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 فلسفة إعداد المعلم المسلم
 

 زياد الجرجاوي. د
هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع الفلسفة التربوية الموضوعة العـداد المعلـم المسـلم                 ت: لخصم

،وللوصول الى هذا الهدف قام الباحث بالرجوع إلى بعض الدراسات السابقة حول هذا الموضوع ولإلجابة 

مشكلة الدراسة اعتمد الباحث على المـنهج األصـولي ، والمـنهج            عن تساؤالت اإلجابة المطروحة في      

هذا وقد بدأ الباحث دراسته بالمقدمة ، ثم مشكلة الدراسة، عرض فيها معاناة المعلم ،               . الوصفي التحليلي   

ـ وأزمة إعداده ، ثم تحدث عن أهمية الموضوع من الناحية التربوية ، ثم عرض أهداف الدرا                ة التـي   س

هداف ، بعدها مصطلحات الدراسة ، بين خاللها المصطلحات الصعبة ، كمـا تتنـاول               وصلت إلى ستة أ   

حدود الدراسة ومناهجها ،ثم قام الباحث باإلجابة عن أسئلة الدراسة الستة ، وتبع ذلك خالصـة وخاتمـة                  

ضرورة إعـادة   : جمع خاللها موضوع الدراسة ، ثم وضع التوصيات ، والمقترحات ، وكان من أبرزها             

فلسفة إعداد المعلم وتأصيلها إسالميا على ضوء الكتاب والسنة واالستفادة مما توصلت إليه البحوث صوغ 

والدراسات العربية واألجنبية في مجال إعداد المعلم بشرط عدم مخالفتها للعقيـدة اإلسـالمية ، وكـذلك                 

 .ضرورة إعداد المعلم المسلم الداعية إلى اهللا في كافة التخصصات العلمية 

 المقدمة : الً وأ

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتـوا العلـم          ( لحمد هللا رب العالمية القائل في محكم التنزيل         ا

إنمـا بعثـت    ( والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين الذي قال          }11المجادلة  {) درجات

أمـا بعـد ،     .... دين   وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال         1/229ه  جابن ما ) معلما  

فلقد اهتمت التربية اإلسالمية بالمعلم اهتماما بالغا لكونه الركيزة األساسية في العملية التربويـة ،               

 أبـو داوود    {) العلمـاء ورثـة األنبيـاء       ( وعليه يقع العبء األكبر في تطويرها وإثرائها وألن         

رف والمهارات ، لذلك توجب علينـا        ، فالمعلم هو الذي ينقل االتجاهات  والقيم والمعا         }3/3641

فالمعلم في  . إعداده، وتأهيله ، وتعليمه ، وتثقيفه ، ليصبح معلماً ناجحاً داعية إلى اهللا في كل حين                 

يوجز الشافعي دور المعلم بعبارة     . المجتمعات اإلسالمية األولى كان مثالً يحتذى به في كل شيء           

 لمرشد يعايشه ويتبعه ويقتدي به فيغرس فيه مع العلم          بليغة لطيفة ، فالمتعلم في نظره بحاجة فعالً       

مجموعة من الفضائل،واألخالق يتحول بها المتعلم من كائن عضوي ، إلى كائن اجتماعي ، يجد               

 ملـك  {.بالعلم وحده يحس اإلنسـان بحياتـه الحقيقـة الطيبـة     .في العلم ذاته ويحقق به إنسانيته       

تماعية أحدثت اختالفاً جذرياً في مهمة المعلم ومكانته         ، ان التغيرات االج    }64،ص19989وزميله،

التي يمنحها إياه اإلسالم ، فمعلم اليوم ينظر إليه على أنه مجرد موظف يتقاضى راتبا من الدولـة        
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،أو من مؤسسة خاصة، لقاء مسئوليات محـددة يقـوم بهـا وتنتهـي واجباتـه بانتهـاء هـذه                    

 فـإن مهنـة التعلـيم       { الذي نطلقه على هذا الوضـع        المسئوليات،وال تتعداها، وأياً كان الوصف    

 ،والدراسة الحاليـة تحـاول إلقـاء        } 1983،117 حسين ، وزميله ،      {  }أصبحت عمالً تجارياً    

 .الضوء على فلسفة إعداد المسلم 

 مشكلة الدراسة : انياً ث

شكلة إعـداد   لمجتمع اإلسالمي من صعوبات ومشكالت عديدة ،من بينها، م        اعاني نظم التعليم في     ت

المعلم المسلم ليكون داعية إلى المولى عز وجل ، فمن المعروف أن الفلسفة التربويـة والسياسـة      

التعليمية على ضوئها توضع وتبنى نظم ومناهج تعليم المعلم المسلم ، ونحن في األغلـب األعـم                 

وانحطاط الجانب  نتجه بأنظارنا إلى الغرب، على الرغم مما تعانيه أنظمة العرب في تدهور القيم              

إال أننا نصر على نقل المرض إلى مجتمعنـا اإلسـالمي متمسـكين بالقشـور ،                ... االجتماعي  

لقد نقلت لنا الترجمات والبعثات وغيرها ، الغث والثمين بقصد أو بـدون             .وزخرف الحياة الدنيا    

 ما فرطنـا فـي      {ل  قصد انبهاراً أو تمسكاً بحبال العنكبوت ، متناسين عقيدتنا ، وكتاب ربنا القائ            

" بعقدة الخواجة   "  ، لقد قادنا التقليد األعمى أو ما يسمى          } 38 سورة األنعام ،   }{الكتاب من شيء    

غايـة أصـبحت    " اإلنسان المؤمن   " إلى تغير مهمة التربية ، وغاياتها فبدالً من أن يكون إعداد            

 ومرضاته أصبح عمله مهنـة      وبدالً من أن يكون عمل المعلم لوجه اهللا       " المواطن الصالح   " إعداد  

يرتزق منها ، إن المعلم اليوم يعيش أزمة حقيقية في تكوينـه التربـوي والمهنـي ، ووضـعه                   

فاألمر جد خطير يحتاج منا إلـى وقفـة جـادة ،            . االجتماعي واالقتصادي ،والثقافي ،والنفسي     

لدعوة إلى اهللا ، وفي     ومتأنية للتخفيف من ضنكه ونصبه  ووصبه حتى ال يعاق أدائه لرسالته في ا             

 .تخريج الدعاة الذين يصلح بهم المجتمع ويسود 

تأتي هذه الدراسة محاولة من الباحث لوضع بعض الخطوط العريضة التي قد يستنير بها بعض               و

ستراتيجيات الالزمة للتأصـيل    الالباحثين عند وضعهم لفلسفة إعداد المعلم المسلم ووضع بعض ا         

ية المنبثقة من كتاب اهللا العزيز وسنة نبيه الكريم صلى اهللا عليه وسلم،             اإلسالمي ، لتطوير المنهج   

 :بناء على ما سبق ذكره يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي و

فرع مـن هـذا التسـاؤل       تس ما واقع الفلسفة التربوية الموضوعة العداد المعلم المسلم ؟  وي           

 : التساؤالت الفرعية التالية 

 بررات وضع فلسفة تربوية العداد المعلم المسلم ؟ ا مم .1

 ا األهداف التربوية العامة الالزمة العداد المعلم المسلم ؟ م .2
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 بيعة المقررات الدراسية التي تدرس للطلبة في كليات التربية ؟ طا م .3

 ي ينبغي أن تتوفر في المعلم المسلم ؟ تا السمات األساسية الم .4

 لواجب اتباعها لوضع منهج اعداد المعلم المسلم ؟ ا االستراتيجيات التربوية ام .5

 أهمية الدراسة : الثاً ث

عد فلسفة إعداد المعلم المسلم الخطوة األولى في إصالحه وتربيته فهي جزء ال يتجزأ من الفلسفة                ت

التربوية العامة للمجتمع ، وهي في أبسط معانيها مجموعة المبادئ العامة التي حددت في شـكل                

ناسق لتكون بمثابة الموجه والمرشد لعمليات إعداد المعلمين وتدريبهم ، وفلي المجتمـع             متكامل مت 

اإلسالمية البد أن ترتبط الفلسفة فيه بكتاب اهللا وسنة نبيه المطهرة وبآثـار وممارسـات السـلف                 

ـ التربوي األصيل ونتائج الدراسـات واألب      الصالح وبمعطيات الفكر   اث والتجـارب التربويـة     ح

 }15 ،ص1980 الشيباني ، {وعلى األخص ما كان فيها متعلقاً بإعداد المعلمين  والنفسية 

 : الحالية تعد مهمة لآلتي الدراسةو

 .كونها خطوة في طريق التأصيل اإلسالمي لتربية المعلم ل .1

ة الحديثة التي أوصت بها كثير من نتائج المؤتمرات والندوات          يألنها إحدى صيغ الترب   و .2

 .ضرورة تبنيها المحلية والدولية و

 .ما تنبع أهميتها من أنها تتناول مفهوم اإلسالم لتربية المعلم المسلم الداعية الى اهللا ك .3

ما أن هذه الدراسة مهمة ألنها إحدى طرائق مواجهة التحـديات المتنوعـة ألسـاليب               ك .4

 . يةالتغريب ، والتذويب والعولمة التي تحاول جاهدة التسلل إلى مناهجنا التربوية والتعليم

نبه هذه الدراسة المسؤولين والمهتمين بالتربية اإلسالمية إلى ضـرورة تبنـي فلسـفة              ت .5

 . تربوية إسالمية واضحة المعالم العداد المعلم المسلم ليكون داعية إلى اهللا

 دراسة لأهداف ا: ابعاً ر

 .عرفة مبررات وضع فلسفة تربوية العداد المعلم المسلم م .1

 .وية العامة الالزمة العداد المعلم المسلم لتعرف على األهداف التربا .2

 . لكشف عن االستراتيجيات التربوية الواجب اتباعها لوضع منهج إعداد المعلم المسلم ا .3

 .ي تدرس للطلبة في كليات التربية تلتعرف على طبيعة المقررات الدراسية الا .4

 .عرفة السمات األساسية والتي ينبغي أن تتوفر في المعلم المسلم م .5
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 مصطلحات الدراسة  : امساًخ

 :الباحث تبنى المصطلحات التالية في دراستهو

خطط منظمة وفق النظريات التربوية تقوم بها مؤسسـات تربويـة            : رامج إعداد المعلمين  ب .1

تزويد الطالب بالخبرات العلمية ، والمهنية ، والثقافية بهدف تزويد مدرسي المستقبل            لمتخصصة  

  }221 ،2003حافظ ،{ تمكنهم من النمو المهني وزيادة اإلنتاجية التعليمية بالكفايات التعليمية التي

يعرفه الباحث إجرائياً في هذه الدراسة المتخصص الذي يتلقى النـاس عنـه العلـم               : لمعلم  ا .2

 .والمعرفة والمهارة والتوجيه واإلرشاد والنصح والوعظ واالتجاهات والقيم والعادات والتقاليد 

دى مكونات النظام والتي تشمل خصائص النتاجات النهائية أو خصائص          هي إح  : لمخرجاتا .3

 .الخريجين، ومدى قدرتهم على اكتساب األهداف ، لتحقيق الكفايات الخارجية

منظومة الغايات واألهداف ، والمرامي التربوية الكبرى للمجتمع والتـي           : يةولسياسة الترب ا .4

 }27،ص1992عبد اللطيف،{.تشكل إطارا فكرياً ومرجعياً للنظام التعليمي

عثمـان  {. التغير في المكانة االجتماعية إلى األفضل أوالـى األسـوأ            : لحراك االجتماعي ا .5

 }32،ص1992،

لق على الثقافة التي يكتسبها المتعلم من خالل البيت والمجتمـع وال            طت : لتنشئة االجتماعية ا .6

 .دخل للمؤسسات الرسمية فيها 

 عبيـدات   {.ل التي يحملها الفرد والتي توجه سلوكه وممارساته       تعني التوجهات والمث  : لقيم  ا .7

،1992،215{  

دال التي تشكل في    بهي نسق متكامل من األساليب والطرائق واإلجراءات واأل        : ستراتيجيةا .8

مجموعها اتجاهاً عاماً أو خط سير أو مسار واضح المعالم يؤدي اتباعـه إلـى الوصـول إلـى                   

  } 1992،228لطيف ،  عبد ال{. المرامي والغايات 

هي النشاط الفكري المنظم الذي تتخذ الفلسفة وسـيلة لتنظـيم العمليـة التربويـة               : لفلسفة  ا .9

 أبـو   {. اف التي ترنو إلى تحقيها في سبيل ضبط العملية التربوية           دوتنسيقها وتوضيح القيم واأله   

 }41 ،ص1988العينين ،،

 : التالية تحدد الدراسة بالحدود ت:حدود الدراسة  : ادساًس

تقتصر هذه الدراسة على فئة المعلمين الذين يحددهم التعريف االصطالحي          : لحدود البشرية ا - أ

 .لهم
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ناول هذه الدراسة فلسفة إعداد المعلم المسلم طبقـاً لمـا ورد فـي              تت  : لحدود الموضوعية ا - ب

علومات التـي   القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وتحليلها والربط بينها وبين الم            

 .توصلت إليها كثير من الدراسات واألبحاث الحديثة في هذا المجال لالستفادة منها 

 في الدراسة  مناهج البحث المستخدمة: ابعاً س

 القواعد العامة والمعايير والبحوث العلمية التي       {الذي يعرف على أنه      : نهج البحث األصولي  م - أ

 أو هو بـذل     }1975،34 الدريني ،  {حكام من األدلة التفصيلية     يتوصل بها المجتهد إلى استنباط األ     

 األدلة الشرعية   نأقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية م           

 } 1988،43 صالح ،{

هو الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها واستخراج االسـتنتاجات           : لمنهج الوصفي التحليلي  ا - ت

  }149،ص1988عبد الجيار ، { والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث منها ذات الداللة

 الدراسات السابقة : امناً ث

ستخدم الباحـث   ا: ] الجامعة وإعداد المعلم    [ عنوانب)  1974(ندي  فراسة محمد حامد اال   د .1

 ، المنهج الوصفي التحليلي في دراسته التي هدفت إلى الكشف عن دور الجامعة في إعداد المعلـم             

وقد توصل الباحث في دراسته إلى ضرورة إجراء تعديل في برامج إعداد المعلمـين ليسـتطيعوا         

قد يعهد إليهم بها نتيجة لذيوع التكنولوجيا التربوية ، وكلـك تغييـر    النهوض بالمهام الجديدة التي   

 ظروف تدريب المعلمين بغية إعداد مربين في المقام األول ، ال مجرد اختصاصـيين فـي نقـل                 

وحاول الباحث بيان دور الجامعة في إعداد المعلم وبين عالقة التربية بـالتغير        .المعارف المقررة   

 .العالمي وعالقة المعلم بالمجتمع ثم تحدث عن مشكالت المعلمين وطرائق إعدادهم 

السبيل الى بناء فكـر تربـوى إسـالمى لـدى           [ عنوان  ب) 1992(راسة بشير الحاج توم     د .2

الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته والتي هدفت التعرف إلـى أسـباب             ستخدم  ا: ]المعلم

غياب الفكر التربوي الواضح لدى المعلم في البالد العربية واإلسالمية وقد توصل إلى أن ذلك ال                

يعزى فقط إلى محتوى مقررات وكتب فلسفة التربية التي تدرس للطالب في كليات التربية كمـا                

ا هو نتيجة أسباب عدة ، من أهمها سوء اختيار المعلـم ، وغيـاب التوجيـه                 يظن البعض ، وانم   

لتزام أساتذة كليات التربيـة بـالمنهج العلمـي         ااإلسالمي للتخصصات العلمية والمهنية ، وعدم       

وكما قـدم النقـد إلـى الفلسـفة         ،اإلسالمي ، وإهمال النشاط الثقافي الجاد خارج أوقات الدراسة          

تي اقترحتها استراتيجية تطوير التربية العربية على اعتبار أنها ليسـت الحـل             التربوية العربية ال  

 . المنشود لبناء فكر تربوي أصيل لدى المعلم المسلم
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آداب المعلم المعلم المسلم وواجباته خـالل       [ عنوان  ب 1996راسة محمد علي ابو رزيزة      د .3

االستنباطي ، وهدفت دراسته إلى     استخدم الباحث المنهج الوصفي  والمنهج       : ] الموقف التعليمى   

تعرف على مقدار   لإبراز أهم آداب المعلم المسلم وواجباته التربوية خالل الموقف التعليمي ، فتم ا            

توفر بعض هذه اآلداب اإلسالمية والواجبات التربوية لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربيـة              

لباحث ، أن تربية المعلم المسلم واعداده بشكل        من أبرز النتائج التي توصل إليها ا      .بمكة المكرمة   

جيد يجب أن ترتكز على مجموعة من اآلداب الدينية  والشخصية واالجتماعية واألخالقية والعقلية             

والعلمية والمهنية ،ضرورة اتباع سياسة تربوية إسالمية واضحة تمكن المعلم المسـلم مـن أداء               

 .في تحقيق أهداف المجتمع وتطلعاتهمهامه التربوية على الوجه األمثل وتساهم 

 توجد مبـررات    ل ه {ه  لذي نص اإجابة التساؤل األول    : الدراسة   اإلجابة على تساؤالت    : اسعاً  ت

الشك في أن إعداد المعلم المسلم وتأهيله يأتِي في          }لوضع فلسفة تربوية العداد المعلم المسلم ؟        

ة وقد تحدث عن هذا العالمة ابن خلدون حيـث          سلم األولويات الضرورية الالزمة للعملية التربوي     

ـ  أن العلم وحده ال يكفي أن يكون سالح المعلم بل البد له من درا              {يرى   ة لنفسـية المتعلمـين     س

ومعرفة مواهبهم العقلية ويرى أن الوسيلة الوحيدة الصالح التعليم والنهوض بمستواه هو إعـداد              

اض التربية ويتعرفون على أصـولها ووسـائلها      المعلمين المهنيين لمهنتهم بحيث يقفون على أغر      

وطرائقها ألنها فن من الفنون وصناعة من الصناعات ، كما أنه يرى ضرورة إلمام المعلم بفنـي                 

 ، هذا وقد اهتم المصلحون التربويون بإعداد المعلم         }53 ،ص 1994 خياط ،    { }التدريس والتربية   

قوم عليها هذا اإلعداد وتحديد األهداف والغايات التي        فبدءوا بتحديد الفلسفة العامة التي ينبغي أن ي       

ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها هذا اإلعداد وكذلك وضع منهج لهذا اإلعداد ، فالفلسفة هي جـزء ال                  

مجموعة من المبادئ العامة التي حددت      {يتجزأ من الفلسفة العامة للمجتمع وهي في أبسط معانيها          

ابة الموجه والمرشد لعمليات إعداد المعلمين وتدريبهم، وفـي         في شكل متكامل متناسق لتكون بمث     

المجتمع اإلسالمي البد أن ترتبط فلسفة إعداد المعلم فيه بكتاب اهللا تعالى وسنة نبيه المطهـرة ،                  

وبآثار وممارسات السلف الصالح، وبمعطيات الفكر التربوي اإلسالمي األصيل ، ونتائج األبحاث            

 الشـيباني ،    {.سية وعلى األخص ما كان منها متعلقاً بإعداد المعلمـين           والتجارب التربوية والنف  

،ومن أهم العوامل المساعدة في إنجاح إعداد المعلم وتكوينـه وتزويـده بالمهـارات              }1 ، 1980

التعليمية الالزمة هو النظر إلى استعداداته وإمكاناته وميوله ورغباته واتجاهاته ومهاراته وسـعة             

 ليس كل أحد يصلح للتعليم إنما يصلح له من تأهل تأهيالً جيداً ،وأعـد               {ماجه  ثقافته  ويقول ابن     

الخيـاط ،   }{إعدادا  طيباً حيث من الخطأ أن يتصدر إنسان للتدريس قبل أن تكتمل أهليته للتعلـيم               
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ـ              }52 ، 1994  يم، للمعلم مكانة بالغة األهمية في المجتمع اإلسالمي ،وال يقتصر عمله علـى التعل

باب المسلم طبقا للمقررات الدراسية والمهارات فحسب بل يتعين عليه ان يكون مثاالً             وتدريب الش 

ير السلوك والقيم اإلسالمية ومن ثم يتعدى دوره مـن وظـائف            يوقدوة وأن يغرس في طالبه معا     

اجتماعية إلى وظائف أخرى روحية وأخالقية  ، كما أن سلوك المعلم ومكانته الروحية والخلقيـة                

درجة  من األهمية ألن الطالب يقلدونه وينقلون عنه ، فهذا يساعدهم في بناء ونمـو                على نفس ال  

إن اإلسالم ينظر إلى المعلم على أن له دور يشبه دور النبي قال             . شخصياتهم وسلوكهم اإلسالمي    

إن ..{ قال صلى اهللا عليه وسـلم        }1/229 سنن ابن ماجة     }إنما بعثت معلما    {صلى اهللا عليه وسلم     

تعدى األمر أن قـال اهللا تعـالى          ، وقد  }2682 /54 سنن الترمذي    {. }....اء ورثة األنبياء    العلم

 ،ترتبط  } 79:  آل عمران     { . } كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون        الكن كونوا ربانيين بم   و{

 اسدة ف التربية بعقيدة المجتمع وبحاجاته ، وحيث أن عقائد المجتمعات الشرقية الماركسية والغربية           

فإنه ال يجوز ألي مجتمع إسالمي استيراد أي من تلك النظريات التربوية بذات الطريقـة التـي                 

ضائع االستهالكية ، بل ال يجوز استعادة بعض أجـزاء تلـك النظريـات ، ألنـه                 بتستورد بها ال  

نهـا  أيستحيل إدخالها في النظرية التربوية اإلسالمية دون أن تحدث خلالً كبيراً يفوق مـا يظـن                 

 ، تحتل فلسفة التربية المنزلة األولـى فـي العمليـة            } 11 ،ص 1986بد اهللا ،    ع {.      تحققه  

رفع شعاراً هدفه بقاء النوع البشري ، ورقيه ، وتختلف الفلسفات التربوية فـي              تالتربوية ، وهي    

الفلسـفات    حسب العقيدة العامة التي انبثقت عنها هـذه           -تفسير معنى بقاء النوع البشري ورقيه       

وتصورها لقضايا النشأة والحياة والمصير ، فاإلسالم يرى أن بقاء النوع البشـري ورقيـه فـي                 

مرحلتين متكاملتين ،أحدهما مرحلة الحياة الدنيا ، وهي مرحلة اإلعداد والتزكية، وثانيهما مرحلة             

لفلسفات والعقائـد   الحياة اآلخرة وهي مرحلة الخلود اإلنساني واكتمال التطور نحو الرقي  ، أما ا             

األخرى فقد تشابهت في صفة واحدة ،وهي الفصل التام بين مرحلتين يتم فيها بقاء النوع البشري                

 عبر ضباب معتم متخبط من المعرفة والسلوك والقيم،         -ورقيه ، في حين تتوجه إلى جنة اآلخرة         

آثر اإلقامة فـي    فإن البعض اآلخر قد رفض استمرار السير في هذا الضباب المعتم المضطرب و            

 على األرض خالل الحياة الدنيا ، ومن فلسفة التربية تتولد األهـداف العامـة ، وهـي                  –جنة  -

تفصيالت أدق لتطبيق فلسفة التربية في ميادين الحياة العامة التي يراد من التربية اإلسـهام فـي                 

ها الـبعض األهـداف     ويسـمي (بنائها ، ومن األهداف العامة ، تتولد المعادالت العملية المطلوبة           

، وهي ما يعادل األفكار والنظرية المتضمنة في األهـداف العامـة مـن              ) الخاصة أو التعليمية    

 ،أهـم   } 52 ، 1988 الكيالنـي ،     {.تطبيقات عملية وسلوكية يراد تنميتها في شخصية المتعلمين       
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مي ينقل المعـارف  إن المعلم  هو سيد  الموقف التعلي: مبررات وضع فلسفة العداد المعلم المسلم     

المعلم هـو   . للمتعلمين بأقصر الطرق وأيسرها وأقربها إلى قلوبهم لذا وجب تدريبه وتأهيله لذلك             

المربي الذي يقدم النصح و الوعظ واإلرشاد للمتعلمين فعليه فإن إعداده أمر الزم ليقوم بمهمتـه                

، لمن يتعامل معـه وال يكـون        في الدعوة الى اهللا ،فالمعلم هو األسوة الحسنة ، والقدوة الصالحة          

كما يقول علماء التربية وعلم النفس لـذا        ) فن وعلم   ( كذلك إال إذا تم إعداده وتأهيله ، يعد التعليم          

في توصيل معلوماته بأحدث الوسائل ، وأقرب الطرائق التدريسية لميـل      اًوجب إعداده ليكون فنان   

ل في تخصصـه ، معرفـة المعلـم بالبيئـة     وعقل الدارس ، وكذلك تأهيله ليكون عالماً على األق   

ح المتعلمين وهـذا ال     لالخارجية المحيطة بالمتعلمين يساعده في االستفادة منها بكافة جوانبها لصا         

تأتي الثقافة الواسعة تأتي عن طريق اإلعـداد والتأهيـل          واال عن طريق اإلعداد والتأهيل       يأتي  

 ،إن إعـداد  }53 ،1994 الخيـاط ،  {.دارسـين  للمعلم وهذا يساعد في إثراء المـادة العلميـة لل        

قيقها في ضوء المبـادئ  حالمدرسين كمبدأ تربوي عام يتصل اتصاال مباشراً باألهداف التي يراد ت     

التي تجدد مالمح وتوجيه الخطة التربوية إلى جانب األهداف المحددة للتحصيل لدى التالميذ فـي               

من تربية المعلم المسلم هـو إخـراج إنسـان          مختلف المستويات والمراحل ، إن الهدف الرئيس        

بخبراته وطاقاته وقدرته في بناء الجيل الجديد على أسس اإليمان باهللا العلـي والقـدير ، ومـن                  

الضروري العداد المعلم المسلم من رسم السياسات التعليميـة التـي تقلـل المشـكالت وتـوفر                 

لم الجيد فـي أداء مهمتـه والمجتمـع         التسهيالت الضرورية الالزمة ، وتخلق مناخاً يساعد المع       

 1984 بـالوتش ،     {. اإلسالمي يعد مسئوالً مسئولية مباشرة على إيجاد الظروف المالئمة لذلك           

 ،وفي إطار هذا المفهوم البسيط الذي حددناه لفلسفة إعداد المعلم ، وفي إطـار المصـادر                 }240،

يمكن تحديد فلسفة إعداد المعلـم فـي        التي يمكن أن تشتق منها هذه الفلسفة في مجتمع إسالمي ،            

 - ) : 15، 1980الشيبانى ، ( مع اإلسالمي بالمبادئ التالية كما يراها تالمج

ن التربية الصالحة تعتبر أهم العوامل المساعدة على تنمية شخصية الفرد تنميـة متكاملـة               إ .1

 .سياسياً وعلى تنمية المجتمع أيضا ،روحياً، وثقافياً ، واجتماعياً ،واقتصادياً ،و

 . ن المعلم الجيد ينبغي أن يعتبر الركيزة األولي والشرط األساسي للتعلم الصالحإ .2

إعداد المعلم ورفع مستوى تدريبه يعتبر من أولى خطوات إصالح النظام التعليمي             إن تحسين  .3

 .في المجتمع 

 المعلمـين   ن تربية المعلمين تشمل في مفهومها الواسع جميع العمليات ذات االرتباط بإعداد           ا .4

لنتائجه،  من تحديد فلسفة وأهداف ومنهج لهذا اإلعداد ، واختيار لطرقه وأساليبه ووسائله ، وتقويم             
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واختيار للمرشحين له ، وارشاد وتوجيه للمنتسبين إلى مؤسساته ، ومتابعة الخريجين مـن هـذه                

دريس ، وما الـى     المؤسسات وتوجيههم وتقويمهم ، وتدريب لمن تم انخراطهم بالفعل في مهنة الت           

 .ذلك ، واصالح إعداد المعلمين يقتضي اصالح هذه العمليات جميعاً 

علم ينبغي ان يخططله في إطار فلسفة المجتمع العامة وقيمة وحاجاته ومطالبـه             من إعداد ال  إ .5

وفلسفته التربوية ، وفي إطار احتياجات المعلم وتوقعات المجتمع منه ، وفي إطار التقدم العلمـي                

 . المعرفي وسعتوال

المعلمين  إن خير السبل لجذب القادرين والصالحين لمهنة التعليم الدخول إلى مؤسسات إعداد            .6

ورفع مستوى اإلعداد في هذه المؤسسات ، واالختيار االنتقائي للمتقدمين لاللتحاق بها ، بحيث ال               

متلكـة للصـفات    يقبل منهم فيها إال  من تتوفر فيه الشخصية القوية المتكاملة فـي نموهـا والم               

 .الضرورية للنجاح في التدريس والتوجيه 

 وبرامجهم ينبغي التخطيط لها في ضوء األهداف الفردية         من منهج اعداد المعلمين ومقرراته    إ .7

واالجتماعية والمهنية المحددة العداد المعلمين في مجتمع اسالمي معـين ، وأن تكـون وظيفتـه         

ل وكأفراد صالحين مؤثرين في مجتمعهم اإلسـالمي        ترتبط بحاجات الطالب كمعلمين في المستقب     

وبحاجات المجتمع اإلسالمي نفسه الذي يعيشون فيه ،وبالمناهج الدراسية التي سـوف يقومـون              

بتدريسها بعد تخرجهم ، وان تتكامل فيها برامج اإلعداد الثقافي العام وبرامج اإلعداد التخصصي              

 .وبرامج اإلعداد المهني الفني 

 المعلم في حياته العامة وفي تدريسه يتوقف إلي حد كبير على مدى سعة ثقافته               ما أن نجاح  ب .8

وعيه بمشاكل مجتمعه وأمته والعالم الواسع الذي يعيش فيه فانه من الضروري أن يكون              والعامة  

التعليم العام أو الثقافة العامة جزءاً  أساسيا من منهج إعداد المعلمين وبرامجهم فـي المجتمعـات                 

 .ية  اإلسالم

رجه وعـن   خن كل معلم بقطع النظر عن سن التالميذ الذين سوف يقوم بالتدريس لهم بعد ت              إ .9

المرحلة التي سوف يدرس فيها ، ينبغي أن يكون له ميدان تخصص ، ألن التخصص في ميـدان                  

معين من شأنه أن يكسب المعلم شيئاً من االحترام بين زمالئه وتالميذه ، ويزيـد مـن إمكانيـة                   

 .دة منه في الميدان المتخصص فيه االستفا

يدان تخصص معين ، فإنه ينبغي أن يكون للمعلم         ماإلضافة إلى الثقافة الواسعة والتعمق في       ب .10

أيضا إعداد فني مهني يشمل القدر الضروري من الدراسات التربوية والنفسية والخبرات العمليـة              
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ارات ،واالتجاهات التربوية والفنيـة     في التدريس ،لمساعدته على تكوين المعارف والمفاهيم والمه       

 .الالزمة ،للبداية الناجحة في التدريس 

ن طرق التدريس  في مؤسسات إعداد المعلمين ينبغي أن تقوم على أساس من مبادئ التعلم                إ .11

 . الصحيح ، والتفكير العلمي السليم ، والعالقات اإلنسانية السليمة ، واألخالق اإلسالمية النبيلة 

 يكفـي   ول تدريب الطالب المعلم وجودة مستواه قبل الدخول إلى المهنة فانـه ال            هما كان ط  م .12

العداد المعلم الجيد المعد لجميع مسئولياته، وواجباته التعليمية والتربوية واالجتماعيـة المتجـددة             

والمتطورة باستمرار ، بل أن يتبع ذلك التدريب األولي بتدريس مستمر بعد الدخول إلى المهنة ،                

اد المعلم يجب أن يكون عملية مستمرة ومتصلة تبدأ عن مؤسسات إعـداد المعلمـين قبـل                 فإعد

الدخول إلى المهنة ،ثم تستمر بعد التخرج والدخول إلى المهنة ،هذه هي أهم المبادئ التي ترتكـز            

عليها فلسفة إعداد المعلم في البلدان المتقدمة في العصر الحديث ، وليس فيها ما يتنافى مـع روح              

إلسالم ومبادئه السابقة، أو مع التفكير التربوي اإلسالمي ، ولذا فانه لـيس هنـاك فـي الفكـر                   ا

اإلسالمي ما يمنع المعلم من األخذ بهذه المبادئ ،أو النسج على منوالها ،عند العزم علـى بنـاء                  

فلسفة العداد المعلم تستمد أصولها من الفكر اإلسالمي ولن يعـوز الباحـث المسـلم الشـواهد                 

،ويرى الباحث أن   }17، ص 1980 الشيباني ،  {. إلسالمية المدعمة لكل مبدأ من المبادئ السابقة        ا

من مبررات وضع فلسفة العداد المعلم هو التخطيط السليم الذي يتوقف صالح المعلم ونجاحه في               

 .تدريسه وفي حياته على إعداده 

المعلم وحسن تأهيله وتدريبه إلـى      تتفق التربية اإلسالمية  والتربية الحديثة على حسن إعداد          و

 : ال بإيجاز األمور التاليةثعدة أمور نذكر منها على سبيل الم

ن المعلم هو قائد الموقف التعليمي ، يقود المتعلمين إلى العلم النافع والحياة اآلمنة المسـتقرة                ا .1

لمية والنفسية والروحية   على نهج الدين اإللهي القويم ولن يستطيع القيام بأعباء القيادة التربوية والع           

 . لتالميذه إال إذا كان معدا لها 

لمعلم هو موجه لتالميذه ومساعد لهم على تعلمهم ولن يستطيع القيام بذلك على أساس سـليم                ا .2

 . إال إذا قد أعد لعمله 

ثيرا ما يكون المعلم هو المصدر نفسه للمعارف التي يبحث عنها تالميذه خاصة في مجـال                ك .3

  .} تفسير ، وحديث ، وفقه ، ولغة {ة والمروية من العلوم النقلي

 ما األهداف التربوية العامة الالزمـة العـداد المعلـم           {التساؤل الثاني الذي ينص على       جابةإ

على ضوء الفلسفة التربوية تتحدد األهداف العامة العداد المعلم وتبرز إلـى الوجـود               }المسلم ؟ 
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 وال يمكن أن يكتمل تحديد فلسفة إعداد المعلم حتى يـتم            ومنها تنبثق األهداف الخاصة والسلوكية    

ديد األهداف التي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها هذا اإلعداد ، فأهداف إعداد المعلم هي جـزء ال                 حت

يتجزأ من فلسفة هذا اإلعداد ومن فلسفة النظام التعليمي ككل في المجتمع ، والمقصـود بأهـداف              

ي سلوك  فالمرغوبة التي يسعى إلى تحقيقها إعداد المعلمين ، سواء          التغيرات  " و   ه إعداد المعلمين 

الطالب وشخصيته ومعارفه ومهاراته واتجاهاته، الطالب المعلم الذي يعد نفسه لمهنـة التـدريب              

والتعليم، أو في حياة المجتمع الذي يعيش فيه هذا المعلم وتتم فيه عملية اإلعداد في مهنة التعلـيم                  

، وحسـب هـذا     " إطارها الطالب المعلم بعد تخرجه واتمام إعداده األولـي        التي سوف يعمل في     

: المفهوم الذي حددناه ألهداف إعداد المعلمين ،فان العداد المعلمين ثالثة أنواع من األهداف هي               

 أهداف فردية تتعلق بشخصية المعلم نفسه وتعتبر من التغيرات المرغوبة التي تسعى عملية إعداده             

ائـه ، وأهـداف     دلوكه ومعارفه ومفاهيمه ومهاراته واتجاهاته وقيمـه وطـرق أ         حداثها في س  إل

اجتماعية تتعلق بالتغيرات المرغوبة في حياة المجتمع الذي يعيش فيه المعلم ، وأهـداف مهنيـة                

تتعلق بمهنة التعليم التي سوف ينتمي إليها الطالب المعلم بعد تخرجه وبالتغيرات المرغوبة التـي               

وإذا كانت أهداف    لشيباني ، ا{لتعليم،    ا فيها عمليات إعداد المعلمين بالنسبة لمهنة        يمكن أن تساهم  

إعداد المعلمين تشمل األهداف العامة واألهداف الخاصة فإننا نكتفي في السطور التالية باإلشـارة              

الموجزة إلى أهم األهداف العامة التي ينبغي أن يسعى إلى تحقيها إعداد المعلمـين فـي مجتمـع                  

  : يليا هي كمةاف العامـده األهـذهوسالمي ، إ

رسيخ العقيدة اإلسالمية في نفوس طالب المعلمين وتعميق إيمانهم بالقيم اإلسالمية العليا وتقوية       ت.1

 .وازعهم الديني والخلقي ،وروح االلتزام بأوامر الدين ونواهيه 

مطلوب والتكيف مع أنفسهم    ساعدتهم على تحقيق النضج االنفعالي المناسب والتوازن النفسي ال        م.2

 .في الدراسة ،ومع المجتمع الذي يعيشون فيه   ومع مدرسيهم وزمالئهم

ساعدتهم على تنمية قدراتهم العقلية المختلفة، وعلى توسيع مداركهم وثقافتهم العامة ووعـيهم             م.3

فـي  بمشاكل وقضايا مجتمعهم وأمتهم ، وعلى توسيع وتنويع ميولهم العقلية وعلى بناء رغبـتهم               

لى السيطرة على مادة تخصصاتهم وعلى العلوم والمـواد         عالتنمية العقلية والفكرية والمستمرة ، و     

 -:األهداف التالية ]18 ، 1980[ وعلى طرق البحث المناسبة لها ويضيف الشيبانىاذات الصلة به

لمـام  ساعدتهم على إصالح لغتهم العربية قراءة ،وكتابة، ومحادثة، وفهمـاً ، وعلـى اإل             م. 4[ 

 .ا هبقواعدها وآدابها والتمرس على استعمال
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ساعدتهم على تنمية قدرتهم على إدراك الجمال وتذوقه والتمتع به في أشـكاله ومظـاهره               م.  5

 .المختلفة

ساعدتهم على بناء اإليمان بقيمة األسرة وعلى إعـداد أنفسـهم لمسـئولياتها ومسـئولياتهم     م . 6

 .م ووالئهم لوطنهم وأمتهم االجتماعية األخرى وعلى تنمية حبه

تحقيق صحة جسمية جيدة ولياقة بدنية سـليمة ، وعلـى امـتالك المعـارف                ساعدتهم على م. 7

 .والعادات واالتجاهات الصحية والغذائية السليمة 

مكينهم من فهم طبيعة النمو البشري والعوامل المؤثرة فيـه ، وفهـم خصـائص ومطالـب                 ت. 8

تربوية وطبيعة مبادئ   لقومون بالتدريس لهم ، وفهم طبيعة العملية ا       وحاجات التالميذ الذين سوف ي    

واالقتصـادية، للعمليـة   ،التعلم البشري ، وفهم األسس النفسية ،والتاريخية، والفلسفة، واالجتماعية  

وفهم العالقة التي تربط بين التربية من ناحية وبين المجتمع والثقافة القائمة في المجتمع               التربوية  

ضرورية في التدريس، وفي مالحظة نمو      ل، وكذلك تمكينهم من بناء المهارات ا      ]  أخرى يةحمن نا 

تالميذهم وتقويم تحصيلهم، وتقويم العملية التربوية بأكملها ،وفي بناء عالقات إنسانية ناجحة مـع              

 تالميذهم وزمالئهم في العمل ،ومع أولياء أمور تالميذهم ومن بناء اتجاهات مهنية سليمة يأتي من           

 .بينها حب التدريس واإليمان بقيمته 

ساهمة في دعم الحياة الروحية والثقافية واالجتماعية والسياسية والنهوض بمهنـة التعلـيم             ملا .4

بولن ، بلـوم ،     {م علماء التربية وعلماء النفس    تذا وقد اه  همع،توتحسين مستوى التدريس في المج    

قاقها من فلسفة المجتمع وعقيدته حتـى ال         باألهداف العامة وأكدوا على ضرورة اشت      }لخ  ا...كيلر

 المخرجات في العملية التربوية ويحدث انفصام بين المدخالت 

 السلبيات المرتبطة باألهداف العامة في كليات إعداد المعلمين في اغلب           }1994 خياط   {يلخص  و

 : الدول اإلسالمية في النقاط التالية 

لفـراغ  ااهد إلى تحقيقها سوى تخريج أفواج لسد        دم وضوح األهداف التي تسعى الكليات والمع      ع .1

 .باألعداد المطلوبة من المدرسين 

 .ألهداف يغلب عليها الطابع العلماني في غالبية الكليات والمعاهد ا .2

تبت األهداف بأسلوب إنشائي غير إجرائي ، وهي بالتالي نظرية غير عملية يصعب تطبيقهـا               ك .3

 . مية الالجتماعية في غالبية الدول اإلسفي ظل الظروف السياسية واالقتصادية وا

 }143ص{.الزدواجية في األهداف، ففي كلية واحدة نجد األهداف العلمانية إلي جانب اإلسالميةا .4

 .يس هللا نصيب كبير فيها إال ما ندر عند بعض الكليات أو المعاهد ل .5
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التي تدرس لطلبـة    ا طبيعة المقررات الدراسية     م: لتساؤل الثالث الذي ينص على      اإلجابة عن   ا

درس في كليات التربية اليوم مجموعة من المقررات في التربية وعلم الـنفس             يالتربية ؟ ،     كليات

والمناهج وطرق التدريس واإلدارة التربوية ومقررات تخصصه الدقيق ، وفي الغالب ال يـرتبط              

نا تخالف شريع في بعض نصوصها سيجد ما ي      مضمونها مع عقيدتنا اإلسالمية السمحاء ، والمدقق      

 فالمادة التعليمية يجدها الطالـب      {ويستثنى من ذلك ما كتبته األيدي المتوضئة الطاهرة ،         الغراء ، 

المعلم عصرية مثقفة لكنها ال تتصل بحياته مباشرة ، وال تؤهله لمعرفة بيئتـه وخـدماتها ، وال                  

علمين الذين يعيشـون فـي      ترتبط بالميدان التربوي إال من بعيد ألنها وضعت لغيره أي للطلبة الم           

بالد الغرب ،فنقلناها عنهم نقال ً، وهي إلى ذلك مواد تعليمية ال روح فيها ، وال تغذي مثُله العليا                   

ألنها منفصلة عن التعليم الديني والحياة الروحية ، وقد بدا الغرب نفسه ينتقد تربيتـه مـن هـذه                   

قاة من الغرب فان التفكير العلمـي فيهـا         الناحية ويحاول استدراك األمر ، وان كانت المادة مست        

مستورد أيضا  ، إن كلياتنا اليوم ال تؤهل المعلمين للعمل اال داخل المدارس التي اعدوا من اجلها                  

فهي ال تؤهلهم خارج المدارس مثل عقد المجالس ، وارشاد الكبار ، واالتصال بأهل الطـالب ،                 

ف الجماهير ،وال تدربهم على مهن أخرى باإلضـافة         كما أنها ال تكسبهم المهارات المفيدة في تثقي       

إلى التعليم حتى يكونوا بفضلها اكثر اتصاالً بحياة الناس وأقدر في الوقـت نفسـه علـى زيـادة            

 ،كما أنه البد من توفير المناخ التعليمي        }208،211 ، 1984الكناني ،   {مواردهم المادية المحدودة    

 يشجع على االلتزام التام بقواعد اإلسالم الن أرواحنا مثل          اإلسالمي وتوفير الخدمات المناسبة وان    

أجسادنا تتغذى على أشياء وترتاح ألشياء كالذكر والعبادات النه اإلنسان الذي نضع بـين يديـه                

 إلـى وضـع     - كما هو واضح     -أمانة عزيزة علينا وهي فلذات أكبادنا ،ونحن في أمس الحاجة           

مسلم يحتوي على نشاطات تربويـة ، ومقـررات متنوعـة    منهج تربوي إسالمي العداد المعلم ال    

ـ  ي {تنطلق من المنظور اإلسالمي للمعرفة وتطوير برنامج كلياتنا التعليمية           تطيع مـن خاللهـا     س

هم الرغبة كي يصبحوا معلمين داخل نطاق النظام التعليمي يواصلوا دراسـات            والطلبة الذين تحد  

هم توجيها خاصـا يسـاهم      يتهم لمواد إضافية وتلق   مشاركة مع غيرهم من القرناء إلى جانب دراس       

بالتحديد في نموهم النفسي ومقدرتهم العلمية والمهنية كمدرسين ، إن المعلم في المجتمع المسـلم               

ل وطرق التدريب   ئيتلقى التدريب التربوي لكي يقود ويوجه األجيال ال لكي يصبح أستاذا في وسا            

 أن يستهدف إعداد معلـم      ب منهج إعداد المعلم يج      إن  } 248،ص1984الوتش ، ب{وتربية المعلم   

ملتزم ومستعد للمحاسبة والمساءلة ويقوم بمسئوليته الكاملة في الدعوة إلى اهللا عز وجل ، كما أن                

 الشخصـية ، والمهنيـة ،       {المقررات المقدمة العداده البد أن تهدف إلى تنمية كـل القـدرات             
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عليم في اإلسالم الدليل الكافي على براعـة المعلـم المسـلم             للمعلم ،لقد قدم لنا تاريخ الت      }والعلمية

وعبقريته في استخدام المواد التعليمية المتاحة له في الماضي على ضآلتها ، وقد كان مصدر الهام                

 يبقـى   {المعلم المسلم وقدوته هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا األمر ال يكفي لمعلم اليوم                 

 التليد فعليه أن يستخدم كافة األساليب الفنية الحديثة في عمله أال يعـدم              في ثباته وتغنى بالماضي   

  .}الوسيلة في تعلم كل جديد لتحقيق األهداف التربوية المنشودة 

إن الفاحص لمناهج كليات ومعاهد إعداد المعلمين فـي بالدنـا           ) |1994(قول الدكتور الخياط    ي 

 : اإلسالمية يخلص إلى النتائج التالية

قيم المناهج على ضوء األهداف التي تسعى لتحقيقهـا فلمعرفـة   ت: فات المنهج اإلسـالمي   واصم

 : المنهج اإلسالمي ينبغي معرفة النتائج المتوقعة منه ويمكن إجمال أهمها 

 .زيد من إيمان الدارسين ، ويقوي صلتهم باهللا سبحانه وتعالى ي.1

 .يتخذ القرآن والسنة المطهرة إطارا مرجعياً أساسيا .2

 .لفكر اإلسالمي ويبين أصالة األمة اإلسالمية اينطلق من .3

 .ربط الدارسين بماضيهم وتراثهم اإلسالمي المجيد ي.4

 .يعمل على تهذيب أخالق الطالب ويبث فيهم اآلداب اإلسالمية .5

 .سعى السعاد اإلنسان في دنياه ويعده آلخرته ي.6

 .يمتها ومبادئها قوؤدي إلى تكوين الشخصية اإلسالمية التي تعتز بدينها ي.7

  .}132 ،ص1994 الخياط ، {. ؤصل كافة مقرراته تأصيالً إسالميا ي.8

 عدة معايير الختيار محتوى المقررات الدراسية نختصـرها فـي           }1981 التوم   {يقترح الدكتور 

 : النقاط التالية 

ـ    ان تكون الموضوعات التي تناقش ذات صلة بالتربية وبما يفيد المسلم عنـد أد             أ.1 ي ء واجبـه ف

 .المدرسة والمجتمع 

عادة النظر فيما كتب في العلوم التربوية الغربية على ان يستفاد مما يتمشـى مـع المبـادئ                  إ.2

 . اإلسالمية ويحذف ما يتعارض معها 

 .ن يقوم علماء التربية في العالم اإلسالمي بإضافات جديدة كل في ميدان تخصصه أ.3

 أي من العلوم التربوية بصفات العالم المسـلم         ي يتصدى للكتابة في   ذن يتصف العالم المسلم ال    أ.4

فالمحتوى ينبغي أن يكون صادقاً أي يجب أن يعكس حقيقة العلم الذي ينتمي إليـه إذ ال شـيء                  

 .أخطر على اإلسالم من السطحية
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جب أن يكون المحتوى خالياً من المصطلحات والكلمات األجنبية، فلغة القرآن الكـريم قـادرة            ي.5

، ومن الواضح أن الكثير يعتمد على تـدريب المعلـم           45:46ص. العلوم  على استيعاب سائر    

واعداده الن المعلم هو رأس الحربة في بحر التعليم ، وهو صاحب الرسالة التي ورثهـا عـن                  

 ويرى المختصون في التربية اإلسالمية أن المقـررات         {األنبياء رضوان اهللا عليهم أجمعين ،       

 تجنبهم مخاطر التصور الظني ثم      {د أن تنطلق من أسس يقينية       والمناهج الدراسية الب   الدراسية

اإللهية ثم يتكون من مجموع تطبيقـات   " الشرعة  " تربوية تستند إلى    " مناهج  "يمضون في بناء    

التي توجه إلى ميادين الحياة المختلفـة والـى هـذه العمليـة             " الشريعة  " والمناهج  " الشرعة  "

 ،وتختلف الشرعة   }48 المائدة ،    { }كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا       ل {التربوية يشير قوله تعالى     

التي يقدمها القرآن الكريم عن المسلمات الظنية التي يقدمها الفالسفة في أن الشـرعة منطلـق                

يقيني متناسق مع سنن الوجود وقوانين الكون والحياة ألنها من عند الخالق العليم بمـا خلـق ،                  

 وتناسقها وتكاملها وفاعليتها وتآلف البشـر       } المناهج {ضي إلى وحدة    الخبير بما يخلق  ، مما يف      

" المنـاهج منهـا     " تشرع  " التي    " اآليات  " المختصون  " يفقه  "الذين يتربون عليها شريطة أن      

 عـن  }1994 خيـاط  {ذا وقـد تحـدث   ه ،}1995،9الكيالني ،   {. بناءها وتنظيمها   " يحكموا  

 : زها فيما يلي  لمقررات الدراسية وأوجاسلبيات 

 .لفلسفة التي أطلقت منها ال ترتكز على مصادر التشريع اإلسالمي ا .1

 .دم االهتمام باللغة العربية ع .2

 . تتجه في الغالب نحو التأصيل اإلسالمي في كافة المقررات ال .3

 .الهتمام بالجانب النظري دون العملي التطبيقي للمعرفة ا .4

 .لعناية بالكم ال الكيف ا .5

  }144 {. عداد المعلم وتحديات ومتطلبات العصر  تالئم إال .6

ما السمات األساسية التي ينبغي أن تتـوفر فـي   { : اإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على      

ويربي فكر المتعلم ويصـقل     }أب روحي ينمي عقله   {بيعة عمل المعلم هو أنه      ط} المعلم المسلم ؟    

 وتصوره وإذا كـان األب سـببا فـي وجـود            مداركه ويرتقي بمشاعره وإحساسه ويطبع اتجاهه     

اإلنسان بجسمه فالمعلم هو الذي يصنع سموه الروحي وعقله الواعي ويرتقي به صعدا في أنماط               

السلوك الطيب والخلق الرفيع ويعايشه بتربيته له وتعليمه إياه معطيا له القدوة السحنة حتى يصل               

وعضوا نافعاً مضيئاً مستعلياً عن غرائـز البهـائم         ن يكون إنسانا عاقالً وكائناً اجتماعياً       أبه إلى   

 وشهوات األنعام وبهذا يفضل المعلم األب من الدم واللحم فشتان بين من ينمي جسمه ومن يربـي                
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قله،بل إن المعلم يكاد أن يصل إلى مرتبة األنبياء والرسل ألنه ينتظم فـي سـلوكهم ويـؤدي                   ع

 إذا لم ينفع بالتربية ولم يهذبه العلم فهو إلى           واإلنسان }63،ص1989 –ملك وأبو طالب  {.فتهميوظ

 – ت  – د   - الغزالـي  }{لوال العلماء لصار الناس مثل البهائم       {البهائم اقرب قال الحسن رحمه اهللا       

 هو الذي يميز الكائنات العاقلة عن الكائنات غيـر العاقلـة، أن             {،ويرجع ذلك للتعلم    }12،ص1ج

،والـذين ال  }1997،95 عيسـى ، { }ي إلى كائن اجتماعي    التعليم هو عملية تحويل الكائن العضو     

يستغلون حواسهم من سمع وبصر ولسان متكلم وفؤاد يخزن المعلومات ويزيل الغشاوات الذين ال              

ينمون مداركهم باستخدام تلك الوسائل واألجهزة التي انعم اهللا بها عليهم في العلم والمعرفة هم في                

 أم لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون بها ولهـم              {الى  الواقع كالبهائم انهم كما قال تع     

لقـد صـنف العلمـاء       .}179األعراف ،   {  }آذان ال يسمعون بها ، أولئك كاألنعام بل هم أضل           

السمات األساسية التي ينبغي أن تتوفر لدى المعلم في المجتمع المسلم ويمكن للباحث اإلشـارة               

 :إلى بعض منها دون إسهاب 

حيـاة الن    لتزماً باإلسالم ، عقيـدة ومـنهج      مجب على المعلم أن يكون      ي: السمات اإليمانية   -1

المتعلمين ينقلون عنه الغث والثمين ويقلدونه في كل صغيرة وكبيرة ويعرف أن عمله الذي يؤديه               

لمقصد قال  اد من اإلخالص وسالمة النية و     بلوجه اهللا تعالى قبل حصوله على الراتب الشهري فال        

 }ن اهللا عز وجل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغى بـه وجهـه                إ{لى اهللا عليه وسلم     ص

      }أتـى اهللا بقلـب سـليم     يوم ال ينفع مال وال ينون إال من {،قال تعالى   }3/4348سنن ابن ماجه    {

ـ  لقاء ربه فليعمل عمال      امن كان يرجو  ف{، قال تعالى    }89،  88 الشعراء ،    { ـ   ص رك الحاً وال يش

 .}110الكهف ،{ }بعيادة ربه أحدا

حتاج الموقف النفسي معلما ناصحاً محباً لغيـره ، ومجـداً           ي: السمات النفسية واالجتماعية     -2

بمهنته وطلبته ، ذي شخصية قوية يتحلى ببعض السمات القيادية متمسكاً بقيم مجتمعة ، ويشـعر                

لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن          {اعياً اهللا في كل حين ، قال تعالى         دبالرضا عن عمله    

 }كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيراً

 من رأى منكم منكرا فليغيره بيـده ، فـإن لـم             { ،وقال صلى اهللا عليه وسلم       } 21:  األحزاب   {

 .}1/49 مسلم }{ نيستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليما

ن اهتمام المعلم بحسن مظهره وكمال هيئته من المؤشـرات    إ: الجماليـة    السمات الجسمية و   -3

 يا بنـي آدم     {الدالة على تكيفه الصحي والجمالي وغالباً ما ينبئ المظهر عن الجوهر ،قال تعالى              

 ال يدخل الجنـة      { ،وقال صلى اهللا عليه وسلم     }31 األعراف ،  }{... سجد   م خذوا زينتكم عند كل   
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ل ذرة من كبر ، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة،                من كان في قلبه مثقا    

، إن امـتالك  }1/91مسـلم  { }إن اهللا جميل يحب الجمال  الكبر بطر الحق وغمط النـاس        : قال  

المتعلم عقلية متميزة ومتفتحة تعود بالنفع على طلبته ألنهم سيأخذون عنه فهذا يسـاعدهم علـى                

 في حل مشاكلهم ويزيد من امتالكهم للتحدث بعقالنية ومنطقيـة عـن             نموهم المعرفي ويساعدهم  

أفكارهم وتطلعاتهم وحاجاتهم ، أما المدرس المهزوز المهزوم وجدانيا فأثره السلبي واضح وبالغ             

 وال تقف مـا     {على طالبه ، فالمفكر ال يتسرع في اتخاذ القرارات أو إصدار األحكام قال تعالى               

 ،وقـال   }3 اإلسـراء ،     }{ع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال         ليس لك به علم أن السم     

 { } أفمن يعلم إنما ُأنزل إليك  من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولـوا األلبـاب                    {تعالى  

                              }وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتـذكر أولـوا األلبـاب               { ، وقال    }19الرعد  

 } الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بهـا           {:  ،قال صلى اهللا عليه وسلم       } 9 الزمر ،    {

  .}4169/ 2سنن ابن ماجه {

لهـا يعـرف فنونهـا     حتاج التعليم الى معلم عارف لمهنته مجدد ومطوري: السمات المهنية   -4

رحلة يعرف طرائق التدريس يتقن فن التعامل مع        معرفة بخصائص المتعلمين في كل م     " ئلهااووس

هدفها من خالل تعلمه وتعليمه الدعوة إلى اهللا قال صـلى اهللا             " }1982،118 سليمان ،  {اآلخرين  

 من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه النـاس                {عليه وسلم   

فبما رحمة من اهللا لنت لهـم ولـو         { ،وقال تعالى    }2654/5 سنن الترمذي    }{إليه أدخله اهللا النار     

كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فـي األمـر فـإذا                  

،هذه أهم السمات التي من المفضل أن تتـوفر فـي           } 159 آل عمران    }{عزمت فتوكل على اهللا     

 األمان والحقيقة أن هناك سـمات كثيـرة لـم           المعلم المسلم الذي سيقود السفينة التعليمية إلى بر       

يذكرها الباحث وهناك تفصيالت عديدة تحتاج منا إلي صفحات كثيرة والتزامنا بشروط النشر في              

 .المؤتمر قيدنا من ذكرها هنا 

اتباعها عنـد وضـع       ما االستراتيجيات التربوية الواجب    {: إجابة السؤال الخامس الذي ينص      

بد أن يرتبط إعداد المعلم المسلم باألهداف التربوية التي نسـعى           ال }سلم ؟   منهج إعداد المعلم الم   

لتحقيقها والتي صيغت من خالل سياسة تعليمية وفلسفة تربوية سليمة وواضحة القصد والمعنـى              

 العملية التربوية وبناء    هتنطلق من كتاب اهللا وسنة رسوله ، تحدد من خاللها مالمح المنهج وتوجي            

لسفة إعداد المعلم المسلم البد أن تنطلق من المفهوم اإلسالمي العقائدي ، قال صلى              على ذلك فان ف   

السـيوطي  { } من تعلم علماً لغير اهللا أو أراد به غير اهللا فليتبوأ مقعده من النـار                 {اهللا عليه وسلم    
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المي  ،وتمشيا مع المبادئ واألهداف العامة التي ذكرناها العداد المعلم في مجتمع إس            }3 ، 3591،

فانه البد لهذا اإلعداد من مناهج وطرق تدريس ووسائل وأساليب صالحة تكون في مستوى تلـك                

ـ والمنهج التعليمي أو الدراسي ألي . المبادئ  واألهداف وتساعد على تحقيقها       وع مـن أنـواع   ن

هيئهـا  ت واألنشطة التعليمية والتربوية التي ت     امجموع العوامل والقوى والخبر    [التعليم فأنه يعني    

المؤسسة لتعليم وتربية تالميذها أو تحدث تحت رعايتها وتوجيهها سواء تمت داخل المؤسسـة أو               

حسـب هـذا المفهـوم الواسـع        و ،] خارجها بقصد الوصول إلى األهداف التربوية المرسومة        

 : ية هي سوالشامل للمنهج فان للمنهج أربعة أركان أو عناصر رئي

 .لمنهج إلى تحقيقها ألهداف التربوية التي يسعى اا .1

لمفاهيم والمعارف والمعلومات والخبرات واوجه النشـاط التـي تتكـون منهـا مـادة          ا .2

 .ومحتويات المنهج

لطرق واألساليب والوسائل والمعينات المتبعة والمستعملة في تـدريس مـواد المـنهج             ا .3

 .ينومقرراته وفي توضيح مفاهيمه ومعلوماته وتقديمها وتقريبها إلى أذهان المتعلم

رق وأساليب ووسائل التقويم المتبعة في قياس تحصيل المتعلمين، وتقويم نتائج العملية            ط .4

 .التربوية بأكملها، وتحديد مدى النجاح الذي أمكن إحرازه في تحقيق األهداف التربوية المرسومة 

خاصية  :لمين في مجتمع إسالمي عدة خصائص نذكر منها         عينبغي أن تتوفر لمنهج إعداد الم     و

، 1980 الشـيباني ،     {ة الدينية في أهدافه ومحتوياته ووسائله وخاصـتة         غاصطباغ المنهج بالصب  

 ، الشمول واالتسـاع فـي       }48 المائدة ،  { }لكل  جعلنا منكم شرعة ومنهاجا     { قال تعالى    }20ص

 لتنمية كافة جوانب شخصية الطالب، وفرصة سانحة        ةأهدافه ومحتوياته التي تجعل منه أداة صالح      

لنقلية والعقلية النظرية والعملية، وخاصة التوازن النسـبي بـين          ا سة مختلف العلوم والفنون   لدرا

مختلف األهداف والغايات والعلوم ،والفنون والمناشط والخدمات التي يتضمنها ، وخاصية الترابط            

 في االتجاهين العرضي والطولي ، وخاصية التدرج فـي          هالداخلي بين محتوياته ومواده ومناشط    

ستوى محتوياته التي تجعله يتمشى مع النمو المتدرج للمتعلم ، وخاصية التكامل بـين مجاالتـه                م

ومواده ومقرراته ذات الصلة بالثقافة العامة، والدراسة التخصصية من ناحية والدراسـية الفنيـة              

ت المهنية من ناحية أخرى وبين الدراسة النظرية وتطبيقاتها العملية ، وخاصة االرتبـاط بحاجـا              

الطالب المعلم والمسئوليات والواجبات التي تنتظره كمعلم وموجه في مدرسته ،وكفرد صالح فـي        

مجتمعه وأمته واالرتباط بحاجات المجتمع ومشاكله وبالبيئة الثقافية واالجتماعية والسياسية التـي            

بما يحتاجه  سوف يعمل فيها الطالب المعلم بعد تخرجه ، وخاصية الكفاية في تزويد الطالب المعلم               
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في إعداده الثقافي، والعلمي والمهني ، وخاصية االنتقاء وتجنب المرونة والقابلية للتطور والتغيير             

كلما جدت الحاجة إلى ذلك ، واالستجابة لحاجات المجتمع والتغيرات والتطورات التي تحدث فيه              

داد المعلمين التـي    ،وللفروق الفردية بين الطالب إلى غير ذلك من خصائص المنهج الصالح الع           

منهج إعـداد   وينبغي أخذها في االعتبار عند التخطيط لمنهج إعداد المعلمين في مجتمع إسالمي ،            

 : المعلمين يمكن تقسيمه إلى السمات الخمس األساسية التالية 

 .واد ومقررات وخبرات الثقافة العامة م .1

ال من مجـاالت المعرفـة      علوم والمواد والخبرات ذات العالقة بالتخصص والتعمق في مج        ال .2

 .اإلنسانية 

لوم وخبرات التربية المهنية والفنية المتمثلة أساسا في القدر الضـروري مـن الدراسـات               ع .3

 .التربوية والنفسية والخبرة العملية في التدريس

 واالجتماعية وغيرها ،وما إلى ذلك مـن نشـاطات          يوجه النشاط البدني والعسكري والثقاف    ا .4

 . إشراف ورعاية معاهدهم ومؤسسات إعدادهم ،وأساتذتهم يزاولها الطالب تحت

لخدمات التعليمية والتوجيهية والصحية واالجتماعية وغيرها التي يتلقاها الطالب المعلمـون           ا .5

أثناء دراستهم، في مؤسسات إعدادهم ،والتي تساهم في إعدادهم ،ولكل هذه المجاالت شـواهدها              

. تي يمكن الرجوع إليها فيما سبق لنا كتابته في هذا المجال            وأدلتها في الفكر التربوي اإلسالمي ال     

  } 20 ،ص1980 الشيباني ، {

 : بعاد خطة إعداد المعلم المسلم أ

ة معلوماتـه العامـة     يهو ما يتعلق بالثقافة العامة للمعلم فالمعلم يحتاج إلى تنم         و: اإلعداد العام   -أ

معلومات والمهارات الالزمة العطائـه خلفيـة       بحيث ينفتح على آفاق ثقافية جديدة تزوده بأهم ال        

 .ثقافية عامة تساعده على فهم ما يجري حوله في بيئته المحلية، وفي العالم الخارجي 

علم يتعلق مباشرة   مهذا البعد الثاني من أبعاد خطة تربية ال       و) :التخصصي  ( اإلعداد األكاديمي   -ب

زم من الدراسة من مختلف المجاالت التـي        بما سوف يقوم بتدريسه في المدرسة ، وهو القدر الال         

 .سوف يقوم بتدريسه وكما يعطيه خلفية قوية تساعده على االبتكار واالبداع في تدريسه 

ساليب واألدوات  ثل ما يتعلق بالطرق واأل    م) : اإلعداد التربوي أو المهني     (  اإلعداد المهني    -ج

 النمائية والتحصـيلية ، كمـا تمـده         التي يمكن المدرس من فهم تلميذه كشخصية لها خصائصها        

بالطرق واألساليب واألدوات التربوية التي بها يتمكن من تفجير طاقات المتعلم للتعلم وجعل التعلم              

  }68،ص1974 شوق ،{.متعة شخصية له 
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 االجتماعية التي يشهدها العالم في هذا القرن تغيـرات لـم            تن  نافلة القول أن نقول إن التغيرا       م

دها العالم في أي عصر سابق ، وأننا لنشهد كل عقد من عقود القرن العشرين يناقش                يسبق أن شه  

سابقة في عمق  ما يشهد من تغيرات ، وفي حجم التغير وسرعته واتجاهه أننا ال نغلوا في شيء                   

إذا وصفنا ما يجري من تغير في حياة العالم االجتماعية بأنه أضحى حقيقة الحيـاة وجوهرهـا ،                  

 ولقد أصبح التعليم جزءاً من المجتمع مرتبطاً بـه ،           –رض نفسه على التعليم فرضاً      وانه بذلك ف  

وغير منفصل عنه يؤثر فيه ويتأثر به ، وما أظننا في العالم العربي استثناء مما يجري في العالم                  

 أن يفوتنا الركب ، ثم ال نلحق بـه إال بعـد             – بعد اليوم    –المحيط بنا ، ولن نرضى ألنفسنا أبدا        

وات األوان ،ألننا لن نقبل أن نكون في مؤخرة الصفوف ال عن رضى عنا وال خضـوعا ألي                   ف

 كثيراُ عما كان عليه األمس ، وسيصبح عمـا      – اليوم   –فرض يفرض علينا، وقد تغير دور العلم        

قريب جديدا كل الجدة ، وهذا التغير مرتبط بالتغير الذي حدث في العملية التربوية كلها وبتغيـر                 

الشعوب وتطلعاتها ، ولقد جاء هذا التغير الهائل في المعرفة وتضمن للتلميذ معارف جديـدة               أمال  

خارج المدرسة والثاني التوسع الكمي الهائل في التعليم ، ولقد أصبح من أهم الواجبـات تـدريب                 

ير كليات  المعلمين على استخدام التكنولوجيا التعليمية باعتبارها جزءاً مكمالً للعملية التربوية وتطو          

، 1974 االفندي،   {. التربية فيما تقدمه لطالبها قبل الخدمة وأثناءها الستيعاب هذا التطور العظيم            

 ،إن المعلم هو الذي يصوغ شباب اليوم وقادة الغد صوغاً يمكـنهم مـن التكيـف مـع                   }56:57

فـي طـرق   متطلبات العالم المتكور السريع والتغير الذي يدعو معاصريه إلى قدر من المرونـة         

التفكير والعمل ، ولم يعد المعلم اليوم يتوخى نقل مواد معينة لتالميذه بل اصبح مسـئوال  عـن                   

تزويدهم بالقدرة والرغبة في تربية مستمرة ، وذلك بفتح أعينهم على العالم ، ترك لنـا الرسـول                  

ترف بذلك اشـد    صلى اهللا عليه وسلم آثاراً تربوية واجتماعية وعلمية وثقافية متعددة وعميقة، اع           

 : لمعالم األساسية للعقلية المنهجية اإلسـالمية     اأعدائه وحساده وأقر بها المؤمنون والمتصفون ،        

 ثاهتم اإلسالم بالعقل وجعله طريق اإلنسان إلى اهللا ، وعول عليه في أمر التبعة والتكليف ، وح                

أنهم كاألنعام بل أضـل     اإلنسان على استخدامه ، وأنكر على الذين ال يعملون عقولهم ووصفهم ب           

 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون                 {: فقال

:  األعـراف    { . }بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضلُّ أولئك هم الغـافلون                

ه عقلية عمليـة واضـحة أهـم     سعى اإلسالم إلى تربية العقل وأراد للمسلم أن تكون ل         و،  }179

 : معالمها اآلتي 
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علمنا القرآن الكريم أن أي قول ال دليل عليه ال يعتـد            ي:براز الحجة القوية والدليل الواضح      إ .1

 أمن يبدأ الخلق ثـم      {: ه وتعالى   نبه ، وأن أي دعوى ال تقبل ما لم تنور بالبرهان يقول اهللا سبحا             

: النمـل }{إله مع اهللا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين        يعيده ومن  يرزقكم من السماء واألرض أ       

 وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل يحييهـا                {، وكذلك يقول    }64

علـى  ) م1978(  ولقد علق االلوسـي      }79:78 يس {.}الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم         

ن الفارابي يقول وددت لو أن ارسطو وقـف علـى           كا: هذه الحجة المتضمنة في هذه اآلية بقوله        

وهو اهللا تعالى أنشأ العظام وأحياهـا أول مـرة          ..  الخ   }قل يحييها   {القياس الجلي في قوله تعالى      

وكل من أنشأ شيئاً أوالً قادر على إنشائه واحيائه ثانيا فيلزم ان اهللا عز وجل قادر على إنشـائها                   

 الكريم نماذج من الحجة القوية والدليل الواضح فحسب بل حث           واحيائها بقواها ، ولم يورد القرآن     

المسلم على التفكر والتأمل والتدبر ليأتي هو بالحجة القوية ، فنجد آيات األحكام تنتهي بعبـارات                

تحث على التفكير والتأمل والتدبر في الحكمة منها ، وفي البحث عن الحجج القوية المؤيـدة لهـا            

 } وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون         {يقول اهللا تعالى    :  على ذلك    واليك هذه النصوص دليال   

 أي تعلمون الحكمة من الصوم وما فيه من الفضيلة وتأتون بالحجج المؤيدة لهذه              }148:  البقرة   {

 }179:البقرة  { } ولكم في القصاص حياة يا أولى األلباب لعلكم تتقون           {الحكمة ، ويقول اهللا تعالى      

ذوي العقول ليتأملوا في الحكمة من القصاص ويأتوا بـالحجج التـي تـدعم اسـتبقاء                وهنا نداء ل  

 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهمـا إثـم كبيـر    {: األرواح وحفظ النفوس ،ويقول اهللا تعالى     

ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما ، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين اهللا لكم اآليات                 

 أي تتفكرون في اآليات فتستنبطوا األحكـام منهـا والمصـالح            }219: البقرة   { } تتفكرون   لعلكم

والمنافع المنوطة بها ، أو تتفكرون في الدنيا واآلخرة وبقائها فتعلموا عن طريق الحجج الواضحة               

 }116،ص1978 االلوسي {.فضل اآلخرة على الدنيا 

قيقة والتثبت في األمور قبل االعتقاد بهـا        ربي اإلسالم العقل على تحري الح     ي: جنب الظن   ت .2

 وما لهم به من علم إن يتبعون إال الظـن ال            {: والتحفظ في األحكام بتجنب الظن يقول اهللا تعالى         

 آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا         ن يا آيها الذي   { }28:  النجم   { }يغني من الحق شيئاً     

  .} 6:  الحجرات { نادمين قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

دعو اإلسالم إلى الموضـوعية فـال مجـال للهـوى           ي: اللتزام بالموضوعية ونبذ الهوى     ا .3

 }{ فال تتبع الهوى فيضلك عـن سـبيل اهللا         {يقول اهللا تعالى    : والعواطف واالعتبارات الشخصية    
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واءهم ومن أضل ممن  فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أه       { ويقول اهللا تعالى     }26:سورة ص   

  }50:القصص}{اتبع هواه بغير هدى من اهللا إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين

ك يقتضي  لدعو التربية القرآنية الفرد المسلم إلى االلتزام باألمانة العملية وذ         ت: ألمانة العلمية   ا .4

 ، يقول اهللا تعالى     بأن ينسب المسلم السبق العلمي ألهله  ، وأال يكتم الحق وال يخلط الحق بالباطل              

  }42: البقرة { .} وال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون {

معالم لذه هي المعالم األساسية للعقلية المنهجية اإلسالمية والنصوص التي أوردتها لتوضيح هذه ا            ه

 وتربـي  هي على سبيل المثال ال الحصر ، إن هذه العقلية تثمر حماسة للحق ورغبة في الصواب          

المسلم على إبراز الحجة الدامغة ، وعلى التفكير المنظم والقدرة على االستنتاج وعلـى الـوعي                

الفكري حين يقرأ أو يكتب أو يعمل ، فإذا التقى المنهاج في كليات التربية المكون لهـذا العقليـة                   

إلسـالمية ،   المنهجية بما فيه من مواد التخصص العلمي ، ومواد التخصص المهني ، والثقافـة ا              

والنشاط الثقافي خارج أوقات الدراسة ، مع ما تحققه مادة فلسفة التربية على وجه الخصـوص ،                 

فان طالب كلية التربية سيكون له ان شاء اهللا فكر تربوي واضح وأصيل ، ذلك ألنه من أهـداف                   

 .}53 : 47 : 1992التوم،{.المنهاج الرئيسية

م واعداد المعلم في الدول اإلسالمية يعاني مـن أزمـات           شك أن تعلي  ال:خالصة وخاتمة   : اشراً  ع

 لكونها تتجه بأنظارها إلى الغرب بحثاً عن اإلرشاد         }..  أزمة مصطلحات ، مفاهيم ، قيم        {كثيرة  

للوقايـة  " تصور مقترح   " م ، وفي هذه العجالة قدم الباحث        لوالوحي والهداية في مجال تعليم المع     

ت والتخلص من التدهور الحادث في القيم والوضع االجتماعي ،          والعالج للخروج من هذه األزما    

ألن تعليم الطالب المعلم يؤثر تأثيراً بالغاً في الميدان التربوي خاصة وان المعلم هو الـذي ينقـل                  

المعرفة لألجيال وهو الذي يغرس في أنفسهم القيم والفضائل ، ومن المالحظ أن هنـاك تـدهوراً                 

رامج إعداده بل وحتى األبحاث التي تجري للتحسين من كفاءته وتقدمه           شامالً في وضع المعلم وب    

في علمه ولعل هذه القضية هي جزء من أزمة القيم،فالعالم اإلسالمي اليوم بحاجة ماسة إلى المعلم                

  } يمتلك العلم ويمتلك كذلك فن توصيل المعلومات لطالبه        {المسلم الماهر، المصبوغ والمطبوع أي      

بد من إعداد المعلم وتوسيع ثقافته في العلوم اإلسالمية والعلوم الدنيويـة ،حتـى              ومن أجل ذلك ال   

يصبح قدوة ومثال يحتذى به في شخصيته اإلسالمية التي ال تكل، وال تمل في الـدعوة إلـى اهللا                   

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا ال يكون إال بوضع برنامج تربوي أهدافه واضـحة                

ة تربوية إسالمية لتدريبه وتأهيله ،وعليه فانه يجب إعداد المعلم المسلم في العصر             تنبثق من فلسف  

الذي نعيش فيه لتحمل مسئوليته في تنميته في عصر العولمـة ،واالنفجـار المعرفـي وثـورة                 
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االتصاالت ،التي جعلت من العالم قرية صغيرة حتى يقوم بالدور المنوط بـه لتخـريج األجيـال                 

لواء الدعوة اإلسالمية ، وعليه فالبد أن نوفر له المنهج الذي يجمع بين األصالة              القادرة على حمل    

 .والمعاصرة أهدافه تنطلق من عقيدة اإلسالم 

فلسفة إعـداد المعلـم المسـلم       لعد استعراض الباحث    ب: توصيات ومقترحات   : لحادي عشر     ا

 : فيقترح اآلتي 

ة وتطوره التربوي واعادة بناء خبراته التعليمية       الستمرار في نمو المعلم ورفع كفايته التعليمي      ا .1

 .والتربوية والثقافية وتجديدها المستمر 

ـ فع المعمل المسلم إلى موقع الصدارة في تخصصه ،وفي ثقافته العامة وابعاد شبح التخ             ر .2 ف ل

عنه حتى يكون دائما ملما بالمستحدث في المادة ، والطريقة ، لمقابلة تحديات الحضارة المعاصرة               

 .السيطرة عليها و

أهيل المعلم المسلم تربوياً حتى يتمكن من مقابلة احتياجات مراحل النمو التي يمر بها طلبته               ت .3

 .حتى يتمكن من تهيئة المناخ المالئم لهم نفسياً 

 قدوة والتزامـاً    {أساتذة كليات التربية على أساس التزامهم بالفكر التربوي اإلسالمي           ختيارا .4

 وانضباطاً واداء{.  

 .لتخطيط القبلي والبعدي لكليات إعداد المعلمين لمواكبة التغيرات المجتمعية العالميةا .5

 المعلومات مـن    مضع القواعد واألسس الالزمة للمناهج والمقررات حتى يقدم للطالب المعل         و .6

 .منابعها اإلسالمية األصيلة 

لنمو المعرفـي للمعلـم     الهتمام بإعداد الندوات والمحاضرات العامة والمؤتمرات الخاصة با       ا .7

 .والزام المعلمين بالحضور 

 .كثيف ورش العمل والدورات التدريبية واأليام الدراسية الخاصة بالمعلم ت .8

 .ة التي تدعم المنهاج الضمني ولكونها من ضمن عمل المعلم يالهتمام بالنشاطات غير الصفا .9

 .قدم إليه براز دور وسائل اإلعالم لخدمة المعلم وابراز إنجازاته وما يإ .10

 .زويد مؤسسات إعداد المعلمين بأفضل الكوادر اإلسالمية ت .11

 . حيح صتباع سياسة تربوية إسالمية تمكن المعلم من أداء مهمته على الوجه الا .12

رورة إعادة صوغ فلسفة إعداد المعلم وتأصيلها إسالميا ، على ضـوء الكتـاب والسـنة                ض .13

راسات العربية واألجنبية في مجال إعـداد المعلـم     وكذلك االستفادة مما توصلت إليه البحوث والد      

 .بشرط عدم مخالفتها للعقيدة اإلسالمية 
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رورة إعداد المعلم المسلم الداعية إلى اهللا ألن في ذلك الخير  الكثير ، والدعوة ال تقتصر                 ض .14

على دارسي الشريعة اإلسالمية أو الدراسات اإلسالمية وانما يجب أن تعـد المعلـم فـي كافـة                  

 . صصات العلمية لحمل رسالة اإلسالم ويبلغها لغيرهالتخ

 قائمة المراجع : لثاني عشر ا
مختصر سنن أبـى    )  ت   –د  (م ، أبو داوود     2004،  1اني ، ط  ملقرآن الكريم ، مصحف بيت المقدس بالرسم العث       ا .1

 .داوود ، دار إحياء التراث العربي 

  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي بيـروت ، دار           -ن ماجه   سنن اب ) ت  -د( بن ماجه ، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد          ا .2

 .الكتب العلمية 

رسـالة دكتـوراه غيـر    ( اجباته خالل الموقف التعليمي وآداب المعلم المسلم و) 1996(بو رزيزة ، محمد على  ا .3

 .جامعة أم القرى ، كلية التربية بمكة المكرمة ) منشورة 

د المعلم ، المؤتمر األول العداد المعلم ، مكة المكرمـة ، جامعـة              الجامعة واعدا ) 1974(الفندي ، محمد حامد     ا .4

 .الملك عبد العزيز 

 . فلسطين –، منشورات جامعة القدس المفتوحة ) الوحدة الثانية ( جتماع التربوي العلم ا) 1992(بو هالل، أحمدأ .5

،مكتبة إبراهيم الحلبي ، المدينة     1طفلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم ،        ) 1988(بو العينين ، علي خليل      أ .6

 .المنورة 

 . دار الفكر -تحقيق عبد العزيز بن باز بيروت  -صحيح البخاري) 1414(لبخاري، أبو عبد اهللا محمد إسماعيل ا .7

إعادة بناء إعداد المعلم في المجتمع اإلسالمي ، مؤتمر التعليم اإلسـالمي ، جامعـة              ) 1984(الوتس ، بني احمد     ب .8

 .العزيز ، مكة المكرمة الملك عبد 

 .رمة كتأصيل تربية المعلم ، مكتبة المنارة ، مكة الم) 1981(لتوم ، بشير حاج ا .9

 .السبيل إلى بناء فكر تربوي إسالمي لدى المعلم ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ) 1992(لتوم  ، بشير حاجا.10

تحقيق احمـد محمـد شـاكر       ) نن الترمذي س(الجامع الصحيح   )  ت –د  (لترمذي ، أبو عيسى محمد ، بن عيسى         ا.11

 .وآخرون ، بيروت دار الكتب العلمية 

دراسة مقارنة لنظم االعتماد األكاديمي لبرنامج إعداد المعلم في بعض الدول األجنبيـة ،               ) 2003 (افظ ، علي  ح.12

 .مؤتمر الجودة الشاملة في إعداد المعلم بالوطن العربي ، جامعة حلوان ، كلية التربية

أزمة التعليم اإلسالمي سلسلة التعليم اإلسالمي، دار عكاظ للنشـر  ) 1983( سيد سجاد ، سيد على اشرف      سين ، ح.13

 .والتوزيع ، جدة 

 .، مطابع الصفا بمكة المكرمة1اإلعداد الروحي والخلقي للمعلم ط) 1994(ياط، محمد جميل خ.14

 .ة القدس المفتوحة، فلسطينالتربية والمجتمع والتنمية، منشورات جامع) 1992(يري، عبد اللطيف خ.15

لم من الفكر التربوي عند علماء المسلمين ، سلسلة دعوة الحق، رابطة العـالم              امع) 1998(لخراط ، احمد محمد     ا.16

 . ، مكة المكرمة184اإلسالمي السنة السادسة عشر ، العدد 

 .المناهج األصولية ، تهامة للطباعة والنشر، جدة) 1975(لدريني ، وائل إسماعيل ا.17
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 ،  3الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، ج       ) هـ  1401(لسيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر          ا.18

 .بيروت ، دار الفكر 

 .،مكتبة االنجلو المصرية 1المعلم والتربية ط) 1982(ليمان عرفات عبد العزيزس.19

، ندوة خبـراء    2ج التربية اإلسالمية ، ط    إعداد المعلم وأثره في تطبيق منه     ) 1980(لشيباني ، عمر محمد التومي      ا.20

 .أسس التربية اإلسالمية ، جامعة الملك عبد العزيز مكة المكرمة 

منهج الرياضيات الذي يسهم في تربية معلم المرحلـة االبتدائيـة ، المـؤتمر األول               ) 1974(وق ، محمد احمد     ش.21

 .العداد المعلم ، مكة المكرمة ، جامعة الملك عبد العزيز 

 .، دار الكتب العلمية بيروت1م االجتماع طلاألصول في ع) 1997( إبراهيم يسى ،ع.22

 .مكانة المدرس في المجتمع التقليدي والحديث) 1983(بد المحفوظ ، أشرف حسين ع.23

 .التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية ، جدة ، دار المنارة ) 1986(بد اهللا ، عبد الرحمن صالح ع.24

  ، دار المنارة ، مكة المكرمة5وث التربوية طحشد في كتابة البالمر)1988(بد اهللا وآخرون ع.25

 .مناهج البحث في العلوم السلوكية ، دار الرفاتي ، بيروت) 1988(بد الجيار ، محمد مصطفى ع.26

 . فلسطين –، منشورات جامعة القدس المفتوحة )الوحدة األولى(علم االجتماع التربوي ) 1992(ثمان، إبراهيم ع.27

 . فلسطين –، منشورات جامعة القدس المفتوحة )الوحدة الثالثة( علم االجتماع التربوي ) 1992(مان يلبيدات ، سع.28

 . االنجلو المصرية 1 ط–احياء علوم الدين )  ت –د ) ( ابو حامد ( لغزالي، محمد بن محمد ا.29

 .وت دار الفكرد الباقي بيربصحيح مسلم تحقيق فؤاد ع) هـ1403(يري ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج شلقا.30
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