوى تغيير هذا الواقع ومـع اإلصـرار واإلرادة                

  )11: عدالر" .( ِإن اللَّه ال يغَير ما ِبقَوٍم حتَّى يغَيروا ما ِبَأنْفُِسِهم" يكون النصر والتمكين 

 

إن ما يصيب الوطن اإلسالمي من هزات و زالزل وثورات وفتن ، إنما هو من آثـار                        " 

 ) 43: 1984الفقي،". (تفلتهم من مبادئ اهللا التي جعلها كافلة عزتهم ضامنة تأييدهم ونصرهم

 وإذا صح القول بأن نهوض األمة ومعاودة استردادها لدورها مرهون إلـى حـد بعيـد                      "

باستقراء ظروف وشروط ميالده في األول، حينها يظهر أهمية االقتداء بقـيم الكتـاب والسـنة                

 .)7: 1994حسنة، ". (وتطبيقات السيرة في بعث األمة المسلمة من جديد

فذكر أنها ضـرورة فـي بنـاء        .        ولقد تحدث القرآن الكريم عن القدوة في مواضع عدة          

ويقُوُل الَِّذين كَفَرواْ لَوال ُأنِزَل علَيِه آيةٌ من ربِه ِإنَّما َأنـتَ            : " ى  المجتمعات الفاضلة ، يقول تعال    

  ) .7 : الرعد.  (  "منِذر وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد

 

إن لكل قوم هادياً وأنـت      : " اآلية السابقة بقوله     ) 612 : 2002الجزائري ،   (         ويفسر  

ها إلى ربها فادع واصبر ، وهادي كل أمة رسولها الـذي بعـث فيهـا                هادي هذه األمة ، وداعي    

 " .وخلفاء األنبياء وحواريوهم هداة يهدون من بعدهم واهللا يهدي من يشاء 

فال بد لكل قوم من هاد وقدوة يقتدي الناس به ويتبعونه إلى طريـق الخيـر والرشـاد                          

 مدافعة بين الحق والباطل إلى يوم القيامـة         وخاصة بعد انقطاع الوحي والداعي ، لذلك إن هناك        

ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَفَسدِت الَْأرض ولَِكن اللَّه ذُو فَضٍل            : " وصدق اهللا إذ يقول     

الَِمينلَى الْع251:البقرة "(ع( 

 

معركة بينهما ستظل مشبوبة األوار     فبين الخير والشر عداء وبين الحق والباطل صراع وال        "      

ما بقي الزمان ، والخير ال يزكو في الناس بمجرد العلم بأنه خير ، وال بوضوح طريقه وجليـل                   

آثاره فحسب ، ولكن دعائمه القوية وأركانه الشديدة الرواسخ إنما تقوم على تمثله في القـدوة ،                 

. مر نافع ، وأن هذا المسلك ضار مهلك         وتآخيه مع األسوة ، فالناس يدركون بالفطرة أن هذا األ         

ويرون بأعينهم المنهج الطيب والمنهج الخبيث ، وهم مع ذلك يميلون أو يغفلون ما لـم يجـدوا                  

فإن وجدوا ذلك أحبوه وأقبلوا عليه و تابعوا خطاه وترسـموا           . القدوة الصالحة  والمثل األعلى      

  ."ان األمة وإقبال الجماعة وهداية الناسسبله ، وبقدر ما يكون لدى القدوة من إيمان يكون إيم

 .) 42: 1984الفقي ،( 
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 : األنبياء هم القدوة
          وفي دراستين أجراهما الدكتور مسعد سيد عويس أستاذ التربية بجامعة حلـوان علـى          

 م علـى الشـباب مـن        1994 م والثانية عام     1974مدار عشرين عاماً  ، الدراسة األولى عام         

طق الجغرافية ومن مختلف مراحل التعليم وجد الباحث اختالفاً بين الدراستين برغم            مختلف المنا 

أن األسئلة كانت واحدة ، وأرجع ذلك إلى التحوالت التي حدثت في العشـرين عامـاً وغيـرت                  

 .الكثير من األفكار

 

ألولى في  المجال األسري يحتل المرتبة ا    "  أن   – كما يقول الباحث     –       وقد أثبتت الدراستان    

 إلى المرتبة الثانية    1974القدوة ، وأن القدوة في المجال الديني صعدت من المرتبة الرابعة عام             

 ، وهذا متغير له داللته الخاصة في توجه الشباب الحالي نحو الدين ، واتخاذ الرموز                1994عام  

 ).74: 1996الخولي وإيهاب،. (الدينية قدوة له

 

 م  1994الديني وااللتزام بشعائر اإلسالم قد ازدادت منـذ العـام                    وال شك أن الشعور     

وحتى يومنا هذا ، وقد ساعدت التقنية ووسائل االتصال والفضائيات اإلسالمية واإلخبارية إلـى              

حد ما إلى الرجوع إلى الدين والى زيادة االنتماء إلى الهوية الوطنية واإلسـالمية مـن خـالل                  

ة الغربية المحمومة على العالم العربي واإلسالمي ، فازداد الشـعور           البرامج الدينية ونقل الهجم   

 .بأن الدين هو المخلص من هذا الواقع األليم الذي يحياه المسلمون 

 

فالدين القيم هو سبيل الدعاة المرشدين وطريق السالكين الهادين وبالدين ينصلح حـال             "         

 ).42: 1984الفقي،. ("يم أمر وال ينصلح حالاألمم،  ويستقيم حالها وبدون الدين ال يستق

 

 وأول من تخرج من هذه المدرسة القرآنية وتأثر بها تربية وسلوكاً وتعليماً سيدنا محمـد                      "

           عليه القرآن أخالق األنبياء الذين سبقوه ، ليقتدي بهم وليس ذلك فحسب فقد صـنع      .  فقد قص

أصبح كأنه قرآن يمشي على األرض ، فبهر الـدنيا          على عين اهللا وأدبه ربه فأحسن تأديبه حتى         

 )38: 1982نقرة،( ."بسمو أخالقه وكريم خصاله وصنع جيالً فريداً 

 

لقد أقاموا في . وصحابته الكرام األسوة الحسنة والقدوة الصالحة  ولنا في رسول اهللا         " 

لتربـة الصـالحة بصـالح قـدوتها        المدينة المنورة مجتمعاً مثالياً وجدت فيه الدعوة اإلسالمية ا        

 ) .45: 1999البادى،" .( الحسنة،  فنمت وقويت وذاعت في بقاع األرض
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"        فالمسلم الحق ال يكتفي بصالح حاله فقط وإنما يرجو أن يعم الصالح المجتمع بأسـره،                

السـمات  فإن عباد الرحمن ال يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، وأنهـم يتسـمون بتلـك                  

العظيمة كلها ، بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم ، وأن تكون له أزواج من نوعهم ،                   

فتقر بهم عيونهم ، وتطمئن بهم قلوبهم ، ويتضاعف بهم عدد عباد الرحمن ، ويرجون أن يجعل                 

ون ربنَا هب لَنَـا ِمـن       والَِّذين يقُولُ :  " اهللا منهم قدوة طيبة للذين يتقون اهللا ويخافونه قال تعالى           

 ) . 74 : الفرقان".( َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن واجعلْنَا ِللْمتَِّقين ِإماماً 

 

        وهذا هو الشعور الفطري اإليماني العميق ، شعور الرغبة في مضاعفة السـالكين فـي               

زواج فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنهـا           الدرب إلى اهللا ، وفي أولهم الذرية واأل       

الرجال ، والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير ، يأتم به الراغبون في اهللا ، وليس                   

 2580 / 5 :1986قطب ،   " ( لطريق إلى اهللا    في هذا من أثرة وال استعالء ، فالركب كله في ا          

 ،2581.(  

 

 –إلى أن هناك تالزماً بين القدوة ونسق القيم، وتوجيه الشـباب            )  " نحامد زهرا (       ويشير  

 ، فقد جعلـه اهللا النمـوذج    هو دورنا المهم وأمامنا أعظم قدوة وهو رسول اهللا      –ليتخذ قدوته   

 ). 73 : 1987الطويل، . (اإلنساني المثالي 

 

مل الرسالة،بل إن اهللا تبارك               ولم يستثن حتى رسول اهللا من اتخاذ قدوة له تعينه على ح           

وتعالى أمره وهو قدوة في عقيدته و سلوكه أن يقتدي بمن سبقه من الرسل واألنبياء ، فيقول له                  

" ُأولَـِئك الَِّذين هدى اللّه فَِبهداهم اقْتَِده     : " عز جل بعد أن ذكر له ثمانية عشر رسوالً من رسله            

  ).90: األنعام ( 

 

د تميز كل رسول بخصلة على األقل من الخصال الكريمة ، وأصبح يضـرب بـه                          وق

"  المثل في هذا الخلق الكريم ، وقد أورد القران الكثير من اآليات التي توضح وتدلل على ذلك                    

والقرآن كما يوجه إلى االقتداء بالشخصية الخيرة وما تتسم به من كمال مثل شخصـية إبـراهيم     

لم ،وأيوب عليه السالم في الصبر، ويوسف عليه السالم في العفة ، فانه ينفر              عليه السالم في الح   

من الشخصية الشريرة وما تتسم به من عيوب مثل فرعون في الطغيان والتأله وقارون في الكبر                

والتربية بالشخصية في القرآن إنما تعني التربية بأبرز الصفات الخلقية فـي الشـخص              .والبغي  
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يسترعي االهتمام، فكان لمواقف األنبياء وشخصياتهم المثالية الرفيعة التي جعـل           وتأثيرها تأثيراً   

 وما ربـى أصـحابه مـن        منها القرآن نماذج إنسانية سامية تأثير عظيم في مواقف الرسول           

 ).38،39:  1982نقرة،. (التضحية والفداء واالستجابة لداعي الواجب 

 

ضعه اهللا تعالى في أنبيائه عليهم الصالة والسالم حيث         فنحن بهذا أمام خلق رباني كريم و           "  

اصطفاهم واختارهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة وجعلهم قادة البشر في كل حقبة من أحقـاب               

ُأولَـِئك الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ فَـِإن        :" التاريخ اإلنساني في كل حال ، قال تعالى         

         ا ِبكَاِفِرينواْ ِبهسماً لَّيا قَوكَّلْنَا ِبهو ـُؤالء فَقَدا هِبه كْفُراُ * ي       ماهـدفَِبه ى اللّـهده الَِّذين لَـِئكو

 الَِمينى ِللْعِإالَّ ِذكْر وه راً ِإنِه َأجلَيع َألُكُمقُل الَّ َأس 90، 89 : األنعام" (اقْتَِده . (  

 )80: 1994الرحيم،عبد (
 

      ففي حق سيدنا إبراهيم عليه السالم أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة فقـال اهللا سـبحانه                 

 ِمنكُم وِمما   ءآقَد كَانَتْ لَكُم ُأسوةٌ حسنَةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنَّا بر             : " وتعالى

دبتَع               هدحتَّى تُْؤِمنُوا ِباللَِّه وداً حاء َأبغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو نَا ِبكُموِن اللَِّه كَفَرِمن د ون 

 علَيك تَوكَّلْنَا وِإلَيك َأنَبنَا     لَّا قَوَل ِإبراِهيم ِلَأِبيِه لََأستَغِْفرن لَك وما َأمِلك لَك ِمن اللَِّه ِمن شَيٍء ربنَا             ِا

ِصيرالْم كِإلَي4: الممتحنة ".( و.  (  

 

أي لكم في إبـراهيم     .       واألسوة الحسنة هنا تعني القدوة الحسنة التي يتأسى بها ويقتدي بها            

كان عن موعدة  وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إال في استغفار إبراهيم عليه السالم ألبيه فإنه إنما               

وعدها إياه ، فلما تبين له انه عدو اهللا تبرأ منه ، وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون آلبـائهم                    

الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر ألبيه فـأنزل اهللا عـز             

وا ِللْمشِْرِكين ولَو كَانُوا ُأوِلي قُربى ِمن بعِد مـا          ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا َأن يستَغِْفر      :" وجل  

ابحَأص مَأنَّه ملَه ني348 : 2001ابن كثير ،   " ( )113:التوبة (" تَب. (  

 

واآلية السابقة توضح مدى األمانة التي يحلها المعلم أو الداعية أو القدوة في المجتمع ؛ألن                     

عليه فالقول ما قال والصواب ما يفعل عند عامة الناس، ومن هداية اآلية السابقة              األعين معقودة   

  )392 : 2002الجزائري ، :( كما يقول

 .وجوب االقتداء بالصالحين في التأسي بهم في الصالحات .  1" 

 .حرمة مواالة الكافرين ووجوب معاداتهم ولو كانوا أقرب قريب . 2
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 ".بد الصالح فال يتابع على الخطأ الحق والمعروف ، فإذا أخطأ العال يجوز االقتداء في غير . 3

فعلى القدوة أن يحمل األمانة ويؤديها حق تأديتها وليخشى عقاب اهللا وعذابه وصدق اهللا العظيم                

ِملْنَها وَأشْفَقْن ِمنْهـا    ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأرِض والِْجباِل فََأبين َأن يح         :" إذ يقول 

 . )72:األحزاب ( "وحملَها الِْأنْسان ِإنَّه كَان ظَلُوماً جهوالً

 

       فان إبراهيم عليه السالم أبا األنبياء ، الذي جعل اهللا له لسان صدق في اآلخرين ، قد برز                  

وفي رسالتها البانية فهو قدوة في      فيه معنى القدوة في صورتها الكريمة ، وفي حقيقتها المؤثرة ،            

أسلوبه في الدعوة ، سواء في دعوته ألبيه أم في دعوته لقومه ، ففي األولى جمع بين الصراحة                  

في القول ، والشجاعة في الحق ، واإللحاح في الدعوة مع أدب جم ورفق كريم ، وبر جميل ،ثم                    

التفكير عنده، كما أبان عن عظمة      حاور قومه حواراً كشف عن سخافة العقل المشرك ، و حماقة            

 وحده األولى بالعبودية الخالصة لوجهه الكريم ، ثم كان مثال أعلى في اإليمـان               –الخالق ، وأنه    

ِإن ِإبـراِهيم  :" الصادق باهللا ، واالرتباط الصحيح به ، والحب له ، وصفه رب العالمين بأنه ُأمة    

  ) .120: النحل  " .( ولَم يك ِمن الْمشِْرِكينكَان ُأمةً قَاِنتاً ِللِّه حِنيفاً 

" ومن هنا قدمه القرآن الكريم قدوة لألجيال المؤمنة إلـى أن يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا                  

 ).58: 1987الطويل،(

 

        وحذر اهللا تبارك وتعالى نبيه من القدوة ببعض األنبياء في بعض المواقف التي عـاتبهم               

فَاصِبر ِلحكِْم ربك ولَا تَكُن كَصـاِحِب الْحـوِت ِإذْ نَـادى وهـو              : " فقال سبحانه   اهللا في شأنها،    

كْظُوم48 : القلم"( م.(  

 

          فصاحب الحوت وهو يونس عليه السالم قبل أن يجتبيه ربه للرسالة غضـب لكفـران           

ف ، وانتهى به األمر إلى أن أصبح        قومه ، فتركهم وذهب مغاضباً وكان هذا ابتالء له قبل التكلي          

 أن الدنيا فيها من السعة ما يساعد المسلم         – في هذه المحنة     –سجيناً في بطن الحوت ، وتأكد له        

على بذل الصبر مهما كانت مرارته ، فتاب إلى اهللا في كلمات طيبات وهو في محبسه ، فتـاب                   

، و جاء عرض  هذه األحداث في قـول          اهللا عليه الستغفاره ، و زاده تكريماً باصطفائه رسوالً          

وذَا النُّوِن ِإذ ذَّهب مغَاِضباً فَظَن َأن لَّن نَّقِْدر علَيِه فَنَادى ِفي الظُّلُماِت َأن لَّا ِإلَـه                 :" رب العالمين 

      الظَّاِلِمين ِإنِّي كُنتُ ِمن انَكحبفَ * ِإلَّا َأنتَ س      نَـاهينَجو نَا لَـهبتَجنُنِجـي        اس كَـذَِلكو الْغَـم ِمـن

ْؤِمِنين57: 1987الطويل ، ) .(88 ، 87: األنبياء ".( الْم.( 
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        ومن روائع الحكم في تناول القرآن الكريم لقصة يونس أننا نرى رب العالمين يقول لنبيه               

  )48:القلم ("نَادى وهو مكْظُومفَاصِبر ِلحكِْم ربك وال تَكُن كَصاِحِب الْحوِت ِإذْ  : " محمد 

 

نرى في موضع آخر يقدم سلوك يونس عليه السالم وفزعه إلى االستغفار والتوبة مثالً كريماً                "   

 .)40 :1989شبير،( ".في اللجوء إلى اهللا عند الهفوة في قوة وسرعة ، ليكون قدوة للمقتدين 

 

مثال في الصبر وكبت الشهوة فـي لحظـة                وسيدنا يوسف عليه السالم حيث ضرب خير        

حاسمة في حياة الشباب حيث  توفرت لديه امرأة  ذات مال و جمال وسلطان ، فامتنع عن إتيان                   

 .  )24:  يوسف(" ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا الْمخْلَِصين :"الفاحشة خوفاً من اهللا وصدق اهللا إذ يقول في حقه 

 

عالى نماذج القدوة واألسوة في أنبيائه ورسله عامة ، وخص بها           ولقد جعل اهللا تبارك وت            " 

إبراهيم والذين معه ، ثم جعلها في خاتمهم وإمامهم النبي الكريم محمد عليه الصـالة و السـالم                  

الذي جعله اهللا تعالى خير أسوة وأعظم قدوة يهتدي بها البشر في كل زمان ومكان ، وذلك فـي                   

 لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر              لَقَد كَان : " قوله تعالى   

  ). 21 :األحزاب" ( اللَّه كَِثيراً

 

 بخالصة سير            فاهللا تعالى قد هدى كل نبي ورفعه درجات في الكمال وأوصى محمداً             

في القرآن الكريم ، وأمره أن يقتدي بهم في هداهم ، فعلمنا            أشهرهم وأفضلهم ، وهم المذكورون      

 كان مهتدياً بهداهم كلهم ، وبهذا كانت فضائله ومناقبه الكسبية أعلى مـن جميـع                من هذا أنه    

مناقبهم وفضائلهم ، ألنه اهتدى بها كلها فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقاً فيهم إلى مـا هـو                    

 ).80: 1994يم،عبد الرح. "(خاص به دونهم 

 

         وهؤالء الرسل يمثلون ذروة الكمال البشري ألنهم يمثلون ذروة العبودية هللا ويقومـون             

بأضخم مهمة في الوجود وهي مهمة إرشاد اإلنسان إلى طريقه الصحيح ، إلى الكمال بتخليصـه         

ـ                 قـال  ة  من أدران نفسه وكل مؤثر حيواني أو مادي أو غريب عن فطرتها ، حتى تصبح رباني

ما كَان ِلبشٍَر َأن يْؤِتيه اللَّه الِْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُوَل ِللنَّاِس كُونُوا ِعباداً ِلي ِمن                ": تعالى  

سرتَد ا كُنْتُمِبمو الِْكتَاب ونلِّمتُع ا كُنْتُمِبم يناِنيبكُونُوا ر لَِكنوِن اللَِّه ود79:آل عمران ("ون(  . 

  ) .10 : 1971حوى ، ( 
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 مبهرة لمن يقرأ سيرتها فهي متعددة الجوانب ولم يحظ أحد بمـا        لكن شخصية الرسول          

حظيت به فمن يقرأ عن عبادته يتخيل إليه أنه لم يكن يبرح المحراب ، ومن يقرأ عن سيرته في                   

 وحديثه معهن ، ومن يقرأ عن جهاده يخيل إليـه           بيته يعجب من تعامله مع نسائه ولطافته وأنسه       

 .  أنه لم ينزل عن فرسه  ، وهكذا في باقي مناحي الحياة 

 

 لإلنسانية فـي مختلـف أنـواع        وإن من يطلع على التراث الضخم الهائل الذي تركه                 "

ربية ، فكيـف    المعرفة والعلوم يحسب أن هذا النبي لم يكن شغله الشاغل إال العلم والتوجيه و الت              

استطاع هذا النبي األمي أن يخوض كل ميادين الحياة فينجح فيها نجاحاً باهراً لم يحظ به أحـد                  

 ) .78: 1994عصمة،! " (من العالمين؟

 

 تمثلت فيها كل جوانب الحياة وما كل رسول كان له مثـل هـذا،               فشخصية الرسول          " 

كل رسول كان أباً ، وكان زوجاً وما كـل رسـول            فالرسول عليه الصالة والسالم كان أباً وما        

تزوج ، وكان رئيس دولة و مؤسسها وما كل رسول أقام دولة ، وكان القائـد األعلـى لجـيش                    

اإلسالم والمحارب الفذ وما كل رسول حارب ،وكان المستشار والقاضـي والمربـي والمعلـم               

 اهللا جلت حكمته جعـل اإلسـالم        والمهذب والعابد والزاهد والصابر والرحيم وإنما كان ذلك ألن        

 نظاماً شامالً لجوانب حياة البشر كلها ، وجعل حياة رسوله نموذجاً لدينـه              المنزل على محمد    

كله في كل جوانبه ، حتى تقوم الحجة على الناس مرتين ، مرة بالبيان النظري ومـرة بالبيـان                   

   ) . 127: 1990،حوى. (العملي 

 

ونمـوذج  : "  المتميزة بقوله  على شخصية الرسول   ) 164 : 1994األغا ، (       ويؤكد 

القدوة الذي يصلح كنموذج محلي وعالمي كلي و جزئي ولكل األجيال واألزمان هـو شخصـية                

، وهي شخصية متميزة جامعة لنماذج السلوك الحسنة ، وهي لذلك أسوة حسنة للناس              الرسول  

  ). 28 : سبأ" (   لِّلنَّاِس بِشيراً ونَِذيراً ولَِكن َأكْثَر النَّاِس لَا يعلَمونوما َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً "كافة 

 

فقد جعل اهللا جلت حكمته من الرسول القائد خيـر مثـال            ): "100: 1982جالل،(        ويقول

يـة  لألسوة الطيبة والقدوة الحسنة ، فمنه نرتشف عوامل وأسباب الوصول إلى الشخصـية المثال             

المتصفة بجماع صفات الخلق الحسن القويم وخير للبشرية جمعاء أن تأخذ الفضـائل وسـمات               

 )4:القلم" (وِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيٍم:" الذي مدحه المولى بقوله األخالق الحميدة من المصطفى 
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هو بـذلك    ترجمة عملية وواقعية و حية لكل ما جاء به القرآن ، ف                      ولقد كان الرسول  

وعلَّمك ما لَم تَكُـن تَعلَـم   " نور يهتدي به الناس ، لينير لهم الطريق بعد أن صنع على عين اهللا             

 ).113من اآلية: النساء("وكَان فَضُل اللَِّه علَيك عِظيماً

 

 أن يكون في شخصه الكريم شخوص متعددة متناسقة متكاملة يأخـذ كـل              بفال عج           " 

 أكبر قدوة  للبشرية جمعاء في تاريخها الطويل فـي           ا نصيبه كامالً من نفسه ، لذلك كان         منه

 ) .82: 1994عبد الرحيم،" . (العبادة والقيادة وفي كل تصرف من تصرفاته

 

ومن بين هذه المخلوقات التي تعد بالباليين يظهر هذا اإلنسان بشـكل متميـز جـداً ،                   "      

" لم ويبقى بعد ذلك بقية من التفرد      قات يجعله عالماً وحده تنطوي فيه العوا      وتميزه عن بقية المخلو   

  ) .5 : 1971حوى ، ( 

 

يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول       : أتيت عائشة فقلت  :       فعن سعد بن هشام بن عامر قال        

    لَ " : ،أما تقرأ القرآن قول اهللا عز وجل      "  كان خلقه القرآن  : "   قالت ِإنَّكِظيمٍ  ولَى خُلٍُق عع")  

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسـوةٌ         " ، قلت فاني أريد أن أتبتل قالت ال تفعل أما تقرأ           )4 : القلم

  ).24601/148مسند احمد،.(  وقد ولد له ، فقد تزوج رسول اهللا) 21  :األحزاب( " حسنَةٌ

 

وهذا "ى حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها بقوله        عل) 45: 1999البادي،(           ويعلق

  وكـان الرسـول      يعني أن القرآن الكريم وجد ترجمته الواقعية في سلوك الرسول األمين              

بهذه الترجمة الواقعية للقرآن الكريم قدوة حسنة لكل المسلمين الذين يعتبـرون القـرآن الكـريم                

 ".دستوراً لهم ومنهجاً لحياتهم

 

 وكـان المثـل      القدوة الحسنة وسيلة نوه القرآن لها ودعا إليها واستخدمها الرسول            "إن       

األعلى للصحابة وكان القدوة للمسلمين على مر العصور في واقع األرض ، وهو بشـر مـثلهم                 

وتتمثل فيه كل الصفات الخلقية والطاقات الروحية والحيوية الخالقة ، فيصدقون مبادئ اإلسـالم              

نهم يرونها رأي العين وال يقرؤونها في  كتاب يرونها في بشر ، فتتحرك لها نفوسـهم  الحية ، أل 

 )225 : 1987قطب ، " .(وتهفو لها مشاعرهم 
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 جيٌل غير وجه التاريخ بحسن خلقه وصحبته لرسول اهللا فكانوا                   ولقد اقتدى برسول اهللا     

يها كيف ال وهم يرون نبيهم وقد غفر له         شامة في وجه التاريخ إلى أن يرث اهللا األرض ومن عل          

كـان  إن " :ما تقدم من ذنبه وما تأخر إال أنه لم ينفك عن العبادة ، وقد روى المغيرة بن شـعبة    

 "  شكوراًأفال أكون عبداً: فيقال له ، فيقول . قدماه ، أو ساقاه  ترم ليقوم ليصلي حتى النبي 

 .)223/ 1130لبخاري،أبواب التهجد، ا( 

 

فال ريب أن هذه الريادة أنتجت أجياالً رائعة مـن الـرواد   " رائدهم       فمن كان رسول    

أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بـن عفـان ،              : فمنهم على المستوى السياسي     

خالد بـن الوليـد ،      :  ومنهم على المستوى العسكري      – رضي اهللا عنهم     –وعلي بن أبي طالب     

 رضـي اهللا    –لجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمرو بن العاص ، وغيـرهم              وأبو عبيدة بن ا   

عبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد اهللا ، والزبير           :  ، وعلى المستوى االقتصادي      -عنهم  

أبو ذر الغفاري ، وعبـد      :  ، وعلى المستوى العلمي      - رضي اهللا عنهم     –بن العوام ، وغيرهم     

 ) . 177: 2004األسمر،" . ( وغيرهماهللا بن مسعود ، ومعاذ بن جبل

 

 وبعد مماته أنهم أرجح النـاس عقـوالً          هؤالء األصحاب أثبتوا في حياة الرسول        "أن        

وأكثرهم دهاء وحنكة ومعرفة بالرجال والشعوب وسياسة األمم بدليل أنهم نجحوا رغم محدودية             

 مودة شعوبها ودمجهم بعد ذلـك       وسائلهم  بفتح أعظم الدول المتحضرة وقتذاك وإرادتها وكسب        

  ) .24 : 1971حوى ، " . ( في األمة اإلسالمية

 

من هنا كانت السنة الفعلية التي على هداها انطلق األوائل ليفتحوا العالم فكانوا نمـاذج               " و       

  )50 : 1989البنا ،" .( صادقة للسلوك اإلسالمي الصحيح

 

ة التي نراها ألؤلئك الرجال الشاهقين من أصحاب رسول         العظمة الباهر " ومن هنا فان              

،إنها حقائق تشكل كل مـا      !!  ، ليست أساطير ، وإن بدت من فرط إعجازها كاألساطير            اهللا  

وأنها لتسمو وتتألق ال بقدر ما يريد لهـا الكتـاب           .. كان ألصحاب الرسول من شخصية وحياة       

ووها ، وبقدر ما بذلوا في سبيل التفوق والكمـال          والواصفون ، بل بقدر ما أراد لها أصحابها وذ        

  ) .7 : 1964خالد ، " .( من جهد خارق مبرور
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اإلسالم الذي فتح الدنيا و انتشر في األرض كلها في زمن وجيـز ال يعـدو                "          لذلك فان 

بضعة عقود من السنين لم يحتج في انتشاره إلى مدارس و جامعات و كتب و مكتبات ، و إنمـا                    

حتاج إلى نماذج من البشر كان كل واحد منهم يمثـل اإلسـالم أخالقـاً وسـلوكاً وأحكامـاً و                    ا

  )1575 : 2006والي، .("معامالت

 

إن االنصراف عن الهدي النبوي حرمان من الخير ، وإن التطلع إلى الغير مـع الغنـى                       " 

ف الستار عما تغافلنا عنـه      بمكنون تراثنا انحراف عن القصد ، وإن سبيل الفالح ألمتنا أن تكش           

من تراث النبوة ، إن روضة السنة عامرة بالتوجيهات التي تكفل السعادة العامة في شتى مظاهر                

 بعث ليقيم نمطاً جديداً من الحياة له أشكاله المتميزة وروحه الخاصة ،وسلك             الحياة ، فالرسول    

              صار فيهم كدمهم به يحيـون       منهجاً فريداً في غرس ما بعث من هدى في قلوب الناس حتى

 كانت إلعداد جيل معلم يتجـاوز مرحلـة         وبفقده يموتون ، إن عملية التعلم في حياة الرسول          

:"  ، بدليل قول الرسـول  )85: 2002سعيد،"(السمع والفهم والحفظ والعمل إلى مرحلة التبليغ 

 أوعـى مـن   مبلغائب ، فرب    اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهد الغ     : نعم ، قال    : قالوا  . أال هل بلغت    

البخاري،كتـاب الحـج،     ".(سامع ، فال ترجعوا بعدي كفاراً ، يضرب بعضـكم رقـاب بعـض             

1741/332.( 

 

وكذلك فعل اإلسـالم بمـن      " أن المسلمين طبقوا تعاليم الدين امتثاالً لها        ) قطب(       ويوضح  

نبيهم وحياته الواقعية ، بكل مـا       فقهوه وتكيفوا به ، حتى استحالوا نسخاً حية منه ، وكانت سيرة             

فيها من تجارب اإلنسان ، ومحاوالت اإلنسان ، وضعف اإلنسان ، وقوة اإلنسـان ، مختلطـة                 

  ) . 3617 / 6 : 1986قطب ، .( بحقيقة الدعوة السماوية مرتقية بها خطوة خطوة 

 

لقدوة إنما نفعل ذلك فنحن عندما نمر بهذه النماذج الرائعة والرائدة في حسن األسوة وا       " 

إتباعاً ألمر اهللا تعالى وتلقياً لهذا الخلق الكريم من المعايشة والمعاشرة ممن هم أقرب الناس إليه، 

ما كان أحداً أحسن خُلقاً من رسول اهللا  ما دعاه أحد من :"  فالسيدة عائشة رضي اهللا عنها تقول 

)83: 1994حيم،عبد الر" . (أصحابه   وال  أهل بيته إالّ  قال لبيك  
 

وقد كان رسولنا الكريم القدوة و المثل األعلى لنا في تربيته الربانية ونقل هذه التربيـة                         

 .الحسنة إلى صحابته الكرام فخرج جيالً متميزاً 
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إن كل فرد من أفراد األمة اإلسالمية يجب عليه أن يكون صورة صـادقة لحيـاة نبـي                  "      

هاداً وحكمة وحنكة ودراية وعبادة وزهداً وإقداماً ثباتاً وكرماً ورجولة ولطفاً             بياناً وج   اإلسالم  

وإذا ما استطاع كل فرد من أفراد هذه األمة أن يرتفع هذا االرتفـاع ، فإننـا                 . ورحمة وحزماً     

23: 1983كشك ، " .(  نؤكد أنه وقتذاك يحس بطعم إنسانيته تميزاً و ارتقاء.( 

 

ن أراد أن يسود وأن يرجع مجداً تليداً فما عليه إال أن يقتفـي آثـار آبائـه                         فهذا الجيل إ  

وأجداده الذين أناروا الدنيا علماً وعدالً وخلقاً وتسامحاً ، لكننا إن بقينا نرثي أحوالنا ونتحسر على                

ماٍض تليد وال نتقدم خطوة لألمام من أجل استرجاع ذلك المجد وتلك الحضارة سيكون مصيرنا               

 . ولكن الواجب علينا أن نبدأ ولو خطوة خطوة في العمل الفشل

 

أبدا بنفسك أوالً فاألمة اإلسالمية     : في رأينا أن نقطة البدء تتمثل في األخذ بالمثل المأثور          " و    

بكل مجتمعاتها وعقالئها مطالبون بأن يبدأوا من الداخل بداية حقيقية، تقوم على تكامل النظـرة               

التخطيط له وتكامل الجهود لتطبيقه ،ال بد من ذلـك فـي إطـار فلسـفي                إلى اإلصالح وتكامل    

إسالمي ، يحدد ما ينبغي أن تكون عليه سلوكيات األمة وأفكارها ومبادؤها وقيمها ، وال بـد أن                  

تكون هناك طرق وأساليب علمية تربوية وتثقيفية وإعالمية ودينية تتكامل معـاً لترجمـة هـذه                

 )45 ، 44:  1999البادي،( "لقيم إلى واقع عملي يمارس بالفعلدئ واالسلوكيات واألفكار والمبا

 

فالدين القيم هو سبيل الدعاة المرشدين وطريق السالكين الهادين وبالـدين ينصـلح             " لذا          

ومن الدين تخرج القدوة    .. حال األمم ويستقيم حالها وبدون الدين ال يستقيم أمر وال ينصلح حال             

 ) 42: 1984الفقي،". (الحسنة

 

 مثل ما بعثني اهللا     :"       ويرغب الرسول عليه الصالة والسالم في نشر العلم والعمل به بقوله            

، قبلت الماء ، فأنبتت  نقية به من الهدى والعلم ، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها

بهـا النـاس ، فشـربوا    الكثير ، وكانت منها أجادب ، أمسكت الماء ، فنفع اهللا  الكأل والعشب

وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى ، إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبـت كـأل ،    وسقوا

 مثل من فقه في دين اهللا ، ونفعه ما بعثني اهللا به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بـذلك  فذلك

  ) . 41  /79البخاري ، كتاب العلم، " .( رأساً ، ولم يقبل هدي اهللا الذي أرسلت به
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. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل:  البصري ولذلك قال الحسن       

 وتعلمنا  .ألنها التوجيه العملي غير المباشر لما نحب، نفسية اآلخرين  فلألفعال أثرها العميق في

دون  أهمية القدوة ودروها الفعال في حمل اآلخرين على فعل ما نحب ونرغـب  سيرة الرسول

  .كالم أو مواعظ أو إرشاد مطول

 

  رسول اهللا   عن  روى         ويدلل على أهمية القدوة والتطبيق العملي وأثر ذلك في األتباع ما            

 حتى   أحد  فواهللا ما قام منهم    "قوموا فانحروا "لما فرغ من كتابة وثيقة صلح الحديبية قال ألصحابه        

فقالـت  خل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس،دف  قاممنهم أحد قال ثالث مرات، فلما لم يقم

أتحب ذلك ؟ اخرج ثم ال تكلم أحدا كلمة حتى تنحـر بـدنك وتـدعو حالقـك       اهللارسول يا : 

ى  فلمـا رأ ،نحر بدنه ودعا حالقـه فحلقـه  ، منهم حتى فعل ذلكفلم يكلم أحداً  فخرجفقامفيحلقك،

"  تى كاد بعضـهم يقتـل بعضـا غمـاً    فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا ح ،ذلك قامواالناس 

 .)352 ،2001المباركفوري،(

 

 كان للعلماء دور هام وبالغ ، فهذا أبو بكر وقف موقفاً حازمـاً مـن                وبعد رسول اهللا             

حرب الردة رغم اختالف الصحابة على قتالهم وكان نتيجة هذا الموقف أن اجتمعـت الجزيـرة                

إال ألصبحت قطعاً متبعثرة ، حتى قيل عن أبي بكـر فـي             العربية على اإلسالم مرة أخرى ، و      

، ويأتي بعد أبي بكر عمر ومواقفه العظيمة حتى نصـل إلـى             " ردة ال أبا بكر لها    " موقفه ذلك   

اإلمام أحمد أمام قضية خلق القرآن وثباته في ذلك واألمة كلها كانت تنتظر كلمته ، حتى نصـل                  

 وعلى مستقبلهم وعلى رؤيتهم لألمور و كيفية التعامـل          اليوم إلى المعلم وأثر حديثه على طلبته      

 .معها 

 

مسؤولية العلماء مسؤولية عظيمة وهامة إنها مسؤولية التربية والتعلـيم        "          ومن هنا تأتي    

والتوجيه واإلرشاد فهم األدالء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والتيه  والضالل فإذا فُِقـدوا                

  )   284 : 1996الحجاجي ، " . ( ا تأتي خطورة هذه المهمةضل السالك ، ومن هن

         

       فان أحسن المعلم تربية هذا الطالب صلح قلبه ، وبالتالي صلح هذا الطالب وصدق رسول               

إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسـد          : أال وإن في الجسد مضغة      :"   إذ يقول  اهللا  

  )34/ 52 ، البخاري،كتاب اإليمان ".(  القلب وهي الجسد كله ، أال
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أن التربية بالقدوة الصالحة هي العماد في تقويم إعوجاج الولد بل هي األساس             " لذلك نرى        

  ) .664 : 1981علوان ، " ( في ترقّيه نحو المكرمات والفضائل واآلداب االجتماعية النبيلة 

 

له بما يعامل به أعز أوالده من الحنو والشـفقة عليـه ،             يعام" فالواجب على المعلم أن             

   ) 88 : 1994ابن جماعة ، " ( واإلحسان إليه 

  

ولكن هل كل معلم يصلح الن يكون قدوة إن لم يضف إلى العلم األخالق ويطور من نفسه  مهنيا                   

ياة مـن   يستجيب لتطورات الح  "  فالمعلم الناجح هو الذي       !باستمرار ليجاري ركب الحضارة ؟    

حوله ، وما يحدث في المجتمع اإلنساني من تغيرات وما يستجد فيه من اتجاهـات معاصـرة ،                  

 ."وهذا يتطلب منه المرونة وعدم الجمود والقدرة على التجديد واالبتكار في محيط عمله 

  ) .117 : 1982سليمان ،  ( 

 

أن يكون المعلم   : " الميذه بقوله          أما الغزالي فيرى أن المعلم يجب أن يكون أسوة حسنة لت          

قدوة حسنة وأن يطابق قوله فعله وأن يكون متحلياً بالورع والتقوى ، وألن أعين الصبيان إليـه                 

 ."ناظرة و آذانهم إليه مصغية بما استحسن فهو عندهم الحسن وما استقبح فهو عندهم القبيح 

  ) 132 : 1982مرسي ، ( 

 

من السهل تأليف كتاب في التربية ، ومـن السـهل           : " ة بقوله   أهمية القدو ) قطب(       ويؤكد  

 ولكن هذا المنهج يظـل حبـراً        – وإن كان في حاجة إلى إحاطة وبراعة وشمول          –تخيل منهج   

على ورق يظل معلقاً في الفضاء  ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع األرض ، وما                   

 ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج و معانيه ، عندئـذ          لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته      

يتحول المنهج إلى حقيقة ، ويتحول إلى حركة ، يتحول إلى تاريخ ، لكي يعرف الناس أنه حق ،                   

  ) . 180 : 1979قطب ، "  .( ثم يتبعوه

 

 يجب أن يعمـل علـى تهـذيب         مأن التعلي "،  )  هـ   403 – 324(  وكذلك يرى القابسي         

 1982مرسي ،    . ( " وهو يرى أن اكتساب األخالق يكون عن طريق التعليم والقدوة          األخالق ، 

 :121. (  
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من سن في اإلسالم سنة حسنة ، فله أجرها ، وأجر  :"           من هنا كان قول الرسول 

ومن سن في اإلسالم سنة سيئة ، . من أجورهم شيء  من غير أن ينقص. من عمل بها بعده 

 " .من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ووزر من عمل بها من بعده  اوزره كان عليه

  )   1017/486 ،مسلم (
 

اتصاف المعلم بالخلق النبيل من ضروريات التعليم        ) 8 : 1992أبو الروس ،    (         ويعتبر  

مـن  الناجح ، أما المعلم الذي يفتقر إلى المبادئ والقيم وال يراعي احترام مهنته ولوائح العمـل                 

 . ال يصلح ألن يكون معلماً – ال شك –حيث اإلخالص واإلتقان والضمير الحي فهو 

 

إن من أخطر المتناقضات ، هو التناقض بـين سـلوك            ): " widenowودنو  :(         ويقول  

: ت  . هنـر ، د     " .( الشاب وسلوك من حوله من الناس ، وخصوصاً الذين يحترمهم ويحـبهم             

202 . (  

 

فإن كل فـرد لديـه      " هناك ميل كبير لتعديل سلوك الشخص إذا وجد القدوة الصالحة           و          

 " ميول وطموح في نوع من أنواع النبوغ فإنه بحاجة إلى قدوة يقتدي به ويقتفي أثره 

 ).   97/ 2ت ،. ابن عبد البر ، د ( 

 

لـذين يـرون أن              ويتفق مع علماء التربية اإلسالمية التربويون في الوقـت الحاضـر ا           

شخصية المعلم لها أثر كبير على المتعلمين ، وقيمته ال تكمن في طريقته وتمكّنه من مادته فقـط     

، بل إنه يساهم في تكوينهم الجسمي والعقلي والخلقي ، فهو مثَلهم األعلى في سـلوكه وأخالقـه                  

لذا فهو بحاجة ماسـة     . يتأثرون به بالقدوة بطريق غير مباشر أكثر من تأثرهم بالوعظ والتلقين            

 ) .65 :2001قنديل ، . ( إلى الصفات الخلقية الطيبة حتى يؤثر فيهم وينجح في مهنته 

 

وتشير التوصيات الصادرة عن الندوات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية إلى أهمية اختيار           "

والعلوم توصي بأنه   أفضل العناصر الطالبية لمهنة التعليم، فمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة           

يجب اختيار طالب معاهد وكليات المعلمين ممن يمتلكون الصفات األخالقية والعقلية والحسـية             

 ).29 :1966مكتب التربية، ". (التي تمكنهم من أداء مهامهم المستقبلية
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وبناء على ما سبق فإنه ينبغي صياغة معايير واضحة لقبول الطالب المتـوجهين إلـى               

ة وكليات المعلمين لضمان اختيار العناصر اإليجابية لمهنة التعليم، وقد أشار الراشد            كليات التربي 

رسـوخ الجانـب    "إلى ضرورة توافر جملة من الصفات في هؤالء الطالب تتلخص في اآلتـي              

العقدي اإليماني، وضوح القدرات العقلية العالية، الخلو من العيوب التي تتعـارض مـع مهنـة                

واضح في المجاالت المعرفية والتحصيل األكاديمي، التميز في أساسيات الثقافـة           التعليم، التقدم ال  

 ).515 :2002أبو دف، " (العامة المنوعة، الميل الواضح نحو مهنة التعليم
 

المعلم هو العنصر الفعال في عملية التعليم ، فبمقدار ما يحمل في رأسه مـن علـم                 ف            

إيمان برسالته ، ومحبة لتالميذه ، وما أوتي من موهبة  وخبـرة             وفكر ، وما يحمل في قلبه من        

إن المعلـم المبـدع الصـالح     . في حسن طريقة التعلم  يكون نجاحه  وأثره في أبنائه  وطالبه             

يستطيع ان يسد الثغرات الناتجة عن ضعف المنهج والكتاب ، بل إنه قد يكون المنهج والكتـاب                 

 .معاً 

بأهمية توافر مجموعة   " وليم جيمس   : ن علماء التربية الحديثة أمثال       وقد أوصى كثير م          

اإلنسي ، وباقارش ،    " ( من المواصفات الخلقية في المعلم الجيد حتى ولو كان ذا معرفة واسعة             

1999 : 221 (  

 

فالتلميذ في المدرسة ال بد له من قدوة يراها في كل معلم من معلميه أو مـدرس مـن                           " 

ه ، ليقتنع حقاً بما يتعلمه ،وليرى فعالً أن ما يطلب منه من السلوك المثالي أمـر واقعـي                   مدرسي

 -فال بد لألب والمعلـم      . ممكن التطبيق ، وأن السعادة الحقيقية الواقعية ال تكون إال في تطبيقه             

  من التحلي بأفضل األخالق يستلهمانها من القرآن، ومـن سـيرة الرسـول       –وكالهما مرٍب   

 ) .207 : 1979النحالوي،" .( بران على تطبيقها والتحلّي بها ويص
 

وال يخفى ما في التعليم بالقدوة من أثر طيب وتعليم دقيق شامل ؟، وترسيخ ثابت للعلـم ،                    "

 :  1985علوان ،   ( ".وتشويق محبب ظاهر ، في تكوين الناشئة وتربية األجيال وإصالح األمم              

122( . 

كان المعلم محط أنظار المتعلمين ونموذجهم المتبع في كل قول وفعل ، وفى كل              ولما             

أن يكـون   .  بخير الدنيا واآلخرة      فائزاً  ناجحاً  عليه حتى يكون معلماً    كان لزاماً , صغيرة وكبيرة   

 أهـم    - إن شـاء اهللا تعـالى       -قدوة طيبة  ألبنائه المتعلمين ، لهذا سوف نستعرض فيما يلي            

 .معلم القدوة صفات الموا
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 :مواصفات المعلم القدوة / ثالثاُ 
ومن هنا يجب أن تتوفر مجموعة من الصفات في المعلم حتى يكون قدوة للطلبـة ، كمـا كـان        

سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصالة والسالم قدوة للمسلمين على مر التـاريخ ، ويمكـن                

 :تقسيم هذه الصفات إلى المجاالت التالية 

 

 :  مجال المواصفات اإليمانية )أ 

 
 -:الثقة باهللا تعالى وبما شرع لعباده -1

         إذا كان المعلم على ثقة عالية باهللا عز وجل وبما شرع لعباده وأن هذا الكتـاب وهـذا                  

ال يْأِتيـِه    : "المنهج الرباني ال يعتريه ما يعتري األنظمة البشرية من نقص وقصور قال تعالى              

 ) .42: فصلت " ( ٍ  ِمن بيِن يديِه وال ِمن خَلِْفِه تَنِْزيٌل ِمن حِكيٍم حِميدالْباِطُل

 

        فإن هذه الثقة سوف تنغرس في نفوس طالبه ، و سوف يعتزون بـدينهم وإسـالمهم ،                 

ن وتزداد تلك الثقة كلما كان المعلم على درجة عالية من اإليمان و الفكر والثقافة والعلـم ،وكـا                 

 :" قدوة لطالبه بالتزامه الديني وسلوكه العملي المستن فيه برسول اهللا حيث يروي أبو بكر فيقول              

يا رسول اهللا ، لو أن أحدهم رفـع         : في الغار ، فرأيت آثار المشركين ، قلت         كنت مع النبي    

 .)4663/889 ،البخاري،كتاب التفسير" .( ما ظنك باثنين اهللا ثالثهما : قدمه رآنا ، قال 

 

 على الصلح   وتظهر الثقة باهللا أيضا يوم الحديبية حينما جاء عمر إلى رسول اهللا معترضاً                    

: ( ألسنا على الحق وهم على الباطل ، أليس قتالنا في الجنة ، وقتالهم في النار ؟ قال                  " :فقال  

يـا ابـن    : ( قـال   ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولما يحكم اهللا بيننا ؟ ف            : قال  ) . بلى  

بكر ا   فلم يصبر حتى جاء أب     فرجع متغيظاً  ) . الخطاب ، إني رسول اهللا ، ولن يضيعني اهللا أبداً         

يا ابن الخطاب ، إنه رسـول اهللا        : يا أبا بكر ، ألسنا على الحق وهم على الباطل ، قال             : فقال  

 4844/951 ر،البخاري،كتاب التفسي( ." ولن يضيعه اهللا أبدا ، فنزلت سورة الفتح(. 

 

كلما سنحت له الفرصة     - يربط   وعلى المعلم أن  ،  وهنا تلحظ مقدار الثقة باهللا وبما وعد        "       

ز ثقـة  ن والسنة ليعـز آالعلم الدنيوي بالعلم الحديث مع تعليقات حول اإلعجاز العلمي في القر      -

لطريق وعدم التوقـف ،     أبنائه بهذا الدين، وفائدة هذا الخلق أنه يحمل صاحبه على المضي في ا            
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 – كما يقال    –وهو كذلك يحمل على قدح الذهن البتكار وسيلة إن لم تجد وسيلة سابقة ، فالحاجة                

  ) .58 ،57 : 1991نوح ، " . (  االختراعتفتق الحيلة والحاجة أم

 

  -: الصدق -2

 يهدي إلى البـر       يلتزم المؤمن بالصدق ظاهراً وباطناً في أقواله وأفعاله ، إذ إن الصدق                 

والبر يهدي إلى الجنة والجنة أسمى غايات المسلم ، والكذب خالف الصدق يهدي إلى الفجور ،                

 ". يا َأيُّها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصاِدِقين:"وقد أمر اهللا بالصدق عندما قال 

 ).119:التوبة ( 

 

يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن  الرجل ليصـدق               إن الصدق    :"        وقال  

مـن  ) .  6094/1177 ،   البخاري،كتاب األدب ". (ويتحرى الصدق حتى يكون عند اهللا صديقاً        

دخلت : يقول يحي بن معين     " أجل ذلك نرى حرص العلماء على تحري الصدق ومن أمثلة ذلك          

 .. "ال تحدث المسند إال من كتاب : وصني ، فقال أ: على أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل فقلت له 

  )   .47: ت . السمعاني ، د ( 

 

         والمسلم إذا حدث ال يحدث بغير الحق والصدق ، وإذا أخبر فال يخبر بغيـر مـا هـو                   

الواقع في نفس األمر ،وإذا عامل أحداً صدق في معاملته ، فال يغش وال يخدع ، وإذا واعد أحداً                   

عد ، وبالجملة فان المسلم يتصف بصدق الحال فال يظهر في غير مظهـره وال يظهـر        أنجز الو 

 ).103: 1982جالل،. (خالف ما يبطنه وال يرائي وال يتكلف 

 

       فهو مرب وقدوة وينظر إليه طالبه وزمالؤه على أنه مثٌل أعلى ، فعليه أن يحترم هـذه                 

 فال يجوز للمعلم أن يكـذب ولـو مازحـاً ألن            .المكانة ويحافظ عليها وال ينزع ثقة طالبه به         

ما يلِْفـظُ   :" وليذكر قول اهللا تعالى     .  الطالب ينظرون إليه على أنه قدوة وعيونهم معقودة عليه          

ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدقَو 18: ق " (  ِمن ( 

 

ئه ، وأن يصدٍّق فعلـه   كما يجب على المعلم أن يكون صادقاً مع نفسه ومع طالبه وزمال                   

 يا َأيُّها الَِّذين آمنُوا ِلم تَقُولُون ما ال         :"قوله ، فال يرى منه فعٌل يناقض قوله امتثاالً لقوله تعالى            

لُونتَفْع *          لُونا ال تَفْعتَقُولُوا م اللَِّه َأن قْتاً ِعنْدم رأما إذا خالف المعلم    ،    )3 ، 2: الصف  (  "كَب

 . دنياه وآخرته ، وكذلك محبة وثقة تالميذه بهفإنه  سيخسر،  فعله قوله
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أال يكذب قوله فعله ، ألن العلـم يـدرك           ) :" 72 / 1: ت  . الغزالي ، د    " (        ولهذا يقول 

 ." بالبصائر والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر فإذا خالف العلم العمل منع الرشد

 

أن من آداب المعلم و أخالقه أن يعمل بعلمه ويأتمر           ) 108 : 2002انوني ،   البي(        ويعتبر  

َأتَْأمرون النَّاس ِبـالِْبر   :"بما يأمر الناس به ، وإال كذب فعله قوله ،و قد استشهد على ذلك بقوله               

ِقلُونَأفَالَ تَع الِْكتَاب تَتْلُون َأنتُمو كُمَأنفُس نوتَنس44:البقرة"(  و(. 

 

يجاء بالرجـل  :"  يقول   سمعت رسول اهللا    : عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما  قال          ف        

 أقتابه في النار ، فيدور كما يدور الحمار برحاه ، فيجتمع فتندلق يوم القيامة فيلقى في النار ،

المنكر  هانا عنأي فالناً ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتن: أهل النار عليه فيقولون 

البخاري ، كتـاب بـدء      ".( كنت آمركم بالمعروف وال آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه         : ؟ قال   

 )3267/626الخلق،

 

علـوان ،   (        والصدق كما يحتاجه المعلم يحتاجه الداعية المسلم ،وفي هذا االطار  يقـول            

 ال يثق الناس به ، وال يأخذون عنه         مما ال يختلف فيه اثنان ان الداعية إلى اهللا        ) : "81 : 1985

، وال يستجيبون لدعوته إذا كان معروفاً لديهم باالنحراف ، ومشتهراً فـي المجتمـع بـالتزلف                 

فمهمـا دعـا    .. والنفاق ، وكان أيضاً ممن يختل الدنيا بالدين ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل               

 ".زبد وأرعد فال ينفذ كالمه إلى القلوب ووعظ وذكر فال يتجاوز قوله اآلذان ، ومهما تفاصح وأ

 

وهـو  ..    إن عدم صدق المعلم قد يؤدي إلى تعليم الطالب الرياء دون أن يشعروا بـذلك                    

 .بعدم صدقه يسيء إلى نفوس طالبه وينحط بها بدالً من أن يزكيها وينهض بأخالقهم 

  )  173 : 1983النحالوي ، ( 

 

ادقاً ، وعليه أن يكون قدوة حسنة لطالبه بحيث يرى الطالي ما              فعلى المعلم أن يكون ص         

ينادي به واقعاً ملموساً في حياتك ، وعليه أن يحذر أن تخالف أفعاله أقواله ، فال يتحدث مـثالً                   

عن أضرار التدخين ، ثم يراه طالبه وقد أشعل لفافة التبغ بيـنهم  ، وال يحـثهم علـى صـالة        

ي المسجد وجدوه غائباً ، وال يأمرهم بانتقاء أهذب األلفاظ ثم يوجـه             الجماعة ، فإذا بحثوا عنه ف     

اليهم الشتائم وأوبخ األلفاظ ، إن معلماً على هذه الحال لن يقبل منه الطالب توجيهاً وال إرشاداً ،                  
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وكيف يقبلون توجيهه وهم عقول وأبصار ، يسمعون القول ويقارنون بينه وبين الفعـل ، فـإن                 

 .ثه ، وإال ضربوا بقوله عرض الحائط ، وذهبت إرشاداته أدراج الرياح توافقا قبلوا حدي

 

 :العدل  -3

والعدل أساس الملك كما يقولون ومن األهمية بمكان        .العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه               ف

وأن تطّبق عليه حتى تكون له  تلك التجربة          .أن يرى المتعلم تطبيق العدالة أثناء حياته الدراسية         

 ولـه  ق  أعلى ونبراساً يحتذى به ، إذا وضع في موضع يطلب اليه تطبيق العـدل، متمـثالً                  مثالً

 وَأقِْسـطُوا ِإن اللَّـه   ِ": تعالى ولهوق،    ) 90:النحل  ". (  حساِنإِإن اللَّه يْأمر ِبالْعدِل والْ     :" تعالى

 قِْسِطينِحبُّ الْمول الرسول  وق . )9: الحجرات  " ( ي  : "         سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظـل

 ) .1298/ 6806البخاري ، كتاب الحدود،  .(" ...إمام عدل: إال ظله 

 

ومن حقهم عليه أن يعدل بينهم في التعليم        : " ويؤكد القابسي على العدل بين الطلبة بقوله                

 ). 315:  1967األهواني،" "(، وال يفضل بعضهم على بعض وإن تفاضلوا في الجعل 

 

!          فإذا كان المعلم غير عادل بين طالبه ، فماذا نتوقع من هذا الطالب فـي المسـتقبل ؟                 

 عدالة المعلم حين    ، وتتجلى ! وكيف ستكون نظرته لمن يعتبرهم قدوةً ومثالً أعلى له في حياته ؟           

 .لدرجات وغيرها   في إعطاء ا  يساوي بين طالبه  في إبداء الرأي أو في مجال الثواب والعقاب و            

 ترك آثار ي ربما   فظلم الطالب من معلمه   ،  هم يتميزون بالحساسية تجاه عدالة معلم     الطالب  أن ذلك

ن عيـونهم ،  ،  وبالتالي سيسقط هذا المعلم م  ؤثر على تحصيله العلمي   ي، و   الطالب في نفس    سيئة

 . تاثير عليهم -مهما كان منمقاً  -ولن يكون لحديثه 

 

 اهللا  بالعدل ولهذا يعدل المسلم في قوله و حكمه ويتحرى العدل في كـل شـان                  فقد أمر         "

حتى يكون العدل خلقاً له ووصفاً ال ينفك عنه ، فتصدر عنه أقواله وأعماله عادلة بعيـدة عـن                   

الحيف والظلم والجور، ويصبح بذلك عدالً ال يميل به هوى وال تجرفه شهوة ويستوجب محبـة                

منهـا  : ر اهللا تعالى بمحبة المقسطين ،وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيهـا            اهللا ورضوانه، إذ أخب   

العدل مع اهللا تعالى بأن ال يشرك مع اهللا في عبادته وصفاته غيره وأن يطاع فال يعصى ويذكر                  

ومن مظاهر العدل أيضاً العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي            . فال ينسى ويشكر فال يكفر      

 . كذلك العدل في القول فال يشهد زوراً وال يقول كذباً  أو باطالً حق حقه وما يستحق ،

 . )102 ، 101: 1982جالل،(
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       ولنا المثل األعلى في علمائنا األجالء عبر العصور والذين ضربوا أروع األمثلـة فـي               

أبي حنيفة   العالمة ابن عابدين أن اإلمام أبا يوسف تلميذ اإلمام           اهحكما  "  العدل ومن هذه األمثله   

وقاضي القضاة زمن هارون الرشيد قضي بين هارون الرشيد  ونصراني في خصومة وقعـت               

اللهم إنك تعلم أني    :  فقضى أبو يوسف للنصراني على الخليفة ، ولما أدركته الوفاة  قال            ،بينهما  

 فلم أِمل إلى أحد الخصمين حتى في القلب إال في خصـومة النصـراني مـع                 ،وليت هذا األمر  

 " . وقضيت للنصراني على الرشيد وبكى– أي في ميل القلب –شيد لم ُأسو بينهما الر

 ).145: 1995سعد الدين ، (

 

         فإن حدث بين المعلم والطالب خالف أو سـوء فهـم فـال يدفعـه ذلـك لالنتقـام  ،                     

اِمين ِللَّـِه شُـهداء ِبالِْقسـِط وال        يا َأيُّها الَِّذين آمنُوا كُونُوا قَو     "  : قول اهللا تعالى     المعلمذكرتولي

يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َألَّا تَعِدلُوا اعِدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّـه خَِبيـر ِبمـا                   

لُونم8 : المائدة( "تَع( . 

 

 وليـذكر   بين إليه سواء ولده أو غير ذلـك ،               ويمتد ذلك لو كان بين الطالب أقرب المقر       

إنما أهلك الذين قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشـريف تركـوه ،               "  : حديث رسول اهللا    

لقطعـت   سرقت الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم اهللا لو أن فاطمة بنت محمد وإذا سرق فيهم

 ) .669/ 3475البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء ، ( .   "يدها

 

        وخير من طبق العدالة على نفسه وأهله بعد رسول اهللا كل من أبي بكـر و عمـر بـن                    

  فهذا أبو بكرأنفق كل مالـه        الخطاب لعلمها بطبيعة الناس وكيف تساس النفوس وهي راضية ،         

في سبيل اهللا فمن يباريه في هذا المجال أو غيره، وهذا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه كـان                   

فـإني  : أمـا بعـد   : " ان يأمر الناس بأمر ، وينهاهم عن نهي ، يجمع أهل بيته ويقول لهم     قبل  

سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا ، وإني أقسم باهللا العظيم ال يبلغني عـن أحـد                    

 ، ثـم  " منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه ، أو ترك ما أمرت الناس به إال نكلت به نكاال شديداً                    

 . يخرج رضي اهللا عنه فيدعو الناس إلى ما يريد فما يتأخر أحد عن السمع والطاعة 

  ).82 :  1985علوان ، ( 
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أن ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مـودة أو             "         وبالتالي على المعلم    

يـوحش منـه    اعتناء ، مع تساويهم في الصفات من سن أو ديانة أو فضيلة  ، فإن ذلك ربمـا                   

 . ) 100، 1994ابن جماعة ، " ( الصدر وينفر القلب 

 

أن يحافظ على العدل المفروض بين " المعلم ) 67 : 1990ابن سحنون ، (        وقد طالب 

 ". الطلبة حتى ال يحشر يوم القيامة مع الخائنين

                           

  -: الصبر -4

داعية نفسه على تحمل كل ما يصيبه من أذى فـي ذات اهللا ،               والصبر معناه أن يوطن ال           

ووصية عميـر بـن      ) . 17: لقمان    " ( َاصِبر علَى ما َأصابك   : " وحسبنا وصية لقمان لولده     

إذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن         "حبيب بن حباشة الصحابي الجليل لولده إذ يقول         

ك على األذى وليوقن بالثواب ، فإنه من يوقن بالثواب من اهللا تعالى             المنكر فليوطن نفسه قبل ذل    

  ) .   57 ،  56 : 1991نوح ، " . ( ال يجد مس األذى
 

فيعيش المسلم صابراً محتسباً متحمالً ال يشكو وال يسخط وال يدفع المكروه بالمكروه                      " 

ولَمن صبر وغَفَر ِإن ذَِلك لَِمن      :" تعالى  ولكن يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصبر ويغفر وقد قال          

  )  . 43:الشورى"(عزِم الُْأموِر 

 

           فالمسلم يحبس نفسه على ما تكره من عبادة اهللا وطاعته ويلزمها بذلك إلزاماً ويحبسها              

ـ                   ت لـذلك   دون معاصي اهللا عز و جل فال يسمح لها باقترافها وال يأذن لها في فعلها مهمـا تاق

بطبعها ويحبسها على البالء إذا نزل فال يتركها تجزع وال تسخط إذا جزع، طمعاً في ثواب اهللا                 

 ). 10:الزمر "(إنما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب:" مصداقاً لقوله تعالى 

 ).101: 1982جالل،(

 

، لكن المعلم يجد    ج إلى قوة تحمل عالية      العملية التعليمية صعبة وشاقة وتحتا           وال شك أن    

وأوذي رغم انه خير خلق اهللا وأحـبهم        تبليغ الدعوة   عبء  الذي تحمل   ،   قدوته من رسول اهللا     

: ليس أحـد ، أو        : "  وقال رسول اهللا     .  محتسباً كان صابراً و،وهو مع ذلك لم يتراجع      إليه  

  ". اهللا ، إنهم ليدعون له ولداً ، وإنه ليعافيهم ويرزقهم على أذى سمعه من أصبر ليس شيء

 ) .1178/ 6099 ، البخاري،كتاب األدب( 
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الصبر على  " على أن أهم صفات المعلم       ) 89 ، 88 : 1994ابن جماعة ،    (           وقد أكد     

بسط جفاء ربما وقع من تلميذ ، ونقص ال يكاد يخلو منه إنسان وسوء أدب في بعض األحيان وي                 

عذره بحسب اإلمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف ال بتعنيـف وال تعسـف       

 " . قاصداً بذلك حسن تربيته أو تحسين خلقه ، أو إصالح شانه 
 

        وليتذكر المعلم دائما أن رسالته مثل رسالة األنبياء سامية تبنى العقول وتوجههـا نحـو               

 الطالب الذين ربما ينغصون عليه ، فليحتسب  ذلـك عنـد اهللا              الحق،  وليعلم أنه سيواجه بعض     

يا َأيُّها الَِّذين آمنُواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتَّقُواْ         : "وأجره على اهللا عز وجل  لقوله تعالى         

ونتُفِْلح لَّكُملَع 200 : آل عمران"(  اللّه.  ( 

 

 : األمــانة-5

مانة خلق عظيم يتحلى به المؤمنون ، وال بد للمعلم أن يكون أميناً ، ومن مظـاهر                      إن األ 

 ، ويحرص على وقـت       سليماً أمينا على عمله الذي يقوم به ،فيعد دروسه إعداداً        أمانته أن يكون    

وعليه  في توصيل المعلومات لطالبه ،وال يخجل من قول كلمة الحق ،             تالميذه ، وأن يكون أميناً    

 . باألمانة العلمية  فينسب األمور والوقائع واألحداث ألصحابها أن يتصف

 

         فهذا رسول اهللا رفض إعطاء مفاتيح الكعبة لعلي رضي اهللا عنه  ليقوم علـى خـدمتها                 

 هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم برّ       : "قال له النبي     مفاتيح الكعبة و   عثمان بن طلحة  وأعطى  

 ).128: 1990الغضبان،" (ووفاء

 

: النساء  ( " ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدُّوا الَْأمانَاِت ِإلَى َأهِلها       : " تعالى    اهللا لو ق        ونزل في ذلك    

 بن عباس عن    وقد شهد لرسول اهللا األعداء قبل األصدقاء،  فهذا أبو سفيان يحدث عبد اهللا             )  58

سألتك مـاذا يـأمركم ؟      : أن هرقل قال له     : سفيان  أخبرني أبو   " لقائه مع هرقل فيقول عبد اهللا     

: ، قـال   بالصالة ، والصدق ، والعفاف ، والوفاء بالعهد ، وأداء األمانـة  أنه أمركم: فزعمت 

 ) .2681/510،  البخاري،كتاب الشهادات( . "وهذه صفة نبي

 

هـده فـي تعلـيم      ومن متطلبات التزام خلق األمانة في أداء المعلم ، أن يبذل قصارى ج                  " 

 ) .20 ، 19 : 1996يالجن ، " (األجيال وفق المواصفات العلمية 
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إذا حـدث   : آية المنافق ثـالث     "  :  لقوله من صفات المنافقين          وليعلم أن خيانة األمانة   

 ) .1177/ 6096البخاري ، كتاب األدب ، " . (  كذب ،وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان

 

قال سليمان بـن    " لتزام بالوعد يعتبر من أهم وصايا اآلباء الصالحين ألبنائهم فقد                 لذلك اال 

 ).41ت ،. السمعاني ، د " .( يا بني إذا وعدت فال تخلف ، فستبدل بالمودة بغضاً : داود البنه 

 

         وليكن قدوة المعلم رسول اهللا حينما أبقى علياً في مكة حين الهجرة المباركـة ، ليـؤدي                

 .األمانات إلى أهلها ،وهم أعداؤه وهم الذين أجبروه على الخروج

 :أنشد سعيد بن أحمد لبعضهم " وقد 

 .إذا اجتمع اآلفات فالبخل شرها                          وشر من البخل المواعد والمطُل 

 .م يكن فعلفال خير في قول إذا كان كاذباً                           وال خير في قول ما ل

  ).42: ت . السمعاني ، د  ( 

    

فـي كـل     وزمالئـه    لتقديم النصح واإلرشاد لطالبه       أن يكون مستعداً   ومن األمانة على المعلم     

وعليه أن يجتهد في النصح واإلرشاد ويكون رفيقاً ودوداً في تقديمه للنصح            وقت وفي كل حين ،      

 .موفيا بوعده
 
 : بالمروءة  التنزه عن الشبهات وما يخل-6

        يجب أن يبقى المعلم كالثوب األبيض الناصع ال تدنسه الخطايا وال تلوثه وحول المعصية              

، و ذلك بأن يترفع المعلم      والشبهات ، وال يغبره ويذهب برونقه عرض زائل من أعراض الدنيا            

 اسـتبرأ  فمن اتقى الشـبهات  : "  والشبهات لقولهعن دنيء المكاسب ويتجنب مواضع التهم 

 ) .34/ 52 ، البخاري،كتاب اإليمان". (لدينه وعرضه

 

وتبدو هذه الصيانة للمعلـم  . أو العرف السائد في المجتمع مروءة يناقض ال  فعالً لوال يفع        

مال أو جاه أو شيء مـن حطـام           في من خالل عالقته بالمتعلمين حين يصون نفسه عن الطمع        

 على أن يقول    - في فتنة خلق القرآن    -بن حنبل حين فضل الموت    الدنيا ، ورحم اهللا اإلمام أحمد       

 .كلمة اعتبرها البعض سهلة، فأخذ بالعزيمة فكان قدوة على مر التاريخ 
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       فاإلنسان إذا أحب مهنته أبدع فيها وأخلص وأتقن في أدائها وظهر ذلك جلياً على طالبه               

، سعيداً في عمله بعيداً عن التضجر والتـذمر         ، فعلى المعلم أن يكون محباً لمهنته راغباً فيها          

ينزه علمه عن جعله سلماً يتوصل به إلى األغراض الدنيوية من جاه أو مـال أو                أن  :" يسعى  

سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه ، وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق طلبته بمال أو                   

  ) .48 : 1994ابن جماعة ،  ( "خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه 

 

 :  الحياء-7

         إن الحياء من اإليمان واإليمان عقيدة المسلم ،  ويدلل على ذلك رسول اهللا بقوله عليـه                 

البخاري،كتاب ". (  شعبة من اإليمان   الحياءاإليمان بضع وستون شعبة ، و     : " الصالة والسالم   

  )." 25 / 9اإليمان ،

 

لحياء من اإليمان أن كال منهما داع إلى الخير صارف عن الشر مبعد عنه ،                       وسر كون ا  

فاإليمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي ، والحياء يمنع صاحبه من التقصـير               

في الشكر للمنعم ، ومن التفريط في حق ذي الحق كما يمنع من فعل القبيح أو قوله اتقـاء للـذم                     

مسلم  ("الحياء ال يأتي إال بخير    :" ان الحياء خيراً مصداقاً لقول المصطفى       والمالمة،  ومن هنا ك    

 ).100: 1982جالل، )  (46 / 37، ، كتاب اإليمان 

 

، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفنـاه فـي    خدرها  أشد حياء من العذراء فيوكان النبي        "

وكـان   ). " 1178 / 6102تاب ،البخاري،كتاب األدب ، باب من لم يواجه الناس بالع(  "وجهه

                ا بما يكرهه حياء وكرم نفسأبو العينـين ،    ".(  لطيف البشرة ، رقيق الظاهر ، ال يشافه أحد

1988 : 134( 

 

       إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب النقائض والقبائح والمنكرات ، ويـدفع المـرء إلـى                

إسالمياً عاماً يطلبه اإلسالم في أتباعه ، فـإن         التحلي بكل جميل محبوب ، وإذا كان الحياء خلقاً          

تحلى المعلم القدوة به مطلوب ، ولذا وردت األحاديث النبوية الكثيرة تصف حياء الرسول القدوة               

 .وتدفع المسلمين إلى التزام هذا الخلق 

 

ـ                 "  و      ى خلق الحياء غير مانع للمسلم أن يقول حقاً أو يطلب علماً أو يأمر بمعـروف أو ينه

 عن منكر فقد شفع مرة عند رسول اهللا أسامة بن زيد حب رسول اهللا فلم يمنع الحياء رسول اهللا 
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  يـم اهللا لـو أن   أ و،أتشفع في حد من حدود اهللا يا أسـامة  : " أن يقول ألسامة في غضب

 ).669 / 3475البخاري،كتاب أحاديث األنبياء ، " (  يدهالقطعتفاطمة بنت محمد سرقت 

ـ ( ."لم أن يكون حيياً فهو خلق كريم تهفو إلى صاحبه النفوس وتهـواه            فعلى المع  : 1982الل،ج

100،101 .( 
 
 :  المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها -8

حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى      :"        أمرنا اهللا عز وجل بالصالة فقال عز وجل         

  وا ِللَِّه قَاِنِتينقُومووصف عبادة المؤمنين بأنهم يحافظون على الصالة فقال          )238 : البقرة ("و ،

 على ، وقد حث رسول اهللا ) 9 : المؤمنون( "والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُون    :" عز وجل   

ـ     :  " الصالة، وكانت آخر كلماته قبل وفاته فقال عليه الصالة والسالم            ا الصالة ، الصالة ، وم

) 267226/315ت ، . ابن حنبل، د  ".( ملكت أيمانكم فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه         

. 

 

 وقد حث علماؤنا المسلمون على الصالة باعتبارها ركناً من أركان الدين ، فقد حث        

المعلم على المحافظة على شعائر اإلسـالم ، ألنـه قـدوة          ) 49،50: 1994ابن جماعة ،    ( 

أن يحافظ على القيام بشعائر اإلسالم ، وظواهر األحكام كإقامة الصلوات في            " : قال  لطلبته ف 

 ." ساجد للجماعاتالم

 
 :  إفتاء المتعلم في حدود علمه -9

اسـَألوا َأهـَل    ف:"          لقد أمرنا اهللا عز وجل بالتزود بالمعرفة من أصحابها فقال عز وجل             

عن مسألة فينبغي على مـن يسـأل أن          ، فإن سأل سائل      )43: النحل( "مونالذِّكِْر ِإن كُنْتُم ال تَعلَ    

يجيب إن كان يعلم لتعم الفائدة فإن كان ال يعلم قال ال أعلم وليس في ذلك منقصة ، ولنـا فـي                      

يـا رسـول اهللا متـى    : رسول اهللا أسوة حسنة حينما سأله جبريل عليه السالم عن الساعة فقال     

 / 4777البخاري ، كتاب التفسير ،      )" .(مسؤول عنها بأعلم من السائل      ما ال : (  ؟ قال    الساعة

932. ( 

 

        وسار على هذا النهج الصحابة والتابعون ، وأكد على ذلك علماؤنا المسلمون فقد قال

إذا سأله سائل عن مسالة فإن كان عنـده علـم           " : في حق العلماء     ) 54 : 1991اآلجري ،   ( 

 " . الجواب من الكتاب والسنة واإلجماع أجاب ، وجعل أصله أن
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وإذا سئل عن ما لم يعلمه؟ قال       "  :بقوله  ) 78: 1994ابن جماعة، (        وأكد على هذا النهج     

وقد أكد على ضرورة عدم اإلفتـاء       " ال اعلم   : ال ادري ، فمن العلم أن يقول        : ال اعلمه ، أو     : 

وال يجوز للمملي أن يفسر إال ما عرف معنـاه           " بقوله ) 62: ت  . السمعاني ، د    ( إال بما يعلم  

 "  .،و أما ما لم يعرفه ، فيلزمه السكوت عنه 

 

"         ولقد طبق الشافعي ذلك عمليا حينما  سئل عن المتعة  فقد قال محمد بن عبـد الحكـم                    

دة ؟  سألت الشافعي رضي اهللا عنه عن المتعة ، أكان فيها طالق أو ميراث أو نفقة تجب أو شها                 

 ).79: 1994ابن جماعة،" (واهللا ما ندري : فقال 

 

 : مجال المواصفات الشخصية ) ب
 -:حسـن المظـهر  -1 

معلم مطالب أن يكون قدوة للطالب والمعلمين في هيئته ومظهره ولباسـه ، فيكـون               ال        و

ومن السنة  يق به ،دائما نظيف الثياب ، مرتب الهندام ، جميل الشكل ،يبتعد عن الثياب التي ال تل            

 وقد حث رسـول اهللا      ،يتطيب،  فقد كان رسول اهللا يعرف من رائحة مسكه إذا سلك طريقاً              أن  

عرض عليه طيب فال يرده ، فإنه خفيـف المحمـل            من" :  قال رسول اهللا        على التطيب ف  

  )5/248 : 1986العسقالني،".( طيب الرائحة

 

طيبـت  : " حينما سئلت عن طيب رسـول اهللا  فتقـول          وهذه أمنا عائشة رضي عنها اهللا              

الشـافعي،  ".( الطيـب  بأطيـب  : ؟ فقالت بأي الطيب: ولحله ، فقلت لها  لحرمه رسول اهللا 

2001:  10/236.( 

         ومن هنا نخلص إلى أن المعلم محط أنظار الطالب وبقدر احترام المعلم لنفسه واهتمامه              

 يزداد تعلق الطـالب بـه ،  وتبقـى           ما يرتقي في نظر طالبه و     بهندامه ورائحته الطيبة بقدر     

 .صورته الجميلة  في أذهانهم وتزيدهم حباً فيه ،  فالعين تعشق الجمال وتهفو اليه

 

       وعلى المعلم أن يظهر نعمة اهللا عليه سواء في الملبس أو المأكل ، وأن ال يبخـل علـى                   

 في ثوب دون ، فقـال         رسول اهللا  أتيت ":قال  عن أبي األحوص عن أبيه      نفسه ومن يعول ، ف    

  قد آتاني اهللا من اإلبـل والغـنم والخيـل          :من أين المال ؟ قال      : نعم ، قال    : ألك مال ؟ قال     :

 : 2001السجسـتاني ،    ( ".فإن آتاك اهللا ماالً فلير أثر نعمة اهللا عليك وكرامته         : والرقيق ، قال    

184 / 4063. (  



 60

ون المملي في حال اإلمالء على أكمل هيئة وأفضل زينة ، ويتعاهد نفسه             ويستحب أن يك          "

 " .قبل ذلك بإصالح أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين 

  ) .26: ت . السمعاني ، د ( 

 

 علي بـن    وال يعتبر الزهد في الزينة من باب القربى إلى اهللا ، فاهللا يعلم ما في القلوب وصدق                  

 :  :   حينما قال-كرم اهللا وجهه   - أبي طالب

 ِد الثّياب إذا  اكتسيت فإنها           زين الرجاِل بها  تُعز وتُكْرمـَِج          

        ِع الَّتواضدباًوفي الثياب تجو فاهللا يعـ         ع    وتَكتُـم لم ما تُجن 

 ـرم   عند اإلله وأنت عبد مج  ة      دك زلفـيفرثاث  ثوبك ال يـز        

 .  تخشى اإلله وتتقي ما يحـرم ـرك بعد أن        وبهاء ثوبك ال يض         

  )28 : 1981البغدادي ،                                                                  ( 

 

 : الحلم والعفو عند المقدرة -2

خُِذ الْعفْـو   :"، فقد أمره ربه بقوله        للحلم واالحتمال والعفو عند المقدرة      مثاالً         فقد كان   

فكان خير المطبقين لما أمره اهللا بـه ،         ) .199:األعراف"( الْجاِهِلين وْأمر ِبالْعرِف وَأعِرض عنِ   

 قـدوة   يعفو عن زالت طالبه وإال فكيف يكون           فيكون حليماً   وعلى المعلم أن يقتدي بالرسول    

إذا لم يكن متحلياً بهذه الصفات ، فال بد أن يكون المعلم القدوة حليماً ومحتمالً لجهاالت من حوله                  

وال شك أن التالميـذ يحبـون المعلـم         حتى يرى بينهم كأنه شامة يؤثر فيهم بأخالقه وسلوكه ،           

ليس الشديد  " :  وخاصة أن هذا اللين غير نابع من ضعف لقوله          الحنون العطوف لّين الجانب     

/ 6114البخاري،كتـاب األدب ،     " . (إنما الشديد الذي يملك نفسـه عنـد الغضـب         بالصرعة ، 

1180. ( 
 

وقـال  ) .215: الشـعراء   " ( واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين: "        و قال تعالى  

وتتفـاوت درجـات     )  43: الشورى  (  "ِمن عزِم الُْأمور  ولَمن صبر وغَفَر ِإن ذَِلك لَ     :  " تعالى  

الناس بالثبات أمام المثيرات ، فمنهم من تستخفه التوافه، فيثور على عجل ،ومنهم مـن تسـتفزه        

 ).110: 1986الغزالي ، . ( الشدائد فيبقى على وقعها األليم محتفظاً برجاحة فكره وتوازنه
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        "اق في الصفح والحلم وضبط النفس عند الغضب والعفو عند يقول الشيخ محمود الور

 :المقدرة 

 سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب                وإن كثرت منه علي الجرائم

 وما النـاس إال واحد من ثالثـة                شريف ومشروف وِمثُْل مقاوم

 يه الحق والحق الزمفأما الذي فوقي فاعرف قدره                      واتبع ف

 وأما الذي دوني فإن قال صنت عن                إجابته عرضي وإن الم الئم

 ".وأما الذي مثلي فان زل أو هفا                  تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم

  )  .76 ، 75 :1985علوان ، (                                                             

 

       فالمعلم أدعى أن يستجاب له من الطالب أكثر مما يستجاب للداعية لطول مكث الطالب                

بصحبته ولنظرة الطلبة المليئة باإلعجاب لمعلمهم ، وبالتالي بقدر ما يضبط المعلم نفسه ويتجاوز              

ـ             عن الهفوات    ه مع التوجيه اللين واإلرشاد الحاني والمعاتبة الحميمة تكون منزلتـه بـين زمالئ

"  وبقدر ما يكون قدوة للناس تهفو إليه النفوس وعليه أن يتجاوز ذلـك إلـى                وطالبه والناس ،    

معاملة الناس بمكارم األخالق من طالقة الوجه وإفشاء السالم وإطعام الطعـام ، والسـعي فـي     

 . "ء والتحبب إلى الجيران واألقرباءقضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقرا

 ).53 :1994ابن جماعة ،( 

 

 :  الجود واإليثار -3

أن يجود الداعية بكل ما يملك من نفس ومن وقت ومن علم ومن مال ، حتى                :        ومعناهما  

يحوز ثقة الناس من ناحية ، وحتى يؤثر فيهم وبسرعة من ناحية أخرى ، وحسبنا تضحية النبي                 

         د ، وكذلك سائر المسلمين المجاهـدين إلـى           بكل شيء حتى كتب اهللا لدعوته النجاح والخلو

  ) .   58 : 1991نوح ، . ( يومنا هذا 

 

 ال يبارى في هذه الصفات ،وبهذا وصفه كل من عرفه ،ويروى عنه أنـه كـان                         كان  

  ) . 134 : 1988أبو العينين ، ).( أحسن الناس وأجود الناس ،وأشجع الناس(

 

كتسبها من تعاليم دينه ومحاسن إسالمه اإليثار على النفس وحب                 ومن أخالق المسلم التي ا    

الغير،  فالمسلم متى رأى محالً لإليثار آثر غيره على نفسه وفضله عليها ،  فقد يجـوع ليشـبع    

غيره ويعطش ليروى سواه ، بل قد يموت في سبيل حياة آخرين ، والمسلم في إيثـاره وحبـه                    



 62

ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان     : " اهللا فيهم في ثنائه عليهم       للخير ناهج نهج الصالحين الذين قال     

           ـونفِْلحالْم مه لَِئكنَفِْسِه فَُأو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص 1982جـالل،  ) . (9: الحشـر   "( ِبِهم :

101(. 

 

 ، أو أعان محتاجـاً              فليتخيل المربي كم سيكون التأثير على طالبه لو ساعد أحدهم بماله          

 .أمامهم وكم سيرتقي في عيونهم وكم سيكون لهذا الموقف من أثر عليهم 

 

  : الشجاعة -4

قراره قبول معركـة    "   وفي رباطة جأشه فقد كان        ال يشك أحد في شجاعة الرسول               

اتـه  بدر الكبرى ، وهي أول معركة حاسمة خاضها المسلمون ، شجاعة نادرة ؛ ألن موجود قو               

ثلث موجود قوات قريش ، وألن فشل المسلمين في هذه المعركة قد يقضي على مستقبل اإلسالم                

، وصموده أمام عشرة آالف من األحزاب في غزوة الخندق شجاعة نادرة أيضاً خاصة بعد نكث                

"  مين مـن خـارج المدينـة ومـن داخلهـا          اليهود عهودهم ، فأصبح الخطر يهدد قوات المسـل        

 ) 302: 1960خطاب،(

 

لقـد   "نزل في غزوة بدر الكبرى ليباشر القتال بنفسه ، وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب                      

 "وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً           رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول اهللا        

 )81 / 654 : 2001ابن حنبل،( 

 

بالمكان الذي ال يجهـل     "  أنه    اهللا            يقول القاضي عياض في معرض حديثه عن رسول       

،وقد حضر المواقف الصعبة ، و فر الكماة عنه غير مرة ،و هو ثابت ال يبرح ، ومقبل ال يدبر                    

، وإذا كـان    "، وال يتزحزح ، وما من شجاع إال وقد أحصيت له فره وحفظت عنه جولة سواه                 

وهاتان الصفتان أساسيتان في القدوة     القدوة يدعو إلى صفات  كهذه فال بد أن تكون متمثلة فيه ،              

، ألنها إذا توفرت فيه كان قادرا على ترجمة القيم إلى سلوك ، واعتراض مـا يواجهـه مـن                    

  ) .134 : 1988أبو العينين ، . ( صعاب  في تأدية مهامه ، إنهما أساسيتان لكل قدوة 

        

زمات والمحـن  ، فيكـون ثابـت                وكم سيكون عظيماً ذلك المعلم الذي يتصدر أوقات األ        

 .الجنان هوناً على طالبه رافعاً لهم مثبتاً لقلوبهم وخاصة عندنا في فلسطين 
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 :  الرفق واللين  -5

رقة الطبع ودماثة الخلق ولين الجانب فال فظاظة وال خشونة وال عنف ، قـال               :         ومعناه  

قُولَا لَه قَوالً لَّيناً لَّعلَّه يتَـذَكَّر       فـ : " تعالى في وصيته لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون        

 وَأهـِديك   *فَقُْل هل لَّك ِإلَى َأن تَزكَّى     :  " ثم شرح هذا القول اللين فقال       ) . 44:طه" ( َأو يخْشَى 

  ) . 19 ، 18: النازعات ". ( ِإلَى ربك فَتَخْشَى

 

فَِبما رحمٍة مـن    "  بما كفل له النجاح في دعوته        حمد        وقال تعالى عن فضله على نبيه م      

ِلكوح كُنتَ فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضُّواْ ِمن لَوو م159: آل عمران  " ( اللِّه ِلنتَ لَه. (  

  ). 60 : 1991نوح ، ( 

 

ينمـا بـال فـي       ورفقه بالمسلمين ما حدث مع  أعرابي ح                ومن مكارم أخالق النبي     

دعوه ، وأريقوا على بوله سجال من ماء         : " المسجد ، فقام الناس إليه ليقعوا به ، فقال النبي           

 / 8،  البخاري ، كتاب األدب      " .( أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين          

14. (  

السام عليكم ، فقالت عائشة     : لوا   فقا        وعن عائشة رضي اهللا عنها أن يهوداً أتوا النبي          

مهال يا عائشة عليـك بـالرفق وإيـاك         " عليكم السام ولعنكم اهللا ، وغضب عليكم ، فقال          : 

أولم تسمعي ما قلـت ؟ رددت علـيهم         :" أولم تسمع ما قالوا ؟ قال       : قالت  " والعنف والفحش   

 ) .6401/1229، واتالبخاري ، كتاب الدع( "  .فيستجاب لي فيهم ، وال يستجاب لهم في 

 

كان :"أنه     في وصف الرسول - رضي اهللا عنه -        وينقل القاضي عياض عن علي 

وكـان يؤلـف    ". أوسع الناس صدراً ،و أصدق الناس لهجة ،و ألينهم عريكة ،و أكرمهم عشرة              

  : بقوله أصحابه ،وال ينفرهم ،و يكرمهم، ويستطرد القاضي عياض في وصف خلق  النبي 

ويكرم كريم كل قوم  ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد                  " 

بشره ، وال خلقه ، يتفقد أصحابه، فيعطي كل جلسائه نصيبه ، وال يحسب جليسه أن أحدا أكـرم                  

عليه منه ، من جالسه أو قاربه لحاجة صابره ، حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة                  

ال بها ، أو بميسور من القول ، وقد وسع الناس بسطه وخلقه ، فصا ر لهم أباً ،فصاروا                   لم يرده إ  

  ) .135 : 1988أبو العينين ، ".( عنده في الحق سواء 
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 لحسن خلقه من الناس على نفس المسافة فالكل يعتقـد أنـه القريـب مـن                      وقد كان   

االصـبهاني ،   ( لين المعاملة وقد  وصفه       وذلك من حسن العشرة وجمال الطابع ، و        الرسول  

دائم البشر ، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفـظ وال غلـيظ وال                " بأنه كان    ) 631 : 1986

) راجيـه   ( صخاب في األسواق ، وال عياب وال مزاح ، يتغافل عما ال يشتهى وال يؤيس منه                 

ا ال يعنيه ،  وترك الناس من ثالث         المراء واإلكثار وم  : وال يخيب فيه ، قد ترك نفسه من ثالث          

 " كان ال يذم أحداً ، وال يعيره ، وال يطلب عورته ، وال يتكلم إال فيما رجا ثوابه : 

  

ما حجبني رسول اهللا منذ أسلمت ،       :"  عبد اهللا قوله     ن        و ينقل القاضي عياض عن جرير ب      

م ن ويداعب صبيانهم ، ويجلسهم في       وال رآني إال تبسم ، كان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثه         

حجره ، ويجيب دعوة الحر ، واألمة والمسكين ويعود المرضى في أقصى المدينة ، ويقبل عذر                

  ) .136 : 1988أبو العينين ، " .( المعتذر 

 

        وكما يحتاج المعلم إلى حسن العشرة واألدب ، وبسط الخلق مع أصـناف الخلـق فـإن                 

 جة إلى هذا الخلق حتى يتقبل منه الناس ما يقول وفي هذا اإلطار يوضح الداعية أيضاً في حا

للعاملين في مجال الدعوة إلى اهللا كيفية التعامل مع الناس وكيفيـة الوصـول إلـى                ) علوان   ( 

فإذا خاطبتم الناس على قدر افهامهم وعقولهم في كل لقائكم ، وأقبلتم بوجـوهكم              : " قلوبهم بقوله   

ل جلسائكم ، وباسطتم الجلساء جميعا بحلو بشاشتكم وابتسامتكم ، إنكم إن فعلتم             وأحاديثكم على ك  

 : 1985علـوان ،  " . ( كل هذا تكونوا قد اتبعتم منهج اإلسالم في أدب الحديث وكيفية الحـوار           

45 ، 46. (  

 

 وكم!  في هذا الخلق ؟            فكيف سيكون المعلم في نظر طالبه عندما  يتأسى برسول اهللا            

 !.سيكون له من أثر السحر عليهم وعلى تصرفاتهم ونهجهم في الحياة ؟

 

ومن الرفق واللين المعاملة بطالقة الوجه والترحيب وإكرام الطلبة كما يوصـي بـذلك                       

وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم ، عند إقبالهم عليـه ، ويكـرمهم إذا                ) :" ابن جماعة (

ابن جماعة  ".( م بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سالمهم            جلسوا إليه ، ويؤنسه   

 ،1994 : 107.( 
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 -: الشفقة و الرأفة والرحمة -6

الرحمة خلق من أخالق المسلم إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح ، والمسلم               "       

فاسد هو دائماً في طهارة نفس وطيب       بإتيانه الخير وعمله الصالح وابتعاده عن الشر واجتنابه الم        

روح ومن كان هذا حاله فان الرحمة ال تفارق قلبه ، ولهذا كان المسلم يحب الرحمة ويدعو لها                  

ُأولَِئك * ثُم كَان ِمن الَِّذين آمنُوا وتَواصوا ِبالصبِر وتَواصوا ِبالْمرحمِة            : " مصداقاً لقوله تعالى    

 ابحنَِةَأصمي102: 1982جالل، ) .(18 ،17: البلد  ". ( الْم.( 
 

        ولقد من اهللا على المؤمنين بان أرسل إليهم رسوالً منهم رحيماً بهم عطوفاً عليهم رغم ما               

 لَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنـتُّم حـِريص           : " القى من أذى فقال عز وجل       

   ِحيمُؤوفٌ رر ْؤِمِنينكُم ِبالْملَيفهو رؤوف ورحيم وشفيق ، ومن شـفقته           ) 128: التوبة  " (  ع  ،

على األمة وتخفيفه تسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم ،  ومن تلك الشفقة أنه                 

              وفـي      رفض أن يواصل صالة التراويح في المسجد خوفاً من أن تفرض على المـؤمنين  ، 

 " .على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة  أشق لوال أن :  "  حديث آخر يقول الرسول

 ) 7240/1381 ، لتمنيالبخاري،كتاب ا( 

 

 على خوفه على أمته وخوفا مـن التشـدد مـن                     وفي موضع آخر يدلل فيه الرسول       

  عـن    وا يسألون أزواج النبـي      بعض أفرادها ، فها هو يتشدد في الرد على رهط  ثالثة جاء            

 ؟ قد غفر اهللا له ما تقدم مـن  أين نحن من النبي     : فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا       " عبادته  

أنا أصـوم الـدهر وال   : أصلي الليل أبداً ، وقال آخر  أما أنا فإني: ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم 

قلتم  أنتم الذين" :فقال  أبداً ، فجاء رسول اهللا النساء فال أتزوج  أنا أعتزل: أفطر ، وقال آخر 

له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج  كذا وكذا ؟ أما واهللا أتي ألخشاكم هللا وأتقاكم

 ) .5063/1005البخاري ، كتاب النكاح ، " ( رغب عن سنتي فليس مني النساء ، فمن

 

مته به زاد ذلك من حبه له واألخـذ منـه ،                    فالطالب إن شعر بحرص المعلم عليه ورح      

أما إذا شعر منه بجفوة وغلظة و قساوة قلب ، حنق عليه            . وارتفع شانه عنده ،  وأصبح قدوة له         

 .وساءت صورته عنده  وقلت الفائدة التي يرجى أن يكتسبها من معلمه  
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 : التواضع -7

ثيرة ، فلم يكن يحب أن يعظمه الناس ،        في هذا المجال ك     إن اآلثار المروية عن الرسول           

ال تقوموا كما يقوم األعـاجم يعظـم        :" فقد خرج ذات يوم متكئاً على عصا فقام له الناس فقال            

 .)3641/287البغوي ،" (بعضهم بعضاً 

 

عبـد  : فإنما أنا عبده ، فقولوا  ، كما أطرت النصارى ابن مريم ، تطروني ال : "       وقال 

 ) .3445/664 ، البخاري،كتاب أحاديث األنبياء  (.  "اهللا ورسوله

 

وما ُأوِتيتُم من الِْعلِْم ِإالَّ     :"           فالمعلم القدوة هو المعلم  المتواضع ، ألنه يعلم قوله تعالى            

ه ،  وعلمه يجعل    )  76 : يوسف"(  وقَ كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليم     وف : "وقوله   ) 85 : اإلسراء"  (قَِليالً

يخشى من اهللا فال يفتي بما ال يعلم وإن لم يكن المعلم متواضعاً فكيف سيحتك به طالبه ويتعلمون              

ومن التواضـع أن يقـول      . وبالتالي يقلدونه في شتى المجاالت      ! منه من خالل مصاحبته لهم ؟     

 .المعلم ال أعلم إن سئل عن شيء فلم يعرفه وخاصة في العلم الشرعي  

 

 ،، يلتزم بأخالقه ويستن بسنته       من رسول اهللا     اًمعلم لن يجد قدوة له خير     الن          وال شك أ  

 ، وإن رسـول     (*)الكباث نجني   كنا مع رسول اهللا      رضي اهللا عنه قال      اهللا جابر بن عبد  عن  ف

وهل مـن  : ؟ قال  الغنم أكنت ترعى: ،  قالوا  عليكم باألسود منه ، فإنه أطيبه:"   قال اهللا 

 ) .3406/654البخاري،كتاب أحاديث األنبياء ، " .(  رعاها نبي إال وقد
 

 كـراع  لو دعيت إلـى   : " قال رسول اهللا   : وعن أبى هريرة رضي اهللا عنه قال         

 .) 517/1025 ، البخاري،كتاب النكاح" ( لقبلت (*)كراع ألجبت ، ولو أهدي إلي

 

أن يتواضـع مـع   " يوصي المعلم ) اعةابن جم( العلماء فهذا  وسار على درب رسول اهللا 

الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق اهللا تعالى وحقوقه ، ويخفض لـه                  

 ).105 : 1994ابن جماعة ، " ( جناحه ، ويلين له جانبه 

 

 قول  كلما ازداد علماً ازداد تواضعاً لعلمه      ألن العالم الحق     ؛ فالتواضع من أخالق العلماء            

وازداد من اهللا خوفاً ، ألنـه        ). 85: االسراء  (  "وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليالً     " : اهللا عز وجل    

 ).األراك ( شجر معروف له حب كعناقيد العنب : الكباث * 

 مستدق الساق العاري من اللحم: كراع * 
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)  28:فاطر" ( ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء ِإن اللَّه عِزيز غَفُور         :" يعلم قول اهللا عز وجل      

  .ناس جميعاوبالتالي يكون قدوة لل

 

 : السؤال عن طالبه أثناء غيابهم -8

        لقد دلل القرآن الكريم على ضرورة تفقد أحوال الرعية من  قبل الراعي وجاء ذلك فـي               

وتَفَقَّد الطَّير فَقَاَل ما ِلي ال َأرى       :" أجمل صورة حينما قال اهللا عز وجل في حق سيدنا  سليمان             

 يتفقد أصحابه بل وصل به      ، وكذلك كان رسول اهللا       )20:النمل ("ن ِمن الْغَاِئِبين  الْهدهد َأم كَا  

األمر في فتح مكة أن ترك الجيش وجلس إلى صديقة خديجة يجاذبها أطراف الحديث ويـزور                

 .المريض منهم  ويواسي المهموم ويسأل عن الغائب من  جنوده بعد المعركة

 

مون على التمسك بهذه الصفة لما لها من أثر على الطالب ، فقال          وقد حث علماؤنا المسل

إذا غاب بعض الطلبة أو مالزمو الحلقة زائداً عن العادة سأل عنه " ابن جماعة  موصياً المعلم 

  ) .102،103 : 1994ابن جماعة ، " ( وعن أحواله 

 

به إياه ، وهذا يولد لدى                والسؤال عن الطالب في غيابه يشعره بحرص المعلم عليه وح         

سـالمة ، عبـد     (الطالب حباً شديداً لمعلمه وحرصاً على طاعته واالقتداء به ويؤكد على ذلـك              

الناس لديهم حاجة نفسية إلى أن يشـبهوا األشـخاص الـذين         : " بقوله ) 200 : 1970الغفار ،   

 ." يحبونهم ويقدرونهم 

 

 : مجال المواصفات المهنية ) جـ
 -: واالطــالع سعة األفــق -1

هذه الصفة تتطلب من المعلم أن يواظب على المطالعة والبحث وأن يشارك في الندوات                     " 

والمؤتمرات العلمية  والتربوية ، بما ينمي معارفه وقدراته ويوسع مداركـه ويعمـق نظرتـه                

 بتخصصـه   لألمور ، وهذا ال يمكن أن يتحقق إال إذا كان المعلم  واسع المعرفة ، على درايـة                 

العلمي،  مطلعاً على العلوم األخرى ، وعلـى درايـة بالقضـايا المعاصـرة ، والمشـكالت                  

  ) .334  :1997عبد اهللا ، ".( المستجدة

       وأن يكون غزيراً في مادته العلمية ، يعرف ما يعمله أتم المعرفة وأعمقها ، لديه إطـالع                 

 ).87 : 1933ابن جماعة ، . (ه واسع وله من يوثقه من المشايخ العلماء في عصر
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 مومن األمور التي تجعل الطالب يتقبل ما يلقى إليه من حديث حينما يرى سعة أفق المعل                      

وشدة اطالعه وغزارة علمه وهذا ما يدعوه  أن يستشير معلمه ويتقبل ما يقول حتى وإن خالف                 

 .رأيه 

 

 :عارف بطبيعـة المتعلـم  -2

 لما بعث معاذاً إلـى الـيمن        عباس رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا         ن   عبد اهللا اب           عن

إنك تقدم على قـوم     :  لما بعث معاذاً رضي اهللا عنه على اليمن ، قال            أن رسول اهللا    "  :قال

أن اهللا قـد    : أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا ، فإذا عرفوا اهللا ، فـأخبرهم                  

في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا ، فأخبرهم أن اهللا فـرض علـيهم              فرض عليهم خمس صلوات     

زكاة من أموالهم ، وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها ، فخذ منهم ، وتوقَّ كـرائم أمـوال                    

  ).284/  1458البخاري،كتاب الزكاة  ، (." الناس

 

كفرد منهم يشـاركهم    عرف الرسول نفسيات وقابليات أصحابه ؛ ألنه كان يعيش بينهم                    "

في السراء والضراء ، عرف مزايا الجميع وكلف كل واحد منهم بواجب يتفق مع قابليته البدنيـة      

 ). 306: 1960خطاب،(. "والعقلية ، لذلك استطاع أكثر أصحابه إنجاز مهمتهم بكفاءة وإتقان 

 

ما حدث من نقـاش   بطبيعة أصحابه وتقديره لحالهم          ومما يدلل على  معرفة الرسول  

 ،  الكعبـة  ألم تري أن قومك لمـا بنـوا           :" وبين عائشة رضي اهللا عنها حينما قال لها        بينه  

: يا رسول اهللا ، أال تردها على قواعد إبـراهيم ، قـال              : فقلت  . اقتصروا عن قواعد إبراهيم     

 ). 1583/306البخاري،كتاب الحج ،  (" .لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت

 

 وكذلك ال يتم النجاح للداعية إن لم يكن عالماً بطبيعة واهتمامات من يـدعوهم وكيفيـة                       

إن الداعية ال ينجح في دعوته وال يكون موفقاً في تبليغه حتـى             " الوصول إلى قلوبهم وعقولهم     

يعرف من يدعوهم وكيف يدعوهم ؟ وماذا يقدم معهم ؟ وماذا يؤخر ؟ وما القضايا التي يعطيهـا           

وأولوية قبل غيرها ؟ وما األفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بها؟ وهذه الطريقة فـي               أهمية  

   ) .47 : 1985علوان ،  (  "الدعوة هي طريقة الرسول 

 

ينبغـي أن   : "       وقد تحدث ابن جماعة  عن ضرورة معرفة المعلم بطبيعة طالبـه بقولـه               

  ) .  101 ،100: 1994ابن جماعة ،  .( "يستعلم  أسماءهم وأنسابهم وموطنهم وأحوالهم 
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و بالتالي فإن تقديم    "         ومن يتعامل مع طلبته دون علم بحاجاتهم ، فسيكون مصيره الفشل            

قدر من الخبرات التعليمية له دون دراية بخصائصه وحاجاته وميوله ومشكالته وقدراته ونواحيه             

رى إلى الفشل في بلوغ األهداف التعليمية التـي         الجسمية واالنفعالية ، إنما يؤدي بصورة أو بأخ       

يسعى إليها المدرس ، ومن ثم فإن دراسة ووضع تقدير مبدئي للتلميذ يعد أساساً هاماً وضرورياً                

  ) 150 : 1993المصراتي ، " ( يفيد في تخطيط و تنفيذ إستراتيجية الدرس 

 

  )59: ت . السمعاني ، د ( لعقول طلبته ) المعلم (        ويؤكد على ضرورة مراعاة 

 " .وال يروي ما ال يحتمله عقول العوام :  "  بقوله 

      فعلى المعلم أن يكون ملماً عالماً بطبيعة الطالب النمائية وبطبيعة قـدراتهم واسـتعداداتهم              

 أحسن الناس خلقاً فها هـو يـداعب         فقد كان النبي    ،  وأن يتم التعامل معهم على هذا األساس        

 " النغير يا أبا عمير ، ما فعل": لهذا الغالم  طيماً ويكنيه ويسأله عن اهتماماته فيقول طفالً ف

 ) .1194/ 6203، البخاري ، كتاب األدب ( 

 

يتطلب من المعلم فراسة وذكاء      هذا المنهج ، وهذا              فما أحرانا أن نتعلم من رسول اهللا        

 ، ويتطلب منه معرفة بـبعض القضـايا التربويـة ،   يميز من خاللهما قدرات المتعلم  وإمكاناته     

 . التعامل مع طالبه  وفق تلك الخصائص حتى يستطيعوخاصة الخصائص النمائية لطالبه

 

 :  إعمال العقل -3

         شرف  اهللا تعالى العقل بالخطاب ، وجعله مناط التكليف وندبه إلـى البحـث والنظـر                 

ظُروا ماذَا ِفي السماواِت والَْأرِض وما تُغِْني الْآياتُ والنُّذُر عـن         قُِل انْ :" والتفكير ، قال اهللا تعالى    

  ْؤِمنُونٍم ال يـا          :" وقال تعالى   ، )101:يونس ("قَونَاهنَيـفَ بكَي مقَهاِء فَـوموا ِإلَى السنْظُري َأفَلَم

وكََأين :" م الذين ال يتفكرون وال ينظرون فقال تعالى          وذ ،) 6 : قّ ("وزينَّاها وما لَها ِمن فُروجٍ    

         ونِرضعا منْهع مها وهلَيع رُّونمِض يالَْأراِت واومٍة ِفي السآي وطالـب  ،   )105:يوسـف  ("ِمن

 .الخصوم بالدليل و بالبرهان حتى فيما هو ظاهر البطالن تقديراً لألدلة وإظهاراً لشرف الحجة 

 

ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَـاهم ِفـي الْبـر          : "        ولقد كرم اهللا بني آدم بالعقل فقال تعالى          

  ) .70:اإلسراء "(  والْبحِر ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً

  ) .294 :ت . البنا ، د ( 
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أجمع المفسرون على أن أعظم خصال التكريم إنما هو العقل ، وبينوا سبب ذلك في               "        وقد

إسهاب ، والحقيقة أن العقل هو أثمن نعم اهللا على اإلنسان ، وهو الميزة التي يستحق بهـا هـذا                    

ـ                و والتزكيـة ،    التكريم وتلك المكانة الرفيعة ، لهذا اهتم اإلسالم به ، ووضع له كل وسائل النم

ليرتقي اإلنسان إلى أعلى    . وحث الناس على ذلك وأمرهم به ، واستعمل في ذلك وسائل متنوعة             

ومن أهم الوسائل التي استعملها اإلسالم لتنمية المواهب العقلية مـا           . درجات الرقي الحضاري    

"  ية للمعقـوالت  ضرب األمثلة الحس  . 3.  التأمل في النفس    . 2.     التأمل في الكون    . 1:   يلي

  ) .154 : 1986الوكيل ، ( 

 

القابلية العقلية للقائد ، والحصـول      : يستند إصدار القرار الصحيح السريع إلى عاملين        "و       

على المعلومات،وليس هناك من ينكر القابلية العقلية التي كان يمتاز بها الرسول ، تلك القابليـة                

لذي بشّر وأنذر وكافح وناقش عقليات كبيرة ووحد أمـة ،           التي ال يختلف فيها المسلمون ، فهو ا       

 ) .300: 1960خطاب،" . (فهل يمكن أن يتم ذلك إال لعقلية جبارة نافذة ؟ 
 

أتباعـه   فقد هيـأ    "  فهذا رسول اهللا يضرب المثل األعلى لنا في استخدام العلم والعقل             

يضـحون  " مثالً أعلى "  لهم لخوض معركة بدر قبل حدوثها باثنتي عشرة سنة ، حيث أوجد   

من أجله ، ثم أقام لهم مجتمعاً على روابط اإليمان والهجرة ، واإليواء والنصـرة ،والـوالء                 

" فَِقـه " المتبادل ، وأحسن تعبئة مقدراتهم وان قلت ، وعندما خرج بهـم إلـى أرض بـدر                  

  ) .292 : 1994الكيالني ، "( االستفادة من جغرافية الموقع وقوانين التعبئة 

 

وقد حث الكثير من العلماء     .            وكل ذلك فيه دعوة الستخدام العقل والعلم في هذه الحياة           

أن تتـوافر فيـه     " أن ال يتصدر للتعليم إال من كان ذا عقل ولب ، ألنه يتعامل مع عقول فال بد                  

 ).100 : 1999الهنيدي، ".  (القدرات الذهنية والبدنية التي تتطلبها طبيعة العمل

 

الداعية لماحاً تغنيـه    "  داعيةٌ ومصلح ويجب أن يكون     – في جانب من عمله      –والمعلم            

اإلشارة عن العبارة والتلويح عن التصريح ، كي يتمكن من تنفيذ خطته مع المدعو بدقة ومهارة                

 ، وكي يستشف كل ما عنده دون أن يدري ، ودون أن يشك أو يرتاب ، وكذلك حتى يتمكن من                   

 ". مواجهة المواقف المباغتة أو المفاجئة دون أن تنكشف خطته معه فيكون الفشل واالبتعاد 

  ).   60 : 1991نوح ، ( 
 



 71

فالذكاء هو عامل مهم وضروري     " وال بد من ضرورة توفر عنصر الذكاء عند المعلم                   

عدهم علـى حسـن تقـدير       في كافة المواقف القيادية ، ألنه يعينهم على تحديد أهدافهم ، ويسـا            

  ) 170 : 1984جوهر ، " ( المواقف وعلى إدراك العناصر المتداخلة فيها 

 

وال يتأتى   األساليب    في  وتنويع سرعة البديهة وحسن التصرف    المعلم إلى    يحتاج   و        

للتواصـل مـع    المعلـم  الذكاء من أهم الصفات التي يحتاج إليها        ذلك إال لذي عقل ولب ، ف      

والتعامل مع ذلك بحنكـة وحسـن        وعقولهم وواقعهم    هم، كما يحتاج إلى تفهم نفسيات     الطالب  

 .نقذه من كثير من المواقف المحرجة ي احترام طالبه له يه كفيل بأن يبقؤذكاف،تصرف ، 

 

 :المعلم ناٍم  مهنياً  -4

وقُْل رب ِزدِني  ": من العلم ، فقال تعالى  أن يسأله االستزادة اهللا عز وجل أمر نبيه ف         

فهذه اآلية تحثنا على المزيد من العلم ، فعلى المعلم ان يواصل البحـث              .  )114:  طه   (  "ِعلْماً

والتنقيب ليحسن من أدائه ،  ويتعرف على خصائص طالبه و السبل الكفيلة بتحقيق أكبر فائـدة                 

والتنقيب عن كل ما هو مفيـد        يحثنا على البحث     والرسول  .في الوقت المحدد للعملية التعليمية    

 : 1998ابـن ماجـة ،       " .(الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها        "  : فيقول

4169 / 593.( 

 

 فن  ذلك  ال بد من أن يضاف إلى       ولكن   المعلم ،    اً بيد العلم وحده ال يكفي ليكون سالح        ف       

يصل المعلـم مـن     حتى  النزول إلى مستواه ،      و  الطالب   من دراسة نفسية  المعلم  التربية ليتمكن   

 .الطالب  العلم إلى عقل  ذلك خالل

 

فعلى المؤمن أن يعد لألعمال أسبابها المطلوبة لها ويستفرغ الجهد في إحضـارها و                       " 

 ال  إكمالها ثم يترك النتائج إلى اهللا سبحانه وتعالى الذي وكل أمره إليه ، فقد كان رسـول اهللا                   

ركة حتى يعد لها عدتها ويهيء لها أسبابها فيختار حتى مكان المعركة  وزمانها بعـد      يخوض مع 

،ن يكون قد نظم صفوفه ورسم خطته ، و إذا فرغ من كل األسباب المطلوبة لنجـاح المعركـة                   

اللهم منزل الكتاب ومجري السـحاب وهـازم األحـزاب          :" رفع يديه سائالً اهللا عز وجل قائالً        

  ) .579 / 3025البخاري،كتاب الجهاد والسير ، (" ليهم اهزمهم وانصرنا ع
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 في الجمع بين األسباب المادية والروحية ثم يعلق ثمر نجاحه علـى             وكذلك كان هديه           

 ).101: 1982جالل،".(ربه وينيط فالحه وفوزه بمشيئة مواله 

 

 على االزدياد بمالزمة الجد     دوام الحرص "           وحتى يكون المعلم نامياً مهنياً يجب عليه        

واالجتهاد والمواظبـة علـى وظـائف األوراد مـن العبادة،واالشـتغال واالشـغال، قـراءة              

  ) .58 : 1994ابن جماعة ، " ( وإقراء،ومطالعة وفكراً، وتعليقاً وحفظاً، وتصنيفاً وبحثاً 

 

ه مع طالبه كلمـا كـان        تعامل  تدريسه وفي  كلما كان المعلم مبدعاً ومبتكراً في طريقة               و

ولنا فـي كتـاب اهللا       ألن الروتين في العمل يؤدي إلى الملل والنفور ،            لديهم ،  محبوباًمتميزاً و   

األسوة و القدوة حيث إن القرآن الكريم مليء باألساليب المتنوعة لتتناسب مع اخـتالف طبيعـة                

هيب وأسـلوب القـدوة      الناس ، فهناك أسلوب القصة وأسلوب الموعظة وأسلوب الترغيب والتر         

ولنا في رسول اهللا أسوة وقدوة في تعامله مع أصحابه ، فقد كان كل منهم يشعر أنـه                   . الخ  ... 

 .  بنفس المنزلة من رسول اهللا، وكان يوجه كل واحد منهم حسب قدراته وطاقاته 

 

 : يراعي الفروق الفردية   -5

، والمعلم الفطـن هـو      فايات الهامة للمعلم     وال شك أن مراعاة الفروق الفردية من الك                

عن أبي هريـرة    ف . الذي يتعامل مع طلبته كل حسب قدراته ولنا في رسول اهللا في ذلك األسوة               

، فإنه منهم الضـعيف   فليخفف إذا صلى أحدكم للناس : "قال  رسول اهللا  رضي اهللا عنه أن 

 / 703البخاري ، كتاب األذان، ( ". اءلنفسه فليطول ما ش والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم

149. ( 

 

يا رسول اهللا ، إني ألتـأخر       :  رجل     وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال             

 ، ما رأيته غضـب فـي   فغضب رسول اهللا  عن الصالة في الفجر مما يطيل بنا فالن فيها ،

فمن أّم الناس  ، منفرين ناس ، إن منكميا أيها ال:"  ، ثم قال  موضع كان أشد غضباً منه يومئذ

 ) .149/ 704البخاري ، كتاب األذان، ( ".فليتجوز ، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة

 

: عبد اهللا بن مسعود قـال  " للفروق الفردية ما روي عنومما يدلل على مراعاة الرسول          

مسـلم،كتاب المقدمـة،    ( "لبعضهم فتنـة   ، إال كان     عقولهم حديثا ال تبلغه     ما أنت بمحدث قوماً   

5/109.( 
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ينصـح  المعلـم     ) ابن جماعة (          وسار على هذا النهج الرباني العلماء المسلمون فهذا           

وال يشير على الطالب بتعليم ما ال يحتملـه         " : بمراعاة الفروق الفردية بين طالبه بقوله       

 ).95 : 1994ابن جماعة، ( " .فهمه أو سنه ، وال بكتاب يقتصر ذهنه عن فهمه 

 

 :وكذلك يؤكد الغزالي على ضرورة مراعاة عقل الطالب فيقول         

 . أن يقتصر المتعلم على قدر فهمه ، فال يلقي إليه إال ما يبلغه عقله-1 "

 ).311 : 1995النباهين ، ( ."  أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي الالئق به -2

 

 

ن حسن تصرف المعلم وداللة على مهارته في التعليم مراعاته للفروق الفردية بـين                       وم

: طالبه وتدرجه في إعطاء المعلومات بقدر ما تحتمله عقول طلبته وفـي هـذا اإلطـار يقـول                 

وال يعطيه ما ال يحتمله ذهنه ، وال يبسط الكالم بسـطاً ال             ) " 167 ،   166 : 1983العاملي ،   (

صر به عما يحتمله بال مشقة ، ويخاطب كل واحد منهم على قدر درجتـه               يضبطه حفظه وال يق   

 " .وبحسب فهمه 

 

        وأيضاً على الداعية أن يسلك نفس السبيل في التعامل مع الناس أثناء وعظه لهم ، فينتبه                

وأن يفكروا أيضاً في أسلوب العمل الذي يتفق        "إلى من يتحدث إليهم من حيث المستوى والتفكير         

علوان ،  " . (  عقلية الناس واستعداداتهم ، والذي يتالءم مع مستوى تفكيرهم ومدى استجابتهم           مع

1985 : 7 (  

 

       ويؤكد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ، ويعطى كل طالب حسب قدراته 

يبـدد ذهنـه    ال يلقي إليه ما لم يتأهل له ، ألن ذلـك            : " بقوله ) 90،91  :1994ابن جماعة،   (

 ".ويفرق فهمه 

 

وكما أن الطبيب لو عالج جميع      : "        ويضرب  الغزالي مثالً لمراعاة الفروق الفردية بقوله         

المرضى بعالج واحد قتل أكثرهم كذلك المربي لو أشار إلى المريدين بنمط واحد من الرياضـة                

في حاله وسنه ومزاجه ومـا      أهلكهم و أمات قلوبهم ، و إنما ينبغي أن ينظر في مرض المريد و             

 ) 194 : 1985الفنيش ، " (  رياضته تحتمله نفسه من الرياضة ويبني على ذلك
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لكل فرد عالمه الخاص الفريد ، وشخصيته المتميزة عن        "        وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن      

ـ                    ماته باقي األفراد ، وله حاجاته وقدراته وميوله ، وهو يختلف عن كل مـن سـواه بسـبب س

  ) . 66 : 1980زهران ، " ( الموروثة وخصائصه المكتسبة 

  

مـنهم سـريع الفهـم      حسب قدراتهم ف  ومن هنا  فإن على المعلم أن يتعامل مع تالميذه                       

 ومنهم شديد الذكاء ، ومنهم المتوسط والبطيء ،  فيعامـل            ومنهم البطيء والمتوسط ،     والحفظ ، 

اقتداء في ذلك بسيد البشر حيث قـال        .ي الفروق الفردية بين طالبه    ويراع منهم حسب قدرته     كالً

 : "              نحن معاشر األنبيــاء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم علـى قـدر عقـولهم"  

 ).5/109مسلم،كتاب المقدمة، (

 

 : التدرج في تقديم المعلومة -6

و استيعاب أمر جديد ولـيس أدل                  يحتاج اإلنسان بطبعه إلى التدرج لتغيير سلوك ما أ        

فعن عمر  " .على ذلك من تدرج القرآن الكريم مع الصحابة رضوان اهللا عليهم في تحريم الخمر               

 فنزلـت هـذه      شافياً  بياناً الخمر اللهم بين لنا في      : الخمربن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم        ا

 فدعي عمـر فقرئـت      "ثم كبير   إ  والميسر قل فيهما   الخمر يسألونك عن    "اآلية التي في البقرة     

 يا أيها   " فنزلت اآلية التي في سورة النساء         ،  شافياً  بياناً الخمر فقال اللهم بين لنا في        ، عليه

إذا أقام الصالة نـادى       فكان منادي رسول اهللا      "الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى        

  شافياً  بياناً الخمرال اللهم بين لنا في      فدعي عمر فقرئت عليه فق    ،  أن ال يقربن الصالة سكران      

 قال عمـر    " فهل أنتم منتهون     "فنزلت اآلية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ            

  ) .681 / 5555 : 1999النسائي ، " (  انتهينا انتهينا

 

ن جبـل  أن معاذ ب" يتدرج في تقديم المعلومة ألصحابه ودليل ذلك        وقد كان رسول اهللا

يا رسـول   : قال   . اعبد اهللا وال تشرك به شيئاً     : قال  . يا رسول اهللا أوصني     :  فقال   أراد سفراً 

 .)524/283: 1993ابن حبان،(" . إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك:  ، قال زدنياهللا 

 

 ) 91 : 1994ابن جماعـة ،     (            ويدل على ذلك ما بينه علماؤنا المسلمون حيث نبه          

أن يحرص على تعليمه وتفهيمـه ببـذل جهـده          " معلم إلى ضرورة التدرج مع الطالب بقوله        ال

وتقريب المعنى له ، من غير إكثار ال يحتمله ذهنه ، أو بسط ال يضـبطه حفظـه ، ويوضـح                     

وله في رسول اهللا أسوة حسـنة       " . لمتوقف الذهن العبارة ، ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره            
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أال  "  قولـه   يروي عن الرسول   أبو بكرة نفيع بن الحارث     حتى يفهم  فهذا      في تكراره للحديث  

اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين     : بلى يا رسول اهللا ، قال       :  ، قالوا    ثالثاً. أنبئكم بأكبر الكبائر    

ليتـه  :  حتـى قلنـا      يكررهـا فما زال   :  قال   ، أال وقول الزور   - ، فقال     وجلس وكان متكئاً   -

 )2654/503،ري ، كتاب الشهاداتالبخا".(يسكت

 

 عنـه ، وإذا     تفهم ، حتى    أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً      ب"           وقد وصف رسول    

 ).95/44،البخاري ، كتاب العلم".( أتى على قوم فسلم عليهم ، سلم عليهم ثالثاً

 

علـم   موصـياً الم   ) 72 : 1الغزالـي ، ج     (          ويؤكد على  التدرج  في تقديم المعلومة           

ن ذلك يفتر رغبته في      عنه فإ  يدخربالجلي الالئق ، وال يذكر له وراء هذا تدقيقاً ،  وهو             " بالبدء  

 " .الجلي

 

لذلك يدعو ابن خلدون إلى تلقين العلوم للمتعلمين شيئاً فشيئاً ، بحيث يبدأ المعلم بمسائل                       " 

ه إلى الفن ثانية ، فيستوفي الشرح والبيان فيه ويخـرج           الفن العامة وأصوله المجملة ، ثم يرفع ب       

"   عن اإلجمال ثم يرفع به ثالثة فال يترك عويصاً وال مبهماً وال منغلقا إال أوضحه وفتح له قفلـه               

  ).323 ، 322 : 1995النباهين ، (

 

ـ                   دم          ومن حسن عقل المعلم  أال يثقل على الطلبة ، ويتدرج فـي تقـديم المعلومـة ويق

:  1972ابـن سـحنون،   ".(فال بأس أن يعلمهم الخطـب إن أرادوا         " المرغوب من العلم عندهم     

104 ( 

 

 :على مبدأ التدرج في التعليم حينما يوصي المعلم بتوجيه الطالب بقوله            ) ابن جماعة (      ويؤكد

ـ                "  ى كتـاب   أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب ، فان رأى ذهنه قابال وفهمه جيدا نقله إل

 ) .97: 1994ابن جماعة،".(يليق بذهنه ، وإال تركه وذلك 

من سـورة ،    ) المعلم  ( من االجتهاد للصبي أال ينقله      : "       ويؤكد القابسي على التدرج بقوله    

 ).317:  1967األهواني،". (حتى يحفظها بإعرابها و كتابتها 
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  :  االعتدال في استخدام الثواب والعقاب-7

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب لَانْفَضُّـوا          : "  يقول اهللا عز وجل            

   ملَه تَغِْفراسو منْهفُ عفَاع ِلكوح ويقول الرسول .)159: آل عمران("ِمن":   فمن ولي مـنكم 

البخاري ،  " (مسيئهمليقبل من محسنهم ويتجاوز عن      شيئاً يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين ، ف        

 ).693 / 3628كتاب المناقب ، 

 

        ولم يمنع اإلسالم الضرب على اإلطالق ، لكنه أباحه في حدود ضيقة ، وجعلـه آخـر                 

هن ِفي  واللَّاِتي تَخَافُون نُشُوزهن فَِعظُوهن واهجرو     ":العالج والدليل على ذلك قول اهللا عز وجل       

  ".الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَال تَبغُوا علَيِهن سِبيالً ِإن اللَّه كَان عِلّياً كَِبيراً

  )34: النساء(

 

         ومن هنا أجاز العلماء الضرب ،فإذا جاز ضرب األصل جاز ضرب الفـرع ، لكـنهم                

" ال يضر ضربه أكثر مما ينفع ، وفي هذا اإلطار يؤكـد            صفات من يضرب بحيث      ىشددوا عل 

ابن سينا بضرورة أن يكون المؤدب ذا دين وخلق ، وذا شخصية متزنة ، وقوراً رزيناً ، ولبيبـاً   

 )305 : 1995النباهين ، " (  وحلو الحديث ، وعارفاً بطرق تأديب األطفال 

 

يوقفه مع ذلك على ما صدر منه       " ب أن          ويرى ابن جماعة أن على المعلم إذا اخطأ الطال        

بنصح وتلطف ، ال بتعنيف وتعسف ، قاصداً بذلك حسن تربيته ، وتحسين خلقه وإصالح شأنه ،                 

فان عرف ذلك لذكائه باإلشارة فال حاجة إلى صريح العبارة ، وان لم يفهم ذلك إال بتصريحها ،                  

  ) .89 : 1994ابن جماعة ، " ( أتى بها ، وراعى التدريج في التلطف 

 

إذا ظهـر مـن     :         ويرى الغزالي استعمال وسائل التشجيع والمدح حيث يقول ما معنـاه            

الصبي خلق جميل ، وفعل محمود فإنه ينبغي أن يكرم عليه ، ويجازى عليه ، بمـا يفـرح بـه            

مـا  لتشجيعه على األخالق الكريمة ، واألفعال الحميدة ،و إذا حدث منـه             . ،ويمدح أمام الناس    

يخالف ذلك ، وستره الصبي واجتهد في إخفائه تغافل عنه المربي ،  وتظاهر بأنه ال يعرف شيئاً                  

عما فعل حتى ال يخجله ، فإن عاد ثانية إلى الخطأ عوتب سراً ،ويبين له نتيجة خطئه ، وأرشده                   

 ."س  اً من أن يفتضح أمره بين النـا       إلى الصواب ، وحذر من العودة إلى مثل هذا الخطأ ، خوف           

 ).313 : 1995النباهين ، (
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ينبغي "         ويشدد القابسي على ضرورة استشارة ولى الطفل ، ويحدد صفة الضرب بقوله             

أن يستشير أباه أو وصيه إن كان يتيماً ، ويعلمه بجرمه إذا كان يستأهل من األدب فوق الثالث،                  

من القائم بأمر هذا الصبي ، ثم يزداد   فتكون الزيادة على ما يوجبه التقصير في التعليم ، عن إذن            

على الثالث ما بينه وبين العشر ، إذا كان الصبي يطيق ذلك ، وصفة الضرب هو ما يـؤلم وال                    

وليتجنب أن يضرب رأس الصبي أو وجهـه        .. يتعدى األلم إلى التأثير المشنع أو الوهن المضر         

 ). 315-313:  1967واني،األه"(فالضرب في الرجلين آمن ، وأحمل لأللم في سالمة .. 

 

وأشار ابن سينا إلى أهمية استخدام الثواب و العقاب في تأديب الطفل وتعليمه األخالق                        "

الطيبة والسلوك الحسن ،وذكر من أنواع الثواب التي يمكن استخدامها في تأديب الطفل واإلقبال              

وذكـر مـن   . سنة ، و الثناء عليه  عليه ، وإظهار االستحسان والرضا عما يفعل من األفعال الح         

الترهيب ، واإلعراض عنه ، وتوبيخه ، فإن لم يفد اإلرهاب الشـديد فـي ردع                : أنواع العقاب   

الطفل فإنه يمكن االستعانة بالضرب باليد ضرباً ال يكون موجعاً إلى درجة تثير فيـه الخـوف                 

 ) 304 : 1995النباهين ، ( . "الشديد ، وال يكون خفيفاً إلى درجة تجعله ال يحفل به وال يهتم

             

ابـن  (في أسلوب التدرج في العقاب للطفل على السـلوك الخطـأ          ) مع ابن سينا  (        ويتفق  

نهاه عن ذلك سراً ، ويكتفي باإلشارة مع من يكتفي بها ، فان لم ينته نهاه عـن              : " بقوله) جماعة

فال باس حينئذ بطرده واإلعراض عنه إلـى أن         ذلك جهراً ، يتأدب به كل سامع  ، فان لم ينته             

ابن جماعـة ،    " . ( يرجع ، وال سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته              

1993 : 102(. 
 

يبـدأ  :" على أهمية التدرج في العقاب فيقـول        ) القابسي(      ويتفق مع ابن سينا وابن جماعة       

قات المناسبة لتقع فيهم موقع األدب إلى الضرب في بعـض           المعلم بالعبوس واالستحياء في األو    

  ) 111 : 1990ابن سحنون والقابسي ، " .( األحيان بقدر االستئهال الواجب في ذلك الجرم 

 

فـان  "صر اإليجابية عند الطالب بقوله            ويرشد ابن جماعة المعلم في كيفية تعزيز العنا  

غ اجتهاداً أو أحسن أدباً ، فاظهر إكرامه وتفضيله ، وبين أن           كان بعضهم أكثر تحصيالً وأشد وأبل     

 ." ويبعث على االتصاف بتلك الصفاتزيادة إكرامه لتلك األسباب فال باس بذلك ،ألنه ينشط

  ) .100 : 1994ابن جماعة ، ( 
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 :  التمكن من مادته العلمية -8

ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء       : "        أكد اهللا عز وجل على فضل العلماء فقال عز وجل         

   غَفُور ِزيزع اللَّه وال يكون العالم عالماً ما لم يكن  متمكناً من علمه وتأمل في               )28: فاطر("ِإن ، 

نَا آِتيك ِبـِه  قَاَل الَِّذي ِعنْده ِعلْم ِمن الِْكتَاِب َأ : "القدرة العجيبة لمن آتاه اهللا علماً  في قوله تعالى        

 فُكطَر كِإلَي تَدري َل َأن40: النمل("قَب(. 

 

وقد جعل علماؤنا المسلمون التمكن من المادة كأنه شيء بديهي، واشترط باإلضافة إلـى                      

ومن هذه الصفات ، باإلضافة إلـى الخبـرة التامـة بـالقرآن         " التمكن في المادة صفات أخرى      

 ) .126: 1972ابن سحنون،"(فاف واالستقامة والعدل  وعلومه الورع والع

 

المعلـم  :" على أهمية تمكن المعلم من مادتـه فقـال         ) " 77 : 2002البوهي ،   (       وقد أكد   

الناجح المتمكن من علمه يمكنه التفاعل مع المتعلمين في جو من االحترام المتبادل مما يؤدي إلى                

وخبراته فبدالً من ذلك يحظى من تالميذه بالحب والتكـريم          عدم الخوف من المعلم نظراً لسلطته       

 ." واالحترام 

 

يلم بطبيعتها من حيث محتواها وما تشتمل       "        ولكي يكون المعلم متمكناً من مادته يلزمه أن       

 .)119: 1977سليمان،". (عليه من تفاصيل وفروع حتى يكون مستوعباً لها متفهماً ألصولها

 

وإال فال يتعرض لهـا ،      " المعلم من التعرض للعلوم التي ال يتقنها بقوله         ) ةابن جماع (   ويحذر

 ).99: 1994ابن جماعة، "(بل يقتصر على ما يتقنه منها

 

 : اإللمام بالثقافة العامة وثقافة مجتمعه -9

         حتى يكون المعلم مقبوالً لدى من يعلمهم فيجب أن يحمل همومهم ، ويكون عالماً بمـا                

حولهم وما يؤثر فيهم سلباً أو إيجاباً فهذا ادعى لقبوله بين طالبه ، ولهـذا مـن اهللا علـى                    يدور  

لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم عِزيز علَيِه       :" المؤمنين حينما بعث إليهم رسوالً منهم بقوله تعالى         

      ُؤوفٌ رر ْؤِمِنينِبالْم كُملَيع ِريصح ِنتُّما عمومعرفة الناس وثقافتهم تفيـد     . ) 128:التوبة ( "ِحيم

صاحبها وتقيه مصارع السوء فهذه بلقيس تحذر قومها من الملوك وبالتالي اتخذت قراراً سـليماً               

قَالَـتْ ِإن    :"بمهادنة سيدنا سليمان عليه السالم وتتضح معرفتها بالثقافة السائدة من قوله تعـالى              

  .)3 :النمل ("ا قَريةً َأفْسدوها وجعلُوا َأِعزةَ َأهِلها َأِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونالْملُوك ِإذَا دخَلُو
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 بعادات قريش وحرصها على المكانة والسمعة كان تفكيره                 ومن حسن معرفة الرسول     

ومهابةً  في نظـر     المبدع في حل مشكلة بناء الكعبة ، وبهذا حقن دماء كثيرة ، و ازداد احتراماً                

 موسم الحج للدعوة ، وهذا يدلل على معرفـة قويـة بثقافـة              قومه ، وكذلك استغل الرسول      

 . المجتمع

 

        وكذلك حقن دماء كثيرة من المسلمين الذين آمنوا به حينما وجههم إلى الحبشة لمعرفتـه               

ه أحـد ، وتظهـر معرفـة        بأحوال الناس من حوله ، وأن هناك ملكاً للحبشة عادالً ال يظلم عند            

الرسول بالناس ومعرفته بثقافتهم من خالل تعامله مع المفاوضين له من قريش في صلح الحديبية               

إن هذا من قوم يتـألهون      :"  قال   حيث إنه عندما بعثوا بجليس بن علقة ، فلما رآه رسول اهللا             

 الوادي في قالئده قد     فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه ، فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض             

 إعظامـاً   أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ، ولم يصل إلى رسول اهللا                 

  )  139 : 2003ابن كثير ، " . ( لما رأى 

 

      ومن هنا نرى لزاماً على المعلم أن يكون عالماً بأحوال طلبته وبطبيعة الثقافة السائدة  حتى                

 .به وبالتالي يحقق النتاجات التعليمية المطلوبةيستطيع أن يتواصل مع طال

 

 :  استثارة دافعية طالبه ليحقق األهداف التعليمية -10

َأال يعلَم من خَلَقَ وهـو اللَِّطيـفُ        "        اهللا الذي خلق اإلنسان ويعلم طبيعته وما يصلح حاله          

 مستقيم فإن بانتظاره جنـات ونهـراً ،    ، أعلمه إن هو سار على الطريق ال    ) 14:الملك ("الْخَِبيـر

 وبالتالي فان اإلنسان إذا علم باألجر اجتهد من أجل ذلك          ومن خالف  فإن الجحيم هي المأوى ،         

فألقى تمرات  . في الجنة   : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال        " :  يوم أحد    قال رجل للنبي    "، فقد   

 ) 769 / 4046مغازي ، البخاري ، كتاب ال "( في يده ، ثم قاتل حتى قتل

 

ضرورة مراعاة دوافـع المـتعلم وحاجاتـه        "  على ) 438 : 1988الشيباني ، (         ويؤكد  

 ."  وميوله ورغباته في عملية التعلم

بأن يرغبه في العلم وطلبه في أكثـر        "         ومن هنا وجب على المعلم استثارة دافعية المتعلم         

 للعلماء من منازل الكرامات ، وأنهم ورثة األنبياء ، وأنهم علـى             األوقات بذكر ما أعد اهللا تعالى     

منابر من نور يغبطهم األنبياء والشهداء ، ونحو ذلك  مما ورد في فضل العلـم والعلمـاء مـن                  

  ) .55 : 2002ابن جماعة ، " ( اآليات واألخبار واألشعار مما يعين على التحصيل 
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وتتمثل الحـوافز الداخليـة فـي الشـعور      " ريق الحوافز          ويمكن استثارة الدافعية عن ط    

بالرغبة في التحصيل أو التفوق أو أداء  العمل المطلوب بشيء من اإلتقان ، ويمكـن اسـتغالل                  

مثل هذه الحوافز عن طريق توفير فرص النجاح التي تشجع على االستمرار في العمل المدرسي               

نها ذات معنى في حياته ،كذلك يمكن تقوية الدوافع         ، وفي إشعار المتعلم بمدى أهمية المادة ، وبأ        

ألن األهداف صعبة المنال قد تـؤدي إلـى الشـعور           . عن طريق تحديد أهداف ممكنة التحقيق       

باإلحباط و إضعاف الحافز ، كما أن هناك حوافز خارجية قد تتمثل في رغبة الفرد في الحصول                 

لتغلب على المنافسين أو في الحصـول علـى         على التقدير االجتماعي أو احترام اآلخرين ، أو ا        

الجائزة مادية كانت أو معنوية ، وأحياناً ما يكون الحافز هو العمل على تحاشي النتائج السـلبية                 

  ) 113 : 1990القذافي ، " ( كالتوبيخ أو العقاب 

 

 :   القدرة على ضبط الصف بكفاءة -11

فـن  "  قيادية ، وتعرف القيـادة بأنهـا                 إن القدرة على ضبط الصف تحتاج إلى شخصية       

التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف معين بطريقة تضـمن طـاعتهم                

  ) 36 : 1991أحمد ، " ( وثقتهم واحترامهم وتعاونهم 

 

         وقد حث اإلسالم على الهدوء وعدم إثارة الفوضى وخاصة في أماكن العلم ، فقد قـال                

من اغتسل يوم الجمعة ، وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادهن أو مس من : "  رسول اهللا

طيب ، ثم راح فلم يفرق بين اثنين ، فصلى ما كتب له ، ثم إذا خرج اإلمام أنصت ، غفر له ما       

  ).182 / 910البخاري ، كتاب الجمعة،  " .( بينه وبين الجمعة األخرى
 

 يساعد على التعلم ، وأقل ما ينبغي أن يكون الجو هادئاً خالياً              ويجب أن يكون مكان التعلم          

  ." يتنصت الناس والمستملي يفعل ذلكوأنه ) " 97: ت . السمعاني ، د ( من الفوضى لذا  يرى 
 

ينبغي أن يكون لـه نقيـب       : " بقوله ) 48 : 2002ابن جماعة ،  ( كالم السمعاني           ويؤكد  

رين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم ، ويوقظ النائم ، ويشير            فطن كيس درب ، يرتب الحاض     

 ".إلى من ترك ما ينبغي فعله ، أو فعل ما ينبغي تركه ، ويأمر بسماع الدروس واإلنصات لها 

       لكن من تعمد الفوضى من الطلبة وجب على المعلم أن يكون له دور في زجـره ووقفـه                  

بأن يزجر من تعدى في بحثه ، أو ظهر منه لد في             " وذلك  عند حده حتى ال يؤثر على اآلخرين        

 " .بحثه أو سوء أدب ، أو ترك اإلنصاف بعد ظهور الحق ، أو أكثر الصياح بغير فائدة 

   ).77 ، 76: 1994ابن جماعة ،(
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كما انه مما يساعد على ضبط الصف صوت المعلم بحيث يكون مالئما فال هو بـالمرتفع                       

واقِْصد ِفي مشِْيك واغْضض ِمن صوِتك ِإن َأنْكَر الَْأصواِت لَصوتُ          : " ي قوله تعالى  كثيرا فدخل ف  

،وال يكون منخفضا بحيث ال يسمعه الطلبة وبالتالي يثيرون الفوضى ويؤكد           ) 19:لقمان ("الْحِميِر

قـدر الحاجـة ، و      أن ال يرفع صوته زائدا على       : " بقوله  )74: 1994ابن جماعة ،  ( على ذلك 

 " .يخفضه خفضا ال يحصل معه كمال الفائدة 
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سة وعينتها ، وكذلك أداة             يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدرا         

الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضـمن هـذا الفصـل وصـفا                 

لإلجراءات التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسـة وتطبيقهـا ، وأخيـرا المعالجـات                  

 .اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة 

 
 

 :  منهجية الدراسة 
والذي لمنهج الوصفي التحليلي ا          من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام

أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة تصويراً "يعرف بأنه 

كمياً عن طريق جمع البيانات والمعلومات المقننة عن هذه الظاهرة أو المشكلة و تصنيفها 

وتهدف هذه الدراسة إلى  )  324 : 2001ملحم ، " ( حليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةوت

 كليات  معلميمواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لدىالتعرف على 

 : ، و قد اعتمدت الدراسة على نوعيين أساسيين من البياناتالتربية من وجه نظر طلبتهم

 

 : الميدانية البيانات -1
 لدراسة بعض مفـردات البحـث       ت       وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام     , وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث      

اإلحصائي واسـتخدام   SPSS   (Statistical Package for Social Science)برنامج 

إلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع          االختبارات ا 

 .الدراسة 

 

 : البيانات النظرية -2
مواصفات           قام الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة  المتعلقة ب

الكريم والسنة ،وقد اعتمد الباحث على نصوص القرآن المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية 

النبوية ، واستعان بأقوال العلماء والمربين المسلمين قديماً وحديثاُ للوقوف على مواصفات المعلم 

ة الجامعية في حياة الشاب القدوة ، كما رجع الباحث إلى مراجع عديدة لبيان أهمية المرحل

 .المسلم
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 : مجتمع الدراسة 
ى األول والمستوى الرابع في كـل مـن         يتكون مجتمع الدراسة من  جميع طلبة المستو        

 وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة      الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة األزهر ،بمحافظة غزة       

 . )2009 – 2008(  طالباً وطالبة لسنة 6670

 

 : عينة الدراسة 
) 360(    تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية ، وقد بلغ حجم عينة الدراسـة               

طالباً وطالبة ، وقد تم توزيع االستبانات على جميع أفراد عينة الدراسة ومن ثم تـم اسـترجاع                  

و بعد تفحص االستبانات    ،    %) 95.3أي أن نسبة االستبانات المرجعة من العينة        (  استبانة   343

 الخاضـعة   تم استبعاد استبانة واحدة لعدم جدية االستجابة عليها ، وبذلك يكون عدد االسـتبانات             

 . استبانة فقط، والجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة 342للدراسة 

 

 : البيانات الشخصية 
 .يبين حجم عينة الدراسة حسب كل من الجامعة و المستوى الدراسي و الجنس) 1(جدول رقم 

 )1(جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة

 العدد الجنس المستوى الجامعة

 24 كرذ
 األول

 95 أنثى

 13 ذكر
 اإلسالمية

 الرابع
 51 أنثى

 26 ذكر
 األول

  53 أنثى

 8 ذكر
 األقصى

 الرابع
 11 أنثى

 12 ذكر
 األول

 21 أنثى

 10 ذكر
 األزهر

 الرابع
  18 أنثى

 342 المجموع
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األزهراألقصى اإلسالمية 
 

 

 

 عينة من% 72.8من عينة الدراسة  من الذكور، و  % 27.2أن ) 2(يبين جدول رقم : الجنس 

 .الدراسة من اإلناث

 

 

 

 
 )2(جدول رقم 

 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 27.2 93 ذكر

 72.8 249 أنثى

 100.0 342 المجموع
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% 32.5من عينة الدراسة من المستوى األول ، و % 67.5أن ) 3(يبين جدول رقم : المستوى الدراسي 

 .الدراسة من المستوى الرابعمن عينة 

 

 

 

 )3(جدول رقم 

 المستوى الدراسيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

المستوى 

 الدراسي
 النسبة المئوية التكرار

 67.5 231 األول

 32.5 111 الرابع

  100.0 342 المجموع
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مية ، و من عينة الدراسة من الجامعة اإلسال% 53.5أن ) 4(يبين جدول رقم : الجامعة 

 من عينة الدراسة من جامعة األزهر% 17.8من عينة الدراسة من جامعة األقصى، و % 28.7

 

 

 

 
 )4(جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة

 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 53.5 183 اإلسالمية

 28.7 98 األقصى

 17.8 61 األزهر

 100.0 342 المجموع
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األزهراألقصىاإلسالمية

 
 

 

 :الدراسة أداة 
 :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

 .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالءمتها لجمع البيانات -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

 من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النصـح          تم عرض االستبانة على مجموعة     -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديلها حسب ما يناسب -5

لدراسة ، ولقد تم تقسـيم      توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة ل          -6

 : إلى جزأين، كما يلياالستبانة

 البيانات المتعلقة بعينة الدراسة : الجزء األول 

 :وقد اشتمل على ثالثة مجاالت كما يلي:  الجزء الثاني 

 . فقرة 20يناقش المواصفات اإليمانيــة  ويبلغ عدد فقراته  :  المجال األول-      

 . فقرة17يناقش المواصفات الشخصية  ويبلغ عدد فقراته  :  المجال الثاني-      

 . فقرة17 عدد فقراته ـةالمواصفات المهنيـيناقش  :  المجال الثالث-      
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 ):5(مقياس ثالثي لإلجابة على الفقرات، كما هو موضح في جدول رقم  تم اعتماد وقد 

 

 )5(جدول رقم 

 مقياس اإلجابات على الفقرات

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة التصنيف

 1 2 3 درجة الموافقة

 
 : وثبات االستبيانصدق

 .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: صدق فقرات االستبيان 
 :صدق المحكمين  )1

أعضاء من أعضـاء    ) 8(          تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          

ين فـي التربيـة     الهيئة التدريسية في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى متخصص         

واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعـديل               

في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبيان في صورته شـبه                

 .النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية

 

 : تبيانصدق االتساق الداخلي لفقرات االس )2
 مفردة،  30        تم قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغة            

وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع لـه لقيـاس صـدق                 

 .االتساق الداخلي لفقرات 

 

 المواصفات اإليمانيــة: المجال األول
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول ومعـدل            )  6(       جدول رقم   

حيث أن قيمـة  ) 0.05(فقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة      

 r المحسوبة لكل فقرة اكبر مـن قيمـة          r، وكذلك قيمة    0.05مستوى الداللة لكل مجال اقل من       

 ، وبذلك تعتبر فقـرات  0.361 والتي تساوي28 ودرجة حرية  0.05داللة  الجدولية عند مستوى    

 .المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه 
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 )6(جدول رقم 

 ومعدل فقراته) المواصفات اإليمانيــة (معامل االرتباط بين فقرات المجال األول 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 **0.000 0.701 يتصف بسالمة العقيدة  1

 *0.034 0.388 يتحلى بالخلق الحسن مع طلبته 2

 **0.000 0.706 يلتزم األمانة في معامالته مع طلبته 3

 **0.000 0.628 يعدل بين طلبته 4

 *0.044 0.371 يحرص على الصدق في حديثه 5

 *0.035 0.387 يلتزم بمواعيده مع طلبته 6

 **0.000 0.610 يؤدي عمله بإخالص  7

 **0.003 0.521 يصبر على طلبته  8

 **0.001 0.560 يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها 9

 *0.013 0.449 يجيب المتعلم في حدود علمه ومعرفته 10

 *0.046 0.367 يضحي بالوقت والجهد من اجل طلبته 11

 *0.045 0.368 يتميز باتجاه ايجابي نحو القيم الخلقية 12

 **0.010 0.463 اإلسالمييلتزم بالمظهر  13

 **0.002 0.541 يحرص على تعليم الطلبة ونقل الخبرة إليهم 14

 *0.034 0.388 يشارك الطلبة أفراحهم وأتراحهم  15

 **0.010 0.465 ) .القرآن والسنة ( يربط بين المقرر الدراسي ونصوص الوحي  16

 *0.037 0.382 يتعامل مع طلبته على أساس اإلخوة والصداقة  17

 *0.028 0.402 يحفظ لسانه من الوقوع في اإلثم  18

 **0.000 0.719 تنسجم أفعاله مع أقواله 19

 *0.017 0.434 يذكر معلميه وأساتذته بخير 20

 

 0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 0.05دال عند مستوى داللة *

 0.01دال عند مستوى داللة **
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 :المواصفات الشخصية : المجال الثاني 
 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني ومعدل )  7(      جدول رقم 

حيث أن قيمة ) 0.05(فقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 r المحسوبة لكل فقرة اكبر من قيمة rيمة ، وكذلك ق0.05مستوى الداللة لكل مجال اقل من 

، وبذلك تعتبر فقرات 0.361 والتي تساوي28 ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 .المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه
 )7(جدول رقم 

 ومعدل فقراته) المواصفات الشخصية(معامل االرتباط بين فقرات المجال الثاني 

 مستوى الداللة  االرتباطمعامل الفقرة م
 **0.009 0.467 يتميز بفصاحة التعبير وحسن البيان 1

 **0.002 0.541 يحرص على التوافق بين طلبته 2

 *0.015 0.439 يتواضع لطلبته  3

 **0.004 0.516 يستخدم المرح والدعابة لدفع الملل والسآمة  4

 **0.001 0.570 يهتم بحسن المظهر والهندام 5

 **0.007 0.483 اطب طلبته  بأحب األسماء إليهميخ 6

 **0.000 0.638 يتسامح مع طلبته  7

 **0.000 0.660 يتودد للمتعلمين ويظهر حبه لهم  8

 **0.004 0.509يثني على زمالئه بما يستحقونه من أوصاف  9

 **0.000 0.720  يتحكم في انفعاالته  10

 **0.000 0.713 يتعامل مع طلبته بهدوء وروية 11

 **0.002 0.536 يستخدم األلفاظ المهذبة مع طلبته  12

 **0.008 0.474  يرفق بالمتعلمين ويعطف عليهم  13

 **0.000 0.643 يحترم آراء طلبته 14

 *0.027 0.404 يسأل عن طلبته أثناء غيابهم 15

 **0.003 0.522 يتميز بالقدرة على اإلقناع بالحجة والبرهان  16

 **0.005 0.496 ميز بشخصية جذابةيت 17

 

 0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 0.05دال عند مستوى داللة *

 0.0دال عند مستوى داللة **
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 المواصفات المهنيــــة: المجال الثالث
 

ال الثالث ومعدل يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المج)  8(         جدول رقم 

حيث أن قيمة ) 0.05(فقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 r المحسوبة لكل فقرة اكبر من قيمة r، وكذلك قيمة 0.05مستوى الداللة لكل مجال اقل من 

تبر فقرات ، وبذلك تع0.361 والتي تساوي28 ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 .المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه 
 )8(جدول رقم 

 ومعدل فقراته) المواصفات المهنيــــة(معامل االرتباط بين فقرات المجال الثالث 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 **0.009 0.470 يتدرج في تقديم المعلومة للطلبة 1

 **0.004 0.506 يستخدم وسائل اإليضاح 2

 **0.000 0.690 يستخدم أساليب متنوعة في شرحه 3

 **0.001 0.580 يحرص على تزويد الطلبة بمعلومات جديدة 4

 **0.003 0.529 يربط بين الجانب النظري والعملي 5

 *0.027 0.404 يستخدم أسلوب الثواب والعقاب بحكمة 6
 *0.023 0.413 يستخدم التكرار لترسيخ المعلومة 7

 *0.017 0.434 ارك طلبته في بعض أنشطتهميش 8

 **0.000 0.740 يستثير دافعية طلبته بما يحقق األهداف التعليمية 9

 **0.000 0.636 يشجع طلبته على القراءة والبحث 10
 **0.000 0.639 يستخدم أساليب متنوعة في التقويم 11

 **0.000 0.731 يتميز بالقدرة على ضبط القاعة بكفاءة 12

 *0.027 0.403  يواكب ما يستحدث في تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس 13

 **0.000 0.681 يراعي الفروق الفردية بين طالبه 14
 **0.000 0.621 يوظف مهارات الصوت والحديث بشكل سليم 15
 *0.026 0.405 يتصف بالتمكن من مادته العلمية 16
 **0.007 0.478 المجتمع بالثقافة السائدة في م يتحلى باإللما 17

 

 0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 0.05دال عند مستوى داللة 

 0.01دال عند مستوى داللة **
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 : الصدق البنائي لمجاالت االستبانة 
انة، يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بمعدل فقرات االستب          ) 9(      جدول رقم   

والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهـدف الدراسـة عنـد                  

 ).0.05(مستوى داللة 
 )9(جدول رقم 

 الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

مستوى الداللة معامل االرتباط المجال المجال

 **0.000 0.818 المواصفات اإليمانيــة األول

 **0.000 0.894 يةالمواصفات الشخص الثاني

 **0.000 0.820المواصفات المهنيــــة الثالث

 

 0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 0.01دال عند مستوى داللة **

 

 :Reliabilityثبات االستبانة 
يقة التجزئـة           تم إجراء خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طر          

 .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

        تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة فردية الرتبة ومعدل األسئلة زوجيـة               

ـ                 ل الرتبة لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معام

حسـب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان  براون للتصـحيح  

 : التالية

= معامل الثبات 
1

2
ر+
أن هناك معامالت ) 10(وقد بين جدول رقم .   حيث ر معامل االرتباط ر

غ معامل الثبات وقد بل0.8282و   0.8087نسبيا لفقرات االستبيان حيث تراوحت بين ثبات كبيرة 

 0.8645العام لجميع الفقرات 
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 )10(جدول رقم 

 )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 عنوان المجال المجال
معامل 

 االرتباط

معامل 

 الثبات

مستوى 

 المعنوية

 0.000 0.8212 0.6966 المواصفات اإليمانيــة األول

 0.000 0.8282 0.7068 المواصفات الشخصية الثاني

 0.000 0.8087 0.6788 المواصفات المهنيــــة الثالث

 0.000 0.8645 0.7613 جميع الفقرات 

 0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  
نية لقياس الثبات وقد بين        تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثا

و  0.8169 حيث تراوحت بينأن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة ) 11(جدول رقم 

  0.9069 وقد بلغ معامل الثبات العام لجميع الفقرات 0.8683

      وهذا مما يدلل على الوثوق بهذه االستبانة في التأكد من مواصفات المعلم القدوة في ضوء               

 . ة اإلسالمية ومدى تمثلها لدى معلمي كليات التربية من وجه نظر طلبتهم التربي

 
 )11(جدول رقم

 )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

 عنوان المجال المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

كرونباخ 

 للثبات

 0.8683 20 المواصفات اإليمانيــة األول

 0.8366 17 المواصفات الشخصية الثاني

 0.8169 17 المواصفات المهنيــــة ثالثال

 0.9069 54 جميع الفقرات
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 الفصـل الرابـع

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 
 .اختبار التوزيع الطبيعي 

 .تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 
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 )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(       اختبار التوزيع الطبيعي
لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،         )   سمرنوف   -كولمجروف( سنعرض اختبار   

وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات ، الن معظم االختبارات المعلمية تشـترط أن                

سـتوى  نتائج االختبار حيث أن قيمة م     ) 12(ويوضح الجدول رقم    . يكون توزيع البيانات طبيعيا   

.05.0(  0.05الداللة  لكل قسم اكبر من  >sig (   وهذا يدل على أن البيانات تتبـع التوزيـع

 .الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه
 )12(جدول رقم 

 )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

 قيمة مستوى الداللةZقيمة  عنوان المجال المجال

 0.091 1.242 المواصفات اإليمانيــة ألولا

 0.086 1.254 المواصفات الشخصية الثاني

 0.077 1.277 المواصفات المهنيــــة الثالث

 0.103 1.217 جميع الفقرات 

 

 

 :تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 
 
) One Sample t test( للعينة الواحـدة  "  ت "        في اختبار الفرضيات تم استخدام اختبار

لتحليل فقرات االستبانة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا                

أو مسـتوى   (1.97الجدولية  والتي تساوي     "  ت  " المحسوبة اكبر من قيمة     "   ت  " كانت قيمة     

ـ     % 66 والوزن النسبي اكبر من      0.05المعنوية اقل من     ، ")2"ر مـن    أو المتوسط الحسابي اكب

"   ت  " وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواهـا إذا كانـت قيمـة                    

 اقل من   مستوى المعنوية أو    (-1.97الجدولية والتي تساوي    "   ت  " المحسوبة أصغر من قيمة     

 العينة في   ، وتكون آراء  " )2"أو المتوسط الحسابي اقل من       % 66 والوزن النسبي اقل من      0.05

 0.05الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية لها اكبر من 
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ما درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس : "  ونصه* : اإلجابة عن السؤال الرابع     

 " .لمواصفات المعلم ا لقدوة من وجهة نظر طلبتهم ؟ 
هيئة التدريس لمواصفات  ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بتتبع درجة تمثل أعضاء      

المواصفات اإليمانية ، المواصفات الشخصية ، المواصفات ( المعلم القدوة في المجاالت الثالثة 

 ) .المهنية 

 

 -:المواصفات اإليمانية / أوالً 

والذي يبين ) 13(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم "   ت "         تم استخدام اختبار 

المحسوبة لها اقل من قيمة  "   ت " سلبية حيث أن قيمة " 15"راد العينة في الفقرة رقم أن آراء أف

،  والوزن النسبي لها 0.05 ،  ومستوى الداللة لها اقل من 1.97 -الجدولية والتي تساوي " ت"

، إما آراء "   2"و المتوسط الحسابي لها  اقل من % " 66" اقل من  الوزن النسبي المحايد 

" ت "المحسوبة اكبر من قيمة "   ت " د العينة في بقية الفقرات ايجابية حيث أن قيمة أفرا

،  والوزن النسبي لكل 0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من 1.97الجدولية والتي تساوي 

، بمعنى أن "  2"، و المتوسط الحسابي اكبر من % " 66" فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد 

 عضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة عينة الدراسة يتفقون على أن أفراد

اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر يتصف بالصفات اإليمانية التالية مرتبة من الصفة 

 : األكثر أهمية إلى الصفة األقل أهمية حسب الوزن النسبي والمتوسط الحسابي كما يلي

 

 

 

 
 

 .األسئلة الثالثة األولى أجاب عنها اإلطار النظري * 
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 )13 (جدول رقم

الصفات اإليمانية لعضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة (تحليل فقرات المجال األول 

 )اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر

 البيـــــــــــــــــان م

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
الم

ف 
را
نح
اال

 

بي
نس
 ال
زن
الو

 

ة 
قيم

 "
ت 

  " 

اللة
الد

ى 
تو
مس

 

ب
رتي
الت

 

 1 20.7460.000 2.630.55887.52 يز باتجاه ايجابي نحو القيم الخلقيةيتم 12

 2 18.1450.000 2.580.58785.87 يتحلى بالخلق الحسن مع طلبته 2

 3 17.7430.000 2.550.57084.89 يتصف بسالمة العقيدة  1

 4 16.2370.000 2.540.61984.80 يحرص على الصدق في حديثه 5

 5 17.2320.000 2.540.58184.70 ى تعليم الطلبة ونقل الخبرة إليهميحرص عل 14

 6 14.8830.000 2.510.63983.82 يؤدي عمله بإخالص  7

 7 14.1870.000 2.490.64483.14 يحفظ لسانه من الوقوع في اإلثم  18

 8 13.7330.000 2.490.65882.94 يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها 9

 9 14.2880.000 2.480.62182.65 يلتزم األمانة في معامالته مع طلبته 3

 10 13.1390.000 2.450.63881.77 يذكر معلميه وأساتذته بخير 20

 11 13.2280.000 2.440.61381.29 يجيب المتعلم في حدود علمه ومعرفته 10

 12 11.9970.000 2.430.65880.90 يلتزم بالمظهر اإلسالمي 13

 13 11.1660.000 2.410.67380.21 يلتزم بمواعيده مع طلبته 6

16 
( يربط بين المقرر الدراسي ونصوص الوحي 

 ) .القرآن والسنة 
2.360.68778.65 9.687 0.000 14 

 15 10.0590.000 2.350.64578.36 تنسجم أفعاله مع أقواله 19

 16 0.000 8.441 2.320.69877.29 يعدل بين طلبته 4

 17 0.000 5.834 2.230.72374.27 يضحي بالوقت والجهد من اجل طلبته 11

 18 0.000 5.222 2.190.68373.10 يصبر على طلبته  8

 19 0.000 4.025 2.160.72571.93يتعامل مع طلبته على أساس اإلخوة والصداقة  17

 20 0.000 6.430- 1.750.72358.28 يشارك الطلبة أفراحهم وأتراحهم  15

  19.3440.000 2.390.37779.82 جميع فقرات المجال األول 

 1.97تساوي " 341" " ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 وهو اكبر 2.39         وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول  

% " 66" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد  % 79.82 يساوي ، و الوزن النسبي " 2"من 

الجدولية والتي تساوي "  ت " وهي اكبر من قيمة 19.344 المحسوبة تساوي  "   ت " وقيمة

 مما يدل على  أن عضو هيئة 0.05  وهي اقل من 0.000، و مستوى الداللة تساوي  1.97

 اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة

 α=05.0يتصف بالصفات اإليمانية بدرجة كبيرة عند مستوى داللة 

 

والتحلي  % 87.52          وقد تبين أن اإلتجاه اإليجابي للمعلم نحو القيم الخلقية بلغت نسبته            

 تبين أن هاتين الصفتين احتلتا المراتب       ، من هنا   % 85.87بالخلق الحسن مع طلبته بلغت نسبته       

 :األولى في المواصفات اإليمانية ويرجع السبب في ذلك إلى 

 أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات هم  صفوة المجتمع ولديهم من الخبـرة والدرايـة                 -1 

 . والثقافة اإلسالمية ما يؤهلهم لهذا التعامل الخلقي الحسن مع طلبتهم 

لجامعيين هم كذلك من صفوة المجتمع ولذلك استطاعوا دخول الجامعات فلـديهم             أن الطلبة ا   -2

 .من الوعي والفكر ما يؤهلهم للتعامل األخالقي الراقي مع معلميهم 

أن المجتمع الفلسطيني فيه نسبه عالية من المتعلمين وهذا بدورة يشجع على التحلي باألخالق              -3

 .الفاضلة

اهمت بطريقة أو أخرى في التمسك بأخالقيات النخوة والتعاون         أن ظروف االحتالل القاهرة س    -4

والكرم والشهامة من خالل فرضه الحصار أو استهداف المقـاومين أو هـدم البيـوت أو                

 .تجريف األراضي

 أن الناس يعتبرون األستاذ الجامعي قدوة فبالتالي هذا يفرض عليه الترفع عن الصغائر لتبقى               -5

 . صورته مشرقة في عيونهم

 

ويرجع السبب في ذلك إلى األمور       % 84.89 أما اتصاف المعلم بسالمة العقيدة فقد بلغت نسبته         

 :   التالية 

 . المجتمع الفلسطيني كله من السنة وليس فيه ثنائيات دينية بين المسلمين  -1

 . الثقافة الشرعية الجيدة لدى أساتذة الجامعات -2

المؤسسات كالجامعات والمعاهد الشـرعية والفضـائيات        الجهود الكبيرة المبذولة من بعض       -3

 .الموثوقة والتي أسهمت في بث ونشر و ترسيخ عقيدة أهل السنة
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 تحدي االحتالل يؤدي بدوره إلى عودة الناس عامة والمثقفين خاصة إلى إلى جذورهم الدينية               -4

 .والعقدية

راحهم احتلت أدنى المراتـب حيـث                أما الصفة التي تتعلق بمشاركة الطلبة أفراحهم وأت       

، وهذه النتيجة ترجع إلى العدد الكبير للطلبة وكثرة متطلبـات الحيـاة              % 58.28بلغت نسبتها   

 .وتقلباتها السياسية واألمنية في غزة 
 

  -: المواصفات الشخصية / ثانياً 

والذي يبـين   ) 14(م  للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رق      "  ت  "        تم استخدام اختبار    

لمحسوبة لها اقل من قيمة     ا"   ت  " سلبية حيث أن قيمة     " 15"أن آراء أفراد العينة في الفقرة رقم        

،  والوزن النسبي لها     0.05،  ومستوى الداللة لها اقل من        1.97-الجدولية والتي تساوي    " ت  " 

، إمـا آراء    "   2"قل مـن    و المتوسط الحسابي لها  ا     % " 66" اقل من  الوزن النسبي المحايد       

 المحسوبة اكبر من قيمة"   ت " أفراد العينة في بقية الفقرات ايجابية حيث أن قيمة 

،  والـوزن    0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقـل مـن           1.97الجدولية والتي تساوي    " ت   " 

، "  2"بر من   و المتوسط الحسابي اك   % " 66" النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد          

 عضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من          عينة الدراسة يتفقون على أن    بمعنى أن أفراد    

الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر يتصف بالصفات الشخصية التالية مرتبـة             

ي كمـا   من الصفة األكثر أهمية إلى الصفة األقل أهمية حسب الوزن النسبي والمتوسط الحسـاب             

 : يلي
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 )14(جدول رقم 

الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة (تحليل فقرات المجال الثاني 

 )اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر

 البيـــــــــــــــــان م
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سا
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ط ا
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ف 
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اال
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تو
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ب
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 1 0.000 18.042 2.570.58785.77 يستخدم األلفاظ المهذبة مع طلبته  12

 2 0.000 15.911 2.520.60283.92 يهتم بحسن المظهر والهندام 5

 3 0.000 13.191 2.430.60380.99 يتميز بفصاحة التعبير وحسن البيان 1

 4 0.000 11.019 2.400.67280.02 يحترم آراء طلبته 14

 5 0.000 10.798 2.390.66679.63 يتميز بالقدرة على اإلقناع بالحجة والبرهان  16

 6 0.000 8.791 2.320.68377.49 يتعامل مع طلبته بهدوء وروية 11

 7 0.000 8.357 2.290.64776.41  يرفق بالمتعلمين ويعطف عليهم  13

 8 0.000 7.800 2.280.66676.02ف يثني على زمالئه بما يستحقونه من أوصا 9

 9 0.000 6.781 2.250.68675.05 يتسامح مع طلبته  7

 10 0.000 6.455 2.240.69574.76 يتواضع لطلبته  3

 11 0.000 5.636 2.210.68173.59 يتودد للمتعلمين ويظهر حبه لهم  8

 12 0.000 5.885 2.200.63473.39 يحرص على التوافق بين طلبته 2

 13 0.000 4.907 2.200.73873.20 يستخدم المرح والدعابة لدفع الملل والسآمة  4

 14 0.000 4.624 2.170.66772.22  يتحكم في انفعاالته  10

 15 0.001 3.460 2.140.76671.44 يخاطب طلبته  بأحب األسماء إليهم 6

 16 0.003 3.021 2.110.68070.37 يتميز بشخصية جذابة 17

 17 0.000 5.700- 1.760.77858.67 يسأل عن طلبته أثناء غيابهم 15

  0.000 12.578 2.260.38875.47 جميع فقرات المجال الثاني 

  1.97تساوي " 341" " ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  ت " قيمة 

 
وهـو   )  2.26( رات المجال الثـاني           وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فق       

" وهي اكبر من  الوزن النسـبي المحايـد            % 75.47، و الوزن النسبي  يساوي     " 2"اكبر من   

الجدولية والتي "  ت " وهي اكبر من قيمة    ،12.578المحسوبة تساوي "   ت " وقيمة% " 66
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مما يدلل علـى  أن      ) 0.05(  وهي اقل من      0.000، و مستوى الداللة تساوي        ) 1.97(تساوي  

عضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة               

 .α=05.0األزهر يتصف بالصفات الشخصية بدرجة متوسطة عند مستوى داللة 

م المعلم بحسـن    ، واهتما  %)  85.77(       وقد تبين أن استخدام األلفاظ المهذبة بلغت نسبته         

، فقد احتلت هاتان الصفتان المرتبة األولى فـي          %)83.92(المظهر والهندام الذي بلغت نسبته      

 :المقومات الشخصية ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن 

 المجتمع الفلسطيني يكن احتراما للمعلم بشكل عام والسيما أساتذة الجامعات وهـذا يجعلهـم               -1

ة أمام طلبتهم مما ينعكس على استخدام لغة خطاب راقيـة مـع             يمثلون قدوة علمية و سلوكي    

طلبتهم ،وانتقاء األلفاظ المهذبة التي تساير نظرة مجتمعهم إليهم على أنهـم النمـوذج فـي                

 .التعامل الراقي

  بيئة التعليم الجامعي تملي على عضو هيئة التدريس أن يتحفظ في ألفاظه المستخدمة -2

 .   ف عن ألفاظه المستخدمة خارج البيئة الجامعية      مع الطلبة بشكل يختل

      أما االهتمام بالمظهر فأستاذ الجامعة يعتبر من الوجوه المرموقة في المجتمع فاللبـاس لـه         

دور في إضفاء الوقار واالحترام على صاحبه ، ناهيك عن أن أستاذ الجامعة يشكل قدوة لغيـره                 

 وتتفق هذه الدراسة في هذه الصفة مع كل من دراسةمن الناس ، حتى في المظهر والهندام، 

  ) .2001: قنديل ( و  ) 2007: الكحلوت  ( 

 

     أما الصفة التي تتعلق بالسؤال عن طلبته أثناء غيابهم فقد احتلت أدنى المراتب حيث بلغـت                

 :وهذا يرجع إلى % 58.67نسبتها 

 .سيتذكر المعلم كل هؤالء الطالب  أعداد الطلبة الكبيرة والتي تبلغ المئات ، فكيف -1
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 .  كثرة مشاغل الحياة التي تلهي المعلم وتشغل باله-2

 .  األوضاع السياسية واألمنية المتقلبة في قطاع غزة -3

 اللتـين    )2001: قنـديل   ( و   ) 2007: الكحلـوت   (  وتتفق هذه الدراسة مع  كل من دراسة         

 .غيابهم أشارتا إلى ضعف في السؤال عن الطلبة أثناء 

 

 : المواصفات المهنية / ثالثاً 

،والذي ) 15( للعينة الواحدة ، والنتائج مبينة في جدول رقم "ت "        تم استخدام اختبار  

المحسوبة لها اقل من "   ت " سلبية حيث أن قيمة " 8" يبين أن آراء أفراد العينة في الفقرة رقم 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الداللة لها اقل من 1.97-الجدولية والتي تساوي "   ت " قيمة 

، "   2"و المتوسط الحسابي لها  اقل من % " 66" النسبي لها اقل من  الوزن النسبي المحايد 

محايدة حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة " 11،13، 6" كما أن آراء أفراد العينة في الفقرتين 

 .0.05اكبر من 

"   ت " قرات المتبقية فكانت أراء أفراد العينة فيها  ايجابية حيث أن قيمة     أما بالنسبة لجميع الف

،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل 1.97الجدولية والتي تساوي "   ت " المحسوبة اكبر من قيمة

و المتوسط % " 66" ،  والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد 0.05من 

 عضو هيئة التدريس في عينة الدراسة يتفقون على أن، بمعنى أن أفراد "  2"الحسابي اكبر من 

كليات التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر يتصف بالصفات 

الوزن النسبي المهنية التالية مرتبة من الصفة األكثر أهمية إلى الصفة األقل أهمية حسب 

  :يوالمتوسط الحسابي كما يل
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 )15(جدول رقم 
الصفات المهنية لعضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة (تحليل فقرات المجال الثالث 

 )اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة األزهر
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 1 18.5840.000 0.60286.84 2.61 يتصف بالتمكن من مادته العلمية 16

 2 13.8720.000 0.63982.65 2.48  بالثقافة السائدة في المجتمعم يتحلى باإللما 17

 3 12.7960.000 0.64781.58 2.45 يتميز بالقدرة على ضبط القاعة بكفاءة 12

 4 12.1240.000 0.62980.41 2.41 ةيتدرج في تقديم المعلومة للطلب 1

 5 10.6480.000 0.65579.24 2.38 يحرص على تزويد الطلبة بمعلومات جديدة 4

 6 0.000 8.581 0.71877.78 2.33 يشجع طلبته على القراءة والبحث 10

 7 0.000 8.149 0.67076.51 2.30 يوظف مهارات الصوت والحديث بشكل سليم 15

 8 0.000 6.192 0.74274.95 2.25 رار لترسيخ المعلومةيستخدم التك 7

 9 0.000 5.397 0.75173.98 2.22 يربط بين الجانب النظري والعملي 5

 10 0.000 4.816 0.74173.10 2.19 يستخدم وسائل اإليضاح 2

 11 0.000 3.775 0.67371.25 2.14 يستثير دافعية طلبته بما يحقق األهداف التعليمية 9

 12 0.001 3.321 0.73371.05 2.13 يستخدم أساليب متنوعة في شرحه 3

 13 0.003 2.948 0.71570.47 2.11 يراعي الفروق الفردية بين طالبه 14

 14 0.265 1.115 0.72768.13 2.04 يستخدم أساليب متنوعة في التقويم 11

 15 0.424 0.800 0.74467.74 2.03 يستخدم أسلوب الثواب والعقاب بحكمة 6

13 
 يواكب ما يستحدث في تكنولوجيا التعليم وطرق 

 التدريس
1.99 0.74666.47 -0.145 0.885 16 

 17 0.000 3.802- 0.72561.70 1.85 يشارك طلبته في بعض أنشطتهم 8

  10.1510.000 0.42074.34 2.23 جميع فقرات المجال الثالث 

 

  .1.97تساوي " 341" " ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة" ت " قيمة 

 
وهو  )  2.23(       وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالث 

" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 74.34، و الوزن النسبي  يساوي  " 2"اكبر من 

الجدولية والتي "   ت "  قيمة وهي اكبر من 10.151المحسوبة تساوي "   ت " وقيمة " ، % 66
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 مما يدل على  أن 0.05وهي اقل من  ) 0.000( ، و مستوى الداللة تساوي 1.97تساوي 

عضو هيئة التدريس في كليات التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى و جامعة 

 .α=05.0األزهر يتصف بالصفات المهنية بدرجة متوسطة عند مستوى داللة 

، وإلمـام المعلـم بالثقافـة        % 86.84 وقد تبين أن التمكن من مادته العلمية بلغت نسبته               

قد احتلتا المراتب األولى ، ويرجع السبب في ذلك          % 82.65السائدة في المجتمع قد بلغت نسبته       

 :إلى أن

 . أستاذ الجامعة متخصص في مادته وحائز على شهادات عليا فيها -1

  االحتالل الذي يحاول تجهيل المجتمع بشتى الطرق مما يولد شعوراً بالتحدي لـدى أسـتاذ                 -2

  . الجامعة فيحاول أن يوفر أكبر قدر من المعلومات للطالب ويبذل جهدا مضاعفا من أجل ذلك 
 

 : نتائج الفرضية األولى ، ونصها 

هيئـة التـدريس    في درجـة تمثـل أعضـاء             ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       

 تعـزى   α=05.0عند مستوى داللـة     بمواصفات المعلم القدوة من وجهة نظر الطلبة        

 .)ذكر، أنثى ( لمتغيرات الجنس
 والنتـائج  Independent Samples T-test) ت(       الختبار الفرضية تم استخدام اختبار 

" المحسـوبة لمحـور     "   ت  " لقـة لقيمـة     ، والذي يبين القيمة المط    )16(مبينة في جدول رقم     

 ،  1.97الجدولية والتـي تسـاوي      " ت"  وهي اكبر من قيمة      3.638تساوي  " الصفات اإليمانية 

 مما يعني وجـود     0.05وهي اقل من     )0.000(وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لهذا المحور        

ي كليات التربية في الجامعات      ف سفروق في آراء أفراد العينة في الصفات اإليمانية لهيئة التدري         

 " .اإلناث" في قطاع غزة يعزى للجنس والفروق لصالح 

ويمكن أن يرجع ذلك إلى غلبة الناحية الوجدانية لدى الطالبات وميلهن أكثر من الطـالب إلـى                 

 .الجانب العاطفي 

 

صـية  الصـفات الشخ  (المحسوبة لكل من محوري     ) ت(     كما يتبين أن القيمة المطلقة لقيمة       

الجدوليـة والتـي   ) ت( على الترتيب وهي اقل  من قيمة   0.461 ، و    0.947تساوي  ) والمهنية

 ، كما أن قيمة مستوى الداللة لكل        0.05، ومستوى داللة    " 340"عند درجة حرية    1.97تساوي  

 مما يعني عـدم وجـود       0.05 على الترتيب وهي  اكبر من        0.645 ، و    0.344منهما يساوي   

في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بكل من المواصفات الشخصية           إحصائية   فروق ذات داللة  

 .α=05.0عند مستوى داللة )ذكر، أنثى ( والمهنية من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى الجنس 
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  1.907المحسوبة لجميع المحاور تساوي     ) ت(       وبصفة عامة تبين أن القيمة  المطلقة لقيمة       

 ممـا يعنـي     0.05  وهي اكبر من        0.057 ، كما أن قيمة مستوى الداللة        1.97قل من   وهي ا 

في درجة تمثل أعضاء هيئـة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       قبول الفرضية  العدمية أي        

عند مستوى داللـة    التدريس بمواصفات المعلم القدوة من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى الجنس            

05.0=α.                 ويرجع السبب في ذلك إلى أن البيئة الجامعية واحدة التي تجمع كالً مـن الـذكور 

واإلناث وبالتالي حكمهم على أستاذ الجامعة فيه نوع من االتفاق على درجة تواجـد الصـفات                

الشخصية والمهنية لدى أستاذ الجامعة ، خاصة أن هذين المجـالين فيهمـا قـدر عـاٍل مـن                   

 .أن تستبعد الحكم العاطفي من قبل الطلبة  الموضوعية التي يمكن 

 

 
 )16(جدول رقم 

درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمواصفات المعلم القدوة يعزى طلبة الجامعات في  للفروق بين آراء tاختبار 

 )ذكر، أنثى ( للجنس 

 )ن(العدد الجنس المجال
المتوسط الحسابي 

)3( 

االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 لةالدال

 الصفات اإليمانية 0.3992 2.28 93 ذكر
 0.3595 2.44 249 أنثى

-3.638 0.000 

الصفات  0.3883 2.23 93 ذكر

 0.3882 2.28 249 أنثى الشخصية
-0.947 0.344 

 الصفات المهنية 0.4129 2.21 93 ذكر
 0.4227 2.24 249 أنثى

-0.461 0.645 

 0.3617 2.24 93 ذكر
 جميع المحاور

 0.3519 2.32 249 أنثى
-1.907 0.057 

 

 1.97 تساوي 0.05ومستوى داللة " 340"الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة 
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 : نتائج الفرضية الثانية

في درجـة تمثـل أعضـاء هيئـة         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         :نص الفرضية   

 α=05.0ند مستوى داللـة     عالتدريس بمواصفات المعلم القدوة من وجهة نظر الطلبة         

 )  .األول، الرابع( تعزى إلى المستوى الدراسي 
،  ) Independent Samples T-test) (ت(       الختبار الفرضية تـم اسـتخدام اختبـار    

المحسوبة لكل محور   ) ت(، والذي يبين القيمة المطلقة لقيمة       )17(والنتائج مبينة في جدول رقم      

" 340"عند درجة حريـة     1.97الجدولية والتي تساوي    ) ت( الدراسة اكبر من قيمة      من محاور 

 ، كما أن قيمة مستوى الداللة لكل محور من محاور الدراسة اكبـر مـن                0.05ومستوى داللة   

في درجة تمثل أعضاء هيئة التـدريس       فروق ذات داللة إحصائية      مما يعني عدم وجود      0.05

والشخصية والمهنية من وجهة نظر الطلبة تعـزى إلـى متغيـر            بكل من المواصفات اإليمانية     

 .α=05.0عند مستوى داللة ) األول، الرابع( المستوى الدراسي 

 

المحسوبة لجميـع المحـاور تسـاوي       ) ت(        وبصفة عامة تبين أن القيمة  المطلقة لقيمة       

 ممـا   0.05 وهي اكبر من       0.570لة   ، كما أن قيمة مستوى الدال      1.97  وهي اقل من      0.569

في درجة تمثل أعضـاء     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       يعني قبول الفرضية  العدمية أي         

هيئة التدريس بمواصفات المعلم القدوة من وجهة نظر الطلبـة تعـزى لمتغيـرات المسـتوى                

 : إلى أن ويرجع السبب في ذلك .α=05.0عند مستوى داللة الدراسي 

 . أعضاء هيئة التدريس ال يفرقون في التعامل بين طلبة المستوى األول و الرابع -1

 الصفات األخالقية هي سمات شخصية مالزمة للناس ال تتغير بتغير مسـتوى الطالـب أو                -2

 .جنسه

ال الذي يأخذه الطالب عن عضو الهيئة التدريسية ال يتغير غالبا تغيراً جذرياً طـو              االنطباع   -3

 .سنوات الدراسة 

 كثير من أعضاء هيئة التدريس يدرسون مساقات الفصل األول ومساقات الفصل الرابـع ،               -4

 .وهذا يجعل حكم الطلبة عليهم متقارباً وال يختلف بشكل جوهري 
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 )17(جدول رقم 

 المعلم القدوة يعزى درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمواصفاتطلبة الجامعات في  للفروق بين آراء tاختبار 

 )األول، الرابع( للمستوى الدراسي

 )ن(العدد المستوى المجال
المتوسط 

 )3(الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

مستوى 

 الداللة

 الصفات اإليمانية 0.3655 2.41 231 األول
 0.4004 2.36 111 الرابع

1.087 0.278 

 الصفات الشخصية 0.3918 2.27 231 األول
 0.3821 2.26 111 الرابع

0.178 0.859 

 الصفات المهنية 0.4238 2.23 231 األول
 0.4125 2.22 111 الرابع

0.220 0.826 

 0.3538 2.31 231 األول
 جميع المحاور

 0.3614 2.29 111 الرابع
0.569 0.570 

 

 1.97 تساوي 0.05ومستوى داللة " 340"الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة 

 

 

 : نتائج الفرضية الثالثة ، ونصها 

في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمواصـفات        ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       " 

  تعزى إلـى متغيـر       α=05.0 عند مستوى داللة     المعلم القدوة من وجهة نظر الطلبة     

 ) .اإلسالمية، األقصى، األزهر( الجامعة
 One Way ANOVAلفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي        الختبار هذه ا

، والذي يبين أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد             ) 18(والنتائج مبينة في جدول رقم      

) ف( حيـث كانـت قيمـة         في كل من الصفات الشخصية والمهنية واإليمانيـة         0.05مستوى  

، كمـا   3.02الجدولية والتي تساوي    ) ف(ن قيمة   المحسوبة لكل محور من تلك المحاور  اكبر م        

  .0.05وهي  اقل من ) 0.000(أن قيمة مستوى الداللة لكل محور تساوي 

 

وهـي    )24.343(المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة     ) ف(     ولكن بصفة عامة بلغت قيمة      

 لجميع المجاالت   كما أن قيمة مستوى الداللة     )3.02( الجدولية والتي تساوي  ) ف(اكبر من قيمة    

توجد فروق ذات    أي ة مما يعني رفض الفرضي    0.05وهي اقل من      ) 0.000( مجتمعة تساوي 

في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمواصفات المعلم القدوة من وجهـة نظـر            داللة إحصائية   
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عنـد مسـتوى داللـة      ) اإلسـالمية، األقصـى، األزهـر     ( الطلبة تعزى  إلى متغير الجامعة         

05.0=α .      أن الفروق بين كل جامعة مع األخرى كانـت         ) 19(ويبين اختبار شفيه جدول رقم

 :ويرجع السبب في ذلك إلى أن لصالح الجامعة اإلسالمية، 

 والتي تملى على عضو هيئة التدريس       اإلسالمية التي تنطلق منها الجامعة      اإلسالمية الفلسفة   -1

 .ه سمتا خاصا في تعامله مع طلبت

 االلتـزام     إلـى  معايير اختيار عضو هيئه التدريس التي تتجاوز حدود التمكن في التخصص             -2

 . التدريسةالديني والخلقي لعضو هيئ

 

 
 

 درجة تمثل للفروق بين متوسطات آراء طلبة كلية التربية في(One Way ANOVA ) تحليل التباين األحادي 

 )اإلسالمية، األقصى، األزهر(   تعزى للنوع الجامعة قدوةأعضاء هيئة التدريس بمواصفات المعلم ال

 

 مستوى الداللة)ف( قيمة متوسط المربعاتدرجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد

 5.468 2 10.936 بين المجموعات

 الصفات اإليمانية 0.111 339 37.592 داخل المجموعات
  341 48.527 المجموع

49.308 
 

0.000 
 

 1.653 2 3.306 بين المجموعات

 الصفات الشخصية 0.142 339 48.077 داخل المجموعات
  341 51.382 المجموع

11.654 
 

0.000 
 

 1.507 2 3.014 بين المجموعات

 الصفات المهنية 0.168 339 57.023 داخل المجموعات
  341 60.036 المجموع

8.958 
 

0.000 
 

 2.713 2 5.426 بين المجموعات

 جميع المحاور 0.111 339 37.780 داخل المجموعات
  341 43.205 المجموع

24.343 
 

0.000 
 

 

 3.02 تساوي 0.05و مستوى داللة ) 399، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

 

 

 

 

 )18(جدول رقم 
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 )19(جدول رقم

 اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب متغير الجامعة

ن الفرق بي المحور

 المتوسطات
 األزهر األقصى اإلسالمية

 *0.481 *0.189  اإلسالمية

 *0.292  *0.189- األقصى

 الصفات اإليمانية

  *0.292- *0.481- األزهر

 *0.268 0.083  اإلسالمية

 *0.185  0.083- األقصى

الصفات 

 الشخصية
  *0.185- *0.268- األزهر

 *0.238 *0.137  اإلسالمية

 0.100  *0.137- األقصى

 الصفات المهنية

  0.100- *0.238- األزهر

 *0.338 *0.139  اإلسالمية

 *0.198  *0.139- األقصى

 جميع المجاالت

  *0.198- *0.338- األزهر
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 :الصيغة المقترحة لالرتقاء بمواصفات المعلم القدوة

 
لمين ، ومن األدب التربوي ، وكذلك من وذلك من خالل االستفادة من آراء بعض المربين المس

 .نتائج الدراسة

 

 :  االرتقاء بمواصفات المعلم القدوة في الجوانب اآلتية  •
 

 : الجانب األخالقي )    أ

 عقد ندوات مستمرة الهدف منها تذكير المعلمين باهللا واإلخالص في العمل ، وتقويـة               -1       

 األنبياء ، وأنهـم يبنـون عقـوالً وأجيـاالً           الوازع الديني ،وأن مهنتهم مماثلة لمهنة     

 . وتاريخاً ، فليتقوا اهللا فيمن يعلمون  

 . ضرورة تحلي المعلم باألخالق اإلسالمية أثناء تعامله مع طلبته -2       

 . وضع دستور أخالقي لمهنة التدريس -3       

ـ          -4        ي الفكـر التربـوي      ضرورة التعرف على آداب المعلم وأخالقياته ومسـؤولياته ف

 .اإلسالمي 

 ألصحابه وكيف كانـت قيـادة        عقد محاضرات وندوات تبين كيفية قيادة الرسول         -5       

 .أخالقية من الطراز األول 

 ضرورة اختيار المعلمين الجدد بناء على المعايير األخالقية باإلضافة إلـى الكفـاءة              -6       

 .العلمية 

واصفات المعلم القدوة وتوزيعه على المعلمين ليكون لهم مرشداً          بناء نموذج خاص بم    -7       

 . أثناء عملهم 
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 :الجانب المهني )   ب

شكل مستمر ليواكب التطور    ب عقد دورات ترتقي بمستوى المعلم المهني بحيث تكون          -1        

 .العلمي والحضاري 

شاركة في المؤتمرات العلمية بمـا        تشجيع المعلمين على القيام باألبحاث العلمية والم        -2       

 . المعلم من االطالع المستمر على كل ما هو جديد مكني

تشجيع المعلم في جميع المراحل على االرتقاء بنفسه في مجال التخصص ومطالعـة              -3       

المكتبة ، الخدمات ، وسائل االتصال الحديثة ،        ( كل جديد وتزويده بما يحقق ذلك       

 …. ( 

 

 :   ب الثقافي الجان)  جـ 

      عقد محاضرات ومؤتمرات علمية لعلماء في جميع التخصصات ليكون عند المعلـم            

 .من كل بستان زهرة 

 
 : الجانب االجتماعي )   د

  الحث على التفاعل االجتماعي من خالل احتكاك المعلم المباشر بالمجتمع ومشـاركة                  -1     

 .الناس في أفراحهم وأتراحهم 

 خدمة المجتمع بشكل فاعل من خالل المشاركة الفاعلة فـي المؤسسـات االجتماعيـة               -2     

 .المنتشرة في المجتمع 

 

 :   العالقات اإلنسانية )   هـ 

زيادة االهتمام بالجانب اإلنساني في التعامل بين الرؤساء والمرؤوسـين ، والفصـل                "  -1     

في اختالف في الرأي وبين طبيعة العالقة       بين واجبات العامل وما قد ينجم عنه أحياناً         

 ". األخوية بين الرؤساء والمرؤوسين بحيث ال يؤثر احدهما على اآلخر 

  )  .131 : 2000كلخ ، (          

على عطـاء     ئه لما لذلك من أثر       ضرورة وجود عالقات طيبة بين المعلم و زمال        -2     

 . المعلم 
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 : لك على النحو التالي وذ: تطوير عالقة المعلم بطلبته  •

  بصفة خاصة  ضرورة التمسك بالقرآن والسنة واالقتداء باألنبياء والرسل  وبنبينا محمد            .1

 . في كل زمان ومكان فهو قدوة لكل مقتد

 .تحلي المعلم بمواصفات المعلم القدوة أثناء تعامله مع طلبته  .2

 .يجب أن تسود روح اُألخوة والصداقة ما بين الطالب واألستاذ  .3

 .الصدق والعدل ضروريان إلرساء قواعد االحترام المتبادل وأساس القدوة  .4

مشاركة المعلم في أنشطة الطالب ولو مشاركة رمزية لها األثر اإليجابي الكبيـر علـى               . 5   

 .الطلبة 

 .أن يصبر على طلبته لما للصبر من تعويد الطالب نفسه على الصبر.  6   

لما لذلك من تقريـب     ) القرآن والسنة   ( دراسي ونصوص الوحي    أن يربط بين المقرر ال    .  7   

 .الطالب لدينه وفهمه له ، ومسايرته للتقدم العلمي والتكنولوجي 

 .أن تنسجم أفعاله مع أقواله لما لهذه الصفة من التأكيد على مصداقية أستاذ الجامعة .  8   

 .ب واإلخاء بين الطالب وأستاذه أن يخاطب طلبته بألفاظ مهذبة مما يشيع جوا من الح  . 9  

ضرورة اتصاف المعلم بالصبر والتوكل والعدل والتسامح لكي يؤدي عمله على أكمـل             . 10  

 .وجه

ضرورة أن يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة لما في ذلك من مراعـاة للفـروق                . 11  

 .الطبيعية بين الطالب وخاصة في الذكاء

 . م الستخدام العبارات التي تسيء إلى الطالب أو تشعرهم بالدونيةضرورة تجنب المعل. 12  
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ضرورة االهتمام براتب المعلم بحيث يغنيه عن السؤال وليتفرغ لعمله دون التفكير فـي              . 13  

 .  عمل آخر لتوفير الرزق لعياله

 

 )معلم المستقبل : ( اإلعداد الجيد للطالب الجامعي  •
طالبنا في قطاع غزة وما يواجهونه من مشكالت وتقديم حلـول   ال بد من دراسة واعية ألحوال     

 :علمية لها ، وال اقل من أن تقدم للطالب في الجامعات 

 .إعادة صياغة المنهاج الفلسطيني بما يتوافق مع عقيدة األمة ومصلحة الوطن  .1

 إثراء المناهج الجامعية وربطها بالدين اإلسالمي وذلك من خالل عمل دورات أو ورش              .2

ل للمحاضرين وربط المادة العلمية بالدين اإلسالمي واالطالع على آخر المعلومـات            عم

 .حول اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 

تقرير مساق يتعلق بأخالقيات المسلم لتقوية الروابط ما بين الطلبة أنفسـهم ومعلمـيهم               .3

 .ومجتمعهم ، ألنهم بعد ذلك سيصبحون هم المحاضرين في الجامعات 

ر مادة تتعلق بأهمية التواصل ما بين المسؤول والمرؤوسين ولما لذلك مـن تـأثير               تقري .4

 .على العمل وربطها بالتراث اإلسالمي والهدف من ذلك إعداد معلم جامعي

 

 : مهمة مؤسسات التعليم العالي  •
أن يتم اختيار المحاضرين على أساس األخالق الحسنة والتمكن من المـادة العلميـة ،                .1

 .تهم لطلب قدوةمألنه

 .تنمية مهارات المحاضرين من خالل دورات وورش عمل لزيادة التواصل مع الطلبة  .2

ستبانة يمألها الطلبة كتغذية راجعة للمحاضرين لالستفادة منها من قبل المحاضر           عمل ا  .3

لتعديل سلوكه وكذلك من قبل الجامعة  ، وهذه االستبانة تتعلق بالمواصفات الخلقية فـي               

 .في التمكن من المادة العلمية وطريقة عرضها التعامل وكذلك 
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 التوصيات والمقترحات

 :التوصيات /أوالً 
 :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي 

 . أوصى به المربون المسلمونالتيااللتزام باألخالق اإلسالمية  .1

 يقدمون من األفعال واألقوال إال ما     ضرورة أن يستشعر المعلمون بأنهم قدوة للطالب فال        .2

 .ينسجم مع دينهم وثقافتهم 

توجيه الطلبة إلى بناء عالقة أخوية مع معلميهم تستند إلى الحب والتفاهم والتعامل معهم               .3

 .بالمثل 

زيادة حرص المعلم على تقديم المعلومة بصورة مبسطة ومتدرجة ومسـتخدماً لوسـائل              .4

 .اإليضاح

أثناء مخاطبة الطالب ، ومخاطبتهم بأحب األسماء إليهم فهو بداية          ضرورة انتقاء األلفاظ     .5

 . التواصل والحكم على اآلخرين 

توجيه أعضاء هيئة التدريس إلى استلهام صفات المعلم القدوة التي أوضحها القـرآن و               .6

 .السنة 

ة االرتقاء بالجوانب الشخصية والمهنية لدى أعضاء هيئة التدريس ليرتقوا بدورهم بالعملي           .7

 .التربوية من جميع النواحي 

االختيار األمثل للمحاضرين في الجامعات بناء على األخالق الحسنة والتمكن من المادة             .8

 .العلمية، الن هؤالء سيصبحون قدوة للطلبة

مراجعة ما يقدم للطلبة من مواد علمية ومتطلبات جامعية ، وتعزيز المواد التـي تحـث              .9

 .والبعد عن الرذائل على األخالق وتدعو إلى الفضائل 

متابعة كل من المحاضرين والطالب للحفاظ على سمعة الجامعات بحيـث تكـون أداة               .10

للبناء ال للهدم ، واتخاذ اإلجراءات بحق من يخالف عقيدة األمة وعادات وتقاليد المجتمع              

 .وقوانين الجامعة

ث يكونوا قدوة   الحرص على اختيار المعلمين من المرحلة االبتدائية وحتى الجامعية بحي          .11

 .للطالب سواء في األخالق أو العلم 

إعداد برامج ودورات للمعلمين الموجودين حالياً لتحسين أدائهم من حيث األداء العلمي             .12

 .والخلقي

إعداد برامج ودورات إلثراء المنهاج حتى يتسنى عمل منهاج جديد يتالءم مـع ثقافـة            .13

 .المجتمع 



 116

وتأهيل أبنائها علمياً وخلقياً ولتعويض ما قد يعجز        على األسرة القيام بدورها في تربية        .14

 .عن تحصيله في المدارس 

كذلك على المسجد دور بارز في ربط الطالب بكتاب اهللا وحفظه وتفسـيره وقراءتـه                .15

مجوداً ونبارك الخطوات األخيرة  من الحفاظ لكتاب اهللا عز وجـل ، وال ننسـى دور                 

 .خالق الحسنة واحترام الكبير الوعاظ في المساجد للحث على التحلي باأل

والنوادي الرياضية لديها دور بارز في توجيه الباب وتأديبه وتربيته إن أحسن توجيههم              .16

 .لما يقضونه من فترات طويلة في ممارسة هواياتهم 

   وتقديم القدوات   عكذلك على وسائل اإلعالم المحلية تقديم الصورة االيجابية عن المجتم          .17

 .قديم القدوات الفاسدة الصالحة للنشء ال ت

 

 : المقترحات / ثانياً 
 :يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية 

 .مواصفات الطالب القدوة في ضوء التربية اإلسالمي من وجه نظر طلبة الجامعات  .1

 .اثر المعلم القدوة على الطالب وتحصيلهم العلمي من وجه نظر طلبة الثانوية العامة  .2

ة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لـدى أعضـاء هيئـة             مواصفات المعلم القدو   .3

 .التدريس من وجه نظر زمالئهم 

دراسة مقارنة بين مواصفات المعلم الفعال في الفكر الغربي ومواصفات المعلم القدوة في              .4

 .الفكر اإلسالمي 

 . على سلوك الطالب مع معلميهم وزمالئهمإلسالميةاثر التربية ا .5
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 المصادر والمراجع

 :المصادر / أوال 

 .تنزيل العزيز الرحيم القرآن الكريم * 
 ، تحقيق تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم و المتعلم) : 2002(ابن جماعة ، بدر الدين      .  1

 .السيد محمد هاشم الندوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
 ، تحقيق   تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم       ): 1994( اعة ، بدر الدين     ابن جم . 2

 ) .السيد محمد هاشم الندوي ، رمادي للنشر ، السعودية ،الرياض 

، ،مؤسسة )شعيب األرناؤوط(،تحقيق  صحيح ابن حبان):م1993(ابن حبان،محمد . 3

 .الرسالة،بيروت

 . مؤسسة قرطبة ، القاهرة  ، مسند اإلمام احمد بن حنبل: ) ت . د ( ابن حنبل ، احمد  .  4

، ) شعيب االرناؤوط (  ، تحقيق مسند اإلمام احمد بن حنبل : )2001( ابن حنبل ، احمد .  5

 .مؤسسة الرسالة بيروت 

 ، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ، آداب المعلمين:  )1972( ابن سحنون ، عبد السالم . 6

 . ة دار الكتب الشرقي

 . ،  دار البيان الحديثة ، القاهرة البداية و النهاية ) : 2003( ابن كثير ، إسماعيل . 7

ختار  ، مؤسسة الم   1 ، ط    1 ، ج    تفسير القرآن العظيم  ) :  م   2001( ابن كثير ، إسماعيل ،      . 8

 .  القاهرة ،

بشار عواد  ( قيق  ، تحسنن ابن ماجه ):  1998( ابن ماجة ، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد . 9

 .،  دار الجيل ، بيروت  ) معروف 

 ، تحقيق محمد عبد الباقي، مطبعة       سنن ابن ماجة  ) : ت.د(ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد اهللا        . 10

 .دار إحياء الكتب العربية ، بيروت 

 عبد البر   – ، تحقيق محمد رواس قلعة جي        دالئل النبوة  : )1986( االصبهاني ، أبو نعيم     . 11

 . ، دار النفائس، بيروت 3 ، ط 2باس، ج ع

 . ،بيت األفكار الدولية،الرياضصحيح البخاري:) 1998(البخاري، محمد بن إسماعيل . 12

كتاب الجامع ألخالق الراوي  وآداب  ): 1981 (  أحمد على بن ثابت الخطيب،البغدادي . 13

 . الكويت،كتبة الفالح  تحقيق الدكتور محمد رأفت سعيد ، الطبعة األولى ، م، السامع

 ، تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخران        مصابيح السنة ) :1987( البغوي، الفراء   . 14

 .، دار المعرفة، بيروت1 ، ط3، ج
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 . ، دار لينا ، القاهرة  أيسر التفاسير ) :2002( الجزائري ، أبو بكر جابر . 15

 . دار الوفاء ،ديث مع كتاب األماختالف الح ):1986 ( محمد بن إدريسالشافعي،. 16

 ، تحقيـق  مسند اإلمام احمد بن حنبـل  ) : 2001( الشيباني ، أبو عبد اهللا احمد بن محمد    . 17

 .، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1 ، ط41 ، ج 4شعيب االرناؤوط ، مجلد 

، تحقيـق    منية المريد في آداب المفيد والمستفيد     ) :1983(العاملي ، زين الدين بن أحمد       . 18

 .عبد األمير شمس الدين ، الشركة العالمية للكتاب 

دار الريـان   ،   فتح الباري بشرح صحيح البخـاري      ) :1986(العسقالني ، أحمدابن حجر     . 19

  .  للتراث

 .  دار إحياء الكتب العربية ، بيروت إحياء علوم الدين) : ت . د( الغزالي ، محمد . 20

 .، دار الفجر للتراث ، القاهرة1، طوالترهيب رغيبالت )2000(المنذري ، زكي . 21

مكتب (  ، تحقيق سنن النسائي) م 1999(النسائي ، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب . 22

 .، دار المعرفة ، بيروت ) تحقيق التراث 

 ، المكتب الثقافي ،  صحيح مسلم بشرح النووي ) 2001 (   مسلم بن الحجاج، النيسابوري. 23

 .القاهرة 

 ،  1 ، ج    1المستدرك على الصحيحين ، مـج       ) ت  . د  ( النيسابوري ، محمد بن عبد اهللا       . 24

 . دار المعرفة 

 . ، دار ابن حزم، لبنان 1 ،طسنن أبي داود  : )1998(أبو داود ، سليمان ابن األشعث .  25

، دار  ، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب   آداب المعلمين : )1972(بن سحنون ، محمد  . 26

 .الكتب الشرقية ، تونس

، ابـن   1 ،ط صحيح مسلم :) 2002(،)هـ261-204(مسلم ، أبي الحسن مسلم بن الحجاج        . 27

 .رجب القاهرة
 

 : المراجع / ثانياً
   ،  دارا لمطبوعات الجديدة ، نحو تطوير اإلدارة المدرسية ) :1991( احمد ، احمد . 28

 35 .القاهرة

 .  دار الفرقان القدوة في السيرة النبوية ، ): 2004( األسمر ، احمد رجب .29

 .،الطبعة الثالثة ،غزة أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم: )1994(األغا، إحسان  . 30

   ، مشاهير الفكر التربوي عبر التاريخ ) :1999( اإلنسي ، عبد اهللا و صالح ، باقارش . 31

 .   3ط      
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ـ    ( ،  التربية في اإلسالم    :) 1967( األهواني ،  أحمد فؤاد       .32     للفكـر   ةوهو دراسـة تحليلي

 .مكتبة إحياء التراث اإلسالمي ، مكة.دار المعارف ) التربوي عند القابسي 

 ، دار المعرفـة     مهنة التعليم وادوار المعلـم    ): ت  . د( البوهي ، فاروق ولطفي ، عنتر       . 33 

 .الجامعية 

 ، دار ابن حزم ،        رسالة المعلم وآداب العالم والمتعلم    :)  2002( البيانوني ، عبد المجيد     . 34 

 .بيروت ، لبنان
 ، دار األنـدلس     الفكر التربوي عند ابـن رجـب الحنبلـي        :) 1996( الحجاجي ، حسن    . 35

 .الخضراء ، جدة

القدوة وأثرها في التنشـئة االجتماعيـة لتالميـذ         :) 1997( الخطيب ، محمد بن شحات      . 36

 . ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياضيةالمرحلة االبتدائ

  ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا فلسفة التربية اإلسالمية : )1988( الشيباني ، عمر التوم . 37

تاريخ الفكر التربـوي ونظـام التعلـيم فـي           ):1997( ، فؤاد ، سليمان ، محمد        العاجز   .38

  ، مطبعة مقداد ، غزةفلسطين
 .القاهرة, المكتب الفني للنشر , االجتهاد في اإلسالم : )1959(  ،  محمد مصطفي العراقي. 39

  . القاهرة ، ، دار الدعوة خلق المسلم: )1986(  الغزالي ، محمد. 40

 مكتبـة   6، ط   3، ج المـنهج الحركـي للسـيرة النبويـة       ) 1990(الغضبان، منير محمد    . 41

 .المنار،األردن

 لندن , دارف المحدودة , الغرائز عالقتها بالتربية )  1985( الغمراوي ، محمد حسنين . 42

دار مـايو   , القدوة الطيبة في اإلسالم وقضايا إسـالمية       ) 1989( الفاسي ،  شمس الدين      . 43

 . القاهرة, الوطنية للنشر 

 .  ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس اصول التربية : ) 1985( الفنيش ، احمد علي . 44

 .   ،   دار الفكر ، بيروتالقاموس المحيط) 1983( روز ، أبادي الفي. 45

 ، الجامعة المفتوحة ، ليبيا ، نظريات التعلم والتعليم : ) 1990( القذافي ، رمضان محمد . 46

 .طرابلس

 ، الطبعة األولـى ، مؤسسـة الرسـالة ،           الرسول والعلم   :) 1984(القرضاوي ، يوسف    . 47

هكذا ظهر جيل صالح الـدين وهكـذا         : )1994( ماجد عرسان   الكيالني ،   . 59. بيروت

 .  المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  ،عادت القدس

 ، دار الوفـاء ،      4 ، ط     الرحيـق المختـوم    : ) 2001( المباركفوري ، صفي الـرحمن      . 48

 .القاهرة
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مفتوحة ، ليبيا ،  ، الجامعة الالمعلم والوسائل التعليمية: ) 1993(المصراتي ، عبد القادر ،. 49

 .طرابلس 

 . ، مطبعة المقداد ، غزة أصول التربية اإلسالمية : )1995( النباهين ، علي سالم . 50

 أصول التربية اإلسـالمية وأسـاليبها فـي البيـت           :) 1983( النحالوي ، عبد الرحمن     . 51

 . ، دار الفكر، دمشق 2  ، ط والمدرسة والمجتمع
أصول التربية اإلسـالمية وأسـاليبها فـي البيـت          :)  1979( النحالوي ، عبد الرحمن     . 52

 . ، دار الفكر، دمشق 2  ، ط والمدرسة والمجتمع
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  ) 1( ملحق رقم 

 

 ستبانة في صورتها األوليةاال
 

 .حفظه اهللا :                                 ر األخ األستاذ الدكتو

 

 :تحية طيبة وبعد 

مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى " يقوم الباحث بإعداد استبانه حول 

 ." كليات التربية من وجه نظر طلبتهم معلميتمثلها لدى

 

 : وتشمل اإلستبانة ثالثة  مجاالت هي 

 .لمواصفات اإليمانيــة  ا:  المجال األول 

 .المواصفات الشخصيــة : المجال الثاني 

 .المواصفات المهنـــية : المجال الثالث 

 

ونظرا ألنكم أصحاب خبرة في هذا المجال فان الباحث يرجو منكم تحكيم هذه اإلستبانة وإبداء 

 .الرأي فيها من حيث مدى موافقتها لمحورها وصحة صياغتها لغويا 

 

 ل الشكر والتقدير على تعاونكم ،،،ولكم جزي
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الباحث

 عاطف سالم أبو نمر

 أصول التربية:  قسم –كلية التربية 
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 :الصفات اإليمانية / أوالً 
الفقرة من حيث صحة 

 االنتماء

الفقرة من حيث دقة الصيغة 

 اللغوية

 

 الرقم

 

 الفقرات

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

     سليم العقيدة  .1

     يتحلى بالخلق الحسن مع طلبته .2

     انة في معامالته مع طلبتهيلتزم األم .3

     العدل والمساواة بين طلبته .4

     يحرص على الصدق في حديثه .5

     يلتزم بمواعيده مع طلبته .6

     يؤدي عمله بإخالص  .7

     يصبر على طلبته  .8

     يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها .9

     يفتي المتعلم بحدود علمه ومعرفته .10

     يضحي بالوقت والجهد من اجل طلبته .11

     يتميز بااليجابية نحو القيم الخلقية .12

     ملتزم بالمظهر اإلسالمي .13

     يحرص على تعليم الطلبة ونقل الخبرة إليهم .14

     يشارك الطلبة أفراحهم وأتراحهم  .15

 يربط بين المقرر الدراسي ونصوص الوحي  .16

 ) .قرآن والسنة ال( 

    

     يتعامل مع طلبته على أساس اإلخوة والصداقة  .17

     يحفظ لسانه من الوقوع في اإلثم  .18

     تنسجم أفعاله مع أقواله .19

يدعو لمن كان له فضل عليه من العلماء  .20

 والمعلمين
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 : مجال المواصفات الشخصية / ثانياً 
الفقرة من حيث دقة الصيغة  قرة من حيث صحة االنتماءالف

 اللغوية

 

 الرقم

 

 الفقرات

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

     يتفاني في العمل .1

     الحرص على إزالة سوء التفاهم بين طلبته .2

     يتواضع مع طلبته  .3

     يستخدم المرح والدعابة لدفع الملل والسآمة  .4

      وهيئتهاالهتمام بمظهر .5

     يخاطب طالبه بأحب األسماء إليهم .6

     يتسامح مع طلبته  .7

     يتودد للمتعلمين ويظهر حبه لهم  .8

     الثناء على زمالئه بما يستحقونه من أوصاف  .9

      يتصف بالتوافق النفسي واالتزان االنفعالي .10

     يتعامل مع طالبه بهدوء وروية .11

     يستخدم األلفاظ المهذبة مع طالبه  .12

     يعطف على المتعلمين ويرفق بهم .13

     يحترم آراء طالبه .14

     يسأل عن طالبه أثناء غيابهم .15

     يتميز بالقدرة على اإلقناع بالحجة والبرهان  .16

     يتصف بالقدرة على التعبير والبيان .17
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الفقرة من حيث دقة الصيغة   من حيث صحة االنتماءالفقرة

 اللغوية
 

الرقم

 

 الفقرات
 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي 

     يتدرج في تقديم المعلومة لطالبه .1

     يستخدم الوسائل اإليضاحية .2

     يستخدم أساليب و طرائق متنوعة .3

     يحرص على تزويد الطلبة بمعلومات جديدة .4

     ى ربط العلم بالعمل والتدريبيحرص عل .5

     يعتدل في استخدام الثواب والعقاب .6

     يستخدم التكرار لترسيخ المعلومة .7

     يشارك طلبته في بعض أنشطتهم .8

     يستثير دافعية طلبته بما يحقق األهداف التعليمية .9

     يشجع لطلبته على القراءة والبحث .10

     ليب متنوعة في التقويميستخدم أسا .11

     يتميز بالقدرة على ضبط الصف بكفاءة .12

اإللمام بما يستحدث في تكنولوجيا التعليم وطرق  .13

 التدريس
    

     يراعي الفروق الفردية بين طالبه .14
     يوظف مهارات الصوت والحديث بشكل سليم .15

     يتميز بالتمكن من مادته العلمية .16

      بالثقافة السائدة في المجتمعم يتحلى باإللما .17

 

  

 

مجال المواصفات المهنية/  ثالثاً



 130

  )2( ملحق رقم 
 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين لالستبانة
 

 

 اسم الدكتور

 

 القسم

 

 الجامعة

 الجامعة اإلسالمية قسم أصول التربية فؤاد العاجز: األستاذ الدكتور 

 الجامعة اإلسالمية بيةقسم أصول التر محمود أبو دف : الدكتور األستاذ 

 الجامعة اإلسالمية قسم علم النفس جميل الطهراوي: الدكتور

 جامعة األقصى قسم أصول التربية محمد صادق: الدكتور 

 جامعة األقصى قسم أصول التربية حمودة شراب: الدكتور 

 الجامعة اإلسالمية قسم علم النفس أسامة المزيني: الدكتور 

 الجامعة اإلسالمية قسم علم النفس يل دخان بن:       الدكتور 

 الجامعة اإلسالمية  قسم أصول التربية سليمان المزين: الدكتور 
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  ) 3( ملحق رقم 

 

 ستبانة في صورتها النهائيةاال
 

 .حفظه اهللا :                                    األخ األستاذ الدكتور 

 

 .تحية طيبة وبعد 

مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى  "حث بإعداد استبانه حول يقوم البا

 ." كليات التربية من وجه نظر طلبتهم معلميتمثلها لدى

 

 : وتشمل االستبانة ثالثة  مجــاالت هي 

 .المواصفات اإليمانيــة :  المجال األول 

 .المواصفات الشخصيــة : المجال الثاني 

 .ـة المواصفات المهنيــ: ث جال الثالالم

 

ستبانة وإبداء ن الباحث يرجو منكم تحكيم هذه االونظرا ألنكم أصحاب خبرة في هذا المجال فا

 .الرأي فيها من حيث مدى موافقتها لمحورها وصحة صياغتها لغويا 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم ،،،
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الباحث

 عاطف سالم أبو نمر

 أصول التربية:  قسم –كلية التربية 
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الرقم

 

 الفقرات

 بدرجة

 كبيرة

درجة ب

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

    يتصف بسالمة العقيدة  .1

    يتحلى بالخلق الحسن مع طلبته .2

    يلتزم األمانة في معامالته مع طلبته .3

    يعدل بين طلبته .4

    يحرص على الصدق في حديثه .5

    يلتزم بمواعيده مع طلبته .6

    يؤدي عمله بإخالص  .7

     يصبر على طلبته .8

    يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها .9

    يجيب المتعلم في حدود علمه ومعرفته .10

    يضحي بالوقت والجهد من اجل طلبته .11

    يتميز باتجاه ايجابي نحو القيم الخلقية .12

    يلتزم بالمظهر اإلسالمي .13

يحرص على تعليم الطلبة ونقل الخبرة  .14

 إليهم

   

    يشارك الطلبة أفراحهم وأتراحهم  .15

يربط بين المقرر الدراسي ونصوص  .16

 ) .القرآن والسنة ( الوحي 

   

يتعامل مع طلبته على أساس اإلخوة  .17

 والصداقة 

   

    يحفظ لسانه من الوقوع في اإلثم  .18

    تنسجم أفعاله مع أقواله .19

    يذكر معلميه وأساتذته بخير .20

 

:مجال المواصفات اإليمانية / أوالً
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 : مجال المواصفات الشخصية  / ثانياً
 

 

 الرقم

 

 الفقرات

بدرجة     

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

    يتميز بفصاحة التعبير وحسن البيان .1

    يحرص على التوافق بين طلبته .2

    يتواضع لطلبته  .3

    يستخدم المرح والدعابة لدفع الملل والسآمة  .4

    هر والهنداميهتم بحسن المظ .5

    يخاطب طلبته  بأحب األسماء إليهم .6

    يتسامح مع طلبته  .7

    يتودد للمتعلمين ويظهر حبه لهم  .8

   يثني على زمالئه بما يستحقونه من أوصاف  .9

     يتحكم في انفعاالته  .10

    يتعامل مع طلبته بهدوء وروية .11

    ع طلبته يستخدم األلفاظ المهذبة م .12

     يرفق بالمتعلمين ويعطف عليهم  .13

    يحترم آراء طلبته .14

    يسأل عن طلبته أثناء غيابهم .15

    يتميز بالقدرة على اإلقناع بالحجة والبرهان  .16

    يتميز بشخصية جذابة .17
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 :مجال المواصفات المهنية  /  ثالثاً

 الفقراتالرقم
 بدرجة

 كبيرة

جة بدر

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

    يتدرج في تقديم المعلومة للطلبة .1

    يستخدم وسائل اإليضاح .2

    يستخدم أساليب متنوعة في شرحه .3

    يحرص على تزويد الطلبة بمعلومات جديدة .4

    يربط بين الجانب النظري والعملي .5

    يستخدم أسلوب الثواب والعقاب بحكمة .6

    م التكرار لترسيخ المعلومةيستخد .7

    يشارك طلبته في بعض أنشطتهم .8

يستثير دافعية طلبته بما يحقق األهداف  .9

 التعليمية

   

    يشجع طلبته على القراءة والبحث .10

    يستخدم أساليب متنوعة في التقويم .11

    يتميز بالقدرة على ضبط القاعة بكفاءة .12

تحدث في تكنولوجيا التعليم  يواكب ما يس .13

 وطرق التدريس

   

    يراعي الفروق الفردية بين طالبه .14

    يوظف مهارات الصوت والحديث بشكل سليم .15

    يتصف بالتمكن من مادته العلمية .16

     بالثقافة السائدة في المجتمعم يتحلى باإللما .17

 
 


