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ــاسٍ   ــنِ عَبَّ ــنِ اب ــلَّى ا    عَ ــولِ اللَّــهِ صَ ــفَ رَس ــت خَلْ ــالَ كُن  قَ
عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوما فَقَالَ يَا غُلَام إِ�ِّـي أُعَلِّمـكَ كَلِمَـاتٍ احفَـظِ      
اللَّــهَ يَحفَظْــكَ احفَــظِ اللَّــهَ َتجِــده تُجَاهَــكَ إِذَا سَــأَلْتَ فَاســأَلِ 
ــوِ       ــةَ لَـ ــم أَنَّ الْأُمَّـ ــهِ وَاعلَـ ــتَعِن بِاللَّـ ــتَعَنتَ فَاسـ ــهَ وَإِذَا اسـ اللَّـ

ت عَلَــى أَن يَنفَعــوكَ بِــشَيءٍ لَــم يَنفَعــوكَ إِلَّــا بِــشَيءٍ قَــد اجتَمَعَــ
 ءٍ َلـــموكَ بِـــشَييَـــضُر ـــوا عَلَـــى أَنتَمَعلَـــكَ وَلَـــوِ اج اللَّـــه كَتَبَـــه
 فِعَـــتِ الْأَقْلَـــامـــكَ رعَلَي اللَّـــه كَتَبَـــه ءٍ قَـــدوكَ إِلَّـــا بِـــشَييَـــضُر

  فحوَجَفَّتِ الص*  
  

) هـ1408(، حممد بن عيسى رواه الترمذي يث نبوي شريف حد
مكتبة التربية . حتقيق حممد ناصر الدين األلباين  . صحيح سنن الترمذي
 309 اجلزء الثاين ، ص يف كتاب الرقائق. الرياض : العريب لدول اخلليج 

. 
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  ملخـــص الدراسة
  ).تصور مقترح ( لم التربية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة  بناء برنامج اإلعداد التربوي ملع :عنوان الدراســـة 

   .محد بن مرضي بن إبراهيم الكلثم  :اسم الباحث 
   . مناهج وطرق تدريس ـ تربية إسالمية  : تخصصال،   الدكتوراه يف التربية :الدرجة 

إلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة            بناء برنامج  مقترح ل      :هدف الدراسة   
  .يف كليات املعلمني 
  قامت هذه الدراسة ببناء برنامج مقترح إلعداد معلم التربية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات :موضوع الدراسة 
. ة ، واهتمت هذه الدراسة ببناء الربنامج التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية الثقافية املعاصر

مشكلة الدراسة ، واإلطار النظري من حيث أمهية معلم التربية اإلسالمية وصفاته ، (واشتملت الدراسة على عدة موضوعات  
والدراسات السابقة ، وإجراءات الدراسة ، ونتائج الدراسة . اإلسالمية ، وبرامج إعداد املعلم ، والعوملة واالجتاهات احلديثة والتربية 

يف التطبيق كما استخدم . واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي ) . امليدانية ، وملخص الدراسة ونتائجها وتوصياا ومقترحاا 
 مث قام . املقترحة  ومفرداا  يف مساق اإلعداد التربوي ، مث قام الباحث بقياس صدق األدوات وثباا ا املقرراتوضع فيهامليداين استبانة 

أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية باجلامعات السعودية وأعضاء األقسام التربوية يف كليات بتطبيق األداة على جمتمع الدراسة وهم 
)  عضواً 60( م املناهج وطرق التدريس ، وقسمن )  عضوا146ً( عضواً،325، واستجاب  عضواً 515 ومت التطبيق على. املعلمني 

النسب ( واستخدم أساليب اإلحصاء الوصفي للتحليل .  من قسم التربية وعلم النفس )  عضواً 117(قسم الوسائل والتقنيات ، و  من
  ) . ونباخ للثبات ، ومعامل سبريمان براون للثبات  ، ومعامل ألفا كر واالحنراف املعياريوالتكرارات واملتوسط احلسايب

  :  أهم نتائج الدراسة 
نفس              )1 م ال ة وعل سم التربي ل ق رر   3من   ) 2.93( بلغ المتوسط اإلجمالي للمواد المقترح تقديمها من قب  ، وحصل مق

غ متوسطه الحسابي         ي حين حصل   ، ف  ) 2.96( المشكالت التربوية على  أعلى قيمة في المتوسط الحسابي إذ بل
.   )2.91( متوسط حسابي بين المقررات المقدمة في البرنامج ، إذ حصل على متوسط يبلغ      مقرر التوجيه واإلرشاد الطالبي على أقل   

 .مقررات  ) 8( وبلغ عدد المقررات المقدمة من هذا القسم 
دري                 )2 اهج وطرق الت سم المن ل ق  ، وحصلت    3من    ) 2.93( س  بلغ المتوسط اإلجمالي للمواد المقترح تقديمها من قب

ى         ) 2(وطرق تدريس التربية اإلسالمية     ) 1(مقررات طرق تدريس التربية اإلسالمية       ى أعل ة  عل ة الميداني والتربي
 2.91( تحليلية لمناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية على أقل متوسط إذ  يبلغ     فيما حصل مقرر قراءة      ) 2.94( متوسط إذ بلغ    

 .مقررات  ) 5( لغ عدد المقررات المقدمة من هذا القسم وب) . 
ات           )3 ائل والتقني سم الوس ل ق ن قب ديمها م رح تق واد المقت الي للم ط اإلجم غ المتوس ن  ) 2.95( بل صلت  3م  ، وح

غ                    ى متوسط إذ بل ى أعل ة  عل  ) 2.95( مقررات  تقنيات التعليم واالتصال ومقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعليمي
سم  ) . 2.94(حصل مقرر التعليم اإللكتروني على أقل متوسط إذ بلغ   فيما   ( وبلغ عدد المقررات المقدمة من هذا الق

 .مقررات  ) 3
  : أهم التوصيات 

1E         ة اإلسالمية م التربي وي لمعل امج اإلعداد الترب وضع المقررات المقترحة في هذه الدراسة ومفرداتها من ضمن برن
 .العربية السعودية في آليات المعلمين بالمملكة 

2E                            ة ات التربي ة اإلسالمية في مؤسسات إعداده ، سواء في آلي م التربي وي لمعل ضرورة تطوير برامج اإلعداد الترب
ين            ات المعلم ة تتعدى العشر سنوات دون                   . بالجامعات السعودية ، أو في آلي دة زمني رامج م ذه الب رك ه وأن ال تت

 .تقويم أو تطوير لها 
3E ام ف ررات    ضرورة االهتم ل المق ي آ ة ف ب التطبيقي المية بالجوان ة اإلس م التربي وي لمعل داد الترب امج اإلع ي برن

ط    ب النظري فق اء بالجان دم االآتف ة ، وع ذه    . المقدم ن ه زأ م زء ال يتج ة ج ات العملي ل المتطلب ن جع د م ل الب ب
 .المقررات ومن  وسائل تقييم دارسيها  

4E         رر             ضرورة ربط المدرسة بالطالب المعلم منذ ى مق ة اإلعداد ، وعدم االقتصار عل ه آلي مرحلة متقدمة عند دخول
ويكون ذلك من خالل المقررات المقدمة من جميع األقسام وليس من قسم                . الفصل األخير عند نهاية مرحلة إعداد المعلم        التربية الميدانية في    

 .المناهج وطرق التدريس فقط 
 

אא 
אאKKאאא 
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  إهداء
  

  

  إىل 
  ورثة األنبياء

  ي هذا العمل أهد
   

  

  محمد بن مرضي الكلثم            
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  شكر وتقدير
(øŒÎ ® احلمد  رب العاملني ، أمحده وأشكره  ، محداً  وشكراً يليق جبالله القائل                   uρ šχ ©Œr's? 

öΝ ä3š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟè? öx6 x© öΝ ä3̄Ρ y‰ƒÎ— V{ ( 〈.                     وأصلي وأسـلم علـى خـري األ�ـام �ـيب وقـدوتي حممـد صـلى ا  
  . وعلى  أشرف األ�بياء واملرسلني  عليه وسلم

فـال  . أسجل شكري وتقدير لكل من كان عو�اً يل بعد ا عز وجل يف إمتام هذا العمـل                  
  .يشكر ا من ال يشكر الناس ، ويذكر ألهل الفضل فضلهم 

א  بالشكر اجلزيل والعرفان العظيم ، لـسعادة       فأتقدم א/א
والـــذي مل يـــدخر جهـــداً يف تـــوجيهي . املـــشرف علـــى هـــذه الرســـالة אא

 ، وســعة العلــم    املعــشر  والــذي تعلمــت منــه األدب وحــسن   ، إلمتــام هــذه الدراســة  . ومــساعدتي 
ممــا ســاهم يف تــذليل الكــثري مــن     والــصرب  ، ودقــة املالحظــة ،    ورحابــة الــصدر ،  وعمــق الفكــر ،  

يــل الـــشكر علـــى توجيهاتـــه الــسديدة أثنـــاء دراســـيت املنهجيـــة   وأشـــكر جز. العقبــات الـــيت واجهتـــها  
فلـــه كـــل الـــشكر  . فـــتح  أفـــاق واســـعة يف جمـــال منـــاهج الرتبيـــة اإلســـالمية   ســـاهم يف ممـــا للـــدكتوراه  

 والتقدير ، وأسأل ا عز وجل أن يكتب ذلك يف ميزان حسناته وجيزل له العطاء ، وأن يبارك فيه           
   .ويف علمه ويف ذريته

م أيـضاً بالـشكر اجلزيـل والتقـدير للجنـة املناقـشة ، ممثلـة يف رئيـسها ، ويف أعـضائها                        كما أتقـد  
א سعادة א/א /אאسـعادة   و،א

وأســأل ا عــز وجــل أن يكتــب ذلــك يف      .علــى قبــول مناقــشة هــذه الرســالة   . א
   .م ويف علمهم  وذرياهتم العطاء ، وأن يبارك فيهم وجيزل هلاماهتميزان حسن

 אســعادة :  للجنــة مناقــشة خطــة الرســالة وهــم كمــا أتقــدم أيــضاً بالــشكر والتقــدير 
א /א א/ א אســعادة  و ، א

ناقـشة  مب  معلى تفـضله  . א / א سعادة  ،  وאא
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، ممـا كـان لـه     أداة البحث وحتكيمهـا   على اخلطة وعلى  السديدة لتوجيهاهتمهذه الدراسة ، و   خطة  
 م وجيـزل هلـ  موأسأل ا عـز وجـل أن يكتـب ذلـك يف ميـزان حـسناهت           .  هذه الرسالة  يفاألثر الكبري   

   .م ويف ذرياهتمالعطاء ، وأن يبارك فيه
א تقـــدم أيـــضاً بالـــشكر اجلزيـــل لـــسعادةو أ   ، /א

  .املستشار اإلحصائي هلذه الدراسة على تفضله بتوجيهي خالل حتليل �تائج هذه الدراسة 
كما ال يفوتين أن أتقدم بالـشكر اجلزيـل جلامعـة أم القـرى والـيت أتاحـت يل الفرصـة ملواصـلة                        

ممثلة يف عمادة الدراسات العليـا ، ويف كليـة الرتبيـة ممثلـة      .  الدكتوراه ودراسيت يف مرحلة املاجستري    
، ومجيـع  א/אبقسم املناهج وطرق التدريس ، ممثال برئيسه سـعادة          

وأتقـدم بالـشكر والعرفـان لكـل مـن تـشرفت بالدراسـة              . أعضاء هيئة التدريس  والعـاملني فيـه         
تدريس بكلية الرتبية جبامعة أم القـرى مبكـة املكرمـة ، والـذين وجـدت             لديه من أعضاء هيئة ال    

ــد�يا            ــة يف ال ــافع ، وأســأل ا عــز وجــل أن يكتــب هلــم األجــر واملثوب منــهم التوجيــه احلــسن والعلــم الن
  .واآلخرة 

 ممثلــة يف  كليـات املعلمـني وأخــص   رتبيـة والتعلـيم   وختامـاً أتقـدم بالـشكر والتقــدير لـوزارة ال    
وابتعاثي  للدارسة يف جامعة أم القرى  لية املعلمني مبكة املكرمة على إتاحة الفرصة يل بالذكر ك

 كما أتقدم بالشرك اجلزيل لكل من قدم العون واملساعدة من أهلي وأخـوا�ي              .مبكة املكرمة   
وزمالئي فلقد كان هلم األثر الكبري بعـد ا عـز وجـل يف خـروج هـذا العمـل ، والـذي أسـأل ا أن                           

  .ون خالصاً لوجه الكريم يك
  هذا وصلى ا وسلم على �بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  محد الكلثم/ الباحث 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  : مقدمة
  

 محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ، محـداً كمـا ينبغـي جلـالل         ، احلمد هللا رب العاملني   
 :سـبحانه الذي رفع مكان العلـم والعلمـاء فقـال    احلمد هللا  وجهه وعظيم سلطانه ،

ـوله  ، والـصالة والـسالم علـى         ))1نَموقُلْ هلْ يستوي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَ        رس
 تركْـت ِفـيكُم أَمـريِن        :( القائـل     واملعلمني األمني ، والسراج املنري ، والبيان املبني، وقدوة املربني        

  : أما بعد .)2()لَن تِضلُّوا ما تمسكْتم ِبِهما ِكتاب اللَِّه وسنةَ نِبيِه 
وقُـلْ رب ِزدين     عباده على التزود بالعلم ، فقال سـبحانه          إن اهللا عز وجل حث      
 موما أُوتيـت  : ، فقال تعاىل      ، وبني أنه مهما أويت اإلنسان من علم فهو يعترب قليالً           ))3ِعلْماً

 هو الـدعوة إىل     ، وأول ما نزل من القرآن الكرمي على نبينا حممد           ))4من الِعلِْم ِإالَّ قَليالً   
اقْـرأْ وربـك    * خلَق اِإلنسانَ ِمن علٍَق     * اقْرأ ِباسِم ربك الَّذي خلَق       ءة  ، قال تعاىل    القرا

  مبالقَلَِم    * اَألكْر لَّمالَّذي ع *      لَمعي ا لَمانَ مساِإلن لَّمع)5( .      ورفع اهللا العلم وأهله درجـات
 ِمـنكُم   ايرفَِع اللَّه الَّذين آمنـو    :  سبحانه وتعاىل يف هذه الدنيا  وميزهم عن غريهم ،فقال         
  ))6 خبرينَوالَّذين أُوتوا الِعلْم درجاٍت واللَّه ِبما تعملُو

 ِإنَّ الـدين ِعنـد اللَّـِه        واختار اهللا عز وجل اإلسالم لنـا دينـاً فقـال تعـاىل                
  ـالماِإلس )7(     أرسل رسوله    ، ومل يتركنا مهالً  بل          نبياً ومعلمـاً قـال تعـاىل )  ـوه

الَِّذي بعثَ ِفي األُْميني رسولًا ِمنهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويـزكِّيِهم ويعلِّمهـم الِْكتـاب والِْحكْمـةَ           

ي بنـوره يف هـذه       وجعل لنـا منـهجاً نـستهد        )8()وِإنْ كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل مِبٍني        
                                                 

 . )9( سورة الزمر،آية )1
   .899،  ص بريوت :  ، دار إحياء التراث العريب 2، كتاب القدر ، باب النهي عن القول بالقدر ، جاملوطـأ  )هـ1406(مالك  ، أنس  )2
  ).114(يةسورة طه،آ) 3
  ).85(سورة اإلسراء،آية) 4
  ) .5-1(سورة العلق،آية) 5
 ) .11(سورة اادلة،آية)  6
   .)19(سورة آل عمران ، آية )  7
  ) .2(سورة اجلمعة ، آية ) 8
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، وـذا املنـهج   ))1ِلكُلٍّ جعلْنـا ِمـنكُم ِشـرعةً وِمنـهاجاً      احلياة الدنيا ، فقال عز وجل 
* اللَِّه نـور وِكتـاب مـِبني    قد جاءكُم ِمن  القومي نسري يف صراط مستقيم ، قال تعاىل 

لسالِم ويخِرجهم ِمن الظُّلُمـاِت ِإلَـى النـوِر ِبِإذِْنـِه           يهِدي ِبِه اللَّه مِن اتبع ِرضوانه سبلَ ا       
   .))2ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

 هو القدوة لنا واملريب واملعلم األول الذي أرشدنا إىل التمسك بكتاب             والرسول   
م العامة واخلاصة هي    وأصبحت حياته عليه الصالة والسال    . اهللا وبسنته عليه الصالة والسالم      

 به تالصورة احلقيقية لإلسالم وللتربية اإلسالمية ، ولذلك اُعتربت  التربية اإلسالمية وما جاء    
وأقواله وأفعاله عليـه الـصالة      من توجيهات تربوية هي  انعكاس مباشر حلياة الرسول          

والتربيـة  . ية   وما هنى عنه هو يف احلقيقة تربيـة إسـالم          والسالم ، فما أمر به الرسول       
من بني مـواد الدراسـة يف        " تهااإلسالمية هي جزء رئيس يف العملية التعليمية ، وتربز أمهي         

مناهج التعليم باململكة العربية السعودية ، لكوهنا تتفق مع طبيعة اتمع السعودي ، الذي يعد               
 ثقافته على   من أهم خصائصه االعتماد على الدين اإلسالمي احلنيف ، والذي تعتمد عناصر           

 كتاب اهللا عز وجل وسـنة رسـول اهللا          إلسالم األساسية املصادر الربانية املتمثلة يف مصادر ا     
                ؛ مث ما يتبع هذين املصدرين اجلليلني من مصادر اجتهادية أخرى ، فهذه املصادر تعمـل

   )3(".على توجيه السلوك وأمناط النشاط للفرد واجلماعة 

هو مسو ورفعـة أهـداف التربيـة اإلسـالمية ،           ،  إلسالمية  ومما يربز مكانة التربية ا       
 ومـا   فالغاية من التربية اإلسالمية هي الغاية نفسها مـن خلـق اإلنـسان قـال تعـاىل                

وعلى هذا األسـاس فالتربيـة اإلسـالمية هـي             ))4خلَقْت الِْجن واإلنس ِإالّ ِليعبدوِن        
ـ        فـرد بتنـشئة ال    ـتم  فهـي   " ، نة رسـوله    الوسيلة الوحيدة لتحقيق منهج اهللا وس

وتكوينه إنساناً متكامالً من خمتلف جوانبه اجلـسمية والعقليـة والروحيـة واألخالقيـة يف           
فقـد اهتمـت التربيـة اإلسـالمية        . ضوء املبادئ والقيم واالجتاهات اليت جاء ا اإلسالم       

                                                 
   . )48(سورة املائدة ، آية  )1
 ) .16 – 15(سورة املائدة ، آية  )2
، دريس والتعليم ومدى العمل به يف تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية باململكة العربية الـسعودية                 فقه الت ) هـ1424( املالكي ، عبدالرمحن عبداهللا      )3

 .4مكة املكرمة ، ص: رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 
 ). 56 (سورة الذاريات ، آية  )4
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التربيـة اإلسـالمية    اهتماماً كبرياً باألهداف والغايـات اإلسـالمية ، ولـذلك تـستمد             
 هـي    كانـت مدرسـة الـنيب        قد  ول  )1(."أهدافها من القرآن الكرمي والسنة املطهرة       

املدرسة األوىل للمسلمني أمجعني ، وهـي الـيت تعتـرب املرشـد التربـوي األول جلميـع             
اهتمت مدرسة النبوة بالتربية اهتمامـاً كـبرياً وجعلـت هلـا             "التربويني املسلمني ، فلقد   

ن األهداف والغايات الواضحة الـيت تـسعى إىل بلوغهـا يف شخـصية الفـرد                جمموعة م 
 املسلم ؛ وذلك إلدراكها بأن األهداف أمـر ضـروري يف ممارسـة العمـل التربـوي،                
فاألهداف هي اليت توجه هذا العمل وتضمن له االسـتمرار والفعاليـة سـواء يف حيـاة                  

   .)2("الناشئني أو حياة الشباب واتمع بصفة عامة 

وأمهيـة أهـدافها ،     يف ضوء هذا الفهم حلقيقة التربيـة اإلسـالمية ، ومكانتـها ،              و      
ـ    البد من اإلشارة إىل أمر مهم وهو أنه         مدرسـة أن تقـوم برسـالتها إال إذا          ةال ميكن ألي

فاملعلم هو أحد الركائز األساسـية  يف املنظومـة التعليميـة ، فهـو               "توفر املعلم الكفء ،     
بء األكرب يف حتقيق أهـدافها ، وهـو املـسئول املباشـر عـن جنـاح أو       الذي يقوم بالع  

فشل أي خمطط خاص بالعملية التعليمية ، ومـن مث فـإن جنـاح أي نظـام تعليمـي أو                    
فشله يعتمد إىل حد كبري على وجود املعلم املؤهل تأهيالً جيداً ليتـوىل مـسئولية حتقيـق                 

ـ        ة ، والـذي يركـز علـى تطـوير دور           النمو املتكامل للمتعلمني يف ظل مفهوم العوملـ
املعلم ، ومن مث ينبغي على مؤسسات إعداد املعلم أن تغـري مـن سياسـتها وبراجمهــا                  
مبا ينعكس إجيابيـاً على برامج اإلعـداد التربـوي للمعلـم وذلـك إلتاحـة  الفرصـة                   
للطالب املعلمني أن يتزودوا مبا ميكنهم من القيام بـأدوارهم كمـا ينبغـي أن يكـون ،                  

  . )3(" ي القيام بأدوارهم اليت تفرضها عليهـم حتديات العوملـة أ

على حتقيق أهـداف املنـاهج      مت إعداده بشكل سليم     إذا  واملعلم هو املؤهل والقادر     
وجعلها واقعاً ملموساً على أرض الواقع ، ألن املعلم يؤثر يف طالبه بأقواله وأفعاله ومظهـره                

                                                 
اب احلديث والثقافة اإلسالمية يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى طالب الصف الثالث الثانوي يف دور حمتوى كت) هـ1424( الدوسري ، عادل سلطان )1

  .6مكة املكرمة ، ص: ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى  املنطقة الشرقية
  .46 مكة املكرمة ، ص : بطة العامل اإلسالمي ،   راالتدريس يف مدرسة النبوة )هـ1413(سراج حممد عبد العزيز  وزان ، )2
، حبث مقـدم  تصور مقترح للمقومات الشخصية واملهنية الضرورية ملعلم التعليم العام ىف ضوء متطلبات العوملة         ) هـ1425( حسن ، السيد حممد أبو هاشم        )3

 .7ص. لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
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وملا كـان    " .نه أحياناً بطريقة شعورية أو ال شعورية        وسائر تصرفاته اليت ينقلها الطالب ع     
للمعلم هذه األمهية يف العملية التربوية ، فمن الضروري أن ينال من العناية واالهتمام بالقدر               
الذي يتناسب مع الدور اخلطري الذي يقوم به يف إعداد النشء وتكوينهم ، ونتيجـة لـذلك                 

 نوعية املعلم وإعداده حىت يـستطيع أن يكـون ذا           حيتاج األمر إىل مواصلة  اجلهود لتحسني      
  .)1(" فعالية إجيابية يف العملية التربوية 

 ، وملكانـة     ورغم ما سبق بيانه من أمهية عظيمة ملكانة التربية اإلسالمية وألهـدافها           
ن إوخاصة معلم التربية اإلسالمية يف منظومة التربية والتعليم ، إال إنه ميكن القـول               ،  ملعلم  ا

لية التربية والتعليم يف هذا العصر تواجه متغريات ثقافية عاملية عديدة أثرت علـى احليـاة                عم
: ومن أبرز تلك املتغريات العامليـة       . االجتماعية والثقافية واألخالقية واالقتصادية يف جمتمعنا       

هلا ودية ،   فالعوملة تطرح متغريات عديدة يف حياة الناس الثقافية واالجتماعية واالقتصا         . العوملة  
 معلمـي التربيـة     إلعـداد تأثريات  على األمة سلباً وإجياباً مما يستدعي بناء برنامج متكامل            

اإلسالمية بشكل حديث ومتكامل ، ويكَون لديهم التفكري الناقد والتفكري االبتكاري ؛ لكي             
 صاحلهم وصـاحل    فيستفيدوا مما هو يف   . ينتقل هذا التفكري الناقد إىل طالم يف  التعليم العام           
 وميزاهنم هو كتاب اهللا وسنة نبيه صلى        .جمتمعهم ، ويتركوا ما يسبب الضرر هلم وألمتهم           

$ ®: تعـاىل  قال ،اهللا عليه وسلم       uΖ ø9¨“ tΡ uρ y7 ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰èδuρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 

3“ u ô³ç0uρ t⎦⎫Ïϑ Ï=ó¡ßϑ ù=Ï9 〈)2(.  

. ديد فرض نفسه على اجلميع كأبرز املتغريات السريعة يف عـصرنا            والعوملة مفهوم ج  
ولعل من أبرز مالمح احلياة يف هذا العصر تلك التغريات السريعة واملتالحقة يف مجيع ااالت "

 وتأتى االستجابة هلذه التغريات متفاوتة ومتباينة كماً وكيفاً من فرد آلخر ومن             .ومنها العوملة   
مع آلخر ، فالعوملة مفهوم جديد أخذ يف الظهـور واالنتـشار نتيجـة              فئة ألخرى ومن جمت   

للتغريات السريعة اليت شهدها العامل يف السنوات  القليلة املاضية ، واليت كانت نتيجة مباشرة               
لثورات العلم والتكنولوجيا ، خاصة تلك اليت حدثت يف جمال اإلعالم واالتـصال ، والـيت                

بلدان العامل ، حىت أنه أصبح من املستحيل انغالق دولة داخـل            أنتجت تقارباً وتداخالً بني     
                                                 

 .20مرجع سابق ص. تصور مقترح للمقومات الشخصية) هـ1425(لسيد حممد أبو هاشم  حسن ، ا)1
  .  )89( النحل، اآلية سورة)  2
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، ومع أن التركيز يتم على      على كل جوانب احلياة اإلنسانية       فالعوملة تتعدد تأثرياا     .حدودها  
اجلانب االقتصادي الذي حيمل معه الكثري من القيم اليت تتسرب إلينا ، إال أن اجلانب الثقايف                

االقتصادي إىل حالة التبعية الكاملة ، وهذا       األخطر ألنه يتجاوز حالة األسر      االجتماعي يبقى اجلانب    
وقد أشـار أحـد      )1(".يعىن أن نفقد مساتنا وأن يبقى شكل وجودنا رهناً ألرباب العوملة املسيطرين عليها              

العوملة فيما يظهر من مسارها ومن جتلياا يف األمن واالقتـصاد والثقافـة             " الباحثني إىل أن    

 أو ٪75  من سكان العامل على حساب   ٪25 أو   20التربية والتعليم، هي عبارة عن عوملة       و

ن فريق العوملة يسيطر على مصري باقي العـامل الـضعيف الفقـري             إ من سكانه، حيث     80٪
ويهيمن على اقتصاده وعلى أسواقه ومقدراته وعلى كياناته الوطنية وعلى هويته الثقافية وعلى       

   )2(."منظومته التربوية
 فمن أجل ذلك فنحن حباجة إىل معلم ومريب للتربية اإلسالمية قادراً بعون اهللا على تربية  

وحنن كذلك حباجة إىل . أمتهم وخري هم ى توجيه تفكريهم إىل ما فيهم خريالطالب ، وعل
 اهللاف. دها يفنحون أمامه الشبهات اليت تعترضهم لتمعلم للتربية اإلسالمية يثق به الطالب فيطر

θçΡ#) {عز وجل يقول uρ$yès?uρ’ n? tãÎh É9ø9 $#3“uθø) −G9 $# uρ(Ÿωuρ(#θçΡuρ$yè s?’ n? tãÉΟ øO M}$#Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ4(#θà) ¨?$# uρ©!$#(¨βÎ)

©!$#ß‰ƒ Ï‰x©É>$s) Ïèø9 /ω â{وجلويقول اهللا عز .  )3(}#$ ä38 yγ ÷Ψ tƒª!$#Ç⎯ tãt⎦⎪ Ï% ©! $#öΝ s9öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ’ Îû

È⎦⎪ Ïd‰9 $#óΟ s9 uρ/ ä.θã_Ì øƒ ä†⎯ ÏiΒöΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠβr&óΟ èδρ • y9s?(# þθäÜ Å¡ø) è?uρöΝ Íκ ö s9 Î)4¨βÎ)©!$#= Ïtä†t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $#{)4(   

وتأسيساً على ما سبق فإن التحدي األكرب ملعلم التربية اإلسالمية خالل فترة إعـداده                 
ريات يف عصر يتميز بتسارع اخلُطى       هو أن يكون قادراً على مواكبة شىت املتغ         ، وأثناء اخلدمة 

 متجـددة   حيتاج إىل مهارات  أصبح املعلم   يف العلوم والتقنية اليت تغري الكثري من أمناط احلياة ، ف          
 ميكن اكتساا بدراسة برنـامج      ، وال  مهارات ال تكتسب بالصدفة   ملالحقة هذه املتغريات ، و    

  . تنمية املستمرة، اليت تعتمد على التخطيط العلمي  بل بدراسة سلسلة متكاملة وشاملة من برامج ال،حمدد 

                                                 
 .6ص . ، مرجع سابق تصور مقترح للمقومات الشخصية ) هـ1425( حسن ، السيد حممد أبو هاشم )1
ـ ) قطر(ـ جملة التربية  "  العوملة منطلقات تربوية للتفاعل مع حركة احلياةالتربية والتعليم يف زمن" ـ ) 2002( آل إبراهيم ، إبراهيم عبد الرزاق )2

  .132ص . م 2002ـ مارس 31ـ السنة 140العدد
 ) .2(سورة املائدة ، آية ) 3
  ) .8(سورة املمتحنة آية ) 4
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والبد لربامج تنمية املعلم أن تكون منطلقات لتكوين مهارات جديدة هلذا النمو الذي                
برامج إعداد املعلم مهما كانت على درجة من اجلـودة ال           " فمن املعلوم أن    . ال غىن له عنه     

التغريات املستمرة أن متد املعلـم حبلـول        ميكن هلا يف عصر كعصرنا هذا حيفل بالتطورات و        
للمشكالت العديدة اليت تواجهه، وال تستطيع أن تسد الفجوة اليت حيدثها الـتفجري املعـريف               
سواء يف جمال التخصص العلمي، أو يف اجلانب التربـوي، فـالتطورات الـسريعة يف مـادة               

اج إىل بـرامج تـدريب      التخصص وطرق تدريسها، ويف العلوم التربوية على وجه العموم حتت         
  .)1(" مستمرة للمعلم ، وحتتاج، بالدرجة األوىل ، إىل تزويده مبقومات النمو الذايت

اد املعلم وفق االجتاهـات      ولقد أوصت املؤمترات والندوات اليت اهتمت بقضايا إعد       
 ، ترسخ قواعد املهنـة   ، و مناقشة وتطوير الئحة مهنية ألخالقيات التدريس       "  بأن يتم    احلديثة

التزام املعلم جتاه تالميـذه،     :وحتدد ممارسات املعلمني حيال قضايا شائكة يف عصر العوملة منها         
املعرفة املهنية واملمارسة العملية، القيادة وبناء الثقة، الترقي والتأهيل الذايت، تطوير بيئات التعلم             

   )2(."واملشاركة يف كافة اجلهود اليت تستهدف هذا التطوير
لكي تتمشى مع مطالـب      تطوير عملية إعداد املعلم       الدراسات إىل كما دعت بعض    

 سيظل ركناً أساسياً يف العملية التعليمية ، ولن يتمكن          "العصر احلديث ، على اعتبار أن املعلم        
النظام التعليمي من مواجهة حتديات العوملة املعاصرة دون إعطاء املعلم أولوية العناية واالهتمام             

داً ، وتدريباً لغرض الرفع من مستواه ، والعمل على مساعدته يف حتقيق التفاعل     اختياراً ، وإعدا  
وجدير بالذكر أن هذه التوصـيات      . )3(" الالزم والتكيف املطلوب مع املستجدات املعاصرة       

نبعت من واقع عملية إعداد املعلمني يف مؤسسات اإلعداد ، حيث ذكرت إحـدى              السابقة  
ة خطط أعداد املعلمني يف كليات التربية وكليات البنات يتـضح           مراجع" الدراسات أنه بعد      

حجم املواد النظرية املعطاة للطالب مقابل املواد العملية إضافة إىل كثافة املتطلبات العامة مبـا               
ن ي قادر نيكما ال تعين هذه اخلطط من قريب أو بعيد بتهيئة معلم          . يؤثر على إتقان التخصص     

                                                 
ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك  ، ضوء حتديات العوملةيف ألدوار املعلم املتغرية حديثة رؤية، ) هـ1425 (  محود  ، عليعلي )1

 .24ص. سعود ، الرياض 
 ، ورقة عمل مقدمة لندوة  الدور وأخالقيات التدريسصراع يف ضوء املعلم ورؤية جديدة لدور العوملة ،) هـ1425(منال عبد اخلالق جاب اهللا أمحد ،  )2

  .30ص.  سعود ، الرياض العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك
 ، حبث مقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة العوملة حتديات و السعودية العربية اململكة يف التعليمي  النظام)هـ1425(صاحل بن علي  ، أبو عـراد )3

  .23ص. امللك سعود ، الرياض 
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   .)1("متغري كما ال تؤكد على مهارات العمل اجلمعي والتواصلعلى املنافسة يف سوق عمل 
همة اليت ال غىن عنها ألي جمتمع كان، وتعترب كليات إعداد املعلمني إحدى الكليات امل    

 ركـن وطاملا إن املعلم يعتـرب      . حيث إهنا الكلية املعنية بإعداد املعلمني يف املرحلة االبتدائية          
والتعليمية فإن إعداده مبا يتواكب مـع املـستجدات واملـتغريات           الزاوية يف العملية التربوية     
وبقدر ما يكون إعداد املعلم جيداً بقدر ما ينعكس ذلك إجيابـاً            . التربوية من األمهية مبكان     

لذلك يركز املـسئولون علـى      . على املخرجات التعليمية ، ومن مث على اتمع بشكل عام           
واملتمثل حبسن إعداد املعلم من كافة      , ق اهلدف املنشود منها     برامج إعداد املعلمني أمالً يف حتق     

  .  لذلك فإن من املفترض أن ختضع هذه الربامج  للتطوير والتحديث املستمر , اجلوانب 
خذ ألومن الدوافع اليت أدت إىل تطوير برامج  كليات التربية بالعامل العريب ، ودعت ل              

اً وعربياً من ضعف املستوى العلمي والثقايف، ليس        كثرة الشكوى عاملي  " باالجتاهات احلديثة   
مما فرض على كثري من اتمعات إعـادة  . للمعلمني فقط، بل ملعظم العاملني يف جمال التعليم        

النظر يف أهداف وبرامج كليات التربية ا السيما وأن الدور املتزايد للمعلم يلعـب دوراً يف                

 من جناح العملية التربوية يقع على عاتق        ٪60ن  ذلك حيث تؤكد بعض الدراسات التربوية أ      

 الباقية من النجاح على اإلدارة واملكتب وظروف التالميذ العائلية          ٪40املعلم ، بينما يتوقف     
 وهذا يدل على أن املعلم يتحمل اجلزء األكرب من جنـاح            .)2("وإمكانات املؤسسة التعليمية    

لتأهيل على أفضل املستويات وتطـوير بـرامج        عملية التعليم ، فلذلك هو حيتاج دائما إىل ا        
وميكن القول أن بلدان العامل املتقدمة تشهد اآلن حركة إصالح يف بـرامج إعـداد                ".تأهيله

وتشتمل هذه  . املعلمني تتركز حول إنشاء عالقات وثيقة بني املدارس وبرامج إعداد املعلمني            
العالقات على دمج جهود أساتذة اجلامعة ومعلمي املدارس ومشريف املواد باإلضافة إىل جهود             

تدربني أنفسهم حبيث تنصهر هذه اجلهود مجيعاً يف بوتقة واحدة تسمح باملشاركة            املعلمني امل 
لذا فإن احلرص على مواكبة االجتاهات العاملية       .  )3(" هذه األطراف  والعمل والنمو املهين جلميع   

  .املعلم البد أن تؤدي إىل إعادة النظر جذرياً يف أهداف كليات التربية وبراجمها املعاصرة يف إعداد 
                                                 

 ، ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة العوملة على النظام التربوي ىف اململكة العربية السعودية التحديات اليت تفرضها يف قراءة) هـ1425( فوزية،  البكر )1
 .23ص.وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 

 .15ـ الطبعة األوىل ـ مكتبة التوبة ، بريدة ، صرؤى يف تأهيل معلم القرن اجلديد ـ ) م2002( املشيقح ، عبد الرمحن بن صاحل )2
، العدد احلادي والعشرون ـ ) الكويت(ـ جملة التربية " تطوير برامج إعداد معلمي املرحلة االبتدائية ملدارس الغد " ـ) 1996( أبو لبدة ، عبد اهللا يونس )3

 67م ز ص 1996السنة السابعة ـ إبريل 
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ـة       " أيضاً االهتمام بتطوير برامج إعداد املعلم        ومما يستدعي    بروز بعـض املـشكالت االجتماعي
والتغريات الثقافية اليت قد تدفع املسئولني والقائمني على برامج إعداد املعلمني إىل إحداث تغيريات يف هذه الربامج                 

بطالة، وارتفاع نسبة األمية، واملخدرات، وانتشار      ملواكبة هذه املتغريات، كالتفكك األسري، والعوملة، والفقر، وال       
   )1( ".بعض األمراض كاإليدز والسرطان داخل اتمع، والغزو الثقايف واإلعالمي واملتمثل يف القنوات الفضائية

 عليـه   تنطوي فإن جناح العملية التربوية مبحتواها العام وأبعادها املختلفة، وما           ولذلك
 كفء يعـد  معلم هلا كونسوف يظل مشكوكاً فيه ما مل ي    , ديدة  من العناصر واألساليب الع   

ويـضعها يف إطارهـا     , مـسارها يوجـه   , إعداداً جيداً، وجيهز جتهيزاً علمياً وثقافياً ومهنياً      
 ، وهو الذي يترجم أهداف      لتالميذه ألن املعلم هو الذي يهىيء اخلربات واملهارات         ؛الصحيح

هو :   املناسبة، وأهم من ذلك كله     التعليمو الذي خيتار وسيلة     املنهج إىل مواقف تعليمية، وه    
 فهو العنصر األهم يف تكوين شخـصيام        وبالتايلالذي يؤثر يف تفكري تالميذه وسلوكهم،       

ويستمد املعلم كفاءته وقدراته من خالل نوعية الربامج اليت يعد من            . وتوجيه قيمهم ومثلهم  
  . خالهلا داخل مؤسسات إعداد املعلمني

وهذه الدراسة احلالية حتاول أن تبني الصورة املقترحة  إلعداد معلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني ،                   
 .ين ملا حيبه ويرضاه أل اهللا عز وجل أن يوفقيف ظل املتغريات الثقافية العاملية املعاصرة ، وأس

  
  
  
  
  
  

  
  
 

                                                 
  .75ص . مجهورية مصر العربية : ب للنشر ، القاهرة ، مركز الكتافلسفة إعداد املعلم يف ضوء التحديات املعاصرة)  2001( كتش، حممد)1
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  : مقدمة
  

 مباركاً فيه ، محـداً كمـا ينبغـي جلـالل      محداً كثرياً طيباً    ، احلمد هللا رب العاملني   
  :سـبحانه   الذي رفع مكـان العلـم والعلمـاء فقـال           احلمد هللا    وجهه وعظيم سلطانه ،   

   ـولَمعال ي الَّـذينونَ ولَمعي وي الَّذينتسلْ ينَقُلْ ه)1(     والـصالة والـسالم علـى ،
 تركْـت ِفـيكُم: )      القائـل     واملعلمـني  ة املربني رسوله األمني ، والسراج املنري ، والبيان املبني، وقدو        

  : أما بعد .)2()أَمريِن لَن تِضلُّوا ما تمسكْتم ِبِهما ِكتاب اللَِّه وسنةَ نِبيِه 
وقُـلْ رب ِزدين    إن اهللا عز وجل حث عباده على التزود بالعلم ، فقال سـبحانه                
 موما أُوتيـت  : ، فقال تعاىل     ما أويت اإلنسان من علم فهو يعترب قليالً        ، وبني أنه مه    ))3ِعلْماً

 هو الـدعوة إىل     ، وأول ما نزل من القرآن الكرمي على نبينا حممد           ))4من الِعلِْم ِإالَّ قَليالً   
اقْـرأْ وربـك    *  خلَق اِإلنسانَ ِمن علَقٍ   * اقْرأ ِباسِم ربك الَّذي خلَق       القراءة  ، قال تعاىل    

  مبالقَلَِم    * اَألكْر لَّمالَّذي ع *      لَمعي ا لَمانَ مساِإلن لَّمع)5( .      ورفع اهللا العلم وأهله درجـات
 ِمـنكُم   ايرفَِع اللَّه الَّذين آمنـو    :  يف هذه الدنيا  وميزهم عن غريهم ،فقال سبحانه وتعاىل         

وا الِعلْمأُوت الَّذينلُوومعا تِبم اللَّهاٍت وجرنَ دبريخ )6(  

 ِإنَّ الـدين ِعنـد اللَّـِه        واختار اهللا عز وجل اإلسالم لنـا دينـاً فقـال تعـاىل                
  ـالماِإلس )7(         ومل يتركنا مهالً  بل أرسل رسوله ،         نبياً ومعلمـاً قـال تعـاىل )  ـوه

ا ِمنهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويـزكِّيِهم ويعلِّمهـم الِْكتـاب والِْحكْمـةَ       الَِّذي بعثَ ِفي األُْميني رسولً    

 وجعل لنـا منـهجاً نـستهدي بنـوره يف هـذه              )8()وِإنْ كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍَل مِبٍني        
                                                 

 . )9( لزمر،آيةسورة ا )1
   .899،  ص بريوت :  ، دار إحياء التراث العريب 2، كتاب القدر ، باب النهي عن القول بالقدر ، جاملوطـأ  )هـ1406(مالك  ، أنس  )2
  ).114(سورة طه،آية) 3
  ).85(سورة اإلسراء،آية) 4
  ) .5-1(سورة العلق،آية) 5
 ) .11(سورة اادلة،آية)  6
   .)19(، آية سورة آل عمران )  7
  ) .2(سورة اجلمعة ، آية ) 8
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ـ      احلياة الدنيا ، فقال عز وجل  ، وـذا املنـهج   ))1هاجاًِلكُلٍّ جعلْنـا ِمـنكُم ِشـرعةً وِمن
* اللَِّه نـور وِكتـاب مـِبني    قد جاءكُم ِمن  القومي نسري يف صراط مستقيم ، قال تعاىل 

يهِدي ِبِه اللَّه مِن اتبع ِرضوانه سبلَ السالِم ويخِرجهم ِمن الظُّلُمـاِت ِإلَـى النـوِر ِبِإذِْنـِه                  
   .))2ى ِصراٍط مستِقيٍم ويهِديِهم ِإلَ

 هو القدوة لنا واملريب واملعلم األول الذي أرشدنا إىل التمسك بكتاب             والرسول   
وأصبحت حياته عليه الصالة والسالم العامة واخلاصة هي        . اهللا وبسنته عليه الصالة والسالم      

 به تبية اإلسالمية وما جاءالصورة احلقيقية لإلسالم وللتربية اإلسالمية ، ولذلك اُعتربت  التر    
وأقواله وأفعاله عليـه الـصالة      من توجيهات تربوية هي  انعكاس مباشر حلياة الرسول          

والتربيـة  .  وما هنى عنه هو يف احلقيقة تربيـة إسـالمية            والسالم ، فما أمر به الرسول       
د الدراسـة يف    من بني مـوا    " تهااإلسالمية هي جزء رئيس يف العملية التعليمية ، وتربز أمهي         

مناهج التعليم باململكة العربية السعودية ، لكوهنا تتفق مع طبيعة اتمع السعودي ، الذي يعد               
من أهم خصائصه االعتماد على الدين اإلسالمي احلنيف ، والذي تعتمد عناصر ثقافته على               

 رسـول اهللا     كتاب اهللا عز وجل وسـنة      إلسالم األساسية املصادر الربانية املتمثلة يف مصادر ا     
                ؛ مث ما يتبع هذين املصدرين اجلليلني من مصادر اجتهادية أخرى ، فهذه املصادر تعمـل

   )3(".على توجيه السلوك وأمناط النشاط للفرد واجلماعة 

هو مسو ورفعـة أهـداف التربيـة اإلسـالمية ،           ،  ومما يربز مكانة التربية اإلسالمية         
 ومـا   اية نفسها مـن خلـق اإلنـسان قـال تعـاىل           فالغاية من التربية اإلسالمية هي الغ     
وعلى هذا األسـاس فالتربيـة اإلسـالمية هـي             ))4خلَقْت الِْجن واإلنس ِإالّ ِليعبدوِن        

 فـرد بتنـشئة ال    ـتم  فهـي   " ، الوسيلة الوحيدة لتحقيق منهج اهللا وسـنة رسـوله          
 والعقليـة والروحيـة واألخالقيـة يف    وتكوينه إنساناً متكامالً من خمتلف جوانبه اجلـسمية       
فقـد اهتمـت التربيـة اإلسـالمية        . ضوء املبادئ والقيم واالجتاهات اليت جاء ا اإلسالم       

                                                 
   . )48(سورة املائدة ، آية  )1
 ) .16 – 15(سورة املائدة ، آية  )2
، فقه التدريس والتعليم ومدى العمل به يف تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية باململكة العربية الـسعودية  ) هـ1424( املالكي ، عبدالرمحن عبداهللا      )3
 .4مكة املكرمة ، ص: الة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى رس
 ). 56 (سورة الذاريات ، آية  )4
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اهتماماً كبرياً باألهداف والغايـات اإلسـالمية ، ولـذلك تـستمد التربيـة اإلسـالمية                
 هـي      كانـت مدرسـة الـنيب      قد  ول  )1(."أهدافها من القرآن الكرمي والسنة املطهرة       

املدرسة األوىل للمسلمني أمجعني ، وهـي الـيت تعتـرب املرشـد التربـوي األول جلميـع             
اهتمت مدرسة النبوة بالتربية اهتمامـاً كـبرياً وجعلـت هلـا             "التربويني املسلمني ، فلقد   

جمموعة من األهداف والغايات الواضحة الـيت تـسعى إىل بلوغهـا يف شخـصية الفـرد                 
  بأن األهداف أمـر ضـروري يف ممارسـة العمـل التربـوي،             املسلم ؛ وذلك إلدراكها   

فاألهداف هي اليت توجه هذا العمل وتضمن له االسـتمرار والفعاليـة سـواء يف حيـاة                  
   .)2("الناشئني أو حياة الشباب واتمع بصفة عامة 

وأمهيـة أهـدافها ،      حلقيقة التربيـة اإلسـالمية ، ومكانتـها ،            الفهم يف ضوء هذا  و      
ـ    من اإلشارة إىل أمر مهم وهو أنه      البد    مدرسـة أن تقـوم برسـالتها إال إذا          ةال ميكن ألي

فاملعلم هو أحد الركائز األساسـية  يف املنظومـة التعليميـة ، فهـو               "توفر املعلم الكفء ،     
الذي يقوم بالعبء األكرب يف حتقيق أهـدافها ، وهـو املـسئول املباشـر عـن جنـاح أو         

التعليمية ، ومـن مث فـإن جنـاح أي نظـام تعليمـي أو               فشل أي خمطط خاص بالعملية      
فشله يعتمد إىل حد كبري على وجود املعلم املؤهل تأهيالً جيداً ليتـوىل مـسئولية حتقيـق                 
النمو املتكامل للمتعلمني يف ظل مفهوم العوملــة ، والـذي يركـز علـى تطـوير دور                  

 سياسـتها وبراجمهــا     املعلم ، ومن مث ينبغي على مؤسسات إعداد املعلم أن تغـري مـن             
مبا ينعكس إجيابيـاً على برامج اإلعـداد التربـوي للمعلـم وذلـك إلتاحـة  الفرصـة                   
للطالب املعلمني أن يتزودوا مبا ميكنهم من القيام بـأدوارهم كمـا ينبغـي أن يكـون ،                  

  . )3(" أي القيام بأدوارهم اليت تفرضها عليهـم حتديات العوملـة 

على حتقيق أهـداف املنـاهج       مت إعداده بشكل سليم   إذا   رالقاداملؤهل و واملعلم هو   
وجعلها واقعاً ملموساً على أرض الواقع ، ألن املعلم يؤثر يف طالبه بأقواله وأفعاله ومظهـره                

                                                 
دور حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى طالب الصف الثالث الثانوي يف ) هـ1424( الدوسري ، عادل سلطان )1

  .6مكة املكرمة ، ص: ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى  املنطقة الشرقية
  .46 مكة املكرمة ، ص :  ،   رابطة العامل اإلسالميالتدريس يف مدرسة النبوة )هـ1413(سراج حممد عبد العزيز  وزان ، )2
، حبث مقدم   صية واملهنية الضرورية ملعلم التعليم العام ىف ضوء متطلبات العوملة           تصور مقترح للمقومات الشخ   ) هـ1425( حسن ، السيد حممد أبو هاشم        )3

 .7ص. لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
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وملا كـان    " .وسائر تصرفاته اليت ينقلها الطالب عنه أحياناً بطريقة شعورية أو ال شعورية             
بوية ، فمن الضروري أن ينال من العناية واالهتمام بالقدر          للمعلم هذه األمهية يف العملية التر     

الذي يتناسب مع الدور اخلطري الذي يقوم به يف إعداد النشء وتكوينهم ، ونتيجـة لـذلك                 
حيتاج األمر إىل مواصلة  اجلهود لتحسني نوعية املعلم وإعداده حىت يـستطيع أن يكـون ذا                 

  .)1(" فعالية إجيابية يف العملية التربوية 
 ، وملكانـة     ورغم ما سبق بيانه من أمهية عظيمة ملكانة التربية اإلسالمية وألهـدافها           

ن إوخاصة معلم التربية اإلسالمية يف منظومة التربية والتعليم ، إال إنه ميكن القـول               ،  ملعلم  ا
عملية التربية والتعليم يف هذا العصر تواجه متغريات ثقافية عاملية عديدة أثرت علـى احليـاة                

: ومن أبرز تلك املتغريات العامليـة       . الجتماعية والثقافية واألخالقية واالقتصادية يف جمتمعنا       ا
هلا والعوملة تطرح متغريات عديدة يف حياة الناس الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،            ف. العوملة  

مـي التربيـة     معل إلعـداد تأثريات  على األمة سلباً وإجياباً مما يستدعي بناء برنامج متكامل            
اإلسالمية بشكل حديث ومتكامل ، ويكَون لديهم التفكري الناقد والتفكري االبتكاري ؛ لكي             

فيستفيدوا مما هو يف صاحلهم وصـاحل       . ينتقل هذا التفكري الناقد إىل طالم يف  التعليم العام           
نة نبيه صلى    وميزاهنم هو كتاب اهللا وس     .جمتمعهم ، ويتركوا ما يسبب الضرر هلم وألمتهم           

$ ®: تعـاىل  قال ،اهللا عليه وسلم       uΖ ø9¨“ tΡ uρ y7 ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰èδuρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 

3“ u ô³ç0uρ t⎦⎫Ïϑ Ï=ó¡ßϑ ù=Ï9 〈)2(.  

. والعوملة مفهوم جديد فرض نفسه على اجلميع كأبرز املتغريات السريعة يف عـصرنا              
 يف هذا العصر تلك التغريات السريعة واملتالحقة يف مجيع ااالت ولعل من أبرز مالمح احلياة"

 وتأتى االستجابة هلذه التغريات متفاوتة ومتباينة كماً وكيفاً من فرد آلخر ومن             .ومنها العوملة   
فئة ألخرى ومن جمتمع آلخر ، فالعوملة مفهوم جديد أخذ يف الظهـور واالنتـشار نتيجـة                 

ها العامل يف السنوات  القليلة املاضية ، واليت كانت نتيجة مباشرة            للتغريات السريعة اليت شهد   
لثورات العلم والتكنولوجيا ، خاصة تلك اليت حدثت يف جمال اإلعالم واالتـصال ، والـيت                
أنتجت تقارباً وتداخالً بني بلدان العامل ، حىت أنه أصبح من املستحيل انغالق دولة داخـل                

                                                 
 .20مرجع سابق ص. تصور مقترح للمقومات الشخصية) هـ1425( حسن ، السيد حممد أبو هاشم )1
  .  )89( النحل، اآلية سورة)  2
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، ومع أن التركيز يتم على      على كل جوانب احلياة اإلنسانية      اا   فالعوملة تتعدد تأثري   .حدودها  
اجلانب االقتصادي الذي حيمل معه الكثري من القيم اليت تتسرب إلينا ، إال أن اجلانب الثقايف                

االقتصادي إىل حالة التبعية الكاملة ، وهذا       االجتماعي يبقى اجلانب األخطر ألنه يتجاوز حالة األسر         
وقد أشـار أحـد      )1(".مساتنا وأن يبقى شكل وجودنا رهناً ألرباب العوملة املسيطرين عليها           يعىن أن نفقد    

العوملة فيما يظهر من مسارها ومن جتلياا يف األمن واالقتـصاد والثقافـة             " الباحثني إىل أن    

 أو ٪75  من سكان العامل على حساب   ٪25 أو   20والتربية والتعليم، هي عبارة عن عوملة       

ن فريق العوملة يسيطر على مصري باقي العـامل الـضعيف الفقـري             إسكانه، حيث    من   80٪
ويهيمن على اقتصاده وعلى أسواقه ومقدراته وعلى كياناته الوطنية وعلى هويته الثقافية وعلى       

   )2(".منظومته التربوية
تربية  فمن أجل ذلك فنحن حباجة إىل معلم ومريب للتربية اإلسالمية قادراً بعون اهللا على  

وحنن كذلك حباجة إىل . أمتهم وخري هم ى توجيه تفكريهم إىل ما فيهم خريالطالب ، وعل
اهللا ف. دها يفنحون أمامه الشبهات اليت تعترضهم لتمعلم للتربية اإلسالمية يثق به الطالب فيطر

θçΡ#) {عز وجل يقول uρ$yès?uρ’ n? tãÎh É9ø9 $#3“uθø) −G9 $# uρ(Ÿωuρ(#θçΡuρ$yè s?’ n? tãÉΟ øO M}$#Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ4(#θà) ¨?$# uρ©!$#(¨βÎ)
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وتأسيساً على ما سبق فإن التحدي األكرب ملعلم التربية اإلسالمية خالل فترة إعـداده                 
 هو أن يكون قادراً على مواكبة شىت املتغريات يف عصر يتميز بتسارع اخلُطى               ، وأثناء اخلدمة 

 متجـددة   حيتاج إىل مهارات   املعلم   أصبحف،  يف العلوم والتقنية اليت تغري الكثري من أمناط احلياة          
 ميكن اكتساا بدراسة برنـامج      ، وال  مهارات ال تكتسب بالصدفة   ملالحقة هذه املتغريات ، و    

  .   بل بدراسة سلسلة متكاملة وشاملة من برامج التنمية املستمرة، اليت تعتمد على التخطيط العلمي،حمدد 

                                                 
 .6ص . ، مرجع سابق تصور مقترح للمقومات الشخصية ) هـ1425(حسن ، السيد حممد أبو هاشم  )1
ـ ) قطر(ـ جملة التربية  " التربية والتعليم يف زمن العوملة منطلقات تربوية للتفاعل مع حركة احلياة" ـ ) 2002( آل إبراهيم ، إبراهيم عبد الرزاق )2

  .132ص . م 2002ـ مارس 31ـ السنة 140العدد
 ) .2(سورة املائدة ، آية ) 3
  ) .8(سورة املمتحنة آية ) 4
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منطلقات لتكوين مهارات جديدة هلذا النمو الذي       والبد لربامج تنمية املعلم أن تكون          
برامج إعداد املعلم مهما كانت على درجة من اجلـودة ال           " فمن املعلوم أن    . ال غىن له عنه     

ميكن هلا يف عصر كعصرنا هذا حيفل بالتطورات والتغريات املستمرة أن متد املعلـم حبلـول                
 الفجوة اليت حيدثها الـتفجري املعـريف        للمشكالت العديدة اليت تواجهه، وال تستطيع أن تسد       

سواء يف جمال التخصص العلمي، أو يف اجلانب التربـوي، فـالتطورات الـسريعة يف مـادة               
التخصص وطرق تدريسها، ويف العلوم التربوية على وجه العموم حتتاج إىل بـرامج تـدريب               

  .)1(" الذايتمستمرة للمعلم ، وحتتاج، بالدرجة األوىل ، إىل تزويده مبقومات النمو 

اد املعلم وفق االجتاهـات      ولقد أوصت املؤمترات والندوات اليت اهتمت بقضايا إعد       
  ، ترسخ قواعد املهنـة   ، و مناقشة وتطوير الئحة مهنية ألخالقيات التدريس       "  بأن يتم    احلديثة

يـذه،  التزام املعلم جتاه تالم   :وحتدد ممارسات املعلمني حيال قضايا شائكة يف عصر العوملة منها         
املعرفة املهنية واملمارسة العملية، القيادة وبناء الثقة، الترقي والتأهيل الذايت، تطوير بيئات التعلم             

   )2(."واملشاركة يف كافة اجلهود اليت تستهدف هذا التطوير
لكي تتمشى مع مطالـب      تطوير عملية إعداد املعلم       كما دعت بعض الدراسات إىل    

 سيظل ركناً أساسياً يف العملية التعليمية ، ولن يتمكن          "ن املعلم   العصر احلديث ، على اعتبار أ     
النظام التعليمي من مواجهة حتديات العوملة املعاصرة دون إعطاء املعلم أولوية العناية واالهتمام             
اختياراً ، وإعداداً ، وتدريباً لغرض الرفع من مستواه ، والعمل على مساعدته يف حتقيق التفاعل       

وجدير بالذكر أن هذه التوصـيات      . )3(" كيف املطلوب مع املستجدات املعاصرة      الالزم والت 
نبعت من واقع عملية إعداد املعلمني يف مؤسسات اإلعداد ، حيث ذكرت إحـدى              السابقة  

مراجعة خطط أعداد املعلمني يف كليات التربية وكليات البنات يتـضح           " الدراسات أنه بعد      
لطالب مقابل املواد العملية إضافة إىل كثافة املتطلبات العامة مبـا           حجم املواد النظرية املعطاة ل    
ن ي قادر نيكما ال تعين هذه اخلطط من قريب أو بعيد بتهيئة معلم          . يؤثر على إتقان التخصص     

                                                 
 ،ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة  ضوء حتديات العوملةيف ألدوار املعلم املتغرية حديثة رؤية، ) هـ1425 (  محود  ، عليعلي )1

 .24ص. امللك سعود ، الرياض 
 ، ورقة عمل مقدمة لندوة  الدور وأخالقيات التدريسصراع يف ضوء املعلم ورؤية جديدة لدور العوملة ،) هـ1425(ق جاب اهللا منال عبد اخلالأمحد ،  )2

  .30ص. العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
 ، حبث مقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة العوملة حتديات و السعودية العربية اململكة يف التعليمي  النظام)هـ1425(صاحل بن علي  ، أبو عـراد )3

  .23ص. امللك سعود ، الرياض 
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   .)1("على املنافسة يف سوق عمل متغري كما ال تؤكد على مهارات العمل اجلمعي والتواصل
همة اليت ال غىن عنها ألي جمتمع كان، إحدى الكليات املوتعترب كليات إعداد املعلمني     

 ركـن وطاملا إن املعلم يعتـرب      . حيث إهنا الكلية املعنية بإعداد املعلمني يف املرحلة االبتدائية          
الزاوية يف العملية التربوية والتعليمية فإن إعداده مبا يتواكب مـع املـستجدات واملـتغريات               

وبقدر ما يكون إعداد املعلم جيداً بقدر ما ينعكس ذلك إجيابـاً            . التربوية من األمهية مبكان     
لذلك يركز املـسئولون علـى      . على املخرجات التعليمية ، ومن مث على اتمع بشكل عام           

واملتمثل حبسن إعداد املعلم من كافة      , برامج إعداد املعلمني أمالً يف حتقق اهلدف املنشود منها          
  .  رض أن ختضع هذه الربامج  للتطوير والتحديث املستمر لذلك فإن من املفت, اجلوانب 

خذ ألومن الدوافع اليت أدت إىل تطوير برامج  كليات التربية بالعامل العريب ، ودعت ل              
كثرة الشكوى عاملياً وعربياً من ضعف املستوى العلمي والثقايف، ليس          " باالجتاهات احلديثة   

مما فرض على كثري من اتمعات إعـادة  . ل التعليم  للمعلمني فقط، بل ملعظم العاملني يف جما      
النظر يف أهداف وبرامج كليات التربية ا السيما وأن الدور املتزايد للمعلم يلعـب دوراً يف                

 من جناح العملية التربوية يقع على عاتق        ٪60ذلك حيث تؤكد بعض الدراسات التربوية أن        

ح على اإلدارة واملكتب وظروف التالميذ العائلية        الباقية من النجا   ٪40املعلم ، بينما يتوقف     
 وهذا يدل على أن املعلم يتحمل اجلزء األكرب من جنـاح            .)2("وإمكانات املؤسسة التعليمية    

ج موتطـوير بـرا   أهيل على أفضل املستويات     لذلك هو حيتاج دائما إىل الت     فعملية التعليم ،    
تشهد اآلن حركة إصالح يف بـرامج إعـداد         وميكن القول أن بلدان العامل املتقدمة        ".تأهيله

وتشتمل هذه  . املعلمني تتركز حول إنشاء عالقات وثيقة بني املدارس وبرامج إعداد املعلمني            
العالقات على دمج جهود أساتذة اجلامعة ومعلمي املدارس ومشريف املواد باإلضافة إىل جهود             

عاً يف بوتقة واحدة تسمح باملشاركة      املعلمني املتدربني أنفسهم حبيث تنصهر هذه اجلهود مجي       
لذا فإن احلرص على مواكبة االجتاهات العاملية       .  )3(" هذه األطراف  والعمل والنمو املهين جلميع   

  .املعلم البد أن تؤدي إىل إعادة النظر جذرياً يف أهداف كليات التربية وبراجمها املعاصرة يف إعداد 
                                                 

 ، ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة  التحديات اليت تفرضها العوملة على النظام التربوي ىف اململكة العربية السعوديةيف قراءة) هـ1425( فوزية،  البكر )1
 .23ص.جامعة امللك سعود ، الرياض وأولويات التربية ، 

 .15ـ الطبعة األوىل ـ مكتبة التوبة ، بريدة ، صرؤى يف تأهيل معلم القرن اجلديد ـ ) م2002( املشيقح ، عبد الرمحن بن صاحل )2
، العدد احلادي والعشرون ـ ) الكويت(ربية ـ جملة الت" تطوير برامج إعداد معلمي املرحلة االبتدائية ملدارس الغد " ـ) 1996( أبو لبدة ، عبد اهللا يونس )3

 67م ز ص 1996السنة السابعة ـ إبريل 
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ـة       " مج إعداد املعلم    أيضاً االهتمام بتطوير برا    ومما يستدعي    بروز بعـض املـشكالت االجتماعي
والتغريات الثقافية اليت قد تدفع املسئولني والقائمني على برامج إعداد املعلمني إىل إحداث تغيريات يف هذه الربامج                 

وانتشار ملواكبة هذه املتغريات، كالتفكك األسري، والعوملة، والفقر، والبطالة، وارتفاع نسبة األمية، واملخدرات،             
   )1( ".بعض األمراض كاإليدز والسرطان داخل اتمع، والغزو الثقايف واإلعالمي واملتمثل يف القنوات الفضائية

 عليـه   تنطوي فإن جناح العملية التربوية مبحتواها العام وأبعادها املختلفة، وما           ولذلك
 كفء يعـد  معلمهلا  كونسوف يظل مشكوكاً فيه ما مل ي    , من العناصر واألساليب العديدة     

ويـضعها يف إطارهـا     , مـسارها يوجـه   , إعداداً جيداً، وجيهز جتهيزاً علمياً وثقافياً ومهنياً      
 ، وهو الذي يترجم أهداف      لتالميذه ألن املعلم هو الذي يهىيء اخلربات واملهارات         ؛الصحيح

هو :  هم من ذلك كله    املناسبة، وأ  التعليماملنهج إىل مواقف تعليمية، وهو الذي خيتار وسيلة         
 فهو العنصر األهم يف تكوين شخـصيام        وبالتايلالذي يؤثر يف تفكري تالميذه وسلوكهم،       

ويستمد املعلم كفاءته وقدراته من خالل نوعية الربامج اليت يعد من            . وتوجيه قيمهم ومثلهم  
  .خالهلا داخل مؤسسات إعداد املعلمني 

الصورة املقترحة  إلعداد معلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني ،           وهذه الدراسة احلالية حتاول أن تبني         
 .ين ملا حيبه ويرضاه أل اهللا عز وجل أن يوفقيف ظل املتغريات الثقافية العاملية املعاصرة ، وأس

  

  : اإلحساس مبشكلة الدراسة وتساؤالا
لرسالته التربوية ، فهـو     إن معلم التربية اإلسالمية يقع عليه عبء كبري جداً عند أدائه               

وهو حبكم خربته وختصصه    .  هلم   يعلمه لطالبه ، فهو القدوة    مطالب قبل اآلخرين بتطبيق ما      
يواجه يف  " عليه أن يتعامل معها بكل هدوء وثقة ، فاملعلم          ف  ، متغريات عديدة  مواجهة   هميكن

 تؤهلـه لـذلك ،      عمره الوظيفي متغريات شىت ال ميكن مواكبتها إال بالتزود باخلربات اليت          
إضافة إىل  أن هناك الكـثري مـن         . )2( "اًفالعلوم تتغري واألحباث تضيف إليها كل يوم جديد       

من النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية بل وحىت األمنية تستدعي أن حيسن           , املتغريات  
اجة إىل تغيري يف    برامج اإلعداد قبل اخلدمة يف ح     " املعلم التعامل معها ،  وهذا يؤكد على أن          

ومثة إمجاع يف الوقت احلاضر من جانـب        . فلسفتها وبراجمها وأساليب التعليم  والتعلم فيها      

                                                 
  .75ص . مجهورية مصر العربية :  ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرةفلسفة إعداد املعلم يف ضوء التحديات املعاصرة)  2001( كتش، حممد)1
 48مرجع سابق ص. لعشرينـ معلم القرن احلادي وا) 2001(سعيد ، حممد  شوق ، حممود و)2
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الباحثني التربويني، على أن املعرفة اليت حيتاج إليها املعلم هي معرفة عملية، وأن التفكري الذي               
  .)1("  املعلمني أن يتدربوا عليه هو التفكري العمليمنيطلب 
  بـال شـك    املعلم كبرية جداً ، فإن ذلك يستدعي       امللقاة على    ةسؤولياملانت  فإذا ك   

 البد أن تسبقها عملية تقـومي       اإلعداد وتطوير برامج    . ، وتطوير برامج إعداده      تطوير املعلم 
  ولقد أجريت  . لربامج إعداد املعلم      منضبطة ووضع معايري ،  يف امليدان    املوجودة   لتلك الربامج 

دفع القائمني   ، وهذا األمر      إجياد معايري لتقومي املؤسسات التربوية      إىل تفهد دراسات تربوية 
التركيز على  " إىل  ذلك  أدى  و. لتتواءم مع هذه املعايري      همبراجم على برامج اإلعداد إىل تطوير    

 .، ممثلة يف مستوى أداء خرجيي كلية التربية           وعلى خمرجات العملية التربوية     ، عملية التقومي 
ومن خالل هذه   . ذلك فإنه ينبغي العمل على إجياد معايري لتقومي املؤسسات التربوية         ونتيجة ل 

املعايري ميكن حتديد العوامل املسئولة عن أي اخنفاض يف مستوى أداء اخلرجيني متهيداً ملعاجلـة               
 إعداد املعلم ميكننا التوصـل إىل احللـول         وبتحديد أسباب الضعف يف برامج     . )2(" اخللل  

   .اإلسالميةلرقي مبستويات إعداد معلم التربية الناجعة ل
  

 حظـي  حيث، وتأسيساً على ما سبق فقد اهتمت املؤمترات التربوية باملعلم وبإعداده         
ففي املؤمتر التربوي الثالث إلعداد املعلـم       . إعداد املعلم بنصيب كبري من توصياا        موضوع
  :)3(منها والتوصيات العديد من ب هـ ، أوصى1420د مبكة املكرمة عام املنعق

التوكيد على ضرورة املراجعة املستمرة لربامج إعداد املعلمني وإعـادة صـياغتها            " ) 1
ملواكبة التطورات املعرفية ، واإلفادة من املستجدات احلديثة النافعة، كي تتجاوب مـع             

  .متطلبات املستقبل 
   .األخالقية واملهنية والعلمية:  تضمني برامج إعداد املعلمني الصفات الشاملة للمعلم املسلم) 2
  .ربط برامج اإلعداد حباجات اتمع الفعلية) 3
التوكيد على األخذ مبتطلبات التقنية يف حتديث العملية التعليمية، وتطوير األداء العلمي والتعليمي داخل              ) 4

                                                 
  .99ص. األردن :  ، مؤسسة عبد احلميد شومان ، عمان املدرسة األردنية وحتديات القرن احلادي والعشرينـ ) 1999( مساد ، حممود وزمالئه )1
 ـ العدد الثالث والعشرون ـ ، الكويت التربية جملة ـ )" منوذج كلية التربية  (معايري تقومي املؤسسات التربوية" ـ ) 1997( أبو عالم ، رجاء حممود )2

 25 -20ص ص .م 1997السنة السابعة ـ أكتوبر 
تأمل الواقع واستشراف املستقبل ، كلية التربية ، جامعة أم :  ، املعلم الكتاب العلمي ، املؤمتر التربوي الثالث إلعداد املعلم) هـ1420(جامعة أم القرى )3

  .34 ، ص  اجلزء األولمكة املكرمة ،: القرى 
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  . "مؤسسات التعليم، وذلك ضمن برامج إعداد املعلم وإعادة تأهيله 
" قة تعكس سياسة التعليم باململكة العربية السعودية اليت تؤكد على أن            والتوصيات الساب 

تكون مناهج إعداد املعلمني يف خمتلف اجلهات التعليمية ويف مجيع املراحل وافية باألهـداف              
، ة وشريعة سالم فهما صحيحاً، عقيد    تنشدها األمة يف تربية جيل مسلم يفهم اإل        األساسية اليت 

  .)1(" بأمته ويبذل جهده يف النهوض
واالهتمام باملعلم وإعداده يف املؤمترات التربوية مل يكن حديثاً بل هو استمرار الهتمام             

بضرورة دراسة مشكلة تـدريب     " فلقد أوصى املؤمتر العاملي الرابع للتعليم اإلسالمي        . سابق  
 وكـذلك   املعلمني أثناء اخلدمة، ومشكلة إعداد املعلم يف كليات ومعاهد إعداد املعلمـني ،            

وهذا االهتمام مل    . )2("  اإلعالم اجلماهريية     وسائل وسائل وأساليب تدريب املعلم باستخدام    
ري ث فك . يف العامل أمجع      يف اململكة العربية السعودية أو يف العامل اإلسالمي فحسب ، بل           يكن
  ، والنمـسا ،  نيا  وأملا،  وبريطانيا  ،   وماليزيا    ، وكوريا اجلنوبية ،  اليابان    :مثلدول العامل   من  

 اجتهت هذه الدول إىل إعـداد        فقد ومن هنا .  لديها   حرصت على تطوير برامج إعداد املعلم     
وكان مـن نتيجـة هـذه     . املؤمترات والندوات الداعية إىل اإلصالح التربوي إلعداد املعلم         

   :مترات اخلروج بالتوصيات التالية املؤ
  .ستوى إعداده إىل املستوى اجلامعيزيادة االهتمام بإعداد املعلم، ورفع م" ) 1
  .والتكنولوجية احلديثة االستفادة يف برامج إعداد املعلمني من التطور العلمي واألساليب املعرفية ) 2
التركيز يف برامج إعداد املعلمني على سياسة إطالق حرية الفكر والتفكري وتفجري            ) 3

  . الطاقات اإلبداعية والبعد عن أساليب التلقني واحلفظ
االهتمام بإعداد وتدريب املعلمني وزيادة كفاءم عن طريـق تطـوير الـربامج              ) 4

  .)3(" التعليمية يف كليات املعلمني
مت وضـعها قبـل     قـد   برامج إعداد املعلم    أن  ومما يؤكد ضرورة إجراء هذه الدراسة       

مليـة أو   غري األوضاع الراهنة العا   أوضاع   غري الظروف احلالية ، و      ، يف ظروف   سنوات طويلة 
                                                 

  .30  ، مطابع البيان ،ص سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية)  هـ1426( وزارة املعارف ، اململكة العربية السعودية )1
ز العاملي للتعليم ، املرك) هـ 1402( ، املؤمتر الرابع املنعقد يف اندونيسيا توصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية األربع) هـ1403(جامعة أم القرى ) 2

 . 185ص. مكة املكرمة : اإلسالمي 
  ، الكويت، التربية جملة  ـ ) اجلزء األول ) (مناذج من بعض الدول  (دراسة حول التطوير واإلصالح التربوي" ـ ) 1999( املفرج ، بدرية وزميالا )3

  .52-48ص ص . م 1999العدد الواحد والثالثون ـ السنة التاسعة ـ أكتوبر 
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ـام    موافقة"  اعتمد بعد     يف اململكة العربية السعودية    إعداد املعلم بكليات املعلمني   فمثالً برنامج   . احمللية     املق
خ م يف   /48 العليا لسياسة التعليم رقم      اللجنةعلى قرار   املبين  هـ  5/5/1407 يف   6360/ب/7السامي رقم   

، وهي مـدة    آلن عشرون عاماً تقريباً     مضى عليه ا  هذا يعين أنه قد     و.   )1( "هـ16/3/1407
 إىل معلم    يف هذا الوقت   حنتاجحنن  و . اً مهم أمراًيعترب  تطويره ومراجعته   وبالتايل فإن   ،  طويلة  

.  الظروف السابقةظروف احلالية واملستقبلية ، وليس معلديه كفايات ومهارات تتناسب مع ال
  .حباجة إىل تطوير وتغيري كانت نافعةً يف زماهنا ، وهي اآلن قد وهذه الربامج 

ومن دواعي إجراء هذه الدراسة التغريات التنظيمية اليت حدثت لكليـات املعلمـني             
مث ) . املعارف سابقاً   ( نت تتبع إدارياً وزارة التربية والتعليم       اباململكة العربية السعودية فهي ك    

مراجعـة  ي  عيـستد وهذا س هـ بنقلها إىل وزارة التعليم العايل ، 1423صدر قرار يف عام     
الصورة اليت ستنقل ـا الكليـات        كما أن    . بشكل شامل     املعلمني خطط وبرامج كليات  

فهل ستبقى كليات املعلمني كيانات مستقلة عن كليات التربية ؟          . للتعليم العايل غري واضحة     
ستضم كل كلية للجامعة األقـرب      أم ستضم كلها حتت مسمى جامعة واحدة جديدة ؟ أم           

تـساؤل  هذا يطرح   و. كما يعتقد الباحث    هذا التصور األخري هو األقرب للتحقيق       و. ؟  هلا
هل ستبقى الربامج كما    . كبري عن مستقبل برامج كليات املعلمني إلعداد معلم املرحلة االبتدائية           

ون  مضى عليها عـشر    مج جديدة خاصة أن الربامج القائمة     أم سيتم تغيري تلك الربامج إىل برا        هي دون تغيري ؟   
   .عاماً ؟ 

. كانت هذه الدراسة إحدى احملاوالت لبيان رأي الباحث يف هذه القضية            من هنا    ف
وبرنامج اإلعـداد   . وأن برنامج إعداد املعلم يف كليات املعلمني حيتاج إىل تطوير بشكل عام             

  وما مت االتفاق عليه مؤخراً يف جملس كليـات         .التربوي ملعلم التربية اإلسالمية بشكل خاص       
الـشروع يف تطـوير     " يعد دليالً على احلاجة إىل      هـ  1/3/1427بتاريخ  املنعقد  املعلمني  

 اإلعـداد الثقـايف واإلعـداد        يف مجيع جوانب   خطة برنامج بكالوريوس التعليم االبتدائي      
    .)2(" الكليات تشكيل اللجان لتطوير برامج و . األكادميي واإلعداد التربوي

 يف دراسة    الدراسة احلالية ، ما ورد من نتائج هامة         هذه  إجراء ومما يؤكد أيضاً ضرورة   
العديد من الدراسات يف بعض البالد "  يف جمال واقع إعداد املعلم، فلقد أكدت ألحد الباحثني 

                                                 
 .259ص  . الرياض : كلية التربية، جامعة امللك سعود : ، السعوديةالعربية التعليم يف اململكة نظام). هـ 1417. (  اهللا وآخرونعبدسنبل، عبدالعزيز  ال)1
  . الدراسة   هذه  تطبيق   يف  البدء  بعد  وهو ـه21/3/1427 بتاريخ   املعلمني   لكليات  الوزارة وكيل تعميم  ) 6( انظر ملحق رقم  ) ـه1427 ( وزارة التربية والتعليم )2
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العربية من أن برامج كليات إعداد املعلمني ال تنمي االجتاهات املوجهة حنو مهنة التدريس، بل 
جتاهام سلبية حنو تلك املهنة،كما أن هذه الـربامج مل تـستطع            إن بعض املعلمني أصبحت ا    

معاجلة املشكالت اليت يتعرض هلا املعلم أثناء ممارسة املهنة وتترك أثراً سلبياً على فعالية أدائـه                
 يدعو إىل االهتمام  بتـدريب       هناك اجتاه "  ونتيجة لذلك أصبح     . )1(" لألدوار اليت يقوم ا   

دور املعلـم  " خاصـة  أن  . )2(" عداد على أساس التعلم والتثقيف الـذايت        املعلمني أثناء اإل  
التربوي سوف حيتل حيزاً أكرب يف مواجهة الغزو الثقايف الذي تبثه وسائل االتصال احلديثة ،               
وأن عليه أن يتعاون مع بعض مؤسسات اتمع مثل األسرة واملسجد والنوادي الثقافية ألداء              

  . )3(" هذا الدور بنجاح
 التقوميية لربنامج اإلعداد التربـوي ملعلمـي التربيـة          ت الدراسا ىحدكما أكدت إ  

ية يف برامج    أهداف املقررات التربوية النظر    نه مت حتقيق أغلب   إ" مية يف كليات املعلمني     اإلسال
 ينبغي على كليات املعلمني تشكيل جلان للتعرف على أسباب        أنه   ، و  اإلعداد بدرجة متوسطة  

ضـرورة  أن    " كما أوصت دراسة أخرى على      .)4( " أهداف املقررات التربوية    عدم حتقيق   
توفر برامج إعداد معلم العلوم الشرعية يف كليات التربية باجلامعات السعودية ، وأنـشطتها              

فرص التعلم الذايت والتعليم املستمر، وإكساب الطالب املعلم الكفاءات         ،  التدريسية والتعليمية   
 ، تكون برامج اإلعداد متجددةتغيري والنمو  يف حياته املستقبلية ، ويتطلب ذلك أن اليت متكنه من ال

   .)5(  "ية والتربوية ، وجميدين هلا مليد خرباء جمددين يف كفاءام الع على وتقوم
هو أن عملية مراجعة وتطوير برامج      ،  ضرورة إجراء هذه الدراسة     الشعور ب ومما يعمق     

بد قبل  فأي برنامج ال  .  ألي برنامج مضت عليه مدة طويلة        ورة حتمية  ضر تعتربإعداد املعلم   
بنائه من دراسة حلاجات اتمع والتالميذ واملعلمني ، وحتديد أهداف لتلك الربامج مبنية على              

 فعنـدما كانـت     .وهذه احلاجات واألهداف تتغري بتغري الزمن والظروف        . أهداف اتمع   
حباجة إىل معلم الضرورة ، مث انتقلنا إىل احلاجة إىل معلـم معـد          األمية منتشرة بالبالد ، كنا      

                                                 
 87ص .  ـ مرجع سابقاختيار املعلم وإعداده ودليل التربية العملية)1996( راشد ، على )1
  .42-41ص ص . ـ مرجع سابق رؤى يف تأهيل معلم القرن اجلديد ـ ) م2002( املشيقح ، عبد الرمحن بن صاحل )2
 .47مرجع سابق ص. ـ معلم القرن احلادي) 2001( ، سعيدحممد  شوق ، حممود و)3
، رسالة تقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية ) هـ1422( املطرودي ، خالد ابراهيم ) 4

  .286ص ، و273ص  ,مكة املكرمة : دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 
 ، مركز البحوث بكلية دراسة حتليلية تقوميية لربامج إعداد معلم العلوم الشرعية يف كليات التربية باجلامعات السعودية) هـ1424(سامل ، حممد حممد ) 5

 .88الرياض ، ص : ، جامعة امللك سعود التربية
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فكل هـذا الـتغري يف      . مث أصبحنا حباجة إىل معلم معد إعداداً تربوياً         من  و. إعداداً جامعياً   
 وضع حلاجـات     فالربنامج املعد قبل عشرين عاماً     .احلاجات يتبعه تغري يف نظام إعداد املعلم        

 وبالتايل حنن حنتاج إىل تطوير برنامج إعداد املعلم احلايل بسبب           كانت ملحة يف ذلك الوقت ،     
  .تغري احلاجات يف هذا العصر 

 ثقافية عاملية جديدة كالعوملة تفرض       وحتديات  متغريات وجودفإن  ما سبق    إىل   وإضافة  
 عوملـة  فال  . واملـتغريات  ضرورة إجياد برنامج خاص إلعداد املعلم ملواجهة هذه التحـديات         

 بأنظمة وبرامج   لية مقارنة أنظمة وبرامج التربية احمل     إىلأدت  فهي  "   يف التربية ثريات   تأ أحدثت
مما جعل التعليم خاضعا للمعايري العاملية يف جودة مناهجه وأساليبه ومعايريه           ،   املالتربية يف الع  

الـذي   حتديات جديدة أمام التعليم      أنتجتالتأثريات الكبرية للعوملة    هذه  إن  كما  .  التقوميية
يتوقع منه أن يكون متهيئا ومستعدا ملواجهتها فيعمل على تعزيز رؤية جديدة للعـامل ومـا                

.  الثقافية والبيئية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية     أنظمتهيف   حيدث له من تغريات مستمرة    
ـ     أفرادليقوم يف ضوء ذلك بدوره الرئيس يف خلق التضامن بني            ة  اتمع واحلفاظ على الثقاف

 جاءت ا   ويف نفس الوقت يعمل على حتقيق التوافق مع املطالب التنافسية اليت            .واهلوية احمللية 
العوملة فيعمل على التوفيق بني التقليدي واحلديث واحلرية واالنضباط وعدالة فرص التعلـيم             

  )1(" . وضمان اجلودة
 النظم تؤكد هذهولقد فرضت العوملة نفسها على نظم إعداد املعلم ، حىت أصبحت 

ن عصر العوملة الذي يتميز بالتدفق املعريف إ" ، حيث على مبدأ االستمرارية يف عملية اإلعداد 
والتقين اهلائل يتطلب استثمار التعليم استثماراً فورياً، وذلك جبعل مبدأ التعليم مدى احلياة يف 

ون، واليت بدأت تأخذ مكاهنا تربية املعلم واحداً من االجتاهات املعاصرة اليت ينادي ا التربوي
، ) كماً ونوعاً(فنظراً للتطورات املعاصرة، ونظراً للحاجات املتزايدة للفرد واتمع . يف التطبيق

. سات املهنية بقدر مقبول من الثقةفإن برامج إعداد املعلم مل تعد كافية إلعداده ويئته للممار
ملعلم جيمع يف ثناياه نظام قبول املعلم يف لقد أصبح االجتاه اآلن إىل نظام موحد لتربية ا
 وقد سعى أحد الباحثني إىل إجياد )2(."مؤسسات اإلعداد، ونظام إعداده، ونظام تدريبه

                                                 
ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ،  . لتعليم يف إطار العوملةصياغة جديدة ل: لتعليم الشاملا) هـ1425(عزيزة  املانع ،  )1

 5-4ص ص. الرياض 
 .28-27،مرجع سابق ص ص  ضوء حتديات العوملةيف ألدوار املعلم املتغرية حديثة رؤية، ) هـ1425 (  محود  ، عليعلي )2
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أن املعلم العوملي هو الذي  " فريى . جمموعة من الصفات للمعلم الذي سيعد يف زمن العوملة 
جب أن  ميتلك خصائص عديدة نفسية يفيفكر بأسلوب يتخطى احمللية احملدودة إىل العاملية  

 التغريات االجتماعية والثقافية اليت مير ا العامل " بل إن. )1(" وعقلية ومعرفية واجتماعية
واتمع السعودي يف الوقت احلاضر أصبحت تفرض على النسق التربوي مسؤوليات مضاعفة 

تربوي االضطالع بدور أكثر تتجاوز حدود التعليم يف منطيته التقليدية وتفرض على النسق ال
وهذه  )2( " .أمهية يف تشريب الناشئة املعايري والقيم اليت حتافظ على أمن واستقرار اتمع

باحملافظة على أمن واستقرار اتمع املسؤولية الكبرية امللقاة على عاتق معلم التربية اإلسالمية 
أجل أن تصل سفينة اتمع إىل بر مان اليت حيتاجها اتمع من األ اتصمامأحد  جعلت منه

 النعمانَ بن بِشٍري رِضي اللَّه عنه عِن النِبي صلَّى اللَّه  "ويؤكد هذا املعىن ما رواه . األمان 
 علَى سِفينٍة علَيِه وسلَّم قَالَ مثَلُ الْقَاِئِم علَى حدوِد اللَِّه والْواِقِع ِفيها كَمثَِل قَوٍم استهموا

فَأَصاب بعضهم أَعالها وبعضهم أَسفَلَها فَكَانَ الَِّذين ِفي أَسفَِلها ِإذَا استقَوا ِمن الْماِء مروا 
نْ يتركُوهم وما علَى من فَوقَهم فَقَالُوا لَو أَنا خرقْنا ِفي نِصيِبنا خرقًا ولَم نؤِذ من فَوقَنا فَِإ

   .)3( ) أَرادوا هلَكُوا جِميعا وِإنْ أَخذُوا علَى أَيِديِهم نجوا ونجوا جِميعا

ومن خالل عمل الباحث يف كلية املعلمني بقسم املناهج وطرق التـدريس ، ومـن                 
لطالب املعلمني الذين   املتدربني يف التربية العملية ، الحظ أن ا       بعض  خالل إشرافه أيضاً على     

سيتوجهون إىل امليدان التربوي وخاصة معلمي التربية اإلسالمية يتم إعـدادهم يف اجلانـب              
وال يزود املعلمني مبهارات التعلم الذايت      . التربوي وفق برنامج قد مت تصميمه منذ فترة طويلة          

ية اإلسالمية جتده حائراً    اليت تتطلبها عملية التطور السريع يف هذا العصر ، كما أن معلم الترب            
أمام املواقف اليت تستلزم وجود رأي صريح وواضح خاصة يف مسألة اإلرهاب والتكفري ويف              

  . بعض قضايا العوملة 
ـة        ل  تصور مقترح  عمل الباحث يف هذه الدراسة على بناء      و لجانب التربوي لربنامج إعداد معلـم التربي

 املفردات املناسـبة هلـذه    املقررات و واقتراح   ملية ، نظرية وع اإلسالمية ، وما حيتويه من مقررات       

                                                 
 .26مرجع سابق ص. ور مقترح للمقومات الشخصيةتص) هـ1425( حسن ، السيد حممد أبو هاشم )1
 موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام رحبث مقدم ملؤمت .دور املدرسة يف مقاومة اإلرهاب  والعنف) هـ1425( اليوسف ، عبداهللا بن عبدالعزيز )2

 .24الرياض ص: مبحمد بن سعود اإلسالمية 
 ) .153ص/3ج( ، دمشق: دار الفكر  . صحيح البخاري. ) هـ1411.( حممد بن امساعيل . البخاري  )3
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مت االهتمام بالتطبيقات العملية التربوية سواء من خالل املقررات الدراسية أو           كما  . املقررات  
 يف ذلك االجتاهـات احلديثـة يف        وراعى. ية املقدمة يف هذا الربنامج      لممن خالل التربية الع   

 يف هـذا    دراسات واألحباث العلميـة    ال  نتائج ت إليه برامج إعداد املعلمني ، وآخر ما توصل      
 وهـي    اخلطـرية ،   العامليةأحد املتغريات الثقافية    يف هذه الدراسة على     ركز الباحث   و. اال
 وسرياعي  .سالمية  وأثرها على برامج إعداد معلم التربية اإل       . األمة    العوملة اليت شغلت   ظاهرة

حىت دى كليات املعلمني باململكة العربية السعودية ،        اإلمكانات املتوفرة ل  الباحث يف دراسته    
  .تكون هنالك إمكانية لتنفيذ هذا الربنامج ، وعدم االستغراق يف املثاليات 

  

  :التايل السؤال الرئيس ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف وتأسيساً على ما سبق   
سالمية يف ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإل  

  ؟ ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة  وفق االجتاهات احلديثةكليات املعلمني 
  

  : التالية  الفرعيةن هذا السؤال الرئيس األسئلةتفرع عو 
 ميكـن  الـيت    ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية        :  1س

 يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثـة        م النفس  من قبل قسم التربية وعل     تقدميها
إلعداد املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات املعلمـني             

  باململكة العربية السعودية  ؟
 ميكـن الـيت    ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية         : 2س

وفق  يف كليات املعلمني     املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية     من قبل قسم     تقدميها
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية         ،االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم     

  وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية  ؟
 ميكـن الـيت    ميةما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسال        :  3س

 من قبل قسم الوسائل والتقنيات يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثـة             تقدميها
وكليـات املعلمـني    من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية    إلعداد املعلم 

  باململكة العربية السعودية ؟
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  أهداف الدراسة
   : حتقيق األهداف التالية إىل  هذه الدراسةهدفت   

الـيت    التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية             -1
  .يف كليات املعلمني  من قبل قسم التربية وعلم النفس  تقدميهاميكن

الـيت   التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية            -2
    .يف كليات املعلمني قسم املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية  من قبلتقدميها ميكن

الـيت   التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية            -3
   .يف كليات املعلمنيمن قبل قسم الوسائل والتقنيات   تقدميهاميكن

  أمهية الدراسة
برز القضايا اليت يهتم ا التربويون يف أطروحـام ،          إن قضية إعداد املعلم هي من أ        

وانتقل هذا االهتمام إىل فئات أخرى من اتمع ، كرجال الفكر والعلمـاء واملـسئولني يف                
أنه  ن أمهية دور املعلم يف اتمع ، على أساس          قطاعات حكومية عديدة ، ونبع هذا االهتمام م       

ـوع     إىل ذلك    إضافة و . هم عماد املستقبل ، وجيل الغد        الطالب ، الذين  املؤثر األول يف تربية      ـإن موض  ف
م ا اتمع بشكل جدي ، وعقدت هلا املؤمترات         تهاليت ا امللحة و ضايا   من الق  عتربي واليت   العوملة وعالقتها بالتربية  

م احملاور  املعلم بشكل عام ومعلم التربية اإلسالمية بشكل خاص ، وأدواره ، من أه            وكان موضوع   . والندوات  
ـات جديـدة        كما أن وضع كليات املعلمني        .م مناقشتها عند تناول هذه القضية     اليت يت  وما صاحبه من تنظيم

  .ملن يعمل داخل هذه الكليات  ، وخاصة  واملسؤولنيجيعل هذه الكليات وبراجمها حمل اهتمام الباحثنيلتنظيمها 
  :جوه التالية  من الوى الباحث أن هلذه الدراسة أمهية كبريةيرلذلك 

 تفيد هذه الدراسة مؤسسات إعداد املعلم بشكل عام ومعلم التربية اإلسالمية بـشكل              -1
 فيها   اإلعدادن برامج   إحيث  . خاص ، مثل كليات التربية باجلامعات ، وكليات املعلمني          

 الرغم مـن     على سنوات كثرية ومل يطرأ عليها تغيري أو تطوير ،        ها  قد مضى على وضع   
الكثرية والتغريات احلاصلة يف مجيع جماالت احلياة ، فهناك متغريات ثقافيـة ،             التطورات  

توجب إعـادة   ها   وكل ،ومتغريات اجتماعية ، ومتغريات سياسية ، ومتغريات اقتصادية         
 ففي السابق كنا حباجة إىل معلم يناسـب فتـرة           .النظر يف برامج إعداد املعلمني لدينا       

 واآلن جمتمعنا حباجة ملعلم يناسب  العقدين األول والثاين          ات من القرن السابق ،    يالثمانين
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ن آخر يفرض مرة أخرى تطوير      ا سيأيت زم  هومن املؤكد أن  . يف القرن الواحد والعشرين     
  .من برامج إلعداد املعلم حالياً تم تطويره يما 

،  هذه الدراسة واضعي املناهج بشكل عام ومناهج التربية اإلسالمية بشكل خاص             تفيد -2
يضعوا يف اعتبارهم   ل. ج التربية اإلسالمية وتطويرها      مناه الذين يقع على عاتقهم وضع    و

 قضية العوملـة  ف.  على اتمع  ما يصاحبها من تأثري   وافية عاملية   ما استجد من متغريات ثق    
عمليـة  حبيث يتم تنميـة      أن يتم تناوهلا يف مناهج التربية اإلسالمية ،          مثالً من الضروري  

 لدى الطالب خـالل دراسـتهم       ة وعلمية وتربوية  يعلناقد املبين على أسس شر    لتفكري ا ا
فعلى واضعي املناهج أن يواكبوا كل ما يستجد من مـتغريات           . ملناهج التربية اإلسالمية    

  .ثقافية 

 تفيد هذه الدراسة معلمي التربية اإلسالمية ، حيث سـتقدم هلـم أبـرز املـتغريات                 -3
وتـبني هلـم    .  العوملـة     احلاضر ، وبشكل خـاص قـضية        عصرنا الثقافية املعاصرة يف  

فتـأيت هـذه الدراسـة كمعـني        . أدوار املعلم يف عصر العوملة وكيفية التعامل معها         
ملعلم التربية اإلسالمية بعد اهللا عز وجل ليؤدي دوره علـى أكمـل وجـه يف تربيـة                  

 جنـاح   دور كـبري يف   لـه   معلـم التربيـة اإلسـالمية       من املعلوم أن    شباب األمة ، ف   
العملية التعليمية ، ويف حتقيـق أهـداف تـدريس مـواد التربيـة اإلسـالمية ، ويف                  

ـ             .  علـى أرض الواقـع       اممارسة الطالب ملـا يتعلمونـه يف هـذه املـواد وتطبيقه
التربيـة اإلسـالمية اخلطـوط املوجهـات        وستحاول هذه الدراسة إعطـاء معلمـي        

   . لدور التربية اإلسالمية يف عصر العوملةالرئيسة

 تفيد هذه الدراسة املشرفني التربويني ، خاصة عند إشـرافهم علـى معلمـي التربيـة         -4
ــدر ــوجيههم إىل الطــرق املثلــى يف ت ــة اإلســالمية ، وت يس موضــوعات التربي

وتفيـدهم كـذلك عنـد تقيـيمهم ألداء          .  قـضية العوملـة    تناول،  مثل    اإلسالمية
 لألجيـال ، وتوعيتـهم لطالـم    املعلمني ، ومدى التزام املعلمني بأدوارهم كمـربني      

  . وإرشادهم يف وقت عز الناصح الصادق 

كون عليه برامج كليات املعلمني بعد انتقاهلا  ستملاوضع تصور  يفهذه الدراسة تساعد  - 5
ها برامج إلعداد يدات التربية باجلامعات السعودية ل، خاصة أن كليلوزارة التعليم العايل 
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ملعلم التربية ة كمحاولة لتطوير برنامج اإلعداد التربوي فتأيت هذه الدراس. املعلم 
  . يف كليات املعلمني اإلسالمية 

 وتفيد هذه الدراسة الباحثني واملختصني يف جمـال إعـداد املعلـم عامـة ، وإعـداد                  -6
لعمليـة إعـداد املعلـم ،       ، فتوضح هلم الصورة الكاملة      معلم التربية اإلسالمية خاصة     

 تفتح اال أمامهم إلثراء اـال التربـوي للقيـام            حيث .ده  ومكونات برنامج إعدا  
بدراسات أخرى حول إعداد املعلم وفق االجتاهـات احلـديث ملواجهـة املـتغريات              

  .الثقافية املعاصرة جلميع التخصصات 

  حدود الدراسة
  

لجانب التربوي فقـط مـن      تصور مقترح ل  بناء  مقتصرة على    جتيء   إن هذه الدراسة    
 املقترحة هلذا   قررات  فتضع امل   ، د معلم التربية اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة      برنامج إعدا 

 طبقت و. السعودية تقدميه من خالل كليات املعلمني باململكة العربية      يقترح  وهذا الربنامج    . االربنامج ومفردا
ـ 1426هذه الدراسة يف السنة الدراسية لعام  ـ ، خالل الفصل1427 -ه   .اين الث الدراسيه

  مصطلحات الدراسة
  

إن االتفاق على حتديد مفهوم دقيق للمصطلح الذي يرد يف الدراسة أمر مهم جداً ، فقـد                 
من املصطلحات املهمة اليت ترد يف هذه لذا ف.يكون للمصطلح أكثر من معىن فيتشتت ذهن القارئ       

  -:الدراسة واليت جيدر االتفاق على حتديد معانيها بدقة ما يلي 
  

  :ج اإلعداد التربوي  برنام-1
 يعد معلم التربية اإلسالمية  مساقاتةإن برنامج إعداد املعلم يف كليات املعلمني له ثالث          

. املساق الثقايف ، واملساق األكادميي ، واملساق التربوي         :  هي   من خالهلا ، وهذه املساقات    
طلح برنـامج   مص  وهذه الدراسة تتعلق باملساق التربوي ، فحىت يكون هناك اتفاق حول

. اإلعداد التربوي والذي سيتكرر يف هذه الرسالة فالبد من حتديد مفهومه على وجه الدقـة                
 كل منها    ، ويستحسن تعريف   التربوي_ اإلعداد  _ برنامج  :  هي    يتكون من ثالث كلمات    ملصطلحوهذا ا 

  :على حده ، على النحو التايل 
األنشطة ، وهو مجلة من     ) Programmee(يونانية  أصل الكلمة من اللغة ال      " Programme : برنامج
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ـاً ،      : ويتضمن مفهوم الربنامج فكرتني     . املصوغة لالستجابة للغايات واملقاصد يف التربية        فكرة القبلي املعد قبلي
  )1(".وفكرة العملي أي أن الربنامج جمموعة من الدروس العملية والنظرية 

  

جراءات الرامية إىل إعداد األفراد للتحكم يف املبادئ        العمليات واألنشطة واإل  "   هو    :اإلعداد  
  )2(".األساسية يف جمال معني ، واكتساب املهارات الالزمة ألداء وظائف ومهام معينة 

  

فيقال ريب يف بين فالن ربواً مبعىن نـشأ         ) ريب  ( لفظ مشتق من    : " مأخوذة من كلمة التربية وهي       :  التربوي
  .، فيقال ربا الشيء ربواً مبعىن منا وزاد ) ربا (، أو هو لفظ مشتق منيهمف

  )3(".نشاط قصدي يهدف إىل تسهيل منو الشخص اإلنساين وإدماجه يف احلياة :  والتربية هي 
  

  : هي برامج اإلعداد

) . برنامج اإلعداد ( عند مجع الكلمة األول والثانية من هذا املصطلح ينتج لنا عبارة    
 بتنفيذ كلية ، وال تقوم أي مؤسسة إعدادولكل كل جامعة ل هناك عدة برامج وال شك أن

 .  وإعدادهمتلك الربامج قبل استقبال الطلبة املعلمني فيهاوقد صممت مسبقاً  إال براجمها
,  خمططة منظمة وفق النظريات التربوية والنفسيةبرامج"  برامج اإلعداد أهنامصطلح عرفو

 واملهنية الطالب املهارات واخلربات العلمية إلكساب متخصصة  ا مؤسسات تربويةتقوم
 يف املهنة النمو مندف تزويد مدرسي املستقبل بالكفايات التعليمية اليت متكنهم ,والثقافية

  ) 4(" وزيادة إنتاجيتهم التعليمية 

 واملخططة إلعـداد    املصممة الدراسية   املناهج" بأهنا  عرفت برامج اإلعداد أيضاً      كما
 مـن خالهلـا باملعرفـة يف        يتزودواليت  ) البكالوريوس  ( الطالب املعلم يف املرحلة اجلامعية      

  . )5("التخصص واملهارات الالزمة ملهنة التدريس 
  

ألعمال  هي تلك اخلطط املنظمة      : يف هذه الدراسة     بربامج اإلعداد التربوي  ويقصد  
املصممة إلعداد الطالب املعلم للتربية     و  التابعة هلا  فرداتامل و )النظرية والعملية   ( قررات الدراسية   امل وتشملالدراسة  

                                                 
 .275، ص) برنامج( مادة . بريوت :  ، دار اخلطايب للطباعة والنشر معجم علوم التربية) م1994(الفاريب ، عبداللطيف ، وآخرون ) 1
 .165، ص) هينإعداد م(مادة . سابق الرجع امل ، معجم علوم التربية) م1994(الفاريب ، عبداللطيف ، وآخرون )2
  .89، ص ) تربية( مادة . سابق الرجع امل ، معجم علوم التربية) م1994(الفاريب ، عبداللطيف ، وآخرون )3
 . 177 ص الرياض ، :  )28 العدد( اخلليج العريب  رسالة, "  يف إعداد املعلمنيحديثة اجتاهات) " م1989(حكمت ,البزاز  )4
 يف دول جملس التعاون لدول املعلمني إعداد معلم املواد االجتماعية للمرحلتني اإلعدادية والثانوية يف كليات برامج واقع) " هـ 1412( حسن  , خمتار )5

  21ص .جامعة أم القرى : مكة املكرمة ) 26(العدد  , والنفسية البحوث التربوية سلسلة , اخلليج العربية
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اإلسالمية ، وإعداده ملهنة التربية والتعليم يف التعليم العام ، والذي يتم إعداده يف كليات التربية وكليات املعلمـني                   
  . باململكة العربية السعودية

  الجتاهات احلديثة ا-2
فيستخدمها املختصون  ستعماهلا يف جماالت شىت ،      االجتاهات احلديثة هي مجلة يتكرر ا     

وإذا أراد  يف التربية على اختالف ختصصام ، وكذا املختصون يف االقتصاد ويف الـسياسة ،               
أحد ما أن يدعم فكرته فإنه يقدم هلا بأن هذه الفكرة هي من االجتاهات احلديثة يف املوضوع                 

فالكل يطمح أن   . لة تعترب مجلة ترغيبية     الذي يتطرق إليه ، والسبب يف ذلك كون هذه اجلم         
 ويف اال التربوي يسعى الباحثون إىل إثراء امليدان التربـوي           .حيصل على احلديث وميارسه     

 – االجتاهات احلديثة    – وهذا املصطلح    .بكل ما هو حديث ومالئم لتطوير العملية التربوية         
  :يتكون من كلمتني ، ميكن تناوهلا على النحو التايل 

   :االجتاهات

يكثر استخدام االجتاهات يف الدراسات التربوية والنفسية ؛ ذلك ألهنا تتعلق بأمور غري             
  .حمسوسة ، ولكنها تنعكس على السلوك اإلنساين كيف يفعل أمراً أو يتركه ، حيبه أو يكره 

  :التعريف اللغوي 

 . يء أي مستقبلهيشمل يف معناه وجه كل ش" االجتاه  يف اللغةواالجتاهات مجع اجتاه   
uρ ä−Ìô±pR!¬ ® :  وفي القرآن الكريم ùQ$# Ü> ÌøópR ùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# 4 χÎ) ©!$# ìì Å™≡uρ 

ÒΟŠ Î=tæ 〈 )1(  وقوله تعاىل ،® óΟ Ï%r' sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym 4 〈 )2( ، ، ووجه أي اتبع الدين القيم
، جهة القصد ، وتوجه إليه ذهب إليهوصرف الشيء عن وجهه أي سننِه ، والو. ي تقصده به السبيل الذ: الكالم

   .)3(" وشيء موجه إذا جعل على جهة واحدة ال ختتلف ، والتوجه اإلقبال 

   :التعريف االصطالحي لالجتاهات

وهذا االخـتالف نـاتج عـن تركيـز         االجتاه يف االصطالح ،     لقد تعددت معاين    
 يركز معـىن االجتـاه حنـو املوضـوع      املوضوع الذي سيدرسه ، ومن مث      كل باحث حول  

                                                 
  . 115: سورة البقرة ، آية ) 1
    .30 :سورة الروم ، آية ) 2
  . 558-555ص ص . بريوت :  ،  دار صادر لسان العرب) هـ1410(ابن منظور ، حممد  )3
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هو حصيلة إدراك وشعور الفـرد حنـو موضـوع معـني             "رف االجتاه بأنه    عو. املدروس  
تنظـيم ثابـت    " واالجتـاه هـو     . )1(" مما يدفعه ألن يسلك سلوكاً إجيابيـاً أو سـلبياً           

واالجتاهـات إمـا    ... ل موضـوع مـا      إدراكية ، انفعالية ، تكيفية ، يرتكز حو       لعمليات  
 .حب أو كراهيـة ، استحـسان أو اسـتنكار ، تـسامح أو تعـصب                 : إجيابية أو سلبية    

القصد والـسبيل واالهتمـام بفكـرة سـواء كانـت ماديـة أو             :جاء االجتاه مبعىن     كما
وقد يعين االجتاه املذهب أو املنـهاج الـذي يتـضمن االعتقـاد يف              . معنوية أو تشملهما    

اليت تؤثر يف سلوك األفراد سواء كانـت مـن ناحيـة العمـل               أو أمر من األمور ،       فكرة
  .)2(" والتنفيذ أو الترك

   :احلديثة

 أي شـيء     يطلقوا علـى   ولقد تعارف الناس على أن    احلديث هو كل شيء جديد ،       
 وال غرابـة يف     . أنه أمر حديث ، أو طرق حديثة ، أو وسائل حديثة             جديد مادي أم معنوي   

.  ويأيت مبعىن اخلرب ، وهو أيضاً نقيض القـدمي        . يأيت مبعىن اجلديد    " ي اللغة احلديث    ذلك فف 
وجيدر  .)3( أحاديث: واجلمع  . واحلديث اخلرب يأيت على القليل والكثري      .اجلديد من األشياء    : واحلديث  

 من  التأكيد على أنه ال تالزم بني احلديث اجلديد وبني األفضلية ، فليس كل جديد هو أفضل               
  .ابط ملعيار األفضلية و وإمنا هناك ض.القدمي ، والعكس كذلك غري صحيح 

  االجتاهات احلديثة

وبعد بيان معىن كلميت االجتاهات ، واحلديثـة ، فـإن اجلمـع بينـهما يف مجلـة                    
 فالزيـادة يف املـبىن هـي        . أوسع وامشـل     تعطي معىن  ) االجتاهات احلديثة ( واحدة وهي   

ـ            ومي .زيادة يف املعىن      مـستويات ،     ةكن تناول مفهـوم االجتاهـات احلديثـة علـى ثالث
   : وبيان ذلك على النحو التايل .متدرجة من العمومية إىل اخلصوصية 

هـي التجربـة    ( : فهوم العام لالجتاهات احلديثـة يـبني أهنـا          ملاملستوى األول   " 
                                                 

 ، رسالة اخلليج العربيـة ، الريـاض         سلوك واجتاه طلبة كلية الشريعة جبامعة التاسع من أيلول بازمري حنو اللغة العربية              )هـ1410 (أمل علي   ،   املخزومي   )1
   .63  ص . الرياض  ،10 السنة 31يج ، عدد ،مكتب التربية العريب لدول اخلل

 ، املعلم واجتاه االستقامة يف التربية اإلسالمية ، دراسة مقدمة إىل املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية        ) هـ1413( احلريب ، حامد     )2
    . 519-518زء الثاين ص ص اجل. مكة املكرمة : املنعقد بكلية التربية يف جامعة أم القرى 

 . 2ط . القـاموس احملـيط   ) . هـ1407.( حممد بن يعقوب    . الفريوزآبادي   و    .132-131، ص 2 مصدر سابق ، ج    ) 1410(  حممد   ابن منظور ،   )3
   .بريوت: مؤسسة الرسالة 
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ملفهـوم أنـه    ويالحـظ علـى هـذا ا      . )اإلنسانية بسلبياا وإجيابياا ، حلوها ومرهـا        
  .أشتمل على السلبيات واإلجيابيات يف التجربة اإلنسانية 

يـبني أهنـا    لمفهوم العام لالجتاهات احلديثة يف جمـاالت احليـاة           ل املستوى الثاين و
 املـبين علـى أسـاس        ،  تلك املعاين السامية النبيلة اليت أنتجها الفكـر اإلنـساين          (:هي  

دمـة احليـاة اإلنـسانية يف كـل جماالـا           صحيح العلم احملمود ، والـيت ـدف إىل خ         
وهذا املفهوم مبين علـى أسـاس املفهـوم األول العـام            . )السياسية واالقتصادية والتربوية    

  . لالجتاهات احلديثة ، ولكنه استبعد اجلوانب السلبية فيها 

 تأخـذ   والـيت فهوم االجتاهات احلديثة يف التربيـة اإلسـالمية          مل واملستوى الثالث 
 تلك املنجزات التربوية اليت قامـت علـى أسـس فكريـة             :يقصد به   دراسة ، ف  به هذه ال  

. اإلسالمية ، وصـحيح العلـم احملمـود       وعلمية سليمة ، واليت بنيت على أساس الشريعة         
واليت ميكن استخدامها لتفعيل مواقف التعلم وجعلها أكثر ارتباطـاً حبقيقـة العلـم الـذي                

 ودوافعـه ومـشكالته ، واجيابياتـه ، وجناحـه ،            تعلمه التلميذ وحاجاته ومطالب منوه ،     
واتمـع بـصفة    وصوالً به إىل أقصى ما دف إليه التربيـة اإلسـالمية            . ومراعاة فرديته   

   .)1("عامة 

  : العوملة -3
ـتعملها          Globalizationالعوملة    يعد مصطلح     من املصطلحات املعاصرة األكثر جدالً ، واليت اس

ـة ،                الباحثون والكُتاب يف جم    االٍت خمتلفٍة مشلت السياسة ، واالقتصاد ، واالجتماع ، والتربية ، والتقنية ، والثقاف
ـاك         " . واألدب ، واإلعالم ، والبيئة ، وغريها من ااالت اُألخرى            ولعل خري دليلٍ على هذا االختالف أن هن

) العاملية(، وهناك من يطلق عليه       ) بةالكَوكَ( ، ومنهم من أطلق عليه      ) الكونية(من أطلق على هذا املصطلح اسم       
إال أن استخدام مصطلح    . ، إىل غري ذلك      ) الغربنة( أو  ) األمركَة(، يف حني يطلق عليه البعض        ) التدويل( أو  
أي جعل الـشيء    ) عولَم  ( يعد املصطلح األكثر شيوعاً واألقرب داللةً على املعىن املقصود ألن معىن             ) العوملة( 
  )2(."اً واحداً عامل

  
                                                 

   . مكة املكرمةجامعة أم القرى ، كلية التربية ،  ، ربية اإلسالميةحماضرات يف االجتاهات احلديثة لطرق تدريس الت )ـه1424(سراج حممد عبد العزيز  وزان ، )1
  10 ، مرجع سابق ص العوملة حتديات و السعودية العربية اململكة يف التعليمي  النظام)هـ1425(صاحل بن علي  ، أبو عـراد )2
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  :التعريف اللغوي 
وذلك لكونه يف األصل ترمجة لكلمة      ) العوملة(ويصعب على وجه التحديد إجياد املعىن اللغوي لكلمة           "

)Globalization(       وأصل هذه الكلمة باإلجنليزية هو )Globe(          وتعين كرة أرضية، أو أي جـسم بـشكل 
ـو ( ، ونفترض هلا فعالً هو      ) عالَم  ( من كلمة    العوملة مصدراً فقد جاءت توليداً    ف . )1(كروي ع     ، لِِمـو عي ، لَم
  .)2(بطريقة التوليد القياسي) عولَمةً

  :التعريف االصطالحي للعوملة 
وتعدد هذه التعاريف ناتج من اتساع ااالت       لقد عرفت العوملة يف االصطالح بتعاريف كثرية جداً ،           

  :يلي  ة مفهوم يف االقتصاد ويف السياسة ويف التربية ، ومن األمثلة على تلك التعاريف مافللعومل. اليت تتأثر بالعوملة 

ويـدفع إىل   ،  نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى          " : العوملة هي    )1
  .التفتيت والتشتيت لريبط الناس بعامل الالوطن والالأمة والالدولة 

واملعلوماتية اليت قربت املـسافات واجتاحـت       نتاج الثورة التقنية    : العوملة هي    )2
 .احلدود وفتحت آفاقاً جديدة يف شىت ااالت 

نظرية اقتصادية يف املنطلق، وسياسية وثقافية يف النتائج، تستهدف         " : العوملة هي    )3
فتح األسواق االقتصادية وتطبيق سياسة السوق وإلغاء اجلمارك وإقرار حرية تنقل 

خلدمات بني الدول دون أية قيود، وفتح احلدود الوطنيـة          رأس املال والبضائع وا   
يف اال السياسي، والترويج لثقافة منطية عاملية واحدة هي ثقافة القوة املهيمنـة             

 .)3( " على العامل

تشري إىل احلركة التدفقية بني خمتلف أحناء العامل واليت تتخطى احلواجز           أن العوملة   "  )4
ة بني الدول والشعوب سعياً للتواصل التجاري والثقايف  اجلغرافية والزمانية واملكاني  

 .والفكري والسياسي للوصول إىل اقتصاد وثقافة وفكر عاملي 

فرض النموذج الغريب يف املواثيق العاملية وازدياد اهلوة بني الفقـراء           : العوملة هي    )5

                                                 
 كليـة   –جامعة   امللك سعود      " العوملة وأولويات التربية    " حبث مقدم لندوة      ، التربية اخللقية بني اإلسالم والعوملة    )  هـ1425(  العيد، سليمان بن قاسم      )1

  .5الرياض ، ص : التربية 
 .11 ، مرجع سابق ص العوملة حتديات و السعودية العربية اململكة يف التعليمي  النظام)هـ1425(صاحل بن علي  ، أبو عـراد )2
  .11 – 9ص ص ، مرجع سابق ،  ) هـ1425 (  محود  ، عليعلي) 3
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واألغنياء سواء على مستوى الدول أو الطبقات يف اتمعات املختلفة وديـد            
  .)1( "يفرص العمالة مع التقدم التكنولوجالصناعات املتنامية للبيئة اإلنسانية وتقليص 

كل املستجدات والتطورات اليت تسعى بقصد أو بغري قـصد إىل            ":هي  العوملة   )6
 .)2(  "دمج سكان العامل يف جمتمع عاملي واحد

االنتقال من   " يهوملة  ، فالع الدراسة احلالية   اه  تتبنوهو التعريف التربوي للعوملة الذي       )7
 إىل اال العاملي ، والتعرف على التنظيمات والـسلوكيات          اإلقليمياال الوطين أو    
 والتفاعل الناجح معها  ، بشرط أن يكون ذلك يف ظل مؤسـسة               ، التربوية املتشاة 

  واتفاق معلن من مجيع املشتركني بقبول املستجدات واملعايري التربوية          ، تربوية عاملية 
مع الوضع يف االعتبار اهلوية اإلسالمية واحلرية الوطنية وثقافة اتمع الـذي            ،  العاملية  

 .)3(" تنتمي إليه 

ففيه تركيز على اجلانب التربـوي   متيز خبصوصية التربية فيه ،       للعوملة وهذا التعريف املختار  
لتعاريف اليت ركزت علـى      ، فالتعاريف العامة املطلقة ، وا      وهذا يتعلق ذه الدراسة بشكل مباشر     

وقبول  بالشمولية واحلداثة     هذا التعريف   كما يتميز    .اجلانب االقتصادي ال تناسب هذه الدراسة     
خصوصية اهلوية اإلسـالمية عنـد   أكد هذا التعريف على ، ويف نفس الوقت   ما هو جديد ومفيد     

  .  أننا يف عصر العوملة ، حىت ال يكون هناك إلغاء للهوية اإلسالمية حبجةالتعامل مع العوملة 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .10 – 8مرجع سابق ، ص ص ) هـ1425(وزية ف  ، البكر  ) 1
  .7 – 6مرجع سابق ، ص ص )  هـ1425(  العيد، سليمان بن قاسم  ) 2
 .10مرجع سابق ص . تصور مقترح للمقومات) هـ1425( حسن ، السيد حممد أبو هاشم )3
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 الفــــــصل الــــثانـــــي
  
  

  اخللفية النظرية
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   متهيد

يف هذا الفصل تناول الباحث أدبيات الدراسة ، إلعطاء هذه الدراسة اخللفية العلميـة                
الدراسة واالستفادة من خربات العلماء والباحثني واملختصني السابقني واملتعلقة مبوضوع هذه           

كما تناول الباحث يف هـذا      . يف جمال التربية اإلسالمية ، ومعلمها ، أو يف جمال إعداد املعلم             
الفصل  الدراسات العلمية السابقة واليت أجريت قبل هذه الدراسة ، وذلك من أجل التأكيد               

لـك  وتفصيل ذ . على أن الباحث يقوم بإجراء دراسة علمية جديدة حيتاجها امليدان التربوي            
  :كما يلي 

   اإلطار النظري للدراسة 
لمـاء   جهود الع  تتبعأدبيات الدراسة ، وذلك من خالل       اجلزء تناول الباحث    يف هذا     

هلذه الدراسة ، فاحلكم عن الـشيء        مبفردات اإلطار النظري     واملفكرين السابقني فيما يتعلق   
من زاوية ، وطـرح     والتصور يكون بالنظر يف املوضوع الواحد من أكثر         . فرع عن تصوره    

الباحث بالتعليق على هـذه األدبيـات       كما قام   . أكثر من رأي ، واملقارنة بني تلك اآلراء         
وقد مت تقـسيم اجلـزء األول       . ومناقشة   إىل تعليق     منها وطرح وجهة نظره حول ما حيتاج     

  :واملتعلق بأدبيات الدراسة من هذا الفصل إىل أربعة مباحث رئيسية هي 
  

  .معلم التربية اإلسالمية  : املبحث األول 
  .االجتاهات احلديثة والتربية اإلسالمية : املبحث الثاين 

  .  برامج إعداد املعلم واالجتاهات احلديثة: املبحث الثالث 
  .العوملة : املبحث الرابع 

  . وأما املبحث اخلامس فهو متعلق بالدراسات السابقة 
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 ية  معلم التربية اإلسالم:املبحث األول 
إن اإلنسان ترتفع مكانته وتسمو ، برفعة ومسو ما حيمله من عقيدة وأفكار ، والتربية                 

فاإلسالم هو  . اإلسالمية تربية رفيعة سامية ، نبعت مكانتها العالية نتيجة انتساا إىل اإلسالم             

 ¨β: دين اهللا ، قال تعاىل       Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} $# )1( .  ك فإن من يقـوم     ونتيجة لذل

بتعليم الدين اإلسالمي ونشره ، وتطبيق تعاليمه هو من يستحق أن حيصل على تلك املكانـة                
فمعلم التربية اإلسالمية له مكانته بني املعلمني ويف جمتمعه نتيجة ملا حيملـه     . الرفيعة والسامية   

واقعاً عملياً يف   من عقيدة وفكر إسالمي راقي ، يطمح إىل نقله لطالبه حىت يصبح هذا الدين               
وال يكون ذلك إال من خالل وجود معلم لديه من الصفات الشخصية            . حياة أبنائنا الطالب    

وحنن نأمل أن ال يذكر معلم التربية اإلسالمية        . واملهنية ، ما يساعده على قيامه بتلك املهمة         
المية واملتـصف   إال يتبادر إىل ذهن كل إنسان أننا نقصد ذلك املعلم املتحلي باألخالق اإلس            

بأفضل الصفات البشرية ؛ ذلك ألن ربه هو اهللا عز وجل ،  ورسوله وقدوته هو رسـول اهللا     
يتناول الباحث يف هـذا     لذلك  . صلى اهللا علي وسلم ، ودينه هو اإلسالم هو خري األديان              

 صفات معلـم التربيـة     و . أمهية معلم التربية اإلسالمية      : موضوعني مهمني جداً مها      املبحث
    :وبيان ذلك على النحو التايل . اإلسالمية 

  : أمهية معلم التربية اإلسالمية:  أوالً 
اإلنسان ال يولد عاملاً ، ولكنه يأخذ العلـم ممـن سـبقه ، وممـن خـرب الـدنيا                    نّ  إ
ورمبا متر ذا اإلنسان بعض الصعوبات اليت حيري فيهـا عقلـه ، أو ختـتلط عليـه                  . وحاهلا  

يعتربها واضحة لديه ، ولكن مع كثـرة املـتغريات وسـرعتها يف هـذه               املفاهيم اليت كان    
وهنـا  . احلياة الدنيا يصاب الفرد بنوع من زعزعة ثقته يف شيء قد كـان لديـه راسـخاً                  

للفـرد واتمـع عـن      هو عنوان للخري ولإلصـالح        الذي معلم التربية اإلسالمية  يأيت دور   
فـاملعلم يف اتمـع املـسلم لـيس          " ،  ما  مله اليت حي  ربة التربوية واخلالشرعي  طريق العلم   

ـ                  ه جمرد صاحب مهنة أو وظيفة وإمنا هو داعية وصاحب فكر وقـضية ولـذلك فـإن عمل

                                                 
  ) .19( آية ، سورة آل عمران) 1
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بـل أن معلـم التربيـة اإلسـالمية مهمتـه            . )1( "ت املما  حىت ، بل يستمر  ال يتوقف أبداً    
ـ   ،  رسـول اهللا  األوىل هي تربية النفوس وتزكيتها ، وقـدوتنا يف ذلـك              القـدوة   وفه

ـ ب ر :  قال تعـاىل    ، معلم للبشرية مجيعاً   وهو   احلسنة، ن ا وـ اب فـيهِ  ثْع م ـ  ر ـ  س والً من 
ـ  و ةَمكْاِحل و ابت الكِ مهملِّعي و كاِت آي مِهيلَوا ع لُت ي مِهِسفُنأَ ييِهكِّزـ  إِ م نـ  أَ ك نت الع  زيـز 
ن بني القوم الذين بعـث إلـيهم ، فهـو واحـد             م   حممد فلقد بعث اهللا   . ) )2يم  ِكاحلَ

منهم ، ولقد كان قريباً منهم ومعروفاً لديهم بأخالقه وأمانتـه ، فلمـا أرسـل بالرسـالة                  
 الربانية ، حرص كل احلرص على إنقاذ أمتـه ، ودعـوم إىل توحيـد اهللا عـز وجـل ،                    

ـ  ِهيلَ ع زيز ع مكُِسفُن أَ ن م ولٌس ر مكُاَء ج  لقد : قال تعاىل  م  ـ ا ع ـ  متِن ح ريص ـ  ع  مكُيلَ
ِمباملؤنني ر ؤوف رحيم)3( .     كما حث النيب              ـه ، وعلـى  أمته علـى العلـم ، وعلـى تعلم

قـال رسـول     : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال       ف. تعليمه ، وأن هذا مما سيلحق بالعبد بعد موته          
علمـاً   ، من من عمله وحـسناته بعـد موتـه        إن مما يلحق املؤ    ((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

أو بيتـاً البـن      ، أو مـسجداً بنـاه     ، ومصحفاً ورثه  ،  صاحلاً تركه  اًوولد ، علَّمه ونشره 
،  وحياتـه     ،  يف صـحته    ، أو صـدقة أخرجهـا مـن مالـه         ، أو هنراً أجراه   ، السبيل بناه 

ـو املع       وعندما كان الرسول     .)4))(يلحقه بعد موته   ـريب ، وه ـان الـصحابة        هو امل لـم ، وك
ـنعم                  ـاريخ ، ف ـرت علـى الت رضوان اهللا عليهم هم اتمع وهم الطالب ، كانت النتيجة هي أعظم نتيجة م

 وبذلك خرج لنا جيل فريـد ، هـو جيـل الـصحابة ، الـذي ال تـزال         .املريب ونعم املرىب    
 شـبيه   األمة منذ عقود طويلة تطمح أن يتكرر فيها هذا اجليل ، أو أن خيـرج لنـا جيـلٌ                  

 هو املعلم واملريب هلذا اجليل الفريد ، فهـو اإلمـام يف الـصالة ، وهـو      فلقد كان   .  به  
املعلم للجاهل ، وهو املعني للضعيف ، وهو القاضـي بـني املتخاصـمني ، وهـو الـدال                   

ومن هنا بـدأت أمهيـة املعلـم ، واتـضحت أمهيـة معلـم               . على اخلري ، واملوجه لألمة      
فهو من ورثة األنبياء وما أعظم مرياث األنبيـاء ، إنـه العلـم والعمـل                التربية اإلسالمية ،    

  .الصاحل 
 ليس كبقية املعلمني ، يقدم علماً فقط ، بل هو يقدم العلـم              معلم التربية اإلسالمية  و

                                                 
مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية لمصادر االطالع الخارجي في تدريس مادة الحديث والثقافة اإلسالمية ) هـ  1425( الغامدي ، يوسف  ) 1

  .80 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، آلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ص في المرحلة الثانوية للبنين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية
   ).129(، آية  البقرة سورة )2
  ).128(، آية  سورة التوبة) 3
   .46،ص 1 ،ج  بيروت ،، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر سنن ابن ماجه  )ت. ب (  ، محمد بن يزيد ، هابن ماج )4
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ة وأمنوذجاً بشرياً ، وموقفاً حيـاً ، وقـد        "  والعمل ، فهو املعلم وهو القدوة ، ولذلك فهو        
 على املتعلمني ، عاطفياً وسلوكياً ودينياً ، حيمل على عاتقه هم التربية             مشاهدة ، ذا أثر كبري    

وتعاهد األفراد باإلصالح والتنشئة ، وهو الذي تلقي إليه األمة بفلذات أكبادها ،             ،  والتزكية  
ن العلماء هـم ورثـة      فإ  ذلك  إضافة إىل  . )1( "يها ليتعهدهم بالتربية واإلصالح   دوأغلى ما ل  

العـامل  ن  أ "  ليقيننا م التربية اإلسالمية معين ذه الوراثة على وجه اخلصوص ،         األنبياء ، ومعل  
أحـد    بني العامل خري من املتعبد الذي يصوم النهار ، ويقضي الليل يف التعبد والصالة ، وقد              

 فهو الذي يـدعى عظيمـاً يف         ، فمن علم وعمل مبا علم     :فقال  مرتلة العلم والعلماء    العلماء  
، فكأنه كالشمس تضيء لغريها وهي مضيئة يف نفسها ، وكاملسك الـذي             ملكوت السماء   

يحفظ ،ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً ، فل          بييطيب عبريه وهو ط   
  .)2("فهو األب الروحي للمتعلم  . آدابه ووظائفه

ولقد حث اإلسالم على طلب العلم  وبـني مكانـة طالبـه وأهلـه ، وكـل هـذا                    
شرف الذي يناله العامل يف دنياه وكذلك يف آخرته هلو خري دليـل علـى مكانـة معلـم                   ال

وهو بيان أيضاً ألمهية هذا املعلم الـذي ينتظـر منـه أن يقـدم الكـثري           . التربية اإلسالمية   
والكثري لطالبه ؛ ألنه القدوة املربية هلم ، فـالطالب ال يريـدون أن يتعلمـوا مـن معلـم                    

ملعلومات الشرعية فقط ، بل يريدوهنا واقعـاً عمليـاً مـشاهداً أمـامهم              التربية اإلسالمية ا  
وبـالعلم  . والعلم الـصادق ال يكـون إال إذا صـاحبه العمـل املخلـص               . يف معلمهم   

يرفَـِع اللَّـه الَّـذين        :  قال تعـاىل   يتفاوت الناس يف املكانة والرفعة عند اهللا عز وجل ،         
   الَّذين أُوتو كُموا ِمننلُـونَ       آممعـا تِبم اللَّهاٍت وجرد ـبري  وا الِعلْمخ)3( .     فيـبني اهللا أن

وكـم  . أهل العلم هلم مكانة رفيعة عنده ، ويفضلهم عن بقية عبـاده بالـدرجات العليـا                 
بني الدرجة والدرجة األخرى ؟ فما بالك بـالرفع درجـات ولـيس درجـة واحـدة ،                  

ومـن  . هل العلم ، ومـن أصـدق مـن اهللا قـيال             وهذه اآلية تأكيد على مكانة ورفعة أ      
املالحظ أن الناس ملست أن هناك فرق بني املتعلم وغري املتعلم يف احليـاة الـدنيا ، ويـدل                   

ـ    وقد بـني اهللا تعـاىل       . على ذلك تفاوت حيام املعيشية يف الدنيا         ـ  اًأن هنـاك فرق  ني ب
                                                 

ر  ، رسالة ماجستير غييسي بالمرحلة الثانويةقياس اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية وعالقة ذلك بأدئهم التدر)  هـ1423( الغامدي ، فريد علي  ) 1
  .76، آلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ص منشورة

 135ص  ، بعة الرابعةطال،  مصر ، مطالع الحلبي فستها ، التربية اإلسالمية وفال) م1985( محمد عطية ، اإلبراشي  ) 2
  ) .11(آية ، سورة المجادلة) 3
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قُـلْ هـلْ يـستوي الَّـذين         :   وبني األمي واملتعلم ، بقوله سـبحانه         ، العامل واجلاهل 
كما أثىن اهللا على أهل العلـم الـذي ينـشرون علمهـم             . ))1نَوالَّذين ال يعلَمو   يعلَمونَ

. ويدعون إىل اخلري ، وإن من عظيم الثناء عندما  يكون الثنـاء مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل                     
علـى القـائمني    الكـرمي بالثنـاء     فمن الثناء الذي أثىن به اهللا على عباده ما جاء يف القرآن             

 وهو ثناء جلميع مـن تكـون فيـه هـذه الـصفات              ، واملمارسني للعمل الصاحل     بالدعوة
ومـن أَحـسن     :  عـاىل  وت يقـول سـبحانه    ف ،احملددة ، ومعلم التربية اإلسالمية منهم         

 بـل رفـع اهللا        .))2ملـسِلمني قَوالً ممن دعا ِإىل اللَِّه وعِملَ صاحلاً وقَالَ ِإنـين ِمـن ا            
 سـبحانه   وحدانيتـه داء علـى    جعلـهم اهللا شـه    مقدار العلماء إىل مكانة عليا وذلك بأن        

شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإالَّ هو واملالِئكَةُ وأُلُـوا الِعلْـِم قَائمـاً بالِقـسِط ال                  :فقال  وتعاىل  
    احلَكيم زيزالع وِإالَّ ه ِإلَه)3( .            قـال  . وهذا من عظيم الثناء من اهللا على عبـاده العلمـاء

يف هذه اآلية دليل علـى فـضل العلـم وشـرف العلمـاء              " إلمام القرطيب يف تفسريه أنه      ا
وفضلهم،فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقـرهنم اهللا بامسـه واسـم مالئكتـه كمـا                  

ـ   :وقال يف شرف العلم لنبيـه        ،  اسم العلماء  نقر فلـو   ،))4لْ رب ِزدين ِعلْمـاً    وقُ
كان شيء أشرف من العلم ألمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم أن يـسأله املزيـد                    

 ،وهذا شرف للعلمـاء عظـيم ، وحمـل هلـم يف الـدين               منه كما أمر أن يستزيد من العلم      
هـل   فـضيلة أل   ويف ذلـك   "قال اإلمام الشوكاين يف تفسريه فـتح القـدير          و .)5("خطري  

واملراد بـأويل العلـم هنـا علمـاء          ، ومنقبة نبيلة لقرم بامسه واسم مالئكته      ، العلم جليلة 
وقال أحد البـاحثني معلقـاً علـى هـذه     . )6(" الكتاب والسنة وما يتوصل به إىل معرفتهما   

جعلهم شهداء على هـذه احلقـائق العظمـى داللـة علـى أن البـاحثني              " اآلية بأن اهللا      
الـيت   ، البد أن تتجلى هلم يف طرق حبـثهم بـراهني هـذه احلقـائق              ، صفنيالعلميني املن 

جتعلهم يشهدون ا شهادة االستدالل العقلي املكافئ للمشاهدات احلـسية الـيت تـسمح              
  .)7( " للشهادة ا

                                                 
  ) .9( آية ، سورة الزمر) 1
  ) .33(آية ، سورة فصلت) 2
  ) .18( آية ، سورة آل عمران) 3
  ) .114( آية ، سورة طه) 4
   .27ص   ، بيروت،  ، دار الكتب العلمية  2ج  ،  ،  الجامع ألحكام القرآن) هـ1413( القرطبي ، محمد بن أحمد ) 5
   .325ص   ،1ج ،بيروت ،  ، دار الفكر الرواية والدراية من علم التفسير  فتح القدير الجامع بين فني )هـ1403( الشوآاني ، محمد علي ) 6
   .327ص  دمشق ، ، دار القلم ، الحضارة اإلسالمية ) هـ1418( الميداني ، عبد الرحمن حسن ) 1
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فمن هنا ميكن القول أن وظيفة معلم التربية اإلسالمية كبرية جداً ، فهو املعلم واملريب               
 إىل حد ما مهمة الرسالة ، فكالمها إنقـاذ          بهمهمة العامل تش   " رأى بعضهم أن   والعامل ، ولقد  

 لوك واألمراء يقربون  للمتعلم من اجلهالة وتنوير له وكان الرسل معلمني ألقوامهم ، وكان امل           
ب  ، واىل عهد قري    العلماء من جمالسهم ويستشريوهنم كما قامت العامة جتلهم وتوقرهم وتعتربهم أئمتهم وقادم           

   )1(  "كانت حترص كل أسرة أن يكون من بينها عامل ، فذلك يرفع من شأهنا وينشر ذكرها
وملا كانت للعامل ومعلم التربية اإلسالمية مكانة رفيعة يف اإلسالم ، فإن ذلك يـدل               

يعتـرب   "فهـو   التربية والتعليم    يف مهنة    اً رئيس اًركنيعد    التربية اإلسالمية  علمم أيضاً على أن  
س يف حتقيق أهداف هذه العملية، وتطبيق خططها ، وتنفيذ مناشـطها علـى الوجـه                األسا

األكمل للوصول ا إىل املستوى الالئق ا  واملعلم يف هذه املهنة عليه مسؤوليات وتبعـات                
تكمن يف تنمية صفات شخصية كثرية لدى األفراد ، وعليه تنمية كل ما ميكن أن يساعدهم                

 مبعىن أن املعلم عليه مسؤولية إعداد جيل سليم من كـل             ، صحيحعلى السلوك اإلسالمي ال   
النواحي ، إذ مل يعد عمله يقتصر على تلقني املعلومات ، وتركيز العناية على حتصيل احلقائق                

   .)2(" واملفاهيم والتأكد من مدى حفظ التالميذ هلا 
 يف تعليمها ويف حرصها على العلم       ا  هاألمم تنسب تقدمها وتطورها ورقيها إىل تقدم      وليس مثة خالف على أن      

ـة ،        "  ، فاملعلم له  املعلم الكفء    لن تكون ناجحة إال إذا وجد        والتعلم ، والعملية التعليمية    أمهية كبرية يف العملية التعليمي
ـا   . ذلك أن جناح عملية التعليم أو فشلها وما بينهما من مستويات التقدم أو اإلخفاق يعتمد أساساً على املعلم ذاته                   ومم

ن أي تقدم أو متيز أو نبوغ يف األفراد يف أي جمتمع من اتمعات ، ويف أي عصر من العـصور ؛    أيدلل على أمهية املعلم     
ويؤكد ذلك ما   . إنما ينسب الفضل يف ذلك كلّه إىل معلميهم الذين سامهوا يف إعدادهم وخترجيهم للمجتمع ليفيد منهم                 

ل صلوات اهللا وسالمه عليه حتقق للمسلمني األوائل من تفو3(".ق علمي عميق إمنا حتقق هلم ذلك بفضل املعلم األو(  

سن إعداده،  ن املعلم هو القادر بإذن اهللا إذا ح       وتأسيساً على كل ما سبق ميكن القول أ       
هو الرجل  " وجعلها واقعاً ملموساً على أرض الواقع ، فاملعلم           ،  على حتقيق أهداف املناهج     

فقد يكون املنهج الدراسي .  وبه يشمخ هذا البناء أو يتهاوى،  لطالب  ا عليه بناء    الذي يرتكز 
وقد .   معلم غري جيد   ا، إال أن هذه اجلودة تذروها الرياح إذا قام على تنفيذه           يف غاية اجلودة  

                                                 
،  الرياض العربي لدول الخليج ، ،  مكتب التربية األول ، المجلد من أعالم التربية العربية اإلسالمية ) 1409( إبراهيم محمد الشافعي ، ) 2

   .263ص
   .106-105 مرجع سابق ، ص) هـ1413( سراج محمد وزان ، ) 3
 .204 ، مرجع سابق ص فقه التدريس) هـ1424(المالكي ، عبدالرحمن عبداهللا ) 4
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، ولكن هذا االمتياز يعـصف بـه         يكون التوجيه التربوي واإلدارة التعليمية يف أوج االمتياز       
وماذا ميكن أن تفعل التقنية التعليمية دون معلم كـفء          .   مؤهل تأهيالً جيداً لعمله    معلم غري 

وهل عرفنـا يف    .  ، وحيسن استثماراا   ، ويسد ثغراا   ، ويقوم خمرجاا   خيطط هلا ويربجمها  
تاريخ البشرية جمتمعاً نال حظاً دون توافر تعليم جيد ألبنائه ؟ وهل عرفت البشرية تعليمـاً                

  .)1("ون معلم جيد ؟ وهل عرفنا معلماً جيداً دون نظام جيد لتأهيله؟ جيداً د
  

   صفات معلم التربية اإلسالمية : ثانياً
لكل مهنة من املهن صفات جيب أن يتصف ـا املنتـسبني هلـذه املهنـة ، ومهنـة                   
التدريس هي إحدى املهن اليت متيزت على املهن األخرى بـأن جعلـت هنـاك متطلبـات                 

املعلـم يتعامـل مـع      " ذلـك ألنَّ     ،البد من توفرها يف املعلم املنتسب هلا        وصفات خاصة   
اإلنسان الذي هو مـشاعر وأحاسـيس وعواطـف ونفـسيات ختتلـف مـن إنـسان                 

فمعلم التربية اإلسالمية حيتاج إىل ميزات وخصائص حـىت يكـون معلمـاً ناجحـاً               آلخر،
ومـع حـديث رسـول اهللا       وقدوة لطالبه ،كيف ال، وهو يتعامل مع كتاب اهللا عز وجل            

  ، ذلـك ألن )2( "صلى اهللا عليه وسلم، والتعامل معهما حيتـاج إىل إنـسان خـاص مميـز      
يتأثرون مبظهره وشكله، وحركاته وسكناته وإشـاراته،وإمياءاته وألفاظـه الـيت           "  الطالب

  . )3("تصدر عنه ،وسلوكه الذي يبدو منه

:  اهللا تعـاىل    اسـتناداً إىل قـول      ويف ضوء ما سبق بيانه من مكانة وأمهية للمعلـم ،            
 اللَّ ِعفَ ير الَّ ه ذينآم وا ِمنكُنمـ  و ـ  أُذينالَّ ـ وا الِعوت ـ ر دملْ ـ نَّ ِإاٍتج ـ ه اللَّ خ ـ بري ا  مب
تعونَلُم )4( .      واستناداًَ إىل قوله تعاىل       َـونلَمعي وي الَّـذينتـسلْ يال    قُلْ ه الَّـذينو

ـ  دشـهِ  : تعاىلقوله   واستناداً إىل  . ))5نَيعلَمو ـ  أَ ه اللَّ نـ   ه ـ   إالَّ ه ال إلَ ه و ـ املالِئ و  ةُكَ
الِقماً بِ اِئ قَ لِموا العِ ولُأُولَ ال إِ  ِطسالَّ إِ ه ه و الع  احلَ زيـز  كـيم )6( .       فـإن معلـم التربيـة

                                                 
، دار الفكر  التوجيهات اإلسالمية معلم القرن الحادي والعشرين اختياره ـ إعداده ـ تنميته في ضوء) 2001(سعيد ، محمد  شوق ، محمود و)1

  .5ص. القاهرة ، جمهورية مصر العربية: ، العربية
  .86مرجع سابق ، ص )  هـ1425 (يوسف الغامدي ،   )2
  196التربية في اإلسالم ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ) 1983(االهواني ، أحمد فؤاد ) 3
  ) .11( ،آية سورة المجادلة) 4
  ) .9( آية ، سورة الزمر) 1
  ) .108( ،آية سورة آل عمران) 2
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ي شـعر   اإلسالمية ال يصبح معلماً إال إذا هو نفسه كان أحد طلبـة العلـم ، وهـو الـذ                  
طلـب العلـم فريـضة علـى         ((  الذي قال عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           بفضل العلم وفضل طلبه ،    

  .)1( ))كل مسلم وطالب العلم يستغفر له كل شيء حىت حيتان البحر

يف عمليـة التربيـة     للمعلم ولألمهيـة العظيمـة لـدوره        هذه املكانة الرفيعة    وبسبب  
التربية اإلسالمية أن جيمع كوكبـة مـضيئة مـن الـصفات             البد على معلم     والتعليم،كان  

الشخصية واألخالقية واملهنية ، اليت تكون عوناً له بعد اهللا عـز وجـل يف أداء مهمتـه  ؛                    
شخصية املعلم هلا أثر عظـيم يف عقـول التالميـذ ونفوسـهم،إذ يتـأثرون يف                " ذلك ألن 

ته وإمياءاته،وألفاظـه الـيت     تلك السن الصغرية مبظهره وشـكله،وحركاته وسكناته،وإشـارا       
وقد تكون هـذه الـصفات واجبـاً توفرهـا يف            . )2("تصدر عنه،وسلوكه الذي يبدر منه    

كل املعلمني على اختالف ختصصام ، ولكنها يف حق معلـم التربيـة اإلسـالمية أكثـر                 
ضرورة ، وأكثر أمهية ، وكل ذلك من يرجع إىل أمهيـة التربيـة اإلسـالمية الـيت ميثلـها                    

  :وميكن بيان تلك الصفات على النحو اآليت . املعلم ذلك 

   الصفات اخللقية : أوالً

إن املرء ليبلغ حبسن اخللق ماال يبلغـه حبـسن املنطـق أو بقـوة الـسلطان ، وهلـذا         
حرص اإلسالم على أن يتصف مجيع املـسلمني بـاألخالق احلـسنة الفاضـلة ، وكـان                 

مجـان احلقيقـي حلقيقـة األخـالق         الـذي كـان التر     قدوم يف ذلك حبيبنا حممـد       
 لـيس الغـرض مـن التربيـة          "وقد اتفق علماء التربية اإلسالمية علـى أنـه        اإلسالمية ،   

مل  وتعلـيمهم مـن املـواد الدراسـية مـا          ، حشو أذهان املتعلمني باملعلومات    والتعليم ، 
 ، ونبـث فـيهم الفـضيلة      ، ونـريب أرواحهـم    ، بل الغرض أن هنذب أخالقهم     ، يعلموا
فـالغرض األول    ، ونعدهم حليـاة كلـها إخـالص وطهـارة         ، عودهم اآلداب السامية  ون

 ، وتربية الـروح فكـل درس جيـب أن يكـون     واألمسى من التربية اإلسالمية ذيب اخللق 
  .)3("درس أخالق 

 رفيعـة ، وال تـزال آيـة يف كتـاب            مكانة هلا شأن عظيم ، و     ألخالق يف اإلسالم  وا 
                                                 

  . 7ص  ،، المطبعة المنيرية ، القاهرة 1 ، ججامع العلم وفضله ) ت , ب ( ابن عبد البر ) 3
   .196القاهرة  ، ص  ، دار المعارف ، التربية اإلسالمية ) 1983( األهواني ، أحمد فؤاد ) 4
   .22 ص مرجع سابق ،  ) 1985( محمد عطية ، اإلبراشي ) 1
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ـيم         نة ؛ وذلك بذكرها أن رسـول اهللا         اهللا تشهد على تلك املكا     ـان علـى خلـق عظ  ك
ومع حـسن خلـق الرسـول صـلى اهللا          ". ))1وِإنك لَعلى خلٍُق عظيمٍ    : فقال سبحانه   

 اآلية الكرمية،إال أننا جند اهللا سبحانه وتعـاىل قـد أمـره مبحاسـن               ت كما بين  -عليه وسلم 
يت ِهي أَحـسن فَـِإذَا الَّـذي بينـك وبينـه            ادفَع بالَّ  :األخالق وبينها للناس،فقال تعاىل   

   ميميلٌّ حو هةٌ كَأَّناودع)2(.      يف  لرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم        ل  ووصف  اهللا تعـاىل 
 ـا إال دليـل كـبري علـى           اهللا   وأمـر  " ،القرآن الكرمي حبسن اخللق هلو أمر عظيم جداً         

ى اهللا عليه وسلم لنـشر ديـن اهللا وتعاليمـه بـني             ودليل إلعداده صل   ، أمهية هذا اجلانب  
وليس هناك أبلغ لنشر الـدعوة مـن حـسن اخللـق ، بـل يؤكـد تـاريخ                   . )3( "الناس

املسلمني يف بالد شرق أسيا بأهنم مل  يـدخلوا يف اإلسـالم إال بـسبب حـسن أخـالق                    
ة الـيت   الركيـزة األساسـي   "  هـي    األخالق اإلسالمية تعتـرب   لذلك فإن   . التجار املسلمني   

يقوم عليها أي نشاط إنساين، فهي القوة اليت تنظم احليـاة مـن كـل جوانبـها التعبديـة                   
والتعاملية، وهلذا جند الدين اإلسالمي يهـتم ـا ويعطيهـا قـدراً كـبرياً مـن الرعايـة                   

 خاصة تعىن بتغذيـة اإلنـسان وحياتـه وتنميـة           أخالقيةوالتوجيه، ويتعهد اإلنسان بتربية     
  .)4(" ية واملشاعر اخللقية فيهالعواطف اإلنسان

وتأسيساً على ما سبق ، فإن اشتراط األخالق اإلسـالمية كـصفات جيـب توفرهـا                
يف معلم التربية اإلسالمية يعترب أساساً علمياً وعمليـاً ، جيـب أن يتـصف ـا املعلـم ،                    

فكيف ننتظر من معلـم فـاحش القـول أن يقـول            ) فاقد الشيء ال يعطيه     ( وقد قيل أن    
وحياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم خري شاهد لنـا علـى متتعـه عليـه                . قوالً حسناً ؟  لنا  

عبـد  فهـذا الـصحايب اجلليـل       . الصالة والسالم وهو املعلم األول باألخالق اإلسـالمية         
:  يقول عن أخالق رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم               بن عمرو بن العاص رضي اهللا      اهللا
متفحـشاً وكـان يقـول خيـاركم      ليه وسلم فاحـشاً وال مل يكن رسول اهللا صلى اهللا ع (
،وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنـه مسـع الـنيب صـلى                )   5(  )سنكم أخالقاً أح

 وأقـربكم مـين جملـساً يـوم القيامـة         أخربكم بـأحبكم إيل     أال    (:اهللا عليه وسلم يقول   
                                                 

  ) .4( آية ، سورة القلم) 2
  ) .34( سورة فصلت،آية) 3
  .107ص  مرجع سابق ،  ) هـ1413( سراج محمد وزان ، ) 4
   .107 صسابق ،  المرجع ال ) هـ1413( سراج محمد وزان ، ) 5

   .378 ،ص 10  الطبعة الثالثة ، بيروت ،ج ابن آثير ، تحقيق مصطفى البغا ،دار . صحيح البخاري، ) هـ1407.( محمد بن اسماعيل . البخاري ) 1
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أحـسنكم  : ،قـال   اهللا لنعـم يـا رسـو     :فسكت القوم،فأعادها مرتني أو ثالثاً،فقال القوم     
  . )1(   )أخالقاً

فإذا كانت مهنة التدريس هي مهنة األنبياء ، وإذا كـان الرسـول صـلى اهللا عليـه                  
وسلم هو املريب واملعلم ؛ فإن كل ذلك يلقي باحلمل الكبري علـى كاهـل معلـم التربيـة                   

ء اإلسالمية حىت يعي ما جيب أن يتصف به من صفات املعلمـني املـؤثرين واملـربني ألبنـا                 
الفـضائل األخالقيـة معرفـة صـحيحة،تربز        "فيجب على املعلم أن يتعرف على       . أمتهم  
 من مجال وكمال،والبد أن تورث الـيقني بفوائـدها ومثراـا الطيبـة وخرباـا                اما فيه 

ـ  ، احلسان املادية واملعنوية،والدنيوية واألخرويـة     ذلك يولـد يف الـنفس استحـساهنا،مث         ف
    ومع هذه الرغبـة تكـون الـنفس طيعـة للتخلـق بـاخللق               ، االرغبة الصادقة بالتحلي

الكرمي املنشود،ومعرفة الرذائل والنقائص معرفة صحيحة البـد أن تـربز مـا فيهـا مـن                 
  .   )2("نقص وقبح 

والصفات األخالقية اليت جيب أن يتصف ا معلم التربيـة اإلسـالمية كـثرية جـداً،                
ىل أن يتـصف بـه ، وكـل خلـق سـيء             فكل خلق حسن يلزم بأن يكون املعلم هو األو        

ويف ضـوء هـذا الفهـم       . يلزم معلم التربية اإلسالمية بأن يكون هـو األوىل أن يتركـه             
حلقيقة وضرورة اخللق احلسن ، فإنه ميكن عرض أبـرز تلـك الـصفات األخالقيـة الـيت                  

  :ينبغي أن يتحلى ا معلم التربية اإلسالمية  وذلك على النحو التايل 

  : القدوة -1

ـا ، والـيت               العظيمة اليت   القدوة هي تلك الصفة    مل يـستطع   اختصت ا التربية اإلسـالمية دون غريه
ـة        ومعرفة أثرها بـشكل صـحيح     ،  حتديدها  و  هلا ،  أصحاب التربية الغربية الوصول    ـا فعلـت التربي  ، كم

الطـالب ،    فالقدوة  هي تلك السلوكيات الظاهرة مـن قبـل املعلمـني ، والـيت يـشاهدها                   . اإلسالمية  
ـه،           "والقدوة هي . فريغبوا بتقليدهم اقتداء م      ـه يف فعل ـراد    متابعة من املقتدي للمقتدى ب ـ وي يف املعـىن    ا 

ـيئة                  ـاحلة وقـدوة س ، وال   األسوة والتقليد واحملاكاة والتشبه، والقدوة من حيث املقتدى به نوعان، قـدوة ص
ـة اإلسـالمية        يقتدي املرء إال مبن أحبه وأعجب به وأكربه يف نفسه، و           ـيري   إحـداث املراد بالقدوة يف التربي  تغ

                                                 
   .445ص  ،  2ج ، سابقالمرجع ال ،) هـ1407.( محمد بن اسماعيل . البخاري ) 2
 أهداف المدارس المتكاملة رؤية إسالمية ، آتاب أبحاث مؤتمر المناهج التربوية والتعليمية في ظل الفلسفة ) هـ1414 ( علي ، سعيد إسماعيل ،) 3

   .195ص  ،  ، المعهد العالي للفكر اإلسالمي ، القاهرة لفلسفة الحديثةاإلسالمية وا
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ـر القـدوة بـشكل        . )1(".يف سلوك الفرد يف االجتاه املرغوب فيه عن طريق القدوة الـصاحلة            ـاء ذك  وج
  لقـد  :  واضح يف القرآن الكرمي خبطاب من اهللا تعاىل لعباده املـؤمنني فقـال سـبحانه                

 ملن كَانَ يرجو اللَّه واليـوم اآلِخـر وذَكَـر اللَّـه             ةٌنس ح ةٌوس أُ ِه اللَّ وِلس يف ر  مكُ لَ انَكَ
  ))2 كَثرياً

يستخدمها املعلم يف إيـصال املغـزى احلقيقـي          والقدوة هي أسهل وسيلة تعليمية       
وهي كذلك أكثر رسـوخاً يف أذهـان املـتعلمني مـن كثـرة القـول                . ملا يعلمه لطالبه    

 قول املعلم لفعلـه يـسبب انتكاسـة كـبرية يف املفـاهيم              واحلديث ، بل إن عدم موافقة     
  ،  والظـاهر والبـاطن     ، التنـاقض بـني القـول والعمـل       " إن   .والسلوك لدى املتعلمني    

كلـه   كل ذلك من مـشكالت اجليـل املعاصـر ، وذلـك               وتناقضه ،  وازدواجية التوجيه 
املـسامهة يف   ، واملـأمول هـو      نبات بذرة خبيثة واحدة ، أال وهي عدم العمـل بـالعلم             

 أن يكـون    ن األوائـل علـى      وولـذلك حـرص املـسلم      .)3("اجتثاث هذه النبتة السوء     
ـ        فقال.  أبنائهم قدوة هلم     معلمو ؤدب ولـده ،مبينـا لـه أمهيـة          عتبة بـن أيب سـفيان مل
 فـإن أعينـهم معقـودة       ، نفـسك    ين إصالح  به من إصالح ب    أليكن أول ما تبد   : " القدوة
 وعلمهـم    ، توالقبـيح عنـدهم مـا اسـتقبح       ،   استحسنت   واحلسن عندهم ما   ، بعينك

ـ          ، وأخالق األدباء  ، سري احلكماء   الـدواء حـىت     ل وكن هلم كالطبيـب الـذي ال يعج
   .)4("  يعرف الداء

ومما يؤكد على فاعلية القدوة يف التأثري ، فعل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـع                     
 عمـرم يـوم احلديبيـة،فلم ينفـذوا         أن يتحللوا من  أمرهم   ف الصحابة بعد صلح احلديبية ،    

أمره فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم سلمة فذكر هلا مـا لقـي مـن النـاس                     
فأشارت عليه أن خيرج إىل القوم وال يكلمهم فيحلق رأسـه، فخـرج رسـول اهللا صـلى                  

، وأمـر احلـالق حبلـق رأسـه، فلمـا رأى       من أصـحابه    اهللا عليه وسلم ومل يكلم أحداً     
 بـل شـدد       . عليه وسلم قـاموا حيلقـون رؤوسـهم        صحابة ِفعل رسول اهللا صلى اهللا     ال

 يـا   :  قـال تعـاىل    اإلسالم على النهي عن القول بال عمل ، وجعل فعل ذلـك مقتـاً ،              
                                                 

   173الدمام ، ص ، دار ابن الجوزي ، أصول التربية اإلسالمية ) هـ1419( أبو الوي ، أمين ) 1
   .)21( آية ، سورة األحزاب) 2
   . 49 ، ص الرياض  ،2دار الوطن ، ط ، الرياض ، المدرس ومهارات التوجيه، ) هـ1416 ( محمد عبد اهللا الدويش ، ) 3
   .162، بيروت ، ص 2ج ، دار الكتاب العربي  ، عيون األخبار ) ت . ب ( ،  ابن قتيبة الدينوري) 4
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ـ  كَ ونَلُعفْا ال ت   م ونَولُقُ ت موا لِ ن آم ذينا الَّ هيأَ بر ـ تـاً عِ  قْ م نـ  د ـ قُ ت نْ أَ ِه اللَّ ـ  ولُ ا ال وا م 
فْتونَلُع)1(،  وقال تعاىل :             َلُـونتت مـتأَنو كُمفُـسونَ أَنـسنتو ِبـالِبر اسونَ النرأْمأَت

فالقول سهل على كـل أحـد ، ولكـن الفعـل واملمارسـة                 .))2الكتاب أَفَال تعِقلُونَ  
 ، متكامـل فمهما يكن من أمـر إجيـاد منـهج تربـوي             ". صعبة إال على من وفقه اهللا         

علـى أكمـل    ،  واالنفعاليـة   ،  وحياته النفسية   ،   قفهورسم خطة لنمو اإلنسان وتنظيم موا     
   عـن وجـود واقـع تربـوي ميثلـه إنـسان            يغين فإنه ال  ، وجه،مهما يكن من ذلك كله    

 حيقق بسلوكه وأسلوبه التربوي،كل األسـس واألسـاليب واألهـداف الـيت يـراد               مريب
   .)3(" إقامة املنهج التربوي عليها

وألمهية القدوة يف اإلسالم،فقد قال الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم فـيمن خيـالف                
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار،فتنـدلق أقتـاب بطنـه فيـدور كمـا                ((:قوله فعله 

 مالـك؟أمل تـك تـأمر       نيـا فـال   :يدور احلمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النـار،فيقولون       
بلى،كنت آمر باملعروف وال آتيـه وأهنـى عـن املنكـر       :يقولباملعروف وتنهى عن املنكر؟ف   

ما بلغ احلـسن البـصري إىل مـا بلـغ           : "  بن زياد  دعبد الواح  ،ويف ذلك يقول  )4( ))وآتيه
م عـن شـيء يكـون أبعـدهم         إال لكونه إذا أمر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه،وإذا هناه         

ـ      :" مالك بن دينـار       وقال    ، عنه ل بعلمـه زلـت موعظتـه عـن         إنَّ العـامل إذا مل يعم
   )5(" الصفاة كما يزل القطر عن ، لقلوبا

  : التواضع ولني اجلانب -2

إن خلق التواضع ، ولني اجلانب هو من األخالق اإلسالمية اليت جاء ا اإلسالم   
فهو خلق إذا اتصف به املعلم فإن طالبه يقبلون عليه ، فيأخذون . وحث عليها ، ورغب فيها 

وهذا ما كان يتصف به رسول اهللا صلى اهللا عليه . عمل بكل حب وشوق من العلم وال
وسلم، حىت تأتيه املرأة العجوز فتأخذ بيده لتكلمه يف حاجتها ، وكان يستجيب لدعوة الفقري 

فاهللا أرسل إىل عباده حممد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً ، وقدوة ، وقائداً ، ومربياً ، . والغين 

                                                 
  ) .3-2( آية ، سورة الصف) 1
  ) .44( آية ، سورة البقرة) 2
   .109،ص  مرجع سابق ،  ) هـ1413( سراج محمد وزان ، ) 3
   .  238  ص ،6ج ،  مرجع سابق ،) هـ1407.( ماعيل محمد بن اس. البخاري ) 4
   .242،ص ، المجموعة الثانية ، نفحات من منبر الرسول عليه الصالة والسالم )هـ1421( ، الثبيتي ، عبد الباري عواض) 5
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$ ®قال تعاىل .  جلانب ومتواضعاً ، ولني ا yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 〈 )1(  وحذر اهللا
 ال ه اللَّنَّحاً ِإر مِضرش يف اَألمال ت واِسلن ِلكد خرعصال ت و:من التعايل فقال سبحانه 

ِحيلَّ كُبم خفَاٍلت وٍرخ )2(  ل تعاىلاوق : وال متِش يف اَألِضرم حاً ِإرنلَك نت ِرخق 
  . ))3والً طُبالَ اجلَغَلُب تنلَ وضراَأل

وحذر مـن   ولقد حث النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى التحلـي خبلـق التواضـع،              
 مـن تعظـم     ((: التكرب فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال               

 ، وعـن عمـرو      )4()) وهـو عليـه غـضبان      ل عز وج   يف مشيته لقي اهللا    ليف نفسه أو اختا   
حيـشر املتكـربون     ((:بن شعيب عن أبيه عن جده ،عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال               

يوم القيامة أمثال الذر يف صورة الرجال  يغشاهم الـذل مـن كـل مكـان يـساقون إىل                    
تعلوهم نار األنيار ويـسقون مـن عـصارة أهـل النـار             ) بولس(سجن من جهنم يسمى   

 التكرب كرهه اهللا ألنه من الـصفات الذميمـة الـيت تفـسد اتمـع               " إن. )5())نة اخلبال طي
املـربني واملـصلحني أن حيـاربوه ويبينـوا شـروره           نساين وتورث البغضاء، فما أحرى      اإل

 لـذلك كـان رسـول اهللا صـلى            )6(."ليحصل اتمع على احملبة اليت هي عماد اتمـع        
ن أنس رضي اهللا عنـه،أن رسـول اهللا صـلى اهللا            مة تواضعاً فع  اهللا عليه وسلم هو أكثر األ     

أنـس رضـي اهللا عنـه       ( وعـن    . )7() م  كان مير على الصبيان فيسلم عليه       (عليه وسلم 
إن كانت األمة من إماء املدينة لتأخـذ بيـد الـنيب            :  قال   حيكي عن تواضع رسول اهللا      

األسـود بـن يزيـد      (  وعـن  ، )8( )صلى اهللا عليه وسلم فتنطلـق بـه حيـث شـاءت           
كـان الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يـصنع يف               سألت عائشة رضي اهللا عنـها،ما     :قال

خدمة أهله،فإذا حـضرت الـصالة خـرج إىل         :كان يكون يف مهنة أهله،يعين    :  بيته؟قالت
  .)9(  )الصالة

                                                 
 ) .159( سورة آل عمران ، آية ) 1
  ).18(سورة لقمان،آية) 2
  ).37( سورة اإلسراء،آية) 3
   .118،ص 2  ،جدمشق: المكتب اإلسالمي  . 2ط . مسند اإلمام أحمد بن حنبل) . هـ1398  ( أحمد ،  حنبل) 4
ماعيل     ) 5 ن إس د ب اري ، محم ـ 1414( البخ رد  ، )ه حيح األدب المف اني     ص دين األلب ر ال ق ناص صديق ، . ، تحقي  دار ال

  . 209،ص الجبيل
   .92،مرجع سابق ، ص ) هـ 1425 (  الغامدي ، يوسف) 6
  
  ) .2168(، رقم الحديثالقاهرة : دار الحديث  . صحيح اإلمام مسلم). هـ1412.( االمام أبو الحسين . مسلم ) 1
  .408 ،ص 10 ،ج مرجع سابق ،) هـ1407.( محمد بن اسماعيل . البخاري ) 2
   .385،ص 10 ،ج سابقالمرجع ال ،) هـ1407.( محمد بن اسماعيل . البخاري ) 3
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فعلى معلم التربية اإلسالمية أن يكون أكثر املعلمـني تواضـعاً ، وأكثـرهم لينـاً                  
 ، وأكثرهم هدوءاً واتزاناً ، حىت تكون فيه صفات عباد الـرمحن الـيت  قـال اهللا                   للجانب

وِعباد الـرحمِن الَّـذين يمـشونَ علَـى اَألرِض هونـاً وِإذَا خـاطَبهم                 :تعاىل فيهم   
وقـال  !  ومن منا ال يرغب أن يكون مـن عبـاد الـرمحن              . ))1اجلَاِهلُونَ قَالُوا سالماً  

ـر                  " ن كثري   اب ـر وال بط ـرح وال أش وجيـب    .)2("أي بسكينة ووقار من غري جربية وال استكبار وال م
:"  أحـدهم    قـال على املعلم أن حيذر من العجب بنفسه ألن النـاس حتترمـه وتـوقره ، و               
وفيقـه، وطـرح    كلما توقر العامل وارتفع كان العجب إليه أسرع إال مـن عـصمه اهللا بت              

لذلك فإن معلم التربية اإلسـالمية بـشكل خـاص جيـب              . )3("حب الرياسة عن نفسه     
املعلم املتواضع الذي ميشي على األرض يف سكينة ووقـار وعليـه سـيماء               "أن يكون هو    

منبسط الوجـه،مسح التعامل،طيـب احلـديث،غري متكـرب وال متعـال،واملعلم            ، الصاحلني
قـي بـاملتعلمني ويتعامـل    حباجة ماسة إىل أن يتسم بذلك،ألن عملـه حيـتم عليـه أن يلت     

معهم،فإذا مل يكن سهل املعشر فإنه لن يتمكن من تبليـغ رسـالته،ألن املـتعلمني حيبـون                 
  . )4("املعلم املتواضع ويألفونه،وميقتون املتكرب ويكرهونه

 جنـاح املعلـم يف التـدريس والتعلـيم وبلـوغ األهـداف              "أن  وخالصة القـول     
 التواضع ولـني اجلانـب ومـدى عطفـه علـى            املرجوة، يتوقف على مدى التزامه بصفة     

املتعلمني، فكل هذا يساعد إىل وجود األلفة بينه وبني املتعلمني وجيعلـهم يقبلـون عليـه،                
إىل سـلوك إجرائـي عملـي       ، وترمجتـها    تدريسهم احلقائق واملفاهيم    عليه  وبالتايل يسهل   

لـى الوجـه    يف جو من التفاهم واالحترام، وذا يكـون املعلـم قـد جنـح يف عملـه ع                 
  .)5" (املطلوب

   الصرب -3

إن مهنة التربية والتعليم ليست مهنـة سـهلة كبقيـة املهـن الـيت تتعامـل مـع                     

                                                 
  ) .63(سورة الفرقان،آية) 4
   .324 ،ص 3 ، دار المعرفة ، بيروت ،جتفسير القرآن العظيم) هـ1402(  ابن آثير ، عماد الدين ) 5
  .94ص ،،مرجع سابق ) هـ 1425 ( الغامدي يوسف) 6
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اجلمادات ، فهي مهنة تتعامل مع البشر وتسعى لـتغري سـلوكيات البـشر وهـذه مـن                  
. لذلك البد أن يتـصف معلـم التربيـة اإلسـالمية بـصفة الـصرب                . أصعب املهمات   
شاهد مثرة تعبه وجهده مباشرة واقعـاً علـى طالبـه ، بـل حيتـاج إىل              خاصة أنه قد ال ي    

مهنة التدريس مهنة شاقة تتطلب مـن القـائمني ـا           ف"  . سنوات طويلة وجهود كثرية     
جهداً عقلياً وجسمياً  إلجناحها والوصول ـا إىل املـستوى املطلـوب، واملعلـم أثنـاء                 

ـ           ا ال ختلـو مـن املـشكالت، وال بـد أن            قيامه بأعباء هذه املهنة ال بد وأن يتـذكر أهن
له خصائص معينة وله درجة معينـة مـن االسـتعداد ولـه             ، يتعلم اًيتذكر أن هناك تلميذ   

يف أكثـر مـن     القـرآن الكـرمي     ولقد جاء ذكر صفة الصرب يف        .  )1( "مشكالت عديدة   
عينوا اسـت  و : فقـال تعـاىل   سبعني موضوعاً ، بل وقرهنا اهللا تعاىل بالـصالة  ألمهيتـها             

     ابرينالص عم الِة ِإنَّ اللَّهالصِر وببالص)2(. ـ و وإنْ تـصربوا وتتقُـوا      :   ل تعـاىل  اق
ـ    :  تعـاىل  وقـال . ) )3اُألموِر فَِإنَّ ذَلك ِمن عزمِ    هـا أَيوا       ايـِبرـوا اصنآم الَّـذين 

  .) )4م تفِْلحونَوصابروا وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُ

إن تعدد أدوار املعلم يف العملية التربوية حتتم عليه أن يتصف بصفات كـثرية ومنـها                  
مطلوب منه القيام بالعديد من األدوار اليت تعينـه علـى مواجهـة  تلـك                " الصرب ، فاملعلم    

سالمية،وكل التحديات،واستيعاب املستجدات مبا يسهم يف احملافظة على قيم اتمع ومبادئه اإل          
وقدوتنا يف ذلك رسولنا صلى اهللا      . )5("ذلك حيتاج إىل صرب من قبل املعلم حىت ينجح يف عمله          

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيلس معنا         ((:  قال   هريرة رضي اهللا عنه   عليه وسلم ، فعن أيب      
نا محدثنا يوماً فقيف الس حيدثنا، فإذا قام قمنا قياماً حىت نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، ف              

 ر رقبته، قال أبو هريرة، وكـان رداءً       حمحني قام فنظرنا إىل أعرايب قد أدركه فجبذه بردائه ف         
أمحل يل على بعريي هذين فإنك ال حتمل يل من مالـك وال             : له األعرايب  خشناً فالتفت فقال  

، ال واسـتغفر اهللا،     ال واستغفر اهللا، ال واستغفر اهللا     : مال أبيك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
األعرايب ال أقيـدكها ،      له   ال أمحل لك حىت تقيدين من جبذتك اليت جبذتين، فكل ذلك يقول           
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له على بعرييه هذين،على بعري شعرياً، وعلـى         أمحل: مث دعا رجالً فقال   : فذكر احلديث، قال  
بن عمـر رضـي اهللا      وعن ا  . )1( ))انصرفوا على بركة اهللا     : اآلخر متراً، مث التفت إلينا فقال     

 املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري         ((: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      : عنهما
  .)2( )) على أذاهم يصرب  الناس والطمن الذي ال خيال

ومعلم التربية اإلسالمية مطالب بأن يصرب علـى طالبـه الـذين يـربيهم ، وعلـى                 
ية اإلسالمية أثناء قيامه بأعبـاء مهنـة التـدريس البـد            فمعلم الترب " سلوكيام اخلاطئة  ،     
 من املشكالت، والبد أن يتـذكر أن هنـاك فروقـاً فرديـة بـني                ووأن يتذكر أهنا ال ختل    

الطالب وخصائص يتميز ا كل طالب عن اآلخر ،وهذا يتطلب منه الـصرب علـى كـل                 
ـة         مشكلة حتدث ويوطن نفسه على هذا األمر       ـاره إجيابي ـون آث  ،)3("علـى الطـالب      ،حىت تك

والصرب هو من الصفات اليت ذكر علماء املـسلمني وجـوب توفرهـا يف املعلـم الـذي                  
 إذا كانـت يف العـامل خـصال أربـع ويف املـتعلم              "يتصدر للتعليم ، فقد قال أحـدهم        

خصال أربع اتفق أمرمها ومت، وإن نقصت  خـصلة مل يـتم أمرمهـا ، فأمـا اللـوايت يف                     
، وأمـا اللـوايت يف املـتعلم فالعقـل واحلـرص            ...والرفق والبـذل    العامل، العقل والصرب    

والفراغ واحلفظ ، ألن العامل إذا مل حيسن تدبري املتعلم بعقلـه خلـط عليـه أمـره وإن مل                    
يرفق به بغض إليه العلم وإن مل يبـذل لـه علمـه مل ينتفـع                مل  يكن له صرب عليه مله وإن       

ص مل يتعلم وإن مل يفـرغ قلبـه للعـامل مل يعقـل              وأما املتعلم فإنه إن مل يكن له حر       ... به
   .)4(   "عن معلمه وإذا ساء حفظه كان ما يكون منهما مثل الكتابة على املاء

   التقوى والورع -4

إن املعلم إذا دخل قاعة الدرس فإنه ال يوجـد مـن يراقبـه إال اهللا عـز وجـل ،                       
لـم التربيـة اإلسـالمية      العامل بكل شيء ؛ لذلك كان من الضروري جداً أن يتـصف مع            

. بصفة التقوى والورع ، وذلك بـأن يراقـب اهللا يف كـل تـصرفاته وأقوالـه وأفعالـه                    
 حيـث أمـرك،أو هـي اتقـاء         كيراك اهللا حيث هناك،وأن ال يفقـد       أن ال  "ي ه والتقوى

                                                 
  .234، ص 10،ج   مرجع سابق ،) هـ1407.( محمد بن اسماعيل . البخاري  )2
   .365 ،ص 5،ج مرجع سابق) هـ1398. (  بن  أحمداإلمام ، حنبل ) 3
  .96مرجع سابق ، ص )  هـ1425 ( يوسفالغامدي ،   )4
  .23-22 بيروت ، ص  ، دار ابن حزم ،نهج التربوي للعلماء والمربين المسلمينمال ) هـ1420( النجار ، يوسف محمد ،) 1



 - 65 -

وأمـر  .  )1("عذاب اهللا سبحانه بصاحل العمل ،واخلشية مـن اهللا تعـاىل يف الـسر والعلـن               
وتزودوا فَِإنَّ خيـر الـزاِد التقْـوى واتقُـوِن            : قال تعاىل باده بالتقوى ف  اهللا سبحانه ع  

وبني سبحانه أهنا هي امليـزان الـذي يـزن بـه عبـاده ويفـضل                . ))2   اَأللْبابِ يا أُويل 
جعـل  بـل   .  ))3 إنَّ أَكْرمكُم عند اللَّـِه أَتقَـاكُم       :قال تعاىل  ف ،بعضهم على بعض ا     

اهللا التقوى هي الطريق الصحيح الذي يـسلكه اإلنـسان حـىت يتقبـل اهللا منـه العمـل                   
وجعـل اهللا    . ))4 إنما يتقَبلُ اللَّه ِمـن املـتقني       : قال تعاىل  ،وجيعله يف ميزان حسناته     

،كمـا قـال    التقوى مفتاح للعلم فبالتقوى يعلم اهللا اإلنسان ، وباملعـصية يـضيع العلـم               
ويف الـسنة النبويـة وردت التقـوى يف مواضـع           . ) )5واتقُوا اللَِّه ويعلِّمكُم اللَّه    :اىلتع

ـو    :أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       (عنف عديدة  ،   : مـن أكـرم النـاس ؟ قـال           ،  اهللا لقيل يا رس
ـه                  (وعن.  )6(  )أتقاهم ـلى اهللا علي ـال      أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا ص ـلم ق : وس

ـو                  ـاتقوا الـدنيا واتق ـون ف  .)7( ) النـساء  اإن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل
ـان بن حنبل رمحه اهللا عن      أمحد  سئل اإلمام   و" ـنقص    اإلمي ـال    يزيـد وي يزيـد حـىت يبلـغ إىل       : " ؟ فق

ـاالً لريـب أن اإلنـسان         ومما ال    " ،)8("  السبع وينقص حىت يصري إىل أسفل السافلني         تالسماوا يـدع جم
ـرى                      ـهالً للتورط،هلـذا ن ـبح هـدفاً س إذا مل تصاحبه الرغبة يف االستقامة ضعف إقباله على اخلـري وأص

ـؤثر يف أعمـق                اهتمامااإلسالم أوىل االستقامة     ـائق يـستهوي األنفـس وي  خاصاً ودعا إليها بأسلوب ش
ـه             ومعلم التربية اإلسالمية مطالب بأن يتص     . )9(" أعماقها   ـه ألبنائ ـه وتربيت ـوى اهللا يف تعليم ف بـصفة تق

  . هو مطالب بالتقوى ملنفعته هو يف الدنيا واآلخرة قبل أن ينفع طالبه الطالب ، بل

   اإلخالص -5 

إخـالص العمـل    : العمل يف اإلسالم ال يقبل إال إذا توفر فيـه شـرطان ، األول                 
من هنـا كانـت صـفة اإلخـالص مـن           و. املوافقة ملا أمر به اهللا ورسوله       : هللا ، والثاين    
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الصفات املهمة اليت جيب أن يتحلى ا كـل معلـم ، ولـيس معلـم التربيـة اإلسـالمية                    
وجـاء يف القـرآن الكـرمي        .ولكنها يف حق معلم التربية اإلسالمية أكثـر تأكيـداً           . فقط

ـ  و   :   تعـاىل  ذكر اإلخالص يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي ، قال           ـ ا أُ م   إالَّ وارِم
ليعبوا اللَّ ده م خن لَ لصيه الد ين ح اَءفَن و يقيم الةَوا الص و يـ ؤ ت ـ وا الز  ديـن لـك   ذَ و اةَكَ
للَّـِه رب   وممـاِتي   قُلْ إنَّ صـاليت ونـسكي ومحيـاي           :   تعاىل وقال .))1  ةُميالقَ

     أُِمر بذَلكو لَه ريكال ش الَمنيالع    لمنيا أَولُ املـسأنو ت)2( .       وأمـا يف الـسنة النبويـة
ولتمـاروا   ، ال تعلَّموا العلم لتبـاهوا بـه العلمـاء        ( : قال صلى اهللا عليه وسلم    املطهرة فقد   
  .)3(  )فمن فعل ذلك فهو يف النار ، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم ، به السفهاء

هم جداً ، فاتمع سـلم أبنـاءه هلـذا املعلـم            إن اإلخالص يف العمل التدريسي م       
وهو يضع كل ثقته فيه ؛ وبأنه سوف يريب ويعلـم أبنـاءهم أحـسن تربيـة ، وأفـضل                    

ولن يكون هناك رقيب على أداء هذا املعلم داخـل غرفـة الدراسـة إال اهللا عـز                  . تعليم  
 أجيـال   وجل ، فإن راقب اهللا يف تدريسه فإن اهللا سيوفقه ، وسيتخرج مـن بـني يديـه                 

وإن خان األمانة اليت وكـل ـا ، ومل يـؤد مـا عليـه فـإن                  . مسلمة صاحلة بإذن اهللا     
ولـذلك ينبغـي علـى معلـم        . نتيجة ذلك خزي له يف اآلخرة ، وضياع ألبناء املسلمني           

التربية اإلسالمية أن خيلص عمله لوجه اهللا تعاىل ، وأن جيـدد نيتـه كـل حـني ، حـىت                     
فإذا وجـد املعلـم املخلـص       . مله ، ويف تعليمه ألبناء املسلمني       يكتب اهللا له األجر يف ع     

وأمـا  . يف تدريسه فإن تباشري اخلري واملستقبل والرقي ألمتنا سـتكون قريبـة بـإذن اهللا                  
العالمات اليت تدل على اإلخالص هللا تعاىل يف التدريس مـن قبـل املعلـم فهـي كـثرية                   

ـ  : جداً ومنها    صة فيمـا وضـعت لـه مـن تعلـيم      حرص املعلم على استغالل وقت احل
ومنـها  . وتربية ، فال يضيعها بأحاديث جانبية ، وال بإشـغال الطـالب بغـري الـدرس                 

استعداد املعلم وحتضريه لدروسه قبل دخوله على طالبـه ، حـىت يـؤدي عملـه علـى                  
ومنها أن حيرص  املعلم على تقـدمي العلـم الـصحيح لطالبـه ، وعـدم                 . أكمل وجه     

وكل هذا ال يكون إال إذا اتـصف املعلـم بـصفة اإلخـالص              . اطئة  غشهم مبعلومات خ  
  .هللا تعاىل يف كل أعماله 
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   الرمحة -6 

ومن الصفات اليت جيب أن يتصف ا كـل معلـم ، ومعلـم التربيـة اإلسـالمية                    
فرمحة املعلم بطالبـه واإلشـفاق علـيهم تفـتح لـه            . على وجه اخلصوص صفة الرمحة      
، حـىت يـصبحوا يف أفـضل وضـع للـتعلم والتلقـي              قلوب املـتعلمني ، وعقـوهلم       

فاملتعلم دائماً يف حاجة إىل أن يكـون مطمـئن الـنفس آمنـاً ليـسري يف                 " . واالستجابة
فالتربية والتعليم البد أن حيدث فيها قـصور مـن املـتعلمني ، وقـد                . )1( "مساره الطبيعي 

وجـد بـإذن اهللا     فإذا وجـد املعلـم الـرحيم في       . يكون ذلك بقصد منهم أو بدون قصد        
 ، الـذي    وقدوتنا يف هذه الـصفة حبيبنـا حممـد          . املتعلم الذي يتقبل العلم ويعمل به       

بني اهللا له أمهية وجود صفة الرمحة يف نفسه عليـه الـصالة والـسالم ، وكانـت سـبباً                    
ـ  فَ تنو كُ لَ  و  :قال تعاىل   .مبشيئة اهللا يف إقبال الناس عليه        ـ  القَ لـيظَ  غَ اظ ـ  الن ِبلْ وا ضفَ

  ِمنحولك) 2(.قال تعاىل و :    ي الَِّذين تونَبع الر ولَس  الـن ـ  األُ يب مـ  ي ـ دِجذي ي  الَّ ونه 
كْموباً عِ تندهم  جيِل وراِة يف التاإلنو أْ يمرهم  بـاملع وِفر و يـ ن هاهـ  م ِن ع ـ  املن ـ ي و ِركَ  لُِّح
ـ  عضي و ائثَباخلَم ُ يهلَ ع مرحي و اِتبي الطَ مهلَ ع نهـ إ م صرهـ  واألغْـاللَ  م ـ يت كَ  الَّ انت 
لَعيهم فالذين  آم وا بهِ ن و عزروه و نصروه و اتبع وا النـ ذي أُ  الَّ ور لَِزن ـ  م عأُ ه  ـ  ولئـك ه م 
ـة علـى       وهذا بيان من اهللا تعاىل أن حممد         .  ))3 ونَحِلاملفْ ـة اإلسـالمية ،      كان رمح األم

إن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم جـاء            : " قال ابن كثري     و وأنه جاء بالتخفيف على اخللق ،       
بالتيسري والسماحة والرفق وقد كانت األمـم الـيت قبلنـا يف شـرائعهم ضـِيق علـيهم،                  

وقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم      . )4("فوسع اهللا على هذه األمة أمورها، وسـهلها هلـم           
 إين مل أبعـث لعانـاً وإمنـا         : قـال  ، يا رسول اهللا ادع علـى املـشركني         (:  له قيلا  محين

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          : قـال   جرير بن عبـد اهللا      (وعن . )5( ) بعثت رمحة 
أن يهـوداً   : عائـشة رضـي اهللا عنـها      ( وعـن   .  )6(  )م اهللا من ال يرح    مال يرح :  وسلم
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وعلـيكم، ولعـنكم    : السام عليكم،فقالت عائـشة   : ا ،فقالو  النيب صلى اهللا عليه وسلم     اأتو
 عليك بـالرفق وإيـاك والعنـف والفحـش،          ةمهالً يا عائش  :اهللا وغضب اهللا عليكم ،قال    

ـ      : ،قال عليه الـسالم    اأومل تسمع ما قالو   : قالت ؟ رددت علـيهم    تأومل تـسمعي مـا قل
ـ      .)1(  ) هلم يف  ب وال يستجا  مفيستجاب يل فيه   دل علـى عظـم      ومن األحاديث الـيت ت

مثـل املـؤمنني يف      ( :ول الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم          صفة الرمحة بني املؤمنني ، ق     
توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر اجلـسد                 

وإذا كان اإلسالم قد حث على هـذه اخلـصلة احلميـدة ، فـإن               " . )2(  )بالسهر واحلمى 
ة أوىل الناس بـالتخلق ـا ، ألنـه الداعيـة إىل األخـالق والقـيم                 معلم التربية اإلسالمي  

مل تقتـرن بالرمحـة الـيت ـا ميلـك قلـوب              النبيلة،وال ميكن لدعوته أن تؤيت مثارها ما      
   )3(" املتعلمني،فالناس عادة ما حيبون من يوليهم عطفه واهتمامه،ويظهر هلم الشفقة واحلب ولني اجلانب

   العدل -7

من الصفات اليت جيب أن يتـصف ـا معلـم التربيـة اإلسـالمية ،                يعترب العدل     
وأمهية هذه الصفة ترتكز على أن املعلم يتعامل مع عـدة أنـواع مـن املـتعلمني ، وهـو               
مضطر إلصدار أحكام عليهم يف مواقف كثرية بسبب طبيعة عملـه ، وبالتـايل البـد أن                 

وقـد ورد ذكـر العـدل يف        . يكون لديه ميزان عادل جلميع األمور حىت ال يظلم أحـد            
ـ ييـا أَ   :القرآن الكرمي يف مواضع كثرية ، ومنها قوله تعاىل           ـ  ه ـ  آم ذينا الَّ ـ وا كُ ن وا ون

ـ  ع وٍم قَ انَئَن ش مكُنمِرجال ي  و ِطس بالقِ اَءده ش ِه للَّ امنيوقَ ـ  ت الَّى أَ لَ ـ  لُِدع ـ  لُِدوا اع وا هو 
ـ  ه اللَّ نَّ إِ ِهللَّوا ا قُاتوى و قْ للت برقْأَ خ ـ  بِ بري م ا تعـ م ـ ،  ) )4ون  لُ ال  و   تعـاىل    هوقال
يجكُرمن وٍم قَ انَئَم شن  أن ص وكُدم ِن ع احلَ جِد املس نْ أَ اِمر ت عتد وا وـ ت عاون ـ وا ع ـ ى  لَ البر 

والت  قوى وال تعِمثْإلى ا وا علَ اون و العواِند و ـ  قُات ـ   إِ هوا اللَّ ـ  هنَّ اللَّ ش ـ  العِ ديد وقولـه   ،) )5اب  قَ
ـ   ينىب و ر ذي القُ  اِء وإيت واإلحساِن ِلد بالع مكُرمأْ ي ه اللَّ  إنَّ  :تعاىل ـ  الفَ ِنهـى ع حاِءش 
وِركَاملن و البغ كُِظِعي يلَ م كُلَّعـ  م كَّذَ تون  ر)6(    وقولـه تعـاىل:  َّـ   إن ـ  ه اللَّ أْ يمكُرأنْ م  
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تؤوا األَ دمىل أَ  إِ اِتانِلهه ذَِإا و كَا حمتـ   م نْ أَ اِس بني الن ت ـ كُح ـ  م وا بالعِلد )1( .قـد و 
 قَـوامني للَّـِه     ايا أيها الَّـذين آمنـوا كُونـو       :  قول اهللا تعاىل  القرطيب ل جاء يف تفسري    

واشـهدوا بـاحلق     ، قـه فقومـوا حب   ، أي ألجل ثواب اهللا      " مبعىن   شهداَء بالِقسِط   
 ،  )وال يجـِرمنكُم شـنئَانَ قَـوم        . (وحيف على أقـاربكم    ، من غري ميل إىل أقاربكم    

 ، ودلت آلية أيـضاً علـى أن كفـر الكـافر ال              على ترك العدل وإيثار العدوان على احلق      
  إعطاء كل ذي حق مـا يعـادل حقـه ويـساويه            "هو  فالعدل   . )2("مينع من العدل عليه     

جاء ذكـر العـدل وامليـزان يف القـرآن الكـرمي ليـدل              و. )3( "دون زيادة وال نقصان     
لَقَـد أَرسـلْنا رسـلَنا بالبينـاِت        :، قـال تعـاىل    كالمها على مفهوم  اآلخر ومقتضاه       

للَّـه  ا : ،وقـال تعـاىل  ) )4 وأَنزلْنا معهم الكتاب وامليزانَ ِليقُـوم النـاس بالِقـسطِ    
            ةَ قَريـباعـلَّ الـسلَع ريكدا يمانَ وامليزو باحلَق ابلَ الكتزالَّذي أَن )5(  ."  فالعـدل

تعتمد عليه السياسة التشريعية يف هذا الـدين القيم،تلـك الـسياسة الـيت              يف اإلسالم هو امليزان الذي      
ـا،وينمي الـشعور حبـب              ـراد         تقصد إىل حتقيق ما يصلح احلياة ويرقيه ـوب األف اخلـري واحلـق يف قل

  .)6( " واجلماعات،وجيعل من األمة وحدة متعاونة على الرب والتقوى متكاملة يف مصاحلها

 فعـن   ،ويف السنة النبوية أحاديث عن النهي عن الظلم الذي هـو ضـد العـدل                  
 اتقـوا الظلم،فـإن الظلـم      : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       :جابر بن عبد اهللا قال    ( 

ظلمات يوم القيامة،واتقوا الشح،فإن الشح أهلـك مـن كـان قبلكم،محلـهم علـى أن                
ابـن عمـر،عن الـنيب صـلى اهللا عليـه           ( وعن  . )7 ( )مم،واستحلوا حمارمه ه دماء سفكوا

فاإلسالم نظم حيـاة البـشرية وفـق أسـس          . )8( ) الظلم ظلمات يوم القيامة   : وسلم قال 
عة اإلسـالمية حـني قـررت أحكامهـا ونظمهـا           أن الشري ومن هذا يظهر لنا     " فاضلة ،   

املنظمة لعالقات الناس املاديـة واألدبيـة والـسياسية،راعت فيهـا أن مكـارم األخـالق                
توجبها أو حتسنها،وحترم أضدادها،أو تقبحها،فهي نظم بوصـفها أحكامـاً منظمـة،وهي            
عند تطبيق األفراد قد تكـون أيـضاً ظـواهر سـلوكية ألخـالق كرميـة متمكنـة يف                   
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   .)1(" فوسهم،وعند تدريب املؤمنني عليها دف التربية اإلسالمية إىل جعلها فيهم أخالقاً مكتسبةن

وبناء على ما سبق فإن توفر صفة العدل يف املعلم أمـر ال ميكـن االسـتغناء عنـه ،                    
 فاملتعلم وهـو بـداخل الـصف وخارجـه         . فاملعلم هو قدوة يف كل أقواله وأفعاله للمتعلم         

هـل  :مربيه وأستاذه وإىل أمناط سلوكه نظرة مراقبـة وتفحـص وتقـومي،وينظر           ينظر إىل    "
وافقت أفعاله أقواله؟هل انبثق سلوكه من قيم اإلسـالم وتعاليمـه؟وكلما وجـد اإلجابـة               

 ، على ذلك هي يف إطار اإلجيابية والواقعية،كلما اطمأنـت نفـسه واسـتمر يقتـدي بـه                
 ومن األمـور الـيت يهـتم ـا          . )2("رغوب فيه ويتأسى بأفعاله ويغري سلوكه يف االجتاه امل      

املتعلم ، ويراقب فيها تصرفات معلمه مسألة العدل واإلنـصاف بـني الطـالب ، لـذلك                 
 أن يكون عادالً بـني طالبـه ال مييـل إىل فئـة منـهم وال                 "على معلم التربية اإلسالمية     

ـه وموا      يفضل أحداً على أحد إال باحلق، ومبا يستحق كـل            ـه   طالـب حـسب عمل  . )3 ("هب
وعلى املعلم أن حيرض كل احلـرص علـى أن ال يظهـر شـيء مـن االهتمـام لـبعض                     
الطالب دون اآلخرين دون أن يبدي السبب لبقية الطـالب ، شـريطة أن يكـون هـذا                  

أال يظهـر للطلبـة بعـضهم علـى           "وعلى معلم التربية اإلسـالمية      . السبب مقنعاً هلم    
ويهم يف الصفات مـن سـن أو فـضيلة أو حتـصيل             بعض عنده يف مودة أو اعتناء مع تسا       

أو ديانة ،فإن ذلك رمبا يوحش منه الصدر وينفر القلـب ، فـإن كـان بعـضهم أكثـر                    
حتصيالً وأشد اجتهاداً أو أبلغ اجتهاداً أو أحسن أدباً فـأظهر إكرامـه وتفـضيله وبـني أن                  

   .)4( " اف  بتلك الصفاتصأس بذلك ألنه ينشط ويبعث على االتزيادة إكرامه لتلك األسباب فال ب

  

  الصفات الشخصية :ثانيا

لكل معلم صفات  شخصية خيتص ـا عـن غـريه ، ومتيـزه عمـن سـواه ،                      
الصفات املتـصلة بـذات معلـم التربيـة         " مجيع  هي  ويقصد بالصفات الشخصية للمعلم     
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ة اإلسالمية وطبيعته اليت فطر عليها ، ويقصد ـا الـصفات اجلـسيمة والعقليـة والنفـسي        
 وهـذا التفـرد يف       . )1("واليت قد تكون مكتسبة نتيجة لتأثره بالبيئة احمليطة بـه وغريهـا             

الشخصية لدى املعلم سواء يف الصفات الفطرية أو الـصفات املكتـسبة لـه حـد أدىن ال                  
وهـذه الـصفات   . ينبغي الرتول عنـه ، ملـن أراد العمـل يف جمـال التربيـة والتعلـيم             

وميكـن تنـاول ذلـك       . علم العام ، وحسن املنطق والفـصاحة        الشخصية تتعلق مبظهر امل   
  :على النحو اآليت 

   العناية باملظهر العام-1

إن اهللا مجيلٌ حيب اجلمال ، والنفس تقبل علـى الـشكل اجلميـل ، وتـسعد بـشم                   
 لـبس املحيـث   يقصد بالعناية باملظهر العام أن يهتم املعلم بشكله مـن           و. الروائح اللطيفة   

 وأن يكون دائماً نظيف امللبس ونظيـف اجلـسم وطيـب الرائحـة ،               ،الرائحة  و واهلندام
والعنايـة  . حىت يقبل املتعلمون عليه وكلهم رغبة يف التعلم منه ، واالسـتفادة مـن علمـه                 

   :باملظهر العام أمر رغب فيـه اإلسـالم ووجـه إليـه ، ويف ذلـك يقـول اهللا تعـاىل                      
  رفَطَه كابِثيو)2(  ، قوله  و:           طَِهـريناملت ِحـبيابني وـوالت ِحـبي إنَّ اللَّـه)3( ،
قـال اإلمـام     . ))4يا بين آدم خـذُوا ِزينـتكُم ِعنـد كُـلِّ مـسِجدٍ             :  تعاىلوله  وق

وإن كـان وارداً علـى       ، هذا خطاب جلميـع بـين آدم       " : الشوكاين يف تفسري هذه اآلية    
والزينة مـا يتـزين بـه النـاس          ،  السبب ص اللفظ ال خبصو   فاالعتبار بعموم  ، سبب خاص 
فـال حـرج     .. أُمروا بالتزين عند احلضور إىل املساجد للـصالة والطـواف          ، من امللبوس 

ـرج علـى مـن        ، على من لبس الثياب اجليدة الغالية القيمة إذا مل يكن مما حرمـه اهللا              وال ح
ـالف           مينع منها مانع شرعي    تزين بشيء من األشياء اليت هلا مدخل يف الزينة ومل          ، ومـن زعـم أن ذلـك خي

ويف الـسنة النبويـة الـشريفة تأكيـد علـى نظافـة جـسم         . )5(" الزهد فقط غلط غلطاً بينا   
 أشـق علـى أمـيت       نلوال أ ( : فقال عليه الصالة والسالم   اإلنسان املسلم حىت يف أسنانه ،       
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مـن عـرض عليـه        : ( وسلم وقال صلى اهللا عليه   .  )1() ألمرم بالسواك عند كل صالة    
  . )2(  )طيب فال يرده،فإنه خفيف احململ طيب الرائحة

وال خيفى على كل إنسان أن النفس ترتاح أكثـر لكـل منظـر مجيـل ، ولكـل                     
ذي رائحة زكية ، فكيف إذا كان ذلك اجلمال والنظافـة والرائحـة الطيبـة ختـرج مـن                   

 علـى أكمـل وجـه ، وجيعـل          فال شك أن ذلك سيساعده علـى أداء وظيفتـه         . املعلم  
فمن الطبيعي أن يكـون تـأثري املعلـم يف نفـوس            " . تأثريه على طالبه أكثر عمقاً وصدقاً       

الصبيان أقوى وأشد وأعمق من تأثري أهلـه،فهو الـذي يقـدم إلـيهم الغـذاء العقلـي                  
  .)3(" والديين،وهو الذي يطبعهم على العادات ويثبت فيهم آداب السلوك

لف الصاحل ، أهنم إذا أردوا جمـالس العلـم تطيبـوا وتطهـروا               ومما يذكر عن الس     
عـزم علـى جملـس التـدريس تطهـر مـن احلـدث               "وجتملوا ، فكان العامل منهم إذا       

واخلبث،وتنظف ولبس أحسن ثيابه الالئقة به بني أهـل زمانـه، قاصـداً بـذلك تعظـيم                 
النـاس لطلـب    العلم وتبجيل الشريعة،وكان اإلمام مالـك رضـي اهللا عنـه إذا جـاءه               

    احلديث،اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدمث جيلـس علـى     ،   ووضع رداءه علـى رأسـه        اَ ، د
أحب أن أعظـم حـديث رسـول اهللا صـلى           : جيز بالعود حىت يفرغ،وقال    لمنصته وال يزا  
 مبظهـره العـام ،      ملعلـم ا  علـى أن يعـتين      ابن مجاعة  رصحي" كما  .  )4 (" اهللا عليه وسلم  

ـاالة               يبدو لتالميذه د  وأن   ـه دون مغ ـول  ابـن      ائماً بصورة طيبة من حيث نظافة ثيابه ونفـسه وتطيب ، ويق
ـبس أحـسن                     مجاعة إذا حضر املعلم جملس التدريس تطهر من احلدث واخلبث ، وتنظـف وتطيـب ، ول

  )5(" ثيابه الالئقة من أهل زمانه ، قاصداً بذلك تعظيم العلم  

روج للمتعلمني دائماً باملظهر الطيب ، إن العناية باملظهر اخلارجي ، واحلرص على اخل
والعناية . " والرائحة الزكية ، من أهم الصفات اليت ينبغي أن حيرص املعلم على االلتزام ا 

باملظهر دليل عميق على وعي املعلم مبا تنطوي عليه العملية التعليمية من جوانب مهمة أمهها 
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يق القيم واالجتاهات البناءة ؛ فاملعلم عندما ضرورة تنمية العادات احلسنة عند الطالب ، وتعم
يظهر باملظهر اإلسالمي املطلوب هو يعلم الطالب مبظهر اإلنسان املسلم ، وهو حيصنه ضد 
تقليد اتمعات غري املسلمة يف املظهر ، وهو يؤكد له أن للمظهر داللة عظيمة عند املسلم ؛ 

اإلسالم هو جماهرة لترك أمر أكد اإلسالم وأن جمرد خروج املسلم عن املظهر الذي يريده 
واملظهر يشمل امللبس عند املعلم ، والنظافة الشخصية لديه ، والنواحي املظهرية . على أمهيته 

 اهللا صلى ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء عن رسول اهللا  .)1("العامة كالشعر واألظافر وحنو ذلك 
ال يدخل اجلنة : قال اهللا عليه وسلم صلى  عبد اهللا بن مسعود ، عن النيب (عنفعليه وسلم ، 
 الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله إن: قال رجل ،  مثقال ذرة من كربقلبهمن كان يف 

  .)2( )بطر احلق وغمط الناس: الكرب.  اهللا مجيل حيب اجلمالإن :قال. حسنة

  والفصاحة  حسن املنطق -2
          ا معلـم التربيـة اإلسـالمية صـفة         ومن الصفات الشخصية اليت ينبغي أن يتحلى

حسن املنطق واحلـديث ، والفـصاحة يف الكـالم ، وأن يكـون حديثـه بلغـة عربيـة                    
وقـد  . واملراد فصحى اللغة العربية الواضـحة الـسهلة ، ال التقعـر والتـشدق               . فصيحة

بعث نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف قوم هـم فـصحاء العـرب ، فـشدهم حبـالوة                    
وملا بعث اهللا نبيه موسى إىل فرعون طلـب موسـى عليـه الـسالم     . منطقه لسانه وعذوبة  

رب اشـرح يل     :فقـال تعـاىل     .من اهللا أن جيعل معه أخيه هارون ألنـه أفـصح منـه              
قـال   . ))3يفْقُهـوا قَـويل  * واحلُلْ عقْـدةً مـن ِلـساين     * ويسر ِلي أَمِري    * صدري  

يعين العجمة اليت كانت فيه من مجـرة النـار الـيت أطفأهـا              " اآلية   القرطيب يف تفسري هذه   
ـ    : ومعىن يفقهوا قويل    .. يف فيه وهو طفل      والفقـه   ،  هلـم ويفهمـوه    هأي يعلموا ما أقول

وقال تعاىل يف قصة موسى عليه الـسالم ملـا طلـب مـن اهللا                . )4("يف كالم العرب الفهم   
وأَخـي هـارونُ هـو أَفْـصح منـي           :أن يرسل معه أخاه ذكر السبب أنه أفصح منه          

فالداعيـة واملـريب     .))5 ِلساناً فَأَرِسلْه معي ِردءاً يـصدقُين ِإنـي أَخـاف أَنْ يكَـذِّبونِ            
 ان املنطـق واللـسان يعـد      "  ألنواملعلم هو أوىل من يتصف بصفة فصاحة اللسان ذلـك           
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 اكـون معلـم التربيـة اإلسـالمية ذ        معياراً من معايري الشخصية، ويقـصد بـذلك أن ي         
فصاحة وجودة يف النطق فال يـسمع الطـالب منـه إال خـرياً، وحـىت حـني يعاتـب                    
وحياسب، فال يليق به أن يتجاوز ويرمي الكلمـات اجلارحـة، فالكلمـة اجلارحـة ـدم                 
أسوار احملبة بينـه وبـني طالبـه،وعلى معلـم التربيـة اإلسـالمية إذا أراد التحـدث أن                   

 باآليـات   االستـشهاد وأن يكثـر مـن      لغة العربية الفصحى أثنـاء  الـشرح،         ال  يتحدث
كما جيـب علـى املعلـم أن حيـرص          القرآنية واألحاديث النبوية ذات العالقة باملوضـوع،      

على التحدث باللغة العربية الفصحى عند طرحه لألسئلة،أو عنـد طـرح طلبتـه لألسـئلة                
ء حتـدثهم يف أي نقـاش يطـرح يف غرفـة            عليه،أو عند إجابام عن أسئلة املعلم،أو أثنـا       

 مثالً،فعلـى املعلـم أن يطلـب منـه إعـادة            فإن سأل الطالب معلمه بلهجة عامية     الصف،
 وقد يقول قائـل إن اللغـة العربيـة أصـبحت اليـوم متـارس                .)1( " سؤاله بلغة صحيحة  

ـ    "  ، وهنا ميكن القول      خارج حدودها  ـ  ـإن اللغـة العربي ـ   ـة جي ـ  ـب أن تع ة ـود لغ
وإن اليهـود قـد نقلـوا العلـوم          مي كما كانت مـن قبـل،      ـف العل ـوالتأليم  ـالعل

 ، اسـتخرجت مـن املقـابر،وحررت مـن األكفـان          ، وهي لغة ميتة  إىل العربية   احلديثة  
. )2("فهل تعجز العربية وهي لغة حية راقية،لغـة الـوحي اإلهلـي عمـا حققتـه العربيـة                 

م للغاية ، لكون هذه اللغـة هـي لغـة           فاألخذ باللغة العربية يف عملية التدريس مطلب مه       
القرآن ، وألن هذه اللغة هي اليت علّم ـا الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم أصـحابه                     

ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أسـوة حـسنة فقـد كـان                 " رضوان اهللا عليهم    
أفصح خلق اهللا،وأعذم كالمـاً، وأحالهـم منطقـاً،حىت إن كالمـه ليأخـذ مبجـامع                

ل له بذلك أعـداؤه، وكـان إذا تكلـم بكـالم مفـص             وب ويسيب األرواح، ويشهد   القل
     ٍذ م مبني يعده العاد ليسرٍعس  تخللـه الـسكتتات بـني أفـراد        تحفظ، وال منقطـع      ال ي

ـ أم معبـد     ( قالت   حىت    .)3( " هديه فيه أكمل اهلدي   الكالم بل    ـول اهللا    تـصف كـالم      ياخلزاع  رس
:  ر نظم حرزات  منطقهال نزر وال هذر، كأن كان حلو املنطق، فصل4(  )نيتحد( .  

ـه            عليه أن معلم التربية اإلسالمية    واستناداً إىل ذلك فإن        ـه لطالب ـور عنـد تعليم  يراعي عـدة أم
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ـاين ال         ، وأن يتحـدث      اً ومبسط وشرحه هلم ، بأن يكون أسلوبه سهالً       ـات واضـحة وحمـددة املع بكلم
ـه    " على املعلم   بغي ين كما. تشويش    ال  غموض فيها ، و    ـوته ويكيف وفـق دالالت    أن يراعي مـستوى ص

ـاً يف ذلـك           ،  وخيفضه حينما يتطلب اخلفض     ، املعىن فريفعه حينما يستدعي الرفع     ـة مراعي فهو يقـدر احلاج
ـة    ويقول  .)1( "  طرحه   املراد  واملعىن ، مستوى مساع الطالب     يف هـذا الـشأن  إن املعلـم            ابـن مجاع

ـال الفائـدة ،        لخفضاً ال حيـص    هقدر احلاجة،وال خيفض   صوته زائداً على     ع أال يرف   " ينبغي ـه كم  مع
ـأس يعلـي          أال جياوز صوته جملسه ، وال يقصر عن مساع احلاضرين ، فإن               حضر فيهم ثقيل الـسمع فـال ب

   .)2( " سرداً،بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيهصوته بقدر ما يسمعه ، وال يسرد الكالم
م التربية اإلسالمية مراعاته عند احلديث مع الطـالب أن يراعـي            ومما ينبغي على معل   

    : وهي )3(شروط اإللقاء اجليد 
  : اإللقاء باللغة العربية الفصيحة ) 1
Ρ̄$! ®تعاىل اللغة العربية هي اللغة اليت اختارها اهللا عز وجل لغة لكتابه الكرمي فقال      Î) 

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ºΡ≡ u™ öè% $ wŠÎ/ ttã öΝä3̄= yè©9 šχθè=É)÷è s? 〈  )4( .  ولقد كانت الفصاحة من عالمات اجلمال عند

العرب ، ومما يؤكد حرص مدرسة النبوة على التحدث بالعربية والترغيب فيها ما رواه علي 
أقبل العباس رضي اهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( ابن احلسني رضي اهللا عنهما قال 
فقال العباس يا رسول اهللا . ان ، وهو أبيض ، فلما رآه تبسم وسلم وعليه حلتان ، وله صغريت

أعجبين مجال عم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : ما أضحكك أضحك اهللا سنك ، فقال 
ومجال املعلم عندما يتحدث أمام طالبه بلغة عربية . )5() اللسان : ما اجلمال ، قال : العباس 

إن اإللقاء عندما يأخذ ذا الشرط فإنه يعاجل النطق ." اظ فصيحة واضحة املعاين ، سهلة األلف
عند املعلم واملتعلم ، كما أنه عندما يكون اإللقاء بلغة عربية فإنه يعاجل مشكلة تعدد 
اللهجات، وجيعل الناس مجيعهم يرجعون إىل أصل واحد ، وهي اللغة العربية الفصيحة اليت ال 

لعربية هي وسيلة االتصال الناجحة بني مجيع املعلمني واللغة ا . )6(" خيتلف عليها اثنان 
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واملتعلمني على اختالف هلجام ، فينبغي على معلم التربية اإلسالمية أن يتقن استعماهلا إتقاناً 
وتعد الفصاحة اللغوية  شرطاً مهماً لنجاح عملية اإللقاء ، . " تاماًًً سليماً وخالياً من العيوب 

. )1(" تكون سليمة ، وإلقاءه يكون جيداقراءتهفإن  من الناحية اللغوية فإذا كان املعلم فصيحاً
وينبغي على املعلم عند استعماله للغة العربية يف تدريسه أن يراعي االستعماالت املختلفة 

ونؤكد . الواحدة ، وأن يراعي الكلمات املشهورة يف اللغة العربية واملستخدمة يف كل مدينة يعمل ا للكلمة 
  . على استعمال اللغة العربية الفصيحة فصحى العصر ال فصحى التشدق واستعمال الكلمات النادر استعماهلا هنا
  :  احلديث بأسلوب مفهوم ) 2

     إن الغاية من تعليم العلم للطالب هو أن يفقهوا هذا العلم وميارسوه يف حيام واقعاً 
 كالم معلمه إال إذا كان حديث املعلم يف عملياً ، وبناء على ذلك ال ميكن للمتعلم أن يفهم

مستوى إدراك وفهم املتعلمني ، ومن هنا تتضح أمهية اشترط أن يكون احلديث بأسلوب 
وتكليف املتعلم باستيعاب ما يفوق قدراته ليس من الدين وال . مفهوم من شروط  اإللقاء 

#Ÿω ß ®  حانهسب املنطق يف شي ، بل هو خيالف ما كلف اهللا به عباده ، إذ يقول Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ ø tΡ 

ωÎ) $ yγ yèó™ãρ 4 $ yγ s9 $tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκö n=tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tFø. $# 3 $ oΨ−/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{# xσ è? βÎ) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $tΡ ù' sÜ÷z r& 4 $oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅Ïϑós s? 

!$ uΖøŠ n=tã # \ô¹Î) $ yϑ x. …çµ tFù= yϑym ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ $uΖ Î=ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $oΨ ù=Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $ oΨ s9 ⎯ ÏµÎ/ ( ß#ôã $# uρ $̈Ψ tã 

öÏ øî $# uρ $oΨ s9 !$ uΖôϑ ymö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9s9 öθtΒ $ tΡ öÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s)ø9 $# š⎥⎪ ÍÏ≈ x6 ø9$# 〈 )2( ،  ويقول تعاىل ® Ÿω 
ß# Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?#u™ 〈 )3( .هللا عليهم يؤكدون على هذا وكان الصحابة رضوان ا

حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا : علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول ( املعىن فهذا 
ما أنت مبحدث قوما حديثا : عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال ( ، وهذا  )4() ورسوله 

   .)5( ) ال تبلغه عقوهلم، إال كان لبعضهم فتنة
خلق اهللا سبحانه وتعاىل الناس وجعل "    ومراعاة الفروق الفردية مطلب تربوي فلقد      

واإللقاء الناجح ال بد أن يراعي مستوى املتعلم ، وأن . بينهم تفاوتا يف الفروق والقدرات 
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فما . يكون مفهوماً لديه ، وهذا الفهم كما يتصوره املتعلم لنفسه ، ال كما يصوره معلمه له 
فاملتعلم له طاقة استيعابية . فهوماً يف رأي  املعلم ليس بالضرورة أن يليب فهم املتعلم  يكون م

فينبغي على املعلم أن حيدث طالبه بأسلوب مبسط  . )1("حمدودة حددها له اهللا عز وجل 
 والثاين وسهل ، فإنه بذلك حيقق هدفني األول التأكد من فهم الطالب للمعىن واملوضوع ،

  .درة املعلم نفسه على توصيله للمعلومات بشكل صحيح وسليم التأكد من ق
  :  ـ االبتعاد عن التكلف يف اإللقاء 3

عندما يكون احلديث باللغة العربية شرطاً من شروط اإللقاء ، فإن ذلك ال يعين أن   
ة ينتقي املتحدث يف كالمه اجلمل املركبة والبالغة التعقيد ، ألن ذلك يذهب جبمال اللغة العربي

إن املراد هو جعل املادة . وينفر املستمعني من االستماع ، ويشتت جهدهم يف التركيز 
العلمية سهلة وميسرة على املتعلم ، ولنا يف كتاب اهللا أسوة حسنة ، فهذا القرآن الكرمي نزل 

(ô‰s ®:ميسراً وسهالً قال تعاىل  s9uρ $ tΡ ÷ œ£o„ tβ#u™ öà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγsù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰•Β 〈)2( كما جاء يف 

إن اهللا : ( السنة النبوية املطهرة النهي عن التشدق يف الكالم فيقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .)3() يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ختلل الباِقرة بلساهنا 

   إن من عالمات التكلف يف اإللقاء أن يستخدم املعلم األساليب البالغية بشكل 
التعمق يف األلفاظ " الغ فيه ، كما يتكلف يف نطقه باألحرف والكلمات ، لذلك فإن مب

والتراكيب اللغوية والبالغية املتعمقة ، سبيل يصرف الطالب عن الفائدة ، وجيعله خيوض يف 
والطالب  حباجة . تراكيب ال لزوم هلا ، وال فائدة منها سوى أهنا تستهلك منه وقته وجهده 

 ويفيده ، وهلذا فإن ديننا اإلسالمي احلنيف حيث على إفادة نفسه ال على إضاعة إىل ما ينفعه
فالبالغة إذا كانت سبيالً مهماً يف تفعيل اإللقاء عند املعلم وجعله ممتعاً ، وشائقاً ، إال . وقته 

أن ذلك ال يعين التشدق والتقعر يف استعماهلا ، ألن ذلك سبيل خيرج املعلم عن تفهيم النص 
وما أمجل أن يستخدم املعلم اجلمل البالغية بشكل . )4("احملتوى املعين بتفهيمه لتالميذه أو 

  .معقول ، فيجمع لطالبه بني املادة العلمية ، وبني حالوة ومجال اللغة العربية 
  :  ـ التريث يف اإللقاء 4 
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رتبة إن الفرق بني املتحدث واملستمع هو أن املتحدث تكون األفكار واضحة لديه وم  
ألنه سبق أن استعد إللقاء حديثه ، وأما املستمع فإنه يستمع للحديث أول مرة ورمبا مل يطلع 
على مثل هذا املوضوع من قبل ، لذلك تكون الفكرة غري واضحة حىت ينتهي املتحدث من 

فإذا كان املتحدث سريعاً يف كالمه فسيفقد املستمع املتابعة معه ، وبالتايل لن يفهم . حديثه 
ما يقال ، فيضيع العلم من املتعلم بسبب فقدان شرط مهم يف  اإللقاء أال وهو التريث يف 

ولقد أمر اهللا رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم بعدم االستعجال حىت يف تالوة . اإللقاء 

Ÿω õ8 ®: القرآن الكرمي فقال سبحانه  Ìh pt éB ⎯ Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ⎯ Ïµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨β Î) $ uΖ øŠ n=tã … çµ yè ÷Η sd 

… çµ tΡ# u™ ö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çµ≈ tΡù& t s% ôì Î7 ¨?$$ sù … çµ tΡ# u™ ö è% 〈 )1 ( . لذلك تعلم الصحابة رضوان اهللا عليهم هذه

الصفة من نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يتحدث على مهل حىت يفهمه اجلميع ، 
نِب حجرة عائشة وهي تصلي فجعل جلس أبو هريرة إىل ج: عروة رضي اهللا عنه قال ( فعن 

أال تعجب إىل هذا وحديثه إن : يقول امسعي يا ربة احلجرة مرتني ، فلما قضت صالا قالت 
 . )2() كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحدث احلديث لو شاء العاد أن حيصيه أحصاه 

وعبوا الكالم ، ويقفوا عند مدلوالت األلفاظ فعلى املعلم أن يتريث يف تعليمه ويعطي الفرصة لطالبه بأن يست
   .والعبارات ، ويكرر عليهم اجلمل املهمة اليت يريد منهم أن يقفوا عندها ألمهيتها 

  :  ـ أن يكون اإللقاء مترابطاً 5
إنه من األمهية مبكان أن يكون حديث املعلم من أول احلصة الدراسية إىل آخرها   

يؤيد . فهي وحدة واحدة . ناقض يف األفكار ، وال تقطيع بينها مترابطا متناغماً ، فال يوجد ت
ومن الترابط يف احلديث أن يستعمل املعلم جوامع الكلم إقتداء بالنيب صلى اهللا . بعضه بعضاً 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب أبو هريرة رضي اهللا عنه قال ( عليه وسلم الذي ، فعن 
لذلك من يقرأ األحاديث الشريفة جيدها مترابطة  . )3() كلمبعثت جبوامع ال: وسلم يقول 

األجزاء ، بل إن األحاديث نفسها تترابط فيما بينها ، فلم يقتصر الترابط على احلديث الواحد 
إن الترابط بني أجزاء الكالم شرط أساسي من شروط اإللقاء ، . بل مشل األحاديث كلها 
قات اليت قد توجد بني مادتني دراسيتني أو أكثر أو بني إبراز العال" واملقصود  بالترابط هو 
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ويهدف الربط إىل تعميق املعرفة وتوسعها حيث يتحقق ذلك . بعض املوضوعات الدراسية 
    )1(" نتيجة لتعزيز كل مادة للمادة األخرى 

وحىت يكون الترابط بني األفكار ناجحاً فالبد له من بداية واضحة وهناية واضحة ،   
وال شك أن اإللقاء إذا كان مترابطاً ويسري يف " نتيجة املرجوة من التأثري والتأثر ،  فنصل لل

فعلى . ) 2(" قالب إلقائي واحد ، فإنه يكون مؤثراً ، ويساهم يف بلوغ األهداف املرجوة منه 
املعلم قبل أن يبدأ شرحه للطالب أن يستعد لذلك ، فيحضر أفكاره ، ويرتبها ترتيباً منطقياً ، 

وال يطلق العنان . من البسيط إىل املركب ، ومن السهل إىل الصعب ، ومن اجلزء إىل الكل 
  . ألفكاره تتداعى عند الشرح دون استعداد وحتضري ، فيضيع وقته ووقت طالبه 

  : البعد عن كل ما يسبب امللل للمتعلم  ) 6 
 ؛ إال أن ذلك ال          مهما يكن من فصاحة املعلم ، وعذوبة لسانه ، وحسن منطقه

. يشفع له أن يكون حديثه طويالً أو مكرراً ، أو أي أمر قد يسبب امللل لنفوس املتعلمني 
وينبغي أال " وهذا اخللق كان موجوداً عند سلفنا الصاحل فهذا ابن مجاعة يقول ناصحاً املعلم 
اضرين يف يطيل الدرس تطويالً ممالً وال يقصره تقصرياً خيل ويراعي يف ذلك مصلحة احل

الفائدة يف التطويل وال يبحث يف مقام أو يتكلم على فائدة  إال يف موضع ذلك فال يقدمه 
وإن النفس إذا كلت تعبت ،  . )3(" عليه وال يؤخره عنه إال ملصلحة تقتضي ذلك وترجحه 

فذكرنا اجلنة . كنا عند رسول اهللا:  األسيدي ، قالحنظلة( ويف السنة عن . وإذا تعبت ملت 
فذكرت : قال. فضحكت ولعبت. فقمت إىل أهلي وولدي. والنار، حىت كأنا رأي العني

. إنا لنفعله: فقال أبو بكر. نافقت، نافقت: فخرجت، فلقيت أبا بكر، فقلت. الذي كنا فيه
يا حنظلة لو كنتم كما تكونون عندي، لصافحتكم  :فقال. فذهب حنظلة فذكره للنيب

  . )4( ) قكم يا حنظلة ساعة وساعةاملالئكة على فرشكم أو على طر

فكل ما ميكن أن يسبب امللل واالنصراف من قبل املتعلمني عن الدرس ينبغي علـى                  
املعلم جتنبه ، حىت ال تكون هنالك نتائج عكسية لدى الطالب ، فيكرهوا املعلم ، ويكرهـوا                 

 أن من أهم شروطه     إال"  من عناصر طريقة التدريس ،       اً مهم اًفإن كان اإللقاء عنصر   . الدرس  
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فاإللقاء املبالغ فيه يؤدي إىل نتائج سلبية عنـد         . أال يصحبه إطالة ، وإسراف يصرفه عن جماله         
فإن النفس البشرية   . الطالب ، وأهم هذه النتائج سرعة مللهم ونفورهم عن موضوع الدرس            

 يسرياً مـن    متيل إىل الدعة والسكون أحياناً يضحي من الضرورة إعطاء هذه النفس ولو قدراً            
  )1("سريها يف بلوغ األمور اجلادة النافعة هلا واليت ال غىن هلا عنها  الترويح لتستعيد نشاطها وتواصل 

   الصفات املهنية :  ثالثاً

ـة           ريس مهنة هلا قوانينها ،    التدإن     ـة ومنظم لـذلك البـد أن     و ، وهلا أسسها ، فهي عملية خمطط
ـازاً            حمددة   بصفات مهنية     ا يتصف املعلم امللتحق   ـة عمـالً وإجن تمثـل  ف " تساعده للوفاء حبق هـذه املهن

ـا يتحقـق فهـم             واإلميانحماور الرغبة الصادقة يف التدريس      الصفات املهنية    تمـع، وـة ا  جبدواه يف خدم
ـائل                لي اليت خيضع هلا التع    املبادئ ـاليب والوس ـرق واألس ـتخدام الط ـارة يف اس ـة امله م الـسليم، ومعرف
ـة                ،فهي  التربوية ـر يف الـصفات املهني تساعد املعلم على القيام بوظيفته ومسؤولياته خري قيام،وحنن حينما نفك

 ذلك يعود إىل تلك احلقيقـة الـيت تقول،إنـه مل يعـد أمـر حتـصيل                  ونضعها حمل اعتبار فإن   
،بل إن  ساملعلومات وإجادا من قبل املعلمني هـي األسـاس يف إعـدادهم ملهنـة التـدري               

ر إىل إعداد املعلم نظرة أوسع وامشل مـن ذلـك فمـسؤوليات املعلمـني               األمر يقتضي النظ  
يف هذا امليدان تقتضي التعرف على الطـرق واألسـاليب الـيت يـستطيعون ـا متهـني                  

 ملعلـم التربيـة      الـصفات املهنيـة    وميكن تنـاول   .)2(" احلقائق واملفاهيم املراد تدريسها     
  :اإلسالمية على النحو التايل 

  رق التدريس املختلفة  بطاإلملام -1

ليس كل عامل هو معلم بالـضرورة ، فيوجـد مـن العلمـاء األفاضـل مـن ال                     
لـذلك حـرص املختـصون بطـرق     . يستطيع أن يوصل علمه للمتعلمني إال بصعوبة بالغة         

حـىت أصـبح مـن املقبـول        . التدريس على بيان أسهل الوسائل والطرق لتعليم الطالب         
ليب اليت متكن املريب من حتقيـق أهـداف منـهج التربيـة             مجيع الطرق واألسا  " أن تكون   
  وقـد    . )3( " وجيـب عليـه اتباعهـا      ، هي طـرق سـليمة     ، باحلق والعدل  ، اإلسالمية

فقـد كـان     "   قدوة لنا يف تنوع طـرق التعلـيم ،          رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      كان  
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نوعـة لتربيـة    الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مدرسـته يـستخدم طرائـق تـدريس مت              
كـان  ، و فكان يستخدم طرق التدريس اخلاصـة لتعلـيم احلقـائق الـشرعية              ، أصحابه

وتارةً أسلوب األحداث اجلاريـة كمـا كـان عليـه الـصالة              ، يستخدم أسلوب القدوة  
والسالم يستخدم طرق التدريس العامة من حوار ومشكالت وإلقـاء وغـري ذلـك مـن                

   . )1(" طرق التدريس

لـه أسـسه وطرقـه       علـم  "فالتـدريس ليم هي علوم هلا أصول وقواعد       فالتربية والتع 
اخلاصة، واملعلم الذي يتطلع إىل االشـتغال بالتـدريس ينبغـي أن يـتمكن مـن طـرق                  
التدريس والتدرب على املهارات اخلاصة به، حىت يـستطيع أن ينقـل املعلومـات ويغـرس      

ن يـستوعب مـواد     القيم ويعدل الـسلوك، فاملـدرس مـادة وطريقـة، أي ال يكفيـه أ              
التخصص، ولكن ينبغي عليه أن يتدرب ويستوعب الطرق واملهـارات الـيت متكنـه مـن                

ختتلف طـرق التـدريس الـيت ميكـن للمعلـم           " على ذلك بناء  و.  )2("توصيلها للتالميذ 
 طريقـة واحـدة تالئـم تـدريس         دإتباعها ملراعاة الفروق الفردية بني الطالب،إذ ال توج       

حىت علم واحد منها،فقد تـصلح الطريقـة احلواريـة يف تـدريس             علوم الشريعة كلها أو     
 . )3(" موضوع معني،وتصلح الطريقـة الوصـفية يف تـدريس موضـوع آخر،وهكـذا              

 طرائـق التـدريس   أسـاليب      ب يكون مطلعاً وعارفاً    معلم التربية اإلسالمية أن     لذلك على   
  ، الطـالب يـات   مجيـع نوع  حىت يستطيع التعامـل مـع       وأنواعها وكيفية استخدامها ،     

   .ه  يستطيع حتقيق األهداف املرجوة من درسوحىت

  : التمكن من املادة العلمية -2 

لـذلك  . األصل يف العلم أن اجلاهل ال يقدم علماً ، وأن فاقد الـشيء ال يعطيـه                   
فإن صفة التمكن العلميٍ صفة يف غاية األمهية ، ومعلـم التربيـة اإلسـالمية يتوقـع منـه                   

ملماً بأكثر أمور الشريعة اإلسالمية ، وأن يكـون ملمـاً باملـادة الـيت               الطالب أن يكون    
ولقد مر على األمة اإلسالمية علماء متكنوا من علـوم كـثرية ، بـل وأصـبحوا                 . يدرسها  

 اإلمام احلـسن البـصري  قـد مجـع يف حلقـات              فهذا. " كأهنم جامعات علمية متنقلة     
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 الزهـد يعقـدها يف جملـس خـاص          التدريس بني موضوعات متعددة،له حلقة يف معـاين       
ببيته، وكان يدرس يف حلقته داخل املسجد الفقـه واحلـديث وعلـوم القـرآن واللغـة،                 

عبـد   وكان اإلمام سفيان الثوري رمحه اهللا حبراً يف علمـه، يقـول عنـه                 ، وسائر العلوم 
كنت أقعد إىل سفيان الثوري فيحـدث فـأقول مـا بقـي مـن علمـه                 :    بن املبارك  اهللا
ء إال وقد مسعته، مث أقعد عنده جملساً آخر فيحدث فـأقول مـا مسعـت مـن علمـه                    شي

أال ينتـصب   "  يف تأكيد هـذه الـصفة أن املعلـم ينبغـي               ابن مجاعة ويقول  . )1(" شيء  
 الواقـف  ه،سـواء أشـرط  هله،وال يذكر الدرس من علـم ال يعرف    للتدريس إذا مل يكن أهالً    

   .)2(" ن وازدراء بني الناس  لعب يف الديفإن ذلك ، أو مل يشرطه

وهلذا فإن معلم التربية اإلسالمية ال يعـذر إطالقـاً جبهلـه ، وقـصور علمـه يف                    
فإذا هو مل يستطع أن يتمكن من تقويـة نفـسه يف علمـه الـذي يعلمـه           . مادة ختصصه   

ومـن أجـل ذلـك كـان البـد أن           . للمتعلمني ، فكيف هو حال املتعلمني أنفسهم ؟         
ية اإلسالمية بصفات طلبة العلم ، واحلـرص علـى االسـتزادة منـه ،               يتصف معلم الترب  

وقُـلْ  : وعدم االكتفاء مبا حصله يف مرحلة دراسته اجلامعية ، متشياً مـع قولـه تعـاىل                 
   .))3رب ِزدين ِعلْماً

  ع املتعلمني ائ طبفهم -3

فـس  إن من املسلم به علمياً أنه توجد فروق فرديـة بـني النـاس ، وأن لكـل ن                    
قدرا اخلاصة ا ، ولذلك مل حيمل اهللا عز وجل الرحيم بعبـادة كـل نفـس إال حبـسب                    

ـه ن     :   قال تعاىل    وسعها وقدرا ،   ـ  ال يكَلِّف اللّ ـ  و الَّساً إِ فْ سعا    ه)4( .   ـاىل ـال تع وهـو    :  وق
        ٍض دعب فَوق كُمضعب فَعرو ضاألَر الئفخ لَكُمعاٍتالَّذي ججر )5(.         ـاءت ـاء اإلسـالم ج ـا ج  ومل

ـا           ف" . أحكامه مالئمة لطبيعة البشر ولقدرام       ـادات إمن ـامالت وعب ـام ومع التشريعات اإلسالمية من أحك
 خصائص البشر ومعرفة طبائعهم ومراعاة قوة حتملـهم مـن عدمـه، فهـذا               جاءت بناء على  

مـن خـالل    ،ائص املـتعلمني    النيب صلى اهللا عليه وسلم يكشف هذا األمر يف مراعاة خص          
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لقـد  :   أليب هريرة رضي اهللا عنه حني سـأله عـن الـشفاعة             "قوله صلى اهللا عليه وسلم    
ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلـديث أحـد أول منـك، ملـا رأيـت مـن                      

 صلى اهللا عليه وسلم يعلم تلميـذه أبـا هريـرة رضـي              وهذا .)1( " حرصك على احلديث  
ـلى اهللا                   اهللا عنه أنه م    ـه ص ن أحرص الصحابة على احلديث ويظن أن يـسبقهم بالـسؤال ويف هـذا معرفت
ـر ،            (: ويقول صلى اهللا عليه وسلم       ، بقدرات أصحابه العقلية  " عليه وسلم    ـو بك ـأميت أب  أرحـم أمـيت ب

ـهم زيـد      جوأشدهم يف أمر اهللا عمر ، وأصدقهم عثمان،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بـن               بـل، وأفرض
هـذا  و. )2(  ) بـن اجلـراح    عبيـده  أمني،وأمني هذه األمة أبو      ابت،وأقرؤهم أيب،ولكل أمة  بن ث 

  . )3( " صلى اهللا عليه وسلم لطبيعة واستعداد أصحابه إدراكهمظهر من مظاهر 

إن معرفة املعلم بطبائع املتعلمني من الصفات املهمـة جـداً لكوهنـا أساسـاً مهنيـاً                 
ملـتعلمني ليجعلـهم أكثـر إدراكـاً ووعيـاً لقـضايا            يساعد املعلم للوصول إىل قلوب ا     

فمعلم التربية اإلسالمية البد أن يكون علـى درايـة كاملـة            . ومفاهيم الشريعة اإلسالمية    
 ، صائص منـو الطـالب النفـسي والعقلـي والوجـداين واالجتمـاعي            خب " ومعرفة تامة 

ـ الطالب ليسوا مجيعاً على نسق ومستوى واحد مـن االسـتعدادات            ف ول والقـدرات   واملي
ن منهم من هو متوقد الذهن قوي الـذكاء أملعـي سـريع البديهة،ومنـهم               واالجتاهات،إذ إ 

من هو أقل من ذلك والتعليم للجميع باألسلوب نفـسه،والطريقة ذاـا يعـد إجحافـاً يف                 
حقهم نظراً للفروق الفردية بينهم،ويعترب مبدأ مراعاة الفروق الفرديـة بـني الطـالب مـن                

ل طالب خصائصه الفريـدة الـيت متيـزه عـن           ومعلوم أن لك   .)4("بية يف اإلسالم  أصول التر 
غريه من الطالب ، ومن أجل ذلك كان مبدأ مراعاة الفـروق الفـردي مهمـاً يف تربيـة                   

جيب علـى املعلـم أن يكـون عاملـا بطبـائع املـتعلمني وميـوهلم                " ولذلك  . املتعلمني  
ائهم ، حىت ال يـضل يف تعلـيمهم وحـىت           وعادام واستعدادام ومستوى تفكريهم وذك    

يقدم هلم املعلومات اليت تناسب مستواهم العقلي ويتدرج معهـم علـى قـدر اسـتعدادهم                
وإدراكهم وفهمهم وخياطبهم على قدر عقوهلم ، حىت ال ينفـروا مـن العلـم أو يتخبطـوا        
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  وقد حرص علماء الـسلف قـدمياً علـى أن يعـرف العـامل مجيـع                 .)1(" فيما يتعلمون   
أن معرفـة املعلـم بتالميـذه مـن أهـم            " فريى ابن مجاعـة   . طالبه وأحواهلم وظروفهم    

 ، يعـرفهم بوجـوههم      عناصر كفايته وجناحه يف عمله ، وتوفيقه يف تقـدمي تعلـيم مـؤثر             
   )2( " وباجلملة مجيع أصوهلمويسميهم بأمسائهم ، ويعرف أنسام وبلداهنم وأسرهم ، 

  ت التدريس  التمكن من مهارات وكفايا- 4
إن التمكن من مهارات وكفايات التدريس يعد مطلباً مهماً من مطالـب التـدريس                

مواقف الناجح ، فهو داللة قوة شخصية معلم التربية اإلسالمية ، وهو داللة قوة تأثري املعلم يف                 
    .يه التعلم ، وهو أيضاً تأكيد لنجاح املعلم يف إعطاء التدريس حقه ومستحقه من الرعاية والتوج

ومن أجل ذلك كان البد ملعلـم التربيـة اإلسـالمية أن تتـوفر لديـه جمموعـة                  
خاصة من املهارات والكفايات  اليت تؤهلـه أن يقـف أمـام طالبـه لـيعلمهم أمـور                   

جمموعة من املهـارات والكفايـات التدريـسية الـيت جيـب            "  أن هناك فاحلقيقة  . دينهم
ق واملفـاهيم واملبـادئ الـشرعية الـيت يدرسـها           توافرها أثناء قيام املعلم مبعاجلة احلقـائ      

للمتعلمني وهذه املهارات والكفايـات علـى درجـة كـبرية مـن األمهيـة يف العمـل                  
التدريسي،خاصة إذا كان املعلم ينظر إىل املوقـف التدريـسي باعتبـاره خـربة خمططـة                
ومنظمة يف إطار أهـداف معينـة،وحتتوي علـى العديـد مـن جوانـب الـتعلم الـيت                   

واملتتبـع للنـشاط     . )3("املعارف اليت حيتويها الكتـاب املدرسـي        ورمبا أقلها أمهية    بينها،
املدرسي يف مدرسة اإلسالم جيد أنه قد أعطـى هـذه املـسألة وزنـاً مهمـاً ، وعمقـاً                    
واسعاً يف العمل التربوي، إلدراكه أهنا السبيل إىل الوصـول بالتـدريس إىل قمـة الـوعي                 

ليت تؤكد حرص مدرسة النبوة علـى هـذه الـصفة ومتكـني             فمن املواقف ا  . " واإلدراك  
أمرين رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  وسـلم             (: ،حديث زيد بن ثابت قال    ني منها املتعلم

 يهود على كتـايب، فتعلمتـه فلـم ميـر يب            نإين واهللا ما آم   :فتعلمت له كتاب يهود،وقال   
ـه إذا            إال نصف    ـه      شهر حىت حذقته ، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ ل ـا يوضـح     . )4( ) كتـب إلي ومم
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ـاب اهللا          ( : مدرسة النبوة على هذه الصفة أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم           حرص ـرؤهم لكت ـوم أق ـؤم الق لي
    .)2(" ن غريه م تؤكد أن املاهر أحق بأمر التعليم افكل هذه األحاديث اليت سقناه . )1( )تعاىل 

لتربية اإلسالمية أنه البد أن تتوفر فيه       وذا يتضح لكل مطلع على حقيقة أدوار معلم ا          
املعلم " القدرة والتمكن العلمي القوي من مادته ، فهو املصدر األقوى أمام الطالب بل يعترب               

يف معناه احلقيقي يف الفكر اإلسالمي هو عامل بالضرورة على األقل فيما يقوم على تعليمـه ،                 
 علمي يسنده يف تعليمه ،وليس هناك إنسان عامل يقـدم           ميكن أن يتصور أن يكون هناك معلم بدون أساس         وال

ـاً                   على عمل التعلم واإلرشاد والتوجيه وغريها من أوجه النشاط املرتبطة بوظيفة املعلم فينصب من نفـسه معلم
  )3(."  ومرشداً إال إذا كان له األساس العلمي واملهارة الفائقة اليت تؤهله لذلك

المية الذي نريد ، حىت تكتمل شخـصية املعلـم          تلك هي صفات معلم التربية اإلس        
إن املعلـم   . املؤهل لتدريس التربية اإلسالمية ليس ملرحلة التعليم االبتدائية بل جلميع املراحل            

عندما يتصف بصفات خلقية وجيعل القرآن خلقه ، وعندما يتصف بصفات شخصية وصفات 
بل سيبقى أثر هذا املعلـم      .  يف عمله    مهنية عالية ؛ فإن النجاح سيكون حليفه بإذن اهللا تعاىل         

على طالبه مستمراً طوال حيام ، فال يذكر إال وتذكر أخالقه احلميدة ، وعمله الغزيـر ،                 
إن املعلم شخصية مكونة من عدة عناصر ، فال العلم الكثري يغين عن             . وأسلوبه الشيق املؤثر    

إننا يف  . لوسائل تغين عن األخالق     األسلوب الصحيح يف توصيله ، وال األساليب التعليمية وا        
لـذلك  . حاجة ملعلم جيمع بني احلسنيني ، إننا يف حاجة ملعلم يعلم طالبه بأفعاله قبل أقواله                

كانت القدوة احلسنة هي أول صفة نريد من املعلم أن يتصف ا ، فهي مفتاح قبول العلـم                  
  .عند املتعلمني 

  

  

  

  

  
                                                 

   .133 ،ص 2،ج )هـ1412.( االمام أبو الحسين . مسلم ) 2
  .136،ص  مرجع سابق ، ) هـ1413 (سراج محمد وزان ، ) 3
  137، ص سابق ، المرجع ال ) هـ1413( سراج محمد وزان ، ) 4



 - 86 -

  

  

  

  التربية اإلسالمية يف ثة االجتاهات احلدي: املبحث الثاين 
  

إن التربية اإلسالمية هي تربية شاملة متكاملة جلميع اجلوانب البشرية ، فهي تراعـي                
ويكثر احلديث بـني الفينـة      . اجلانب املادي واجلانب الروحي واجلانب العقلي من اإلنسان         

. ج إعداد املعلم    واألخرى حول االجتاهات احلديثة سواء يف التدريس أو يف اإلدارة أو يف برام            
وحيـث إن   . فهل التربية اإلسالمية هلا عالقة باالجتاهات احلديثة ؟ وما طبيعة هذه العالقة ؟              

االتفاق حول حتديد مفاهيم املصطلحات املتناولة يف هذا املوضوع هو بداية الطريق حنو بيان              
ـ   يف هذا امل  تناول  الباحث  موقف اإلسالم من االجتاهات احلديثة ، لذلك فإن          وم بحـث مفه

    . منها التربية اإلسالميةاالجتاهات احلديثة يف اإلسالم ، مث تبعه مبوقف

  )1( : مفهوم االجتاهات احلديثة

التربية اإلسالمية هي تربية صاحلة لكل زمان ومكان ، وهي تربيـة تبحـث عـن                  
وال ميكن القـول أن االجتاهـات احلديثـة يف أي شـأن مـن        . ما يفيد البشرية ويطورها     

شئون احلياة يعين بالضرورة أنه ال يتفق مـع اإلسـالم ، وال يعـين كـذلك أن اإلسـالم              
إن اإلسالم ال يقف أمـام االجتاهـات احلديثـة ، وال يرفـضها ،               .  ينادي به ويدعو إليه     

فاإلسـالم ال   . ولكنه يطلب أن تكون هذه االجتاهات احلديثـة ضـمن دائـرة اإلسـالم               
  .، بل يساندها ضمن دائرته  إىل الرقي يعاند الفطرة البشرية التواقة

قبل الشروع يف بيان مفهوم االجتاهات احلديثة  يف التربيـة اإلسـالمية ، حيـسن                و
مفهومهـا يف جمـاالت احليـاة ،        مث بيـان    بشكل عـام ،      االجتاهات احلديثة    بيان مفهوم 

  .مفهوم االجتاهات احلديثة يف التربية اإلسالمية بيان وأخرياً 
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هـي التجربـة اإلنـسانية بـسلبياا        :  العام لالجتاهات احلديثة يبني أهنا       إن املفهوم   
  .                      وإجيابياا ، حلوها ومرها 

، اإلجيابيات يف التجربة اإلنسانية   شتمل على السلبيات و   ويالحظ على هذا املفهوم أنه ا       
  .التربية اإلسالمية فلذلك ال ميكن األخذ ذا املفهوم عن االجتاهات احلديثة يف 

 تلـك    :املفهوم العام لالجتاهات احلديثة يف جماالت احليـاة هـي         ميكن القول أن    و  
املعاين السامية النبيلة اليت أنتجها الفكر اإلنـساين املـبين علـى أسـاس صـحيح العلـم                  
احملمود ، واليت دف إىل خدمة احلياة اإلنسانية يف كل جماالـا الـسياسية واالقتـصادية                

  . التربوية و

وهذا املفهوم مبين على أساس املفهوم األول العام لالجتاهـات احلديثـة ، ولكنـه                 
اـاالت العامـة مثـل      يف  وميكن تطبيـق هـذا املفهـوم        . استبعد اجلوانب السلبية فيها     

 ألن هذا املفهوم قائم علـى أمـرين أساسـني           .االقتصاد والسياسة واألحوال االجتماعية     
فكـل فكـر إنـساين جديـد     . م ، والعلم احملمود فقط وليس املـذموم        صحيح العل : مها  

قائم على أساس علمي وخيدم البـشرية يف الـسياسة واالقتـصاد والتربيـة ، ويف نفـس                  
الوقت يكون هذا الفكر مرغوباً فيه وحمموداً لـدى أهـل العلـم واالختـصاص ، فـإن                  

لعـام لالجتاهـات احلديثـة فيـه        وهذا املفهـوم ا   . ذلك يعد اجتاهاً حديثاً ميكن األخذ به        
من العمومية ما يستدعي بنا إىل ضـرورة التخـصيص والتفـصيل حـىت يـتالءم مـع                  

  .خصوصية موضوع االجتاهات احلديثة يف التربية اإلسالمية 

تلـك   " :يقـصد بـه     مفهوم االجتاهات احلديثة  يف التربية اإلسـالمية         لذلك فإن   
كرية وعلميـة سـليمة ، والـيت بنيـت علـى            املنجزات التربوية اليت قامت على أسس ف      

والـيت ميكـن اسـتخدامها لتفعيـل        . أساس الشريعة اإلسالمية ، وصحيح العلم احملمود        
مواقف التعلم وجعلها أكثر ارتباطاً حبقيقـة العلـم الـذي تعلمـه التلميـذ وحاجاتـه                 

وصـوالً  . ومطالب منوه ، ودوافعه ومشكالته ، واجيابياته ، وجناحه ، ومراعـاة فرديتـه               
   .)1("واتمع بصفة عامة به إىل أقصى ما دف إليه التربية اإلسالمية 
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أن لـدى التربيـة اإلسـالمية خـصوصية يف نظرـا            ويالحظ على هذا املفهوم       
لالجتاهات احلديثة ، فهي تزن هذه االجتاهات مبيـزان دقيـق وواضـح ، حـىت نـتمكن                  

يقف ضـد االجتاهـات احلديثـة ، بـل          فاإلسالم ال   . من االستفادة بشكل صحيح منها      
 األمة بأن تأخذ ا لتترقى يف سـلم الكمـال اإلنـساين واحلـضاري شـريطة أن                  يطالب

 فاإلسـالم ال يعانـد الفطـرة البـشرية          .تكون هذه االجتاهات ضمن دائرته وتـشريعاته        
  . ، بل يساندها وحيتويها والتقدم التواقة إىل الترقي 

لالجتاهـات احلديثـة مـن وجهـة نظـر التربيـة            وبعد بيان املفهوم الـصحيح        
مفاهيم خاطئـة عـن االجتاهـات احلديثـة         هناك  اإلسالمية ؛ فإنه من الضروري بيان أنه        

 ،   بـشكل خـاص    انتشرت بني الناس بشكل عام وبني بعض املهتمني بالتربيـة والتعلـيم           
  :من هذه الفهوم اخلاطئة لالجتاهات احلديثة ما يلي ولعل 

أن كل جديد يدخل اتمع مـن الناحيـة االجتماعيـة           ن الناس   اعتقاد الكثري م   - 1
واالقتصادية والسياسية والروحية والتربوية هو مظهـر مـن مظـاهر احلداثـة             

  .واالجتاهات احلديثة 

أن أي تغيري يطرأ على سلوكيات الناس ، فهو اجتاه اعتقاد الكثري من الناس  - 2
 .حديث ومرغوب وحمبب 

 . لغة الناس فهو اجتاه حديث  أي تغيري يطرأ علىأناعتقاد الكثري من الناس  - 3

أن أي تغيري يطرأ علـى املأكـل واملـشرب وامللـبس            اعتقاد الكثري من الناس      - 4
 .فهو اجتاه حديث 

أن أي تغيري يطرأ على العادات والتقاليـد فهـو اجتـاه            اعتقاد الكثري من الناس      - 5
 .حديث 

عامـل بـني اآلخـرين فهـو        أن أي تغيري يطرأ على الت     اعتقاد الكثري من الناس      - 6
 .اجتاه حديث 

أن أي تغيري يطرأ علـى املوضـة ومتابعتـها واالنبـهار            اعتقاد الكثري من الناس      - 7
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 .ا فهو اجتاه حديث 

أن أي تقليد وتـسابق حنـو احليـاة الغربيـة األكثـر             اعتقاد الكثري من الناس      - 8
 .تقدماً فهو اجتاه حديث 

 .قدمي أياً كان نوعه وحماربته فهو اجتاه حديث اعتقاد الكثري من الناس أن أي مناهضة لل -9

وأنـه   احلـادي والعـشرين      التفاخر الدائم بأهل القرن   اعتقاد الكثري من الناس ب     -10
 .هو االجتاه احلديث 

ـارات املـضللة كالرجـل          اعتقاد الكثري من الناس أن       -11 التفاخر الدائم باأللفاظ الغربية والعب
 .العصري هو من االجتاهات احلديثة 

ـة             اد الكثري من الناس     اعتق -12 ـة املطلق ـاداة باحلري ـلة واملن أن التحلل من القيم واملبادئ الفاض
 .هو من االجتاهات احلديثة 

ـو مـن              اعتقاد الكثري من الناس      -13 ـز ه ـريب دون متيي أن اجلري الالعقالين خلف الفكر الغ
 .  االجتاهات احلديثة

قلـي أو منطقـي بفـصل       املناداة الدائمة دون تفكري ع    اعتقاد الكثري من الناس ب     -14
 .الدين عن احلياة أنه من هو االجتاهات احلديثة 

التعظيم الدائم للمختـرعني واملكتـشفني ، واإلدعـاء         اعتقاد الكثري من الناس ب     -15
بأهنم أصحاب الفضل يف إسعاد البشرية ، وخالصـها مـن الظـالم إىل النـور                

 .، يعترب من االجتاهات احلديثة

الجتاهات احلديثة ، ولعل سـبب تكـون هـذه الفهـوم            تلك هي الفهوم اخلاطئة عن ا     
  :لدى الكثري ناتج من جمموعة من العوامل املتداخلة ، وهي على النحو التايل 

 ، فهـي مل جتعـل مـن الـشريعة           عن املضامني الشرعية    ابتعدت  هذه املفاهيم   أن   )1
اإلسالمية وتعاليمها ومقاصدها ميزانـاً هلـا عنـد حتديـد  مفهـوم االجتاهـات                

  . هذه املفاهيم طبق يف أحد اً شرعياً مضمونأن جند، فال ميكن ديثة احل

إن وجود الفراغ الديين يف نفوس املنادين ذه املفاهيم علـى خمتلـف مـستويام                )2
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الثقافية والعلمية  جعلهم يتخذون هذا الفهـوم اخلاطئـة هـي املعـىن الـصحيح                
 ديـين سـليم ، ؛ فإنـه         فإذا مل يوجد لدى اإلنـسان انتمـاء       . لالجتاهات احلديثة   

 .سيتعلق بالقشور وسيعتقد أهنا هي األصول 

خالية من املـضمون املنطقـي والعقلـي،        هي مفاهيم   كل هذه املفاهيم    يالحظ أن    )3
، وكـذلك    فمجاراة الغرب يف كل شي خايل من املـضمون العقلـي واملنطقـي            

لنـا  فـنحن   . االعتقاد بأن الغرب هو خملصنا من التيه والـضياع الـذي نعيـشه              
خصوصيتنا وديننا ، وما يصلح تمـع آخـر لـيس بالـضرورة أنـه يناسـب                 

 .جمتمعنا، فال العقل وال املنطق يقبل بالتبعية املطلقة لآلخرين 

وجود السطحية يف التفكري عند من ينادي ذه املفـاهيم اهلـشة والـضعيفة عـن                 )4
ـ             ، االجتاهات احلديثة  ال دمات ، و   فهم ينظرون للنتـائج فقـط دون النظـر يف املق

 . يف املسببات ونتعمقي

تيجـة االنبـهار باحلـضارة      القفز علـى احلقيقـة ن     حماولة من ينادي ذه املفاهيم       )5
فاملنتجات احلضارية املادية مل تـأِت مـن فـراغ بـل هنـاك ختطـيط                . الغربية  

مدروس حلال األمة الغربية وما يناسبها ، فعندما كانت الكنيـسة حتـارب العلـم               
دين ، ولكن هذا األمر ال ميكـن تطبيقـه لـدينا ألن ديننـا هـو                 حارب الغرب ال  

 . الذي حيثنا على العلم وعلى اإلنتاج 

إىل ظـاهر   وا   نظـر   حنو احلـضارة حيـث     النظرة اخلاطئة ألصحاب هذه املفاهيم       )6
،  ولـيس إىل عمقهـا وأصـلها         الالفت ، وبعض منتجاا   احلضارة الغربية وبريقها    
نتجات الـسيئة للحـضارة الغربيـة والـيت تـسببت يف            كما أهنم مل ينظروا إىل امل     

 .اهنيار القيم واألخالق يف جمتمعام 

ر باحلداثـة والتجديـد     عالمـات االنبـها   لديـه   يظهر  أن من ينادي ذه املفاهيم       )7
فـال يـستطيع أن مييـز       . بكل معانيها ، وهذا االنبهار يطغى على التفكري السليم          

فلـيس كـل مـا صـلح لغرينـا يعـين            بني االختالف يف خلفيات الـشعوب ،        
 .بالضرورة سيصلح تمعنا 
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فـرق  اتصاف من ينادي ذه املفاهيم بأخذ ما لدى اآلخرين كمـا هـو ، فلـم ي                 )8
  . ما وجد أمامه أخذه سواء نفعه أم ضره بني الغث والسمني ، فهو كحاطب ليل ،

وتأسيساً على ما سبق مـن إيـضاح للمفهـوم الـصحيح لالجتاهـات احلديثـة                
ملفاهيم اخلاطئة عنها ، ميكن توضيح موقف اإلسـالم مـن االجتاهـات احلديثـة مـن                 وا

  :خالل ثالث حماور هي 

ويدخل فيه مـا خيـدم اجلـسد وميتعـه مـن وسـائل العـيش                 : احملور األول " 
وأسباب الرفاهية والنعيم ومعطيات اللذة للحس أو الـنفس ، ويـدخل يف إطـاره أمـور                 

األديب ، والـصناعي  ، والـصحي   ، والزراعـي  ، ولعمـراين أنواع التقدم ا :كثرية منها 
راج كنـوز األرض واالسـتفادة مـن        اسـتخ  ، و  التقدم يف اإلنتـاج احليـواين      ، و  والفين

 .الطاقات املنبعثة منها ، وما أشبه ذلك 

ما خيدم اتمع اإلنساين ويكون من الوسـائل الـيت متنحـه العـزة               : واحملور الثاين 
اإلخاء واألمن والطمأنينة والرخاء ، ومتنحـه سـيادة النظـام واحلـق             والكرامة والتعاون و  
أنـواع التقـدم االجتمـاعي     :ويـدخل فيـه     .  والفضائل اجلماعية  والعدل وانتشار اخلري  

اإلدارية ، واملالية ، واألحوال الشخصية ، والـشامل لألخـالق والتقاليـد             الشامل للنظم   
 .اس بعضهم بعضاً يف عالقام املختلفة والعادات الفاضلة ، وسائر طرق معاملة الن

اليت تبـدأ   ،  لسعادة اخلالدة   إىل ا فرداً أو مجاعة    ذ بيد اإلنسان    خأ ما ي  :واحملور الثالث   
 .والكون من حوله ، وتستمر إىل ميعاد يكون فيه كامـل اجلـزاء              منذ إدراك اإلنسان لذاته     

اليت توصـل   ،  تأمالت احلكمية   أنواع التقدم الفكري القائم على ال     :  هذا الصنف  ويدخل يف 
، وسر وجود اإلنسان ، وغايته ومصريه ، وواجبه يف احلياة الـدنيا ،              خالقه  ملعرفة  اإلنسان  

وسبل سعادته األبدية اخلالدة ، وهي األمور اليت حتمل اسم املعتقدات والواجبات الدينيـة ،               
  )1( ".وسائر التكاليف واآلداب الشرعية اإلسالمية 

من بيان موقف اإلسالم من االجتاهات احلديثة وأنه يساندها ، وجيعلـها            وعلى الرغم     
.  جيب مراعاا عند األخذ باالجتاهات احلديثـة         اًضمن إطاره ودائرته ؛ إال أن هناك شروط       

                                                 
  .12-11ص ص. دمشق  ، دار القلم ، أسس الحضارة اإلسالمية ) هـ1418(  الميداني ، عبد الرحمن حسن )1
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وسبب وجود هذه الشروط هو مالحظة الفهم اخلاطئ لدى بعض النـاس حـول مفهـوم                
حلذر عند األخذ ذه االجتاهات حىت ال نقـع يف          االجتاهات احلديثة ، مما يوجب االحتياط وا      

وحىت ميكننا بناء معلم وفق االجتاهات احلديثة الصحيحة املبنية وفـق           . نفس أخطاء اآلخرين    
  .أسس الشريعة اإلسالمية 

  :وأهم شروط األخذ باالجتاهات احلديثة ما يلي   
قيقة الـدين   أن تكون هذه االجتاهات احلديثة يف حقيقتها ومظاهرها تتفق مع ح           )1

  . اإلسالمي ، حبيث ال تتعارض معه يف أي بعد من أبعاده أو أي اجتاه من اجتاهاته 
أن ال تكون هذه االجتاهات احلديثة مدعاة إىل التحلل اخللقي أو البعد عن القـيم                )2

 بل تكون معضدة هلا وداعية لكـل      .واملثل العليا والعادات اليت جِبلَ عليها املسلم        
 .ع محيدة خلق مجيل وطبائ

أن يؤخذ من هذه االجتاهات احلديثة القدر الذي يسمح بتفعيل مواقـف الـتعلم               )3
 .وتنشيطها وجعلها قادرة على حتقيق األهداف التربوية 

أن تكون هذه االجتاهات احلديثة قادرة على إثارة دافعية املتعلم حنـو االبتكـار               )4
. دي إىل احلقيقة العلميـة      املنضبط واإلتقان اجليد للفكر املستقيم والنري الذي يه       

 .وهذا يؤكد على املهارات األدائية 
أن تكون هذه االجتاهات قادرة على استثمار مالدى املتعلم من قـدرات فكريـة               )5

 . وهذا الشرط يؤكد على الكفايات األدائية . وعلمية وختيلية ناجحة ونشطة 
 عن كـل مـا      توخي احلذر وأخذ احليطة عند األخذ باالجتاهات احلديثة والبعد         )6

 .يسبب شراً أو إمثاً أو معصية 
وجوب االحتفاظ بالتوزيع العام للزمن حىت ال يكون هناك أخذ من الواجبـات              )7

 .الدنيوية على حساب الواجبات الدينية 
 :كون األهداف العامة والسامية لألخذ باالجتاهات احلديثة هي تأن  )8

  .اكتساب املعرفة الشرعية قوالً وعمالً   ) أ
 .عرفة العلمية من خالل االستنتاج واالستنباط  اكتساب امل  ) ب
  .إمناء أسلوب التفكري العلمي وطرقه ) ج
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  .إمناء االجتاهات وامليول وأوجه التقدير املختلفة لألشياء ) د
 .إمناء املهارات العلمية وحتفيزها ) هـ

9( تمع  أن يكون األخذ باالجتاهات احلديثة متفقة مع أهداف ومطالب التربية والتعليم با  

  أسباب األخذ باالجتاهات احلديثة يف إعداد معلم التربية اإلسالمية 
إن أكثر األسباب اليت تدعو إىل األخذ باالجتاهات احلديثة ، لألسف قـد قامـت يف                  

وأما األسباب احلقيقية لألخذ    . احلقيقة على الفهم اخلاطئ لالجتاهات احلديثة كما مر سابقاً          
  :ائمة على احلجة والربهان والدليل ، فهي كما يلي باالجتاهات احلديثة والق

  .اعتبار التعليم فريضة شرعية أكد عليها الدين اإلسالمي ) 1

“ ö≅è% ö≅yδ ®  على ذلك قول اهللا تعاىلناودليل ÈθtGó¡ o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôè tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Ÿω 
tβθßϑn=ôè tƒ 3 $ yϑ̄Ρ Î) ã©. x‹tGtƒ (#θä9'ρ é& É=≈t7 ø9F{$#  〈 )1( . ولذلك فإن التعليم ال يسري وحده بل

و إىل الذي يدعالصحيح حيتاج إىل أساليب وختطيط وإجراءات وكل هذا يتم بالعلم 
فلكي نصل إىل . األخذ باالجتاهات احلديثة ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

 تدعو الريادة يف العلم فإن ذلك يتطلب منا أن خنطط بطريقة صحيحة للتعليم وهذا ما
  .إليه االجتاهات احلديثة 

اعتبار التعليم ضرورة اجتماعية تتيح لنا بناء اجتماعي واقتصادي وسياسي وحضاري ) 2
  .وتربوي ناجح 

≈çµ ®  تعاىلهلوالدليل على ذلك قو oΨ ÷Κ ¯=tæ uρ sπ yè ÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝ à6©9 Ν ä3oΨ ÅÁ ósçGÏ9 .⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3Å™ù' t/ ( ö≅yγ sù öΝ çFΡr& tβρ ãÅ3≈ x©  〈 )2( . وقوله تعاىل  ® øŒÎ) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) 

×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz 〈) 3(  . وتعليم الصنعة واخلالفة يف األرض أمور تفرض

، فلن يكون هناك تقدم وتطور يف جوانب احلياة املختلفة يف األخذ باالجتاهات احلديثة 
املتغريات إذا مل يكن هناك تطوير بشكل صحيح وسليم يف هذا العصر املتميز بسرعة 

                                                 
  ) .9(  سورة الزمر ، آية  ) 1
   ) .80( بياء ، آية سورة األن  )2
  ) .30( سورة البقرة ، آية   )3
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  .تعليمنا وهذا يكون باألخذ باالجتاهات احلديثة 
 .  الدين اإلسالميأمراً يدعو له  استمرارية التعليم  اعتبار) 3

 ، فاملعلم يطور من نفسه منذ إلتحاقه بكلية         وهذا يدل على اعتماد مبدأ التعليم املستمر      
  : كثرية منها اًكما أن استمرارية التعليم تفرض أمور . اخلدمةاإلعداد وأثناء 

ضرورة النظر إىل التربية على أهنا مالزمة حلياة اإلنسان دوماً ، وليـست               ) أ
  .فقط اإلعداد للحياة 

ضرورة االهتمام بربامج التدريب أثناء اخلدمة ، وربطها باحلوافز املاديـة           ) ج
م اليت تعطى للمعلم وجتدد كل عـدة        وببعض األمور اإلدارية ، كرخصة التعلي     

  .سنوات ، فيشترط احلصول على دورات تدريبية لتجديدها 
  .ضرورة تطوير اخلربات املربية وتنويعها ) د

  .ضرورة االستفادة من مصادر التعليم املختلفة ) هـ
  .ضرورة تتبع الفكر التربوي املستنري والوقوف على أبعاده التربوية والعلمية ) و

  : مثل  باالجتاهات احلديثة ، أهداف التربية والتعليم واتساعها يدعو  لألخذتعدد) 4
  . واالنفعالية والعقلية العناية الفائقة جبميع جوانب شخصية املتعلم الروحية واجلسمية  )  أ
 : التربوية والتعليمية مثل العناية الفائقة بتدريب املتعلم على العديد من املهارات  ) ب

  . ناقشة واحلوار اهلادي البناء ، وآداب احلوار ومهاراتهتدريب املتعلم على امل - 1
 . تدريب املتعلم على مهارات القيادة والريادة واملسئولية  - 2
الناقد واإلبداعي  كتدريب املتعلم على القدرة على التفكري بكل أنواعه          - 3

 .واالستنتاجي وتنميتها 
 .تدريب املتعلم على مهارات اإلبداع  - 4
 .ن اخلربات املربية تدريب املتعلم على تكوي - 5
 .تدريب املتعلم على مهارات البحث العلمي  - 6
 .تدريب املتعلم على مهارة املطالعة والقراءة الواعية  - 7
 .تدريب املتعلم على التطبيق العملي ملا يتعلمه  - 8
 .تدريب املتعلم على مهارات وصفات الشخصية الناجحة  - 9
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. مني ، وهي مسألة مهمة جـداً        ضرورة العناية مبسألة الفروق الفردية بني املتعل      ) ج
فتوجد فروق بني األفراد على املستوى العام ، وكذلك توجد فروق علـى مـستوى     

  .الفرد الواحد نفسه ، فتجد طالب حيفظ وال يفهم أو حيلل وال يستنتج 
ضرورة العناية الفائقة مبسألة التربية التطبيقية ، أي ممارسة ما يتعلمه املتعلم وتطبيقه ) د

øŒ ® دليل ذلك قول اهللا تعاىل يف قصة إبراهيمو. له  Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ tö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& 

y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’tA öθ yϑø9$# ( tΑ$ s% öΝ s9uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’n?t/ ⎯ Å3≈ s9uρ £⎯Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù=s% ( tΑ$ s% 

õ‹ã‚sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Îö ©Ü9$# £⎯ èδ÷ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) ¢Ο èO ö≅yè ô_$# 4’n?tã Èe≅ä. 9≅t6 y_ £⎯ åκ÷] ÏiΒ # [™÷“ ã_ 

¢Ο èO £⎯ ßγãã ÷Š$# y7 oΨÏ? ù' tƒ $\Š÷è y™ 4 öΝ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å3ym 〈 )1(.   

العناية الفائقة باألنشطة التربوية التعليمية وتفعيلها ، فـال ينظـر إىل النـشاط              ) هـ
  .تعليمي صفي ، بل هو جزء ال يتجزأ من املوقف ال املدرسي على أنه ال

العناية الفائقة باستخدام املثريات الدافعة للتعلم ، كالتشجيع واحلوافز واهلدايا بدالً           ) و
  .من التوبيخ والعقاب 

  

فاإلسالم يدعو إىل . اإلفادة من التقدم العلمي املعاصر حتت مظلة شريعة اإلسالم ) 5

óΟ ® :طلب العلم وحيث عليه ، ومن ذلك قوله تعاىل  s9 r& t s? ¨βr& ©!$# t ¤‚y™ / ä3 s9 $̈Β ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# y7 ù=à ø9 $# uρ “Ì øg rB ’ Îû Ì óst7 ø9 $# ⎯ Íν Í ö∆r'Î/ à7 Å¡ôϑãƒ uρ u™!$yϑ¡¡9 $# βr& yì s) s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# ωÎ) ÿ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 3 

¨βÎ) ©!$# Ä $̈̈Ζ9$$Î/ Ô∃ρâ™ts9 ÒΟ‹Ïm§‘ 〈  )2( . وقوله تعاىل: ® uθèδ “Ï%©!$# šYn=y{ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy_ §ΝèO 

#“uθtGó™$# ’n<Î) Ï™!$yϑ¡¡9$# £⎯ßγ1§θ|¡sù yìö7y™ ;N≡uθ≈yϑy™ 4 uθèδuρ Èe≅ä3Î/ >™ó©x« ×Λ⎧Î=tæ 〈 )3(  

إن كل ما سبق بيانه من األسباب هي أسباب حقيقية تدعو لألخذ باالجتاهات احلديثة   
جتاهات احلديثة من ألعداد املعلم ، واعتمدت تلك األسباب على الفهم الصحيح ملفهوم اال

وجهة نظر التربية اإلسالمية ، وابتعدت كل البعد عن الفهوم اخلاطئة واملغلوطة لالجتاهات 

                                                 
  ) .260(سورة البقرة ، آية  )1
   ) .65( سورة الحج ، آية   )2
  )29( سورة البقرة ، آية   )3
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فلكي نطور من تعليمنا البد من التخطيط السليم حلاجات جمتمعنا املسلم وتطويع . احلديثة 
 وافقنا يف ديننا كل ما خيدم العلمية التربية وفق ديننا اإلسالمي احلنيف ، واالصل يف ذلك ما

  .وتعليم فيه اخلري الكثري لنا أخذنا به ، وما خالفنا نعدله أو نتركه ، وما وجد يف ديننا من تربية 

  :برامج إعداد املعلم واالجتاهات احلديثة : املبحث الثالث 
تناول الباحث برامج اإلعداد التربوية ملعلم التربية اإلسالمية يف اململكة          يف هذا املبحث    

إىل حملة تارخيية عن تطور إعداد معلم       يف البداية   وتطرق  . ربية السعودية يف كليات املعلمني      الع
داد معلم التربية    أهداف برامج إع    ومن مث تناول   .املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية      

كليـات  معلم يف املرحلة االبتدائيـة ب     لل مكونات برامج اإلعداد التربوي      وحتديد. اإلسالمية  
ناول  أبرز االجتاهات يف برامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف             ت كما مت . املعلمني  

 .املرحلة االبتدائية 

 : باململكة العربية السعودية حملة تارخيية عن إعداد املعلم يف كليات املعلمني
ية لعملية التعليم ، فلن  لقد كان االهتمام باملعلم كبرياً منذ زمن طويل ، فهو نقطة البدا             

ولقد مر تأهيل املعلمني مبراحل عديدة حىت وصل إىل مـاهو           . يكون هناك تعليم بدون معلم      
عليه حالياً ، فجاءت البداية باستقدام األخوة املعلمني من الدول العربية واللجوء إىل معلـم               

 بعد ذلك تنظـيم   مث بدأ . الضرورة ، فكان كل من يعرف يقرأ ويكتب يعد مؤهالً للتدريس            
عملية إعداد املعلم وتأهيله ، فوضعت الربامج التأهيلية للمعلمني اجلدد ، ووضعت الـربامج               

ر يتطـو   عمليـة  فيما يلي عرض للمراحل اليت مرت ـا       و. التدريبية للمعلمني يف امليدان     
   :)1(  املرحلة االبتدائيةمعلممؤسسات إعداد 

  ):هـ1373ـ هـ 1344 ( املعارفمديريةهد  إعداد املعلمني وتدريبهم يف ع– 1  

 فاضطرت إىل  ، قاسية يف بداية احلركة التعليميةبظروف اململكة العربية السعودية   مرت 
 سرعان ما تبني ضرورة االجتاه      ولكنالتعاقد من خارج اململكة العربية السعودية لتوفري املعلم،         

 من قبل املمتدة الفترة ويف أبناء البالد،   من ملعلمني الوطنينيمن االتدرجيي حنو االكتفاء الذايت  

                                                 
 أآرم محمد   ،بريكيتو . 69-33 ص ص. ، الرياض آليات المعلمين البدايات والتطور واالنجاز) هـ1426( وزارة التربية والتعليم :   انظر   )1
الجانب التخصصي من برنامج إعداد معلمي اللغة العربية بكليات المعلمين في ضوء الكفايات اللغوية المطلوبة للتدريس في تقويم  ) هـ1424(

ي ، خالد والمطرود . 19 – 14ص ص . مكة المكرمة : رسالة ماجستير غير منشورة ، آلية التربية ، جامعة أم القرى  ـ المرحلة االبتدائية 
   .102-96مرجع سابق ص ص ) هـ1423(



 - 97 -

 املعـارف سـنة     وزارةهـ إىل ما بعد إنشاء      1344قيام مديرية املعارف السعودية يف سنة       
 وطين يرغب يف العمل    بكلهـ دفعت احلاجة املاسة إىل املعلمني خالهلا إىل االستعانة          1373

 مستوى خاص ملؤهالت    مبراعاة حينئٍذ   ومل يكن الوقت يسمح   , معلماً وحيسن القراءة والكتابة   
 من الفئة اليت يطلق عليها اسم معلمي        فكانوامعلمي املرحلة االبتدائية عند تعيينهم يف اخلدمة،        

  .الضرورة 
  ):   هـ1385 ـ  1375(الليلية معاهد املعلمني – 2

هـم   الذين املعلمني   بإعداد معاهد ليلية تقوم       بإحداثالدولة  قامت  ويف هذه املرحلة    
 هذا املؤهل،   حيمل الوالبعض اآلخر   , على رأس العمل ممن حيملون مؤهالت املرحلة االبتدائية       

 فيهـا ثـالث     الدراسةومدة  ) هـ1379(فأقدمت على افتتاح عدد من املعاهد الليلية عام         
 املدينة: (  موجودة يف كل من       هذه املعاهد  وكانت,  دف رفع مستواهم املسلكي     ؛ سنوات
  .)  الرياض -حساءأل ا–كة املكرمة  م–املنورة 

  ):هـ1389 ـ  1373 (االبتدائية معاهد املعلمني – 3
وكان عددها يف    ،هذه املعاهد    هـ1373 وزارة املعارف عام     أنشئتيف هذه املرحلة    

ويقبل فيها الطالب احلاصلون على     ,  معاهد، ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات          ثالثةالبداية  
 هذه ثقافياً وعلمياً وتربوياً، وهنضت      املعلمني دف إعداد      ،  االبتدائيةسة  شهادة إمتام الدرا  

 من واستمرت هذه املعاهد فترة       , معهداً 37هـ، إىل   1381املعاهد إىل أن وصلت يف عام       
 املعلـم  مث رأت الوزارة أن مدة الدراسة فيها غري كافية لتخريج             .هـ1386الزمن إىل عام    

 إلعداداته على أداء رسالته ؛ فعمل املسئولون على إنشاء معاهد ثانوية            الذي يطمأن إىل قدر   
  . املعلمني 

  ): هـ1405ـ 1385 (ةثانويال معاهد املعلمني –4
 لـوحظ هـ قررت وزارة املعارف تصفية معاهد املعلمني السابقة ؛ ملا           1385 عام   يف

 للمرحلةاد املعلمني عليها من ضعف مستوى املتخرجني فيها، حيث قامت بإحالل معاهد إعد
 فيها  الدراسةاالبتدائية، ويشترط لاللتحاق ا احلصول على شهادة الكفاءة املتوسطة، ومدة           

 تزويـد    وإىل   .يـة رفع املستوى الثقايف ملعلمي املرحلة االبتدائ     :ثالث سنوات، ودف إىل     
يـة   الكـايف والـالزم مـن الدراسـات املهنيـة والـسلوكية والتربو             بالقـدر املعلمني    
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  .   رفع سن الطالب امللتحق ذه املعاهدودف إىل .واالجتماعية
  ):هـ1403 ــ1385(  للمعلمني التكميلية ـ مركز الدراسات 5

أحدمها يف الرياض   ,  للدراسات التكميلية  مركزانهـ    1385 يف العام الدراسي     أنشئ
ـ     ,  ومـستوى املعلمـني    كفاءةدف رفع    واآلخر يف الطائف ؛    اعهم مـع حتـسني أوض

 مث عدلت إىل أربعة وعشرين شـهراً      , شهراًوكانت مدة الدراسة فيهما أحد عشر       ,الوظيفية
وتتاح ,  مركز الدراسات التكميلية     شهادةومينح املتخرجون فيها    .على ثالث فترات متساوية     

 يف ميـدان التـدريس إىل املـستوى         حتصيلهمالفرصة للمتفوقني من خرجيي املراكز ملتابعة       
 هـ بعـزم    3/5/1403 يف   26/ 401 رقمقد صدر قرار معايل وزير املعارف       و, اجلامعي

     . الرياض والطائفمنالوزارة على تصفية مراكز الدراسات التكميلية بكل 
  : معلمي املرحلة االبتدائية إلعداد الكليات املتوسطة – 6

البتدائيـة،   معاهد إعداد معلم املرحلة ا      أن خاضت وزارة املعارف جتربةً طويلةً مع       بعد
دف إىل رفع مستوى إعداد معلمي املرحلـة        ,  املعارف إنشاء كليات متوسطة    وزارةقررت  
 عـام  ؛ فافتتحت الوزارة أول كليتني متوسطتني يف كل من الرياض ومكة املكرمة              االبتدائية
 واملدينـة هـ ويف العام التايل قامت بافتتاح مخس كليات يف كل من الدمام             1396/1397
 ومواجهـة   جماةوكان من أهداف إنشاء الكليات املتوسطة         . وأا والرس والطائف  املنورة  

والتخفيف عن اجلامعات السعودية،    ,  خرجيي املرحلة الثانوية   منالعدد اهلائل والزيادة الكبرية     
إىل جانب توفري فرص أعلى مـن       ,  الشباب السعودي  الستقطابوذلك بفتح قنوات أخرى     

   .دراستهم اجلامعية عن استكمال - ألسباب متعددة– سربني املتالثانويةس التعليم خلرجيي املدار

 للطـالب  الدراسة بالكليات املتوسطة تتراوح بني أربعة فصول دراسية          مدةقد كانت   و
 الثانويـة   علىومخسة فصول للطالب احلاصلني     ،  احلاصلني على الثانوية العامة القسم العلمي     

 ساعات التخرج   وعددليات املتوسطة نظام الساعات املعتمدة،      العامة القسم األديب، وتتبع الك    
 املتوسـطة إلعـداد     الكلياتمينح الطالب بعد إكمال الربنامج دبلوم         ) ساعة معتمدة  75 (فيها

 من تفـاوت    ملستهملا  ,  وزارة املعارف على توسيع عدد الكليات املتوسطة       وعملت . املعلمني
 الكليات املتوسطة،   وخرجيي,  معاهد املعلمني االبتدائية   كبري يف الكفاية والفاعلية بني خرجيي     

حدى عـشرة   إهـ إىل   1396ولذلك جند أن عدد الكليات املتوسطة ارتفع من كليتني عام           
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  . هـ 1406 كلية عام

  : كليات املعلمني – 7
 املتوسطةديد مدة الدراسة بالكليات     مهـ بت 1409 وزارة املعارف قرارها عام      اختذت

 بنـاء علـى      ؛ االبتدائيمتنح بعدها درجة البكالوريوس يف التعليم       , ت دراسية إىل أربع سنوا  
 العليا لسياسة   اللجنةهـ على قرار    5/5/1407 يف   6360/ب/7موافقة املقام السامي رقم     

   .كلية) 18( عدد كليات املعلمني إىل ووصل هـ16/3/1407خ م يف /48التعليم رقم 
   :)1(هداف التالية  األإىل حتقيق  كليات املعلمنيسعى تو

  .والعمل ا  اإلسالم بتعاليمواملتمسك , تربوياً وأكادميياًاملرحلة االبتدائية  إعداد معلم -1
 للمعلمني القائمني واألكادميي مستوى التأهيل التربوي رفع  – 2

.التربويةوجتديد معلومام ومفاهيمهم , على رأس العمل  
بالوزارة يف إجراء البحوث التربوية والنظرية والتطبيقية اليت  املختصة مع اجلهات اإلسهام  – 3

  . املناهج والكتب املدرسية للمرحلة االبتدائيةتطويرتؤدي إىل 
 وتنفيذ الربامج والدورات التدريبية ملعلمي املراحل التعليمية        وتطوير يف إعداد    املشاركة  – 4

  .عليم  التطور يف جمايل التربية والتمقتضياتاملختلفة حسب 
   .التعاون مع إدارات التعليم يف حل املشكالت التربوية عن طريق البحث العلمي التربوي وغريه من الوسائلـ 5
 التعاون مع املؤسسات التربوية داخل اململكة وخارجها لتطـوير التعلـيم واالشـتراك              -6

  .بالبحوث التربوية وحضور املؤمترات واحللقات لتبادل اخلربة واملنفعة 
تنظيم برامج تأهيلية للطالب بعد الثانوية إلعداد حمضري املختربات املدرسـية وأمنـاء              -7

  .املكتبات واملختصني يف الوسائل التعليمية 
   :شروط القبول بكليات املعلمني

الوثائق الرمسية إلعداد املعلمني يف اململكة العربية الـسعودية جمموعـة مـن        أوضحت    
   .: )2(الختيار الطالب املعلمني وقد جاءت هذه الشروط على النحو التايل  اليت ينبغي األخذ ا الشروط
  :شروط القبول بالنسبة للطالب امللتحقني بكليات املعلمني ) أ

                                                 
  .70ص . ، الرياض آليات المعلمين البدايات والتطور واالنجاز) هـ1426( وزارة التربية والتعليم    )1
  .71سابق ص المرجع ال) هـ1426(وزارة التربية والتعليم  ) 2



 - 100 -

ما يعادهلا  بقسيمها العملي أو األديب أو ل على شهادة الثانوية العامةوصاحل )1
 .بتقدير ال يقل عن جيد جداً 

 .بطاقة األحوال املدنية وحيمل ,  يكون سعودي اجلنسيةأن )2
 .اليت تعيقه عن مهنة التدريس وخالياً من العاهات , قاً طبياً يكون الئأن )3
 . للمفاضلة الكليةات جتريها اختبارةأيأو شخصية القابلة  امل جيتاز بنجاحأن )4
ـ قد فصل من أية كلية أو جامعة         الطالب    يكون أال )5  أو  سبب أكـادميي  ب

 .أخالقي 
  . للدراسة اً تاماً تفرغ الطالبغ يتفرأن )6
مضى علـى    املستجدون املتقدمون حديثي التخرج حبيث ال يقبل من           يكون   نأ )7

  . مخس سنوات خترجه 
  .سنة عند تقدمي الطلب  مخسة وعشرين  الطالب املتقدم عن عمرال يزيدأ )8

   :شروط القبول بالنسبة للدارسني امللتحقني بكليات املعلمني) ب 
صل معلمون يف املدارس ، ولكن مت إعدادهم وفق برامج          وهؤالء الدارسون هم يف األ      

أقل من املستوى اجلامعي ، لذلك يتم إعادة إعدادهم من خالل االلتحاق بـربامج كليـات                
  :وشروط قبوهلم هي . املعلمني 

i.               احلصول على دبلوم معهد إعداد املعلمني الثانوي أو معهد التربية الفنيـة أو دبلـوم
ز الدراسات التكميلية أو دبلوم الكليات املتوسطة أو كفـاءة          التربية الرياضية أو مرك   

  .التدريس مبركز العلوم والرياضيات 
ii.  أن يكون قد أمضى يف التدريس مدة ال تقل عن ثالث سنوات. 
iii.  أن يكون على رأس العمل عند تقدمي طلب االلتحاق بالكلية. 
iv.  جيد جداً(أال يقل تقدير الكفاية يف آخر سنتني عن. ( 
v. ن الئقاً طبياً أن يكو. 
vi.  موافقة إدارة التعليم أو اجلهة املختصة التابع هلا على ترشيحه.  

   :)1( املعلمني كليات الربامج املقدمة يف

                                                 
  .82 – 71المرجع السابق ص ) هـ1426( وزارة التربية والتعليم   )1
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تقدم كليات املعلمني باململكة العربية السعودية برامج متنوعة ، منها ما يقدم لدرجـة       
 الزمنية هلذه الربامج فتتراوح مـن       البكالوريوس ومنها ما يقدم لدرجة الدبلوم ، وختتلف املدة        

كما تقدم كليات املعلمني برامج إلعداد املعلم       . فصل دراسي واحد إىل مثانية فصول دراسية        
وتقـدم كـذلك    . يف املرحلة االبتدائية ، وبرامج إلعداد املعلم يف املرحلة املتوسطة والثانوية            

  .برامج إلعداد حمضري املختربات 
  :لربامج على النحو التايل  وميكن استعراض هذه ا

  برنامج درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي : أوالً 
   :التالية التخصصات ويقدم هذا الربنامج 

  . اإلسالميةالدراسات – 2.     الدراسات القرآنية -1
  .االجتماعيات – 4.           اللغة العربية– 3
   . العلوم– 6    .         الرياضيات -5
  . البدنيةالتربية – 8.          التربية الفنية– 7

  : كل ختصص املتطلبات التالية يف الدراسةوتشمل خطة 
وحـدة دراسـية     ) 76(  ، وعدد وحـدات الدراسـة         متطلبات اإلعداد العام   – أ
  .وحدة دراسية لألقسام العلمية  ) 77(تخصصات األدبية ، و لل
  .وحدة دراسية ) 45(ويشمل  ،  متطلبات اإلعداد التربوي – ب
وحـدة دراسـية     ) 57 – 46( ، وتتراوح من     متطلبات اإلعداد التخصصي     -جـ

  .حسب متطلبات كل ختصص 
وبرنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية الذي تعىن به هـذه الدراسـة هـو                 

اإلسالمية الربنامج الذي يقدم درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي يف ختصص الدراسات            
  .والدراسات القرآنية 

 ,  سـاعة ) 169 (هبلغ عدد ساعات  هلذه التخصصات ي   املعلمني الدراسة يف كليات     نظامو
يتدرج الطالب يف االنتقـال     و,  على مثانية مستويات      فصول دراسية  مثانيةيتم دراستها خالل    

وذلـك باجتيـاز      االنتقال من مستوى إىل آخر       ألحكام وفقاً   فصول واملستويات بني هذه ال  
  مثانية فصول دراسية   هلا األدىن   احلد  كليات املعلمني  يف  الدراسة مدة  و  .املقررات املدروسة   
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هذه  من  التخرج متطلباتكما أن .   دراسياًفصالً ، واحلد األعلى اثنا عشر    أي أربع سنوات  
قـررات  أن جيتاز بنجاح مجيـع امل هي  صل الطالب على درجة البكالوريوس  حىت حي كليات
 واليت من ضمنها التربية امليدانية اليت تؤخذ يف الفـصل           ,  الواردة يف اخلطة الدراسية    الدراسية

   .)5( من )2(مبعدل تراكمي ال يقل عن كما يشترط التخرج . األخري من الدراسة بالكلية 
  :برامج مافوق املرحلة االبتدائية : ثانياً 

.  لتدريس يف املرحلتني املتوسـطة والثانويـة      علم ل امل إعدادإىل  هذا الربنامج   هدف  وي  
  :وتقدم كليات املعلمني درجة البكالوريوس يف التربية يف عدة ختصصات وهي 

  .درجة البكالوريوس يف التربية ختصص حاسب آيل  )1
 .درجة البكالوريوس يف التربية ختصص رياضيات  )2
 –فيزياء  ال( درجة البكالوريوس يف التربية ختصص علوم وهلا عدة فروع هي            )3

 ) . األحياء –الكيمياء 
 .درجة البكالوريوس يف التربية ختصص لغة اجنليزية  )4
 .درجة البكالوريوس يف التربية ختصص تربية خاصة  )5
 .درجة البكالوريوس يف التربية ختصص علم القراءات  )6
 .درجة البكالوريوس يف التربية ختصص التربية البدنية والرياضية  )7
 .لتربية ختصص التربية الفنية درجة البكالوريوس يف ا )8

  : املتطلبات التالية  وفق كل ختصصيف ةيالدراسطة ويف هذا الربنامج يتم إعداد املعلم وفق اخل
  وحدة دراسية حسب كل ختصص  ) 40 – 13(  ،وتتراوح من  متطلبات اإلعداد العام– أ
 حسب  وحدة دراسية  ) 40 – 29( وتتراوح من   ،   متطلبات اإلعداد التربوي     – ب

  .كل ختصص 
وحـدة دراسـية     ) 117-69( ، وتتراوح من     متطلبات اإلعداد التخصصي     -جـ

  .حسب متطلبات كل ختصص 
  :الربامج التأهيلية : ثالثاً 

لسد . وتقدم كليات املعلمني برنامج واحد وهو برنامج حمضري املختربات املدرسية             
  . ومدة الدراسة فصالن دراسيان.سطة والثانوية حاجات املختربات املدرسية يف املدارس باملرحلة املتو
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  :الربامج التدريبية : رابعاً 
تقوم كليات املعلمني بتنفيذ العديد من الربامج والدورات التدريبية وفق خطط حمددة              

  :للتدريب املستمر جلميع شاغلي الوظائف التعليمية ومن هذه الربامج والدورات ما يلي 
ساعة ملدة فصل    ) 26( دائية واملتوسطة والثانوية ، بواقع      دورة مديري املدارس االبت    )1

  .دراسي واحد 
 .ساعة ملدة فصل دراسي واحد  ) 24( دورة رواد النشاط املدرسي ، بواقع  )2
 .برنامج معلمي الصفوف األولية  )3
 .الدورات التنشيطية القصرية  )4

  :برامج ورفع التأهيل : خامساً 
ع تأهيل عدد من املعلمني احلاصلني على أقل من          ويف هذه الربامج تقوم الكليات برف     

  .درجة البكالوريوس يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة للحصول على درجة البكالوريوس 
    :الربامج املساندة: سادساً 

ودف هذه الربامج إىل فـتح اـال        .  وهي برامج مستقبلية مل يتم تنفيذها حىت اآلن         
 بربامج تؤهلهم لسوق العمل يف ختصصات حتتاجها التنمية ،           قلاللتحاخلرجيي الثانوية العامة    

وتنتهي بدبلوم متكنهم من العمل يف قطاعات التعليم العام والكليات والقطاعات األخـرى ،              
  :وهذه الربامج هي . ومدة الربامج سنتان 

  .دبلوم تعليم احلاسب  )1
 .دبلوم تقنية الربجمة  )2
 .دبلوم السكرتارية التعليمية  )3
 .دبلوم مصادر التعلم  )4
 .دبلوم التربية الصحية  )5
  :برامج تأهيلية : سابعاً 

وهي أيضاً برامج مستقبلية مل تنفذ حىت اآلن ، ودف هذه الربامج إىل تأهيل املعلمني                 
  :وهذه الربامج هي . للقيام ببعض املهام التخصصية املساندة للعملية التعليمية 

  . فصلني دراسيني ملدة. برنامج التوجيه واإلرشاد  )1
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 .ملدة فصلني دراسيني . برنامج الدبلوم العام يف التربية  )2
 .ملدة فصل دراسي واحد .  برنامج القياس والتقومي  )3
  .ملدة فصل دراسي واحد . برنامج املشرفني التربويني  )4

  :يف كليات املعلمني  مكونات برامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية 
اإلعداد العام واإلعداد : داد التكاملي للمعلم  قائم على ثالثة مساقات هي إن نظام اإلع

ولإلعداد . واإلعداد التربوي هو الذي تعىن به هذه الدراسة         . التربوي واإلعداد التخصصي    
فلقد مضى العهد الذي كان يعتقد فيه بأن إتقان املعلم ملادة ختصـصه  " التربوي أمهية كبرية    

لماً صاحلاً ، بل أصبح من املسلم به أن إعداده مهنياً ال يقل أمهيـة عـن                 كاف جلعله منه مع   
ومما يزيد من أمهية اإلعداد املهين يف العصر احلاضر تطور وتعدد العلوم            . إعداده علمياً وثقافياً    

 اليت يضطلع ا املعلم املعاصـر       تاليت تكون مضمون التعليم من جهة، واألدوار واملسؤوليا       
  )1(". هة أخرى وتنوعها من ج
 تلك املقررات اليت تعمل على إكـساب املعلـم          " هو    املهين  التربوي  باإلعداد ويقصد

   )2( " واالجتاهات الالزمة ملمارسة مهنة التدريسواملهاراتاملعلومات 
املعرفة الصحيحة اليت حيتاجها املعلم يف أصـول        "  ويعرف أيضاً  اإلعداد التربوي بأنه       

  )3(".ضاعها وأساليبها حىت يتمكن من التعامل الفعال يف عملية اإلعداد مهنة التدريس ، وأو
املسلم به أن إجـادة     " فمن  , جانب مهم يسعى إىل تطوير املعلم مهنياً         املهين   واإلعداد

وذلك ألن مسؤوليته يف عـصر التغـيري        , حتدد مسؤولية املعلم أو وظيفته       املعلومات فقط ال  
 وإعداد املواطن القادر على املشاركة      والقدراتلشخصية وامليول   والعلم والتخطيط هي تربية ا    

وهذا ,  التربوي للمعلم من أساسيات العملية التربوية        اإلعدادويعترب  , املثمرة يف حياة اتمع     
   )4( ." على ثقافات األمم األخرى وعلى النظريات التعليمية احلديثةيطلعيتطلب من املعلم أن 

 الـيت   واملهاراتتزويده باملعارف   " وي ملعلم املرحلة االبتدائية إىل       اإلعداد الترب  ويهدف
 االجتاهات اإلجيابيـة  نيوتكويستخدمها يف املواقف التعليمية اليت تواجهه يف حياته العملية،     س

                                                 
 .9مرجع سابق ص) هـ1423( الزهراني ، علي  ) 1
  .186 ، ص الرياض النشر الدولي ، دار  ،  وإعداد المعلمالتدريس) هـ 1414( ، عبدالرحمنقنديل ، ياسين  ) 2
 .304مرجع سابق ص) م2001 ( شوق ، محمود ومحمد سعيد ) 3
 87 ـ84ص ص, وزارة التربية: ، الكويت  ) 19( العدد التربية جملة ،" ال إعداد املعلم يف جمالتجديد) " م 1996( الرسول )رب  (عبد، فتوح اادي   )4
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 مقررات يف التربيـة وطـرق       املعلمقدم للطالب   ت، ولذا    لدى املعلم حنو املهنة وحنو التلميذ     
وعلى الرغم مـن أن الـدول        , التعليموأساليب التقومي وتكنولوجيا    التدريس وعلم النفس    

حبيث ميكن  ,شااً كبرياً يف حمتواها     ت هناكإال أن   , العربية قد ختتلف يف مسميات هذه املواد        
 األقطار العربية تتضمن برامج إعدادها يفاملعلمني واملعلمات تأهيل   مؤسساتالقول أن معظم    

 والقياس وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم      والتقومي وعلم النفس    مقررات يف أصول التربية   
    )1( . " العمليةالتربيةكما حتتوي مجيع هذه الربامج على 

  :)2( اإلعداد التربوي بكليات املعلمني إىل حتقيق األهداف التالية ويسعى
لتربيـة وعلـم     يف علوم ا   األساسية تزويد الطالب حبصيلة فكرية من املعلومات واملفاهيم         -1

  .النفس 
   .وتطويرها تعريف الطالب بأهداف التربية واالجتاهات التربوية – 2
  . املختلفةالتعليمية إتاحة الفرصة للممارسة العملية للتدريب يف املواقف -3
 الفنية واإلدارية   واألجهزة التعريف بواقع املدرسة االبتدائية من حيث األهداف والنظم          – 4 

  .واإلرشاد الطاليب والنشاط املدرسيوبرامج التوجيه 
5 –معهاف الفروق الفردية بني الطالب وكيفية التعامل  تعر.   

 إىل العلمية املهارات يف إيصال املعلومات واملفاهيم تنمية   – 6
  . الطالب من خالل طرق التدريس والتربية العملية 

 يف االختبارات اكتساب املهارات واملبادئ واملفاهيم األساسية املستخدمة - 7
  . والقياس والتقومي

  . املستحدثات التربوية واملهنية واملعرفية لوقوف على ا- 8
طرق تنظيم وتطوير وبناء املنهج واملشاكل اليت تعترض ذلك الوقوف على  - 9

  . وأساليب التغلب عليها
 اكتساب األساليب املختلفة والطرق اليت تسيطر على عملية -10

                                                 
 مكتب ، " في مجال إعداد وتدريب المعلمينالتعليم وتكنولوجيا أساليب وطرائق التدريس تطوير)" م1990( وآخرون آامل، فريد  زينةأبو ) 1

  .4 ، ص مارات العربية المتحدة آلية التربية، جامعة اإلالخليج،التربية العربي لدول 
, التطوير التربوي  ,التربويمرآز المعلومات اإلحصائية والتوثيق , )30العدد(, التوثيق التربوي )هـ1409(  وزارة المعارف ، : انظر آل من  ) 2

  .100مرجع سابق ص ) هـ1423(  ، والزهراني ، علي 22ص ، الرياض 



 - 106 -

  . صناع القرارات 
 املعلمـني  هذه األهداف عمل القائمون على برامج إعداد الطالب بكليات           ولتحقيق   

 ؛ميكنهم من أداء مهنياً تربوية تسهم يف إعداد الطالب امللتحقني ا إعداداً اًعلى تضمينها مواد
  .مهمام التعليمية على الوجه األفضل

، فقد اهـتم املختـصون يف       ونتيجة لألمهية الواضحة لإلعداد التربوي املتميز للمعلم          
التربية باإلعداد التربوي للمعلم اهتماماً كبرياً ، فأجريت دراسات متنوعة على مستوى العامل             
العريب يف حماولة لبناء تصور متكامل ، وشامل لألسس والضوابط اليت ينبغي أن تقوم عليهـا                

 قائمة ، ومستمرة حىت     هذه الربامج ، بل وإن احلاجة إىل مزيد من البحث والدراسة ال زالت            
ميكن بناء وتطور برامج إعدادية حتقق األهداف املرجوة ، وميكن حتديد بعض الضوابط اليت ال          
بد من مراعاا عند بناء وتقومي وتطوير برامج اإلعداد التربوي يف جامعات وكليات اململكة              

   :)1(العربية السعودية اليت تعىن بتخريج املعلمني وهي 
ستمرار انطالق مؤسسات إعداد املعلم من األصل اإلسالمي نـصاً يف           التأكد على ا   )1

  .سياستها وتطبيقاً يف مناهجها وضرورة يف توحيدها 
تأصيل املقررات التربوية والنفسية وتنقيتها مما قد يعلق ا من نظريات ختالف األصول              )2

 .اإلسالمية الصحيحة 
راحل التعلـيم وفقـاً للنظـام       أال تقل فترة إعداد  املعلم عن مخس سنوات جلميع م           )3

التكاملي للحصول على درجة البكالوريوس ملمارسة التدريس ، علـى أن يكـون             
. ختصص السنة اخلامسة للتدريب العملي على مواقف التدريس والتفاعل مع املدرسة            

وعلى أال تقل فترة التربية العملية عن فصل دراسي كامل وملـدة مخـسة أيـام يف                 
 .هلا الطالب املعلم  تفرغاً كامالً للتدريس يف املدرسة األسبوع ، يتفرغ خال

 .زيادة اهتمام مؤسسات إعداد املعلم بضرورة إتقان الطالب املعلم مهارات اللغة العربية  )4
زيادة اهتمام مؤسسات إعداد املعلم بتدريس الكفايات التعليمية وتدريب الطـالب            )5

 .على تطبيقها واستخدامها 
 املعلم مساقات تساعد الطالب املعلم علـى تقـومي النمـو            أن تتضمن برامج إعداد    )6

                                                 
  .117- 115مرجع سابق ص ص ) هـ1423(  المطرودي ، خالد عبداهللا   )1
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 .لدى طالبه ) االبتكاري والناقد (الفكري 
ضرورة ربط حمتوى برامج إعداد املعلم مبا يدرس يف مراحل التعليم العام من مقررات               )7

 .دراسية حتت اسم مناهج التخصص العام يف التعليم العام 
 :تم وتركز على ما يلي أن تتضمن برامج إعداد املعلم مقررات  )8

  .إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية جبميع أنواعها   - أ
 .استخدام احلاسب اآليل يف جمال التدريس   -  ب
  . التدريب على مواقف إرشاد وتوجيه الطالب داخل الصف الدراسي وخارجه -ج
  . التدريب على التعلم والتقومي الذايت أثناء اإلعداد واخلدمة -د

عل مع اإلدارة املدرسية والتعايش مع مشكالت الطالب وعالج         هـ ضرورة التفا  
  .كل موقف حبسب حالته 

 التأكيد على استخدام الطرق التربوية اجلديدة واملعاصـرة والتعـرف علـى             -و
  .مصادرها دف إبراز شخصية املعلم واملتعلم ملساعدما على االبتكار 

  .مل مع اآلخرين  التدريب على مهارات االتصال التعليمي والتعا-ز
ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذه الضوابط اليت ذكرناها ، واليت ينبغي األخذ ا حني بناء      

برامج إعداد املعلم جاءت نتيجة لبعض املعطيات اهلامة اليت ينبغي النظـر إليهـا ، وهـذه                 
   :)1(املعطيات هي "

البد له من أن يأخـذ دوره       أن املعلم هو الركيزة األساسية يف بناء التعليم وتطويره و          )1
  .على الوجه األكمل 

أن جناح العلمية التربوية بأبعادها املختلفة وعناصرها املتعددة ، كالكتب الدراسـية ،              )2
يرتبط بوجود معلم كفء أعد إعداد جيداً ، ومن دون هـذا            ... والوسائل التعليمية   

  .املعلم الكفء فلن تستطيع العملية التربوية بلوغ جممل أهدافها
لقد أصبحت مهنة التعليم يف عصرنا احلاضر تنطوي على كثري من احلقائق واملبادئ العلمية والفلـسفية                 )3

 .  "والتربوية ، واليت ال تكتسب باملمارسة فقط وإمنا البد من توفر الدراسة املنظمة 
وبناء على ما سبق من أهداف لربامج إعداد املعلمني ، وما وضع من ضوابط عند بناء                  

                                                 
  .117سابق المرجع ال) هـ1423(عبداهللا خالد  المطرودي ،  ) 1
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 حدث من تطور ملسرية إعداد املعلـم للمرحلـة          ومي وتطوير هذه الربامج ؛ فإن املتتبع ملا       وتق
 .  العربيـة   من الـدول   بعضيف  ذلك  ث  وحد، يالحظ   االبتدائية باململكة العربية السعودية     

لوحظ يف الـسنوات    " ولكن رغم هذا التطور يف برامج إعداد معلم املرحلة االبتدائية إال أنه             
 تكاليف التعليم اجلامعي قد زادت زيادة كبرية ومطردة ، ومع ذلك فإن هنـاك               األخرية أن 

إحساساً قوياً بأن مستوى اخلريج اجلامعي مل يزد زيادة تتناسب مع هذه التكلفة، بل يعتقـد                
مما استدعى القائمني على مؤسسات إعداد املعلم .  )1(" البعض أن مستوى اخلريج قد اخنفض  

  .ر برامج إعداد املعلم إىل التفكري يف تطوي
وجتدر اإلشارة إىل أن مشكلة تطوير إعداد املعلم وفق االجتاهات احلديثة تربز أمهيتها             

 الذين هم خارج    طراز خاص نتيجة لكثرة عدد األفراد األميني      يف أننا يف حاجة إىل معلم من        
العبء على املعلـم     وبالتايل زيادة    . ، والذين سيلتحق معظمهم بالتعليم         نطاق عملية التعليم  

فالدول العربية قـد دخلـت      . " الذي سيضطر إىل التعامل مع األعداد الكبرية من الطالب          
القرن احلادي والعشرين مثقلة بستة وستني مليون أمي، وحبوايل عشرة ماليني طفل خـارج              

 وأن مثل هذه التحديات تستلزم معلماً من طراز جديد، وحبيث يتم إعداده إعـداداً             . التعلم  
كما أنه وباإلضافة إىل مسؤولية املعلم احلاليـة واملـستقبلية واملتمثلـة            . )2("مالئماً ومناسباً   

مطالب بأن يهتم بالنمو املتكامل لشخصية كل متعلم،        كذلك  نه  تربية األعداد الكبرية  فإ    "يف
بط بني  وما يكون بينه وبني أقرانه من فروق فردية،وير       ة استعداد هذا املتعلم وخصائصه ،     ومراعا

 من  الكبرية ملشكلة اإلعداد    ويضاف. )3(" النظرية والتطبيق، ويستخدم أساليب متنوعة يف تدريسه      
، كما بـرزت أيـضاً قـضايا         وتغريات الثقافية     ، مشكالت اجتماعية الطالب برزت إلينا    

 هذه  تدعي أن تتناول املناهج الدراسية بعض ما يستجد داخل اتمع حول          مما يس , اإلرهاب  
 مؤهل  يستلزم وجود معلم    وهذا األمر   . ضايا ، وتضمينها يف املقررات الدراسية ومعاجلتها        الق

اد دفع القائمني على برامج إعـد     تأهيالً  عالياً يتواكب مع كل هذه التطورات ، وكل ذلك ي           
  .براجمهم  املعلمني إىل تعديل وتطوير

احلديثة لعملية اإلعداد ،    سبق فإن موضوع إعداد املعلم وفق االجتاهات         وبناًء على ما  
                                                 

 ـ العدد الثالث ، الكويت التربية مجلة ـ )" نموذج آلية التربية  (معايير تقويم المؤسسات التربوية" ـ ) 1997( أبو عالم ، رجاء محمود )1
 25 -20ص ص .م 1997والعشرون ـ السنة السابعة ـ أآتوبر 

 ، المكتب الجامعي الحديث ، التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين، ) 2002( السنبل ، عبد العزيز بن عبد اهللا )2
  .119ص  . جمهورية مصر العربية : اإلسكندرية 

  17ص .لفكر العربي ،القاهرة،جمهورية مصر العربية  ـ دار ااختيار المعلم وإعداده ودليل التربية العملية)1996( راشد ،على )3
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هو من املواضيع اليت حرص التربويون على بيان أمهيته يف عملية النهوض بالعملية التعليميـة               
 ولقد تفاوتت برامج إعداد املعلم بشكل كبري يف خمتلف مؤسسات اإلعـداد مـن               .التعلمية  

على اإلعـداد   فهناك من يركز على اإلعداد العام واجلامعة األخرى تركز          جامعات وكليات   
األكادميي ، وثالثة يتم إعداد املعلم يف كليات التربية ، وجامعة أخرى ال يتم إعداده إال مـن                  

  وكـل ذلـك     . خالل سنة واحدة يدرس فيه الطالب املعلم كل ما يتعلق بالعملية التربوية             
  ومن هنـا أخـذت     .من أجل الوصول إىل أفضل برنامج إلعداد املعلم         التفاوت هو حماولة    

اململكة العربية السعودية على عاتقها االهتمام بأمر املعلم والعمل على إعداده مهنياً وعلمياً ،              
 إىل والدورات وعقد املؤمترات الـيت ـدف         ويظهر هذا االهتمام من خالل إقامة الندوات      

 من  ماملعلعقد املؤمتر التربوي الثالث إلعداد      "   ومن أمثلة ذلك    ، تطوير برامج إعداد املعلمني   
   .)1( التربية يف رحاب جامعة أم القرى بكلية هـ2/2/1420هـ إىل 29/1/1420الفترة 

 وأكدت الكثري من الدراسات العلمية على أمهية تطوير وإعداد املعلم ، فموضـوع             
 ويؤكد ذلك سـعي   .إعداد املعلم هو الشغل الشاغل للمسئولني واملهتمني بالتربية ، والتعليم    

 واالهتمام بـأمر إعـداد      صدرها لالجتاهات احلديثة يف التدريس والتعليم ،      الدولة احلثيث وت  
ئدة يف االهتمام بـالعلم      دولة را  السعودية العربية    واململكة .، وجعل ذلك من أولوياا      املعلم

 اليت  املتخصصة وعنايتها ؛ فأنشأت اجلامعات والكليات       اهتمامها، فقد أولت املعلم       والتعليم
 مواصـلة مـسرية     يفإعداد املعلم داللة أكيدةً على الرغبة       ليقينها بأن   . علمني  تعىن بإعداد امل  

 فهـم يعكس وعياً حضارياً ينبئ عن      وليقينها بأن إعداد املعلم     .  اء املثمر بنالوالنماء والتطور   
 تتحقـق مـن     اليتالدور الريادي والقيادي للمعلم بصفته الفاعل واملؤثر يف املواقف التعليمية           

فاملعلم مل تعد أدواره ومهامه مقتصرة على جمرد إيصال         . فضل النتائج علمياً وتربويا     خالهلا أ 
بل اتسعت وتنوعت هـذه املهـام واألدوار لتواجـه          , احلقائق واملعلومات واملفاهيم للطلبة     

التطورات املستمرة والسريعة كالثورة العلمية والتكنولوجية واالنفجـار املعـريف وظهـور            
ية اجلديدة يف ميادين األهداف واملناهج وطرائق التدريس والوسائل التعليميـة           التقنيات التربو 

ومساهم , ومرٍب  , وموجه  , وقائد  تدفع للقول بأنه معلم     واإلدارة والتقومي ؛ فأدواره اليوم      
  .واالستقصاء  يف البحث 

                                                 
تأمل الواقع واستشراف المستقبل ، آلية التربية ، :  ، المعلم الكتاب العلمي ، المؤتمر التربوي الثالث إلعداد المعلم) هـ1420(جامعة أم القرى ) 1

 .9 ص الجزء األولمكة المكرمة ،: جامعة أم القرى 
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يف مقررات برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية         ) 1(ويبني اجلدول رقم    
ويبلغ عددها اثنني وعشرين مقرراً مبا فيها مقرر        . كليات املعلمني باململكة العربية السعودية      

التربية العملية ، وتبلغ عدد الساعات التربوية مخسني ساعة ، كما وزعت هذه املقررات على               
  .مثانية فصول دراسية 

  
  )1(  اإلعداد التربويمتطلباتيوضح  ) 1(  رقم اجلدول

  املقرراسمقرر ورمزه املرقم  م
 عدد

 الساعات
 يقدم يف املستوى

 األول 2 التعليم قنياتت و100  1

 الثاين 1  العامة التربية أصول ت101 2
 الثاين 2  يف اململكة التعليم نظام ت202  3
 الثالث 2  اإلسالميةالتربية أصول ت102 4
 الرابع 3  النمونفس علم ت211  5
 اخلامس 2 التربوي التقومي ت201  6
 اخلامس 2 مدرسية إدارة ت303  7
 اخلامس 2  االبتدائيالتعليم مناهج م331  8
 اخلامس 2 )1 (وسائل إنتاج و200  9

 السادس 2  العامةالتدريس طرق م332 10
 السادس 2 الوسائل استخدام و201 11
  السادس  2  النشاط املدرسي  م333 12
 السادس 3  التربويالنفس علم ت111 13
 السادس 2 التربوي البحث ت103 14
  السادس 2 التربية اخلاصة ت401 15
  لتخصص الدراسات القرآنيةالسابع 2  القرآن الكرمي تدريس طرق م435 16

 لتخصص الدراسات اإلسالميةالسابع 2  العلوم الدينيةتدريس طرق م434 17

                                                 
  .265 261مرجع سابق ص ص ) هـ1426(عليم  وزارة التربية والت  )1



 - 111 -

 السابع 3  طاليبوإرشاد توجيه ت311 18
 السابع 2 )2 (وسائل إنتاج و300 19
 2  وحمو األميةالكبار تعليم  ت402 20
 2 مشكالت تربوية  ت403 21

 من واحداً  مقرراًالطالب خيتار
 يف .فقط االختياريةين املقرر

 املستوى السابع

  8 عملية تربية م449 22

  برامج إعداد املعلم
واجتاهات تنوعت طرق برامج إعداد املعلم يف مؤسسات إعداده حبيث عكست فلسفة           

كل مؤسسة حنو الطريقة املثلى اليت جيب اختاذها يف تأهيل الطالب املعلم ، كما عكس هـذا                 
وهذا التنوع مل يكن وليد هـذه       . االختالف قدرات وإمكانات كل مؤسسة املادية والبشرية        

اللحظة بل كان قدميا ، ويدل ذلك على متسك كل مؤسسة إعداد بربناجمها ألهنا ترى فيـه                  
ومل يكن تطور برامج اإلعداد حبيث كل برنامج يلغي ما سبقه ،            . جيابيات ما يناسبها    من اإل 

وقد اتبعت  . بل تتطور حبيث كل برنامج يطور نفسه دون املساس بفلسفة الربنامج األساسية             
مؤسسات إعداد املعلم يف كليات التربية وكليات املعلمني عدة برامج إلعداد املعلم ، فهناك              

رنامج اإلعداد التكاملي للمعلم ، وهناك من يتبع الربنـامج التتـابعي ، وهنـاك               من يتبىن ب  
مؤسسات إعداد تبنت برنامج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم ، وبعضها اتبـع بـرامج                

وتناول الباحث هذه الربامج وأبرز مالحمهـا وصـفاا         . إعداد املعلم القائمة على الكفايات      
ا ، على النحو التايل الرئيسة ، وأهم اجيابياا وسلبيا :  

  : Composite System برنامج النظام التكاملي إلعداد املعلم: أوالً 
إن الطالب املعلم امللتحق مبؤسسات اإلعداد اليت تتبع هذا النظام يعلم منذ بداية دخوله             

. التـدريس   إليها أنه سيتخصص يف التدريس ، لذلك هذا الربنامج يعده بطريقة مشولية ملهنة              
والنظام التكاملي إلعداد املعلم يقوم على فلسفة تكامل مساقات اإلعداد فيما بينها ، وتقدميها   

املـساق   : فاملساقات املقدمة يف هذا الربنامج ثالثة وهـي         . يف وقت واحد بطريقة متدرجة      
 ية الـسعودية   كليات املعلمني باململكة العرب   و. املهين  املساق  ، و املساق التخصصي   الثقايف ، و  

   .د املعلم ، ولذلك تناوله الباحث بشيء من التفصيل النظام التكاملي إلعداتتبع 
  :مفهوم النظام التكاملي 
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من خالل املـساقات    عد الطالب املعلم    فالبد من أن ي   ،  ياً كان نظام اإلعداد ومنطه      أ  
بط الطالب كل ما يتعلمه     ويف النظام التكاملي تتناغم هذه املساقات فيما بينها ، فري         . الثالث  

   .يف املقررات الدراسية مبهنة التدريس اليت يعد من أجلها 
أن يتم إعداد املعلم يف مؤسسة تربويـة        : " ظام التكاملي يف إعداد املعلم      ويقصد بالن   

واحدة لعدد من السنوات حتددها طبيعة املرحلة ومستواها ، وحيصل الطالـب فيهـا علـى                
   )1(."مل من اجلوانب الثقافية واألكادميية واملهنية مكونات إعداده املتكا

 وثقافياً يف وقت    وتربوياً الطالب إعداداً علمياً     إعداد:" بأنه    وعرف النظام التكاملي كذلك     
   )2( " مع بعضها البعضاإلعدادواحد، فيأخذ الطالب املعلم املكونات الثالثة لربنامج 

هناك تكامل بني برامج ومناهج كليـات التربيـة         أن يكون   " ويقصد بالتكامل أيضاً      
  والعملي–  متطلبات اجلامعة- والكليات األخرى ، ويكون على أساس تالزم اإلعداد الثقايف       

 حبيـث   -اخل  .. رياضيات ، فيزياء ، كيمياء ، أحياء، لغة عربية ، لغة اجنليزية ، تـاريخ                 -
ويكـون  .  - علم النفس والتربية العملية   مواد التربية و   -املهين  يتكامل كل ذلك مع اجلانب      

هذا اإلعداد يف فترة زمنية واحدة متكاملة ومنتهية بدرجة واحدة ، حيث يقوم الطالب املعلم               
بدراسة املواد التخصصية والثقافية واملهنية بصورة متواكبة طيلة سنوات اإلعداد ليحصل على            

   . )3("اخل .. لفيزياء  أو يف ات أو يف اللغةدرجة البكالوريوس يف الرياضيا
 بأن النظام التكاملي إلعداد املعلم يف مؤسسات اإلعداد هو النظـام            وهلذا ميكن القول    
  يقبل فيه الطالب منذ التحاقه بالكلية أو املعهد على أساس أنه سيعد ليكون معلمـاً                 "الذي

ربوياً وثقافياً ملهنة   خالل سنوات الدراسة اليت يقضيها الطالب بكليته أو معهده يعد علمياً وت           
  )4(." التدريس 
فقط من أعضاء هيئـة     % 46.5  "ذكرت إحدى الدراسات أن نسبة مل تتجاوز      قد  و  

التدريس بكليات التربية التابعة للجامعات السعودية وافقت على أن تقتصر كليـام علـى              

                                                 
 ، المؤتمر الثاني إلعداد معلم التعليم العام بالمملكة العربية تطور إعداد المعلم في آليات المعلمين بالمملكة) هـ1413( حبيب ، ثروت عبدالباقي    )1

  .17ص .مكة المكرمة : السعودية ، جامعة أم القرى ، آلية التربية 
 320ص.المدينة المنورة ,  دار البخاري,  اإلسالمية المعلم من منظور التربية  إعداد) هـ  1415(بداهللا عبدالحميد ع,محمود   ) 2
 ، تقويم الجانب التخصصي من برامج إعداد معلمي ومعلمات الرياضيات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة) هـ1415( فقيه ، عبدالرحمن محمد  ) 3

  .37ص. مكة المكرمة : رة ، آلية التربية ، جامعة أم القرى رسالة ماجستير غير منشو
، السنة السابعة ،  ) 23(  ، دراسة منشورة في مجلة التربية الكويتية ، العدد إعداد وتمهين المعلم في آليات التربية) م1997( الديب ، فتحي  ) 4

  .93ص.الكويت : مرآز البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية 
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تابعي ال حيظـى    األخذ بنموذج اإلعداد التتابعي كوظيفة مستقبلية ، مما يعين أن النموذج الت           
 ، ويعين هذا تفضيل النظام التكاملي على النظام التتـابعي           )1(" .بقبول األغلبية من األعضاء     

   . املعلملدى مؤسسات إعداد
ملمارسة مهنة التعليم صفة املهنية ، جيب أن تتوفر         املعلم  يكتسب إعداد   من أجل أن    و  

   :)2( املعايري التالية  "يف النظام التكاملي
  .مستويات إعداد املعلم على أن يتم ذلك على املستوى اجلامعي توحيد  - 1
 .توازن برنامج اإلعداد يف جماالته الثالثة ، األكادميي واملهين والثقايف  - 2
 .التركيز على املفاهيم واملهارات التطبيقية والعملية  - 3
ملام بقيم  أن حيقق اإلعداد الثقايف للمعلم اإلملام بأبرز األحداث التارخيية ألمته ، واإل            - 4

 .جمتمعه ، والتعرف على خصائص ومتغريات العصر 
أن حيقق اإلعداد املهين التكامل بني املقررات التربوية والتدريب علـى الوسـائل              - 5

 .والتقنيات احلديثة يف إكساب مهارات التدريس 
أن حيقق اإلعداد األكادميي التركيز على املعرفة اليت يستفاد منها يف اجلوانب املهنية              -6

وإعداد املعلم يف ختصص رئيسي ومراعاة التغريات اليت حتدث يف مناهج الدراسة            ،  
  ."مبراحل التعليم 

     وفق النظام التكاملي  علمامل إعداد برنامج مكونات
ه يتكون من ثالث    إن املتتبع ملكونات برنامج إعداد املعلم وفق النظام التكاملي جيد أن            

  :جوانب رئيسة هي 
ويشمل املتطلبات العامة واليت يشترك فيها مجيع الطالب على          .  العام اإلعداد الثقايف  )1

اختالف ختصصام ، مثل مواد الثقافة اإلسالمية ، واللغة العربية ، واللغة االجنليزية ،              
 .واملواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء ، والرياضة ، واحلاسب اآليل 

إلعداد خيتص بإعداد الطالب ملهنة التدريس ، ويشترك         وهذا ا  .اإلعداد املهين التربوي     )2
مجيع الطالب يف هذه املواد ، ماعدا مواد طرق التدريس اخلاصة ، فيتم توزيع الطالب       

                                                 
العام بالمملكة  ، المؤتمر الثاني إلعداد معلم التعليم قضايا اإلعداد وعوائق التخطيط: معلم التعليم العام ) هـ1413(الزهراني ، سعد عبداهللا )  5

  .9ص.مكة المكرمة : ، جامعة أم القرى ، آلية التربية العربية السعودية
  ، المؤتمر الثاني إلعداد معلم التعليم العام لم التعليم العام بالمملكة العربية السعوديةاإلعداد األآاديمي لمع) هـ1413(غنايم ، محنى محمد  ) 1

  .8ص.مكة المكرمة : بالمملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، آلية التربية 
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ويشمل هذا اجلزء من اإلعداد املهـين  املـواد          .  حبسب التخصص على هذه املادة      
ـنفس         من أقسام كليات التربية ، مثل مواد علم ال        التربوية املقدمة    نفس ، وأصول التربية ، وعلـم ال

 .التربوي ، واإلدارة املدرسية ، واملناهج ، وطرق التدريس ، والوسائل التعليمية ، والتربية العملية 
 ويشمل إعداد الطالب يف التخصص الـذي سـيقوم         .اإلعداد األكادميي التخصصي     )3

 العربيـة ،    بتدريسه يف املدرسة ، فهناك ختـصص التربيـة اإلسـالمية ، و اللغـة              
وكل نوع من هذه التخصصات . والرياضيات، والعلوم بأنواعها ، والرياضة ، والفنية      

يدرس مواد ختصصية حبته ، حىت يكون ملماً بشكل كاف باملـادة الـيت سـيقدمها                
  .للطالب يف املدارس العامة سواء باملرحلة االبتدائية ، أو املتوسطة والثانوية 

  عداد املعلمأنواع النظام التكاملي إل
للنظام التكاملي يف إعداد املعلم أنواع يتم استخدامها يف مؤسسات إعداد املعلمـني               

   :)1(سواء باجلامعات أو الكليات أو املعاهد ، ومن هذه األنواع ما يلي 
النوع الذي يتم فيه قبول الطالب من قبل كلية اإلعداد وقيامها بإعداد الطالـب               - 1

 ويطبق  .وفق برنامج حمدد تقوم بوضعه وتنفيذه       ) تربوياً  ( ختصصياً وثقافياً ومهنياً    
 الـسعودية    اململكة العربية  هذا النوع يف بعض كليات التربية التابعة للجامعات يف        

لتابعـة  ا املعلمني   مثل كليات التربية باملدينة والطائف وأا واهلفوف ، ويف كليات         
 ).سابقاً ( لوزارة التربية والتعليم 

تقبل فيه كلية التربية الطالب وتقوم بالتنسيق مع الكليات املتخصصة          النوع الذي    - 2
باجلامعة لتقدمي مقررات التخصص هلؤالء الطالب حتت إشرافها وتتوىل بنفـسها           

ة امللك  كلية التربية جبامع   به   تأخذ وهذا النمط من اإلعداد      عملية اإلعداد املهين ،   
 .سعود بالرياض 

قسام العلمية املتخصصة قبول الطالب وإعـدادهم       النوع الذي تتوىل الكليات واأل     - 3
 وتتوىل كليات التربية تقدمي مقررات اإلعداد التربوي فقط دون أن            ، يف التخصص 

يكون هلا أي قول يف عملية اختيار الطالب ، وتأخذ ذا النمط كليـة التربيـة                
عي ، وتأخذ    قبل أن تتحول إىل النظام التتاب       ، جبامعة أم القرى مبكة املكرمة سابقاً     

                                                 
  .9ص.مرجع سابق ) هـ1413(الزهراني ، سعد   )1
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به كذلك جامعة امللك عبدالعزيز جبدة ، ولكن عن طريـق مركـز متخـصص               
  . لإلعداد التربوي ال يتبع لكلية التربية 

   :)1(وميكن كذلك تصنيف أنواع النظام التكاملي بصورة أخرى على النحو اآليت   
 إلعداديضم كليات التربية اليت تتوىل بنفسها اإلعداد األكادميي وا : الصنف األول - 1

   : ما يلي للطلبة املعلمني ، حيث تقوم فلسفة هذا النوع من الكليات علىالتربوي
ن املقررات األكادميية اليت يدرسها الطلبة يف كليات العلـوم أو اآلداب هلـا              إ  )  أ

  .أهداف مغايرة للمقررات األكادميية املماثلة اليت حيتاجها الطلبة يف كليات التربية 
  منـذ   يف سـنوات مبكـرة    له  دد  أن حي تطلب  يهنة معينة   أن إعداد الطالب مل   ) ب

فريتبط الطالب مبهنـة    . بأنه سيكون معلماً أو طبيباً أو مهندساً         باجلامعة   هالتحاق
وهـذا  . أثناء فترة إعداده ، ويكون على علم بالوظيفة اليت سيلتحق ا مستقبالً             

 وكـذلك يف    الصيدلة ، ويعمل به حالياً يف كليات الطب واهلندسة        النمط من اإلعداد    
 . كليات التربية اليت تتبع النظام التكاملي إلعداد املعلم 

يضم كليات التربية اليت تتوىل اإلعداد التربوي فقط للطالـب           :  الصنف الثاين  -2   
ويلتحق الطلبة بناء علـى     .  وليس هلا عالقة باإلعداد التخصصي أو العام         املعلم ، 

نسيق أو إشراف كليات التربية لدراسـة املـواد         ذلك بكليات العلوم واآلداب بت    
األكادميية التخصصية ، وهذا النوع من الكليات هو األكثر شيوعاً وانتـشاراً يف             

  . ، مثل كلية التربية جبامعة امللك سعود بالرياض العامل العريب 
   : استخدام النظام التكاملي إلعداد املعلم يف بعض دول العامل

عداد املعلم هو نظام علمي مطبق يف كليات التربية يف الكثري مـن             النظام التكاملي إل    
وختتلف . جامعات بالعامل ، وهذا يدل على أن هلذا النظام حضوراً كبرياً ، ومؤيدين كثريين               

. كيفية تطبيق هذا النظام من دولة ألخرى  ، فليس كل الدول تستخدمه بأسلوب واحـد                 
علم وفق الربنامج التكاملي يف بعض دول العامل علـى          وميكن عرض الطريقة املتبعة إلعداد امل     

                                                 
 ، ورقة عمل مقدمة في ندوة المرحلة االبتدائية ج إعداد معملي المرحلة االبتدائية لمدارس الغدتطوير برام) م1996( ابو لبدة ، عبداهللا يونس  ) 1

السنة السابعة ، الكويت  ) 21(  البعد التربوي ومتطلبات المرحلة ، المنعقدة في جمعية المعلمين بالشارقة ، مجلة التربية الكويتية ، العدد –التأسيسية 
 .70ص.
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في الواليات املتحدة األمريكية تستغرق مدة الدراسة العاديـة إلعـداد           ف"  : )1(النحو التايل   
  بشكل مركز    وخالل السنوات األربع يدرس الطالب مواد الثقافة العامة         .املعلم أربع سنوات  
جتماع التربوي  علم اال   التنمية البشرية ،    عن قررات إىل جانب دراسة م     ، يف العامني األولني  

وهذه املقررات يقوم بدراستها مجيع الطالب بالكلية بغـض النظـر عـن             . وفلسفة التربية   
   أما يف العامني الثالث والرابع ، فإىل جانب دراسة مواد التخـصص             .ختصصام األكادميية   

  ، ) ثانوي – متوسط   –ابتدائي  ( رحلة  كل م لفإن الطالب املعلم يعد من خالل برنامج خاص         
ومن . تربوية لإلعداد املهين      مقررات  ومقررات ثقافية ، و   ،  يشتمل على مقررات ختصصه     و

 ،ومدته مخـس سـنوات    ،   إلعداد املعلم يف اجلامعات األمريكية       جانب آخر هناك منط آخر    
طـوال الـسنوات     )  ، واملهـين   الثقايف ، والتخصصي  ( وتتوافر فيه جوانب اإلعداد الثالثة      

وبالنسبة للتربية العملية فيذهب الطالب ملدارس التدريب العملي ابتداء مـن العـام           . اخلمس
 وهذا النظام شبيه بالنظام األول ولكن خيتلف يف كيفية التطبيـق            .الثالث يف النظام التكاملي     
  .واملدة الزمنية املخصصة له 

ومعاهـد  ويف كليـات    ،   املستوى اجلامعي    يتم إعداد املعلم على   فإنه  يف اجنلترا   أما  و  
 ( QUS )املعلم املؤهل تسمى حيصل معلم املرحلة االبتدائية على شهادة و. التعليم العايل 

واملواد ، اد التخصص و بعد أن يكون قد أمضى أربع سنوات يف دراسة م ،للعمل ذه املرحلة
، أسبوعاً يف التربيـة العمليـة        ) 20(  وقضى ما ال يقل عن        ، الثقافية ، واملعارف التربوية   

ويعترب هذا النمط مـن اإلعـداد منطـا    .  ( BED )بعدها حيصل على الدرجة اجلامعية و
  . وخاصاً مبعلم املرحلة االبتدائية تكاملياً 
 ، ومعلـم املرحلـة األوىل       )الروضـة    ( ويف فرنسا يتم إعداد معلم ما قبل املدرسة         

 يف معاهد التعليم العايل ، واليت يطلق عليها          ،  من التعليم الثانوي   واحللقة األوىل ،  ) االبتدائية  (
 ومعلم ما قبل     ، وال يوجد فرق بني حمتوى اإلعداد  ملعلم املرحلة االبتدائية         . مدارس النورمال   

املدرسة ، سوى أن برنامج ما قبل املدرسة يوجه اهتماماً أكرب ملنهج منـو الطفـل النفـسي               
  .والفسيولوجي 

 وفقاً للنظام التكاملي بكليات     )االبتدائي   ( سويد يتم إعداد معلم املرحلة األوىل     ويف ال   
                                                 

، جامعة ) دراسة مقارنة ورؤية مستقبلية  ( إعداد المعلم العربي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين) م2000(د أحمد طنش ، علي السي ) 2
  .204 -188ص ص . مصر : حلوان ، آلية التربية ، المجلد السادس ، العدد الثاني 
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، ثقافيـة   مـواد   و،  حيث يدرس الطالب مواد ختصصية      . املعلمني ، ومعاهد إعداد املعلمني      
نفـس  فيـدرس   معلم املرحلة الثانية    وأما  .  برنامج التدريب العملي     ويؤدي،  ومواد تربوية   

بعض املواد اليت تركز على الناحيـة       لضافة  باإل  ، اد معلم املرحلة األوىل   مناهج ومقررات إعد  
  . التربوية واملهنية 

 على نظام الفـصلني   ،ويف أملانيا وشيلي وقربص يتم إعداد املعلم وفق النظام التكاملي 
نظام الساعات املعتمدة ، وتكون مدة اإلعداد ثالث سنوات للمرحلـة           على  أو  ،  الدراسيني  

  ." ئية ، وأربع سنوات للمرحلة املتوسطة االبتدا
ويف اململكة العربية السعودية يتم استخدام النظام التكاملي إلعداد املعلم يف كليـات               

املعلمني إلعداد معلم املرحلة االبتدائية ، وأما معلم املرحلة املتوسطة والثانوية فيتم إعداده وفق           
  .النظام التكاملي يف بعض اجلامعات السعودية 

املدة الزمنية اليت يقضيها الطالب املعلم يف مؤسسة اإلعداد         ) 2(ويوضح اجلدول رقم      
نسبة توزيع املقررات على    ) 3(بعض دول العامل وفق النظام التكاملي ، كما يوضح اجلدول           

  ) .التخصصي ، والثقايف واملهين (مساقات اإلعداد التكاملي الثالثة 
  

   )1( يف بعض دول العامل لتكاملي للمعلم يوضح مدة اإلعداد ا )2 ( جدول

معلم رياض   الدولة
  االطفال

  املرحلة الثانوية  املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

   سنوات4   سنوات3   سنوات4  قربص

   سنوات4  سنوات 3  = =  تشيلي

   سنوات4- 3   سنوات4 – 3  = =  املانيا

   سنوات4   سنوات4  = =  امريكا

   سنوات4   سنوات4  = =  بريطانيا

   سنوات4   سنوات3 -4  = =  فرنسا

   سنوات4   سنوات4  = =  بريو

  أمجعت معظم دول العامل على
 سنوات للمعلـم العـادي4  ) أ

  سنوات  ) 5( ماعدا الصني 
   سنوات للمعلم املتخصص 5  ) ب

   سنوات4   سنوات4   سنوات4  = =  السعودية
   سنوات4   سنوات4   سنوات4  = =  الكويت

  
  

                                                 
  .  ، الدار المصرية اللبنانية بنية العملية التعليمية التعلميةسياسات وبرامج إعداد المعلم العربي ، و ) م1996( غنيمة ، محمد متولي  ) 1
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ن اجلدول السابق أن مدة إعداد معلم املرحلة االبتدائية يف أغلب الدول هي ويالحظ م  
أربع سنوات ، وهذا يدل على أن هذه املدة كافية إلعداد معلم مؤهل تربوياً بشكل جيد 

  .للعمل يف مهنة التدريس باملرحلة االبتدائية 
  
  

  )2( )1( وانب الثالث يوضح توزيع مقررات اإلعداد يف النظام التكاملي على اجل)3 ( جدول

  اجلانب املهين  اجلانب التخصصي  اجلانب الثقايف  الدولة

   %10  %90  اليابان

  %19.1  %67.7  %12.2  ايران

   %20  %80  لنداف

  امريكا  االبتدائي
  املتوسط والثانوي

50%  
50%  

23%  
33%  

27%  
17%  

  %25  %62.5  %12.5  تركيا

  الدول املتقدمة ابتدائي
  ثانوي

10-20%  
5- 15%  

20-30%  
60-70%  

60-70%  
20-30%  

  مقترح للدول العربية ابتدائي
  ثانوي

10%  
10%  

25%  
65%  

65%  
25%  

  

   :اجيابيات النظام التكاملي
من خالل العرض السابق للنظام التكاملي يف إعداد معلم املرحلـة االبتدائيـة                 

كن توضيح هـذه    نستطيع الوقوف على بعض اإلجيابيات اليت تكمن يف هذا النظام ، ومي           
 :   )3 (اإلجيابيات على النحو التايل

                                                 
  .  مرجع سابق )م2000(طنش ، علي السيد أحمد   )1

   . ، دراسة تقويميةإعداد المعلم وتدريبه في الكويت) هـ 1410( الشيخ ، عبداهللا محمد ، ومحمد عزت عبدالموجود ، وآافية رمضان   ) 2
  : انظر آًال من   )3

     . مرجع سابق )م2000(ش ، علي السيد أحمد طن -
 .مرجع سابق ) هـ1413(الزهراني ، سعد  -
 . مرجع سابق  )هـ1413(غنايم ، محنى محمد  -
 .مرجع سابق )هـ1415( فقيه ، عبدالرحمن محمد  -
  .مرجع سابق) م1997( الديب ، فتحي  -
تب التربية العربي لدول  ، مك التعليم في دول الخليج العربيةمهنة) هـ 1413(عبدالجواد ، نور الدين محمد ، ومصطفى محمد متولي  -

 الرياض:الخليج 
 ، حبث منشور مبجلة كلية التربية ، العدد السادس ، جامعة امللك             املعلم ومتطلبات إعداده يف احلياة املعاصرة     ) هـ1401( شكري ، أمحد ابراهيم      -

 .جدة : عبدالعزيز 
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 األمـر   يف النظام التكاملي هناك تزامن بني اإلعداد التخصصي مع اإلعداد املهين ،            - 1
 . منذ التحاقه بكلية التربية بأنه سيصبح معلماً  بأن يعرفلطالبالذي يسمح ل

 يف سـد    وا  مهايس، ف النظام التكاملي يساعد على ختريج أعداد كبرية من املعلمني           - 2
  . يف سوق العمل التربوي احلاجة املتزايدة 

3 - ية من  ن هذا النظام السلطات التعليمية املسئولة من التحكم يف اإلعداد املطلوب          كّم
 .ومن حيث الكيف املعلمني يف املستقبل من حيث الكم 

والعمـل علـى    ،  النظام التكاملي يقوم بربط اإلعداد التخصصي باإلعداد املهين          - 4
 .وتوجيههما حنو مهنة التدريس ، لتعمق فيهما ا

كاملي يخرج معلماً مؤهالً يف املادة العلمية ، ويف نفس الوقت مـؤهال             النظام الت  - 5
 .تربوياً ، مما يساهم يف صقل مهارات املعلم يف التدريس تأهيالً 

بني يف  ل مشكلة فشل النظام التتـابعي يف اسـتقطاب الـراغ          النظام التكاملي حي   - 6
مـن  قلل  وهذا ي . باجلامعة   ملهنة التدريس منذ التحاقهم   ، وذلك جبذم    يسالتدر

 .مشكلة التسرب من مهنة التعليم كما هو احلال يف النظام التتابعي 
واإلعـداد  التخصـصي   بالتوافق بني اإلعداد    النظام التكاملي إلعداد املعلم يتميز       - 7

يف نفس الوقت يـتم     لمية ، و  الطالب عن املادة الع   ففي هذا النظام ال يبتعد      . املهين
 .  االستعداد ملهنة التدريس ، وتقبلها  على ته ساعديئته وم

، واجلهود املبذولة من حيث التكاليف املادية ، النظام التكاملي أقل تكلفة اقتصادياً  - 8
 . بالنظام التتابعي إذا متت مقارنته

، ه حنو احترام املهنة     خالل سنوات الدراسة ميكن تنمية االجتا     يف النظام التكاملي و    - 9
 . وتنمية الشعور بالوالء للمهنة ، وللعاملني فيها ،واكتساب القيم االجيابية املرتبطة ا 

 التخصص األكـادميي وفـق      يف مساق ربنامج  الختطيط  يف النظام التكاملي ميكن      -10
 .لني عن جمال اإلعداد التربوي اجات الدارسني ، وبالتعاون مع املسئواحتي

 حبيث ميكن أن يبدأ به الطالب        ، تنظيم برنامج التربية العملية   م التكاملي   يتيح النظا  -11
                                                                                                                                                         

دراسة استطالعية لتحديد مستوى األداء الوظيفي للمعلمين المتخرجين حسب النظام ) هـ1413( حريري ، هاشم وعبدالحكيم موسى  -
 ، المؤتمر الثاني إلعداد معلم التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،  الطائف– جدة –التكاملي والنظام التتابعي في مدن مكة المكرمة 

  .مكة المكرمة: جامعة أم القرى ، آلية التربية 
تقويم الجانب التخصصي من برامج إعداد معلم الرياضيات بكليات المعلمين من وجهة نظر الخرجين ) هـ1420( الشهري ، مانع علي  -

  .مكة المكرمة:  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، آلية التربية ، جامعة ام القرى وأعضاء هيئة التدريس
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 .يف مرحلة مناسبة قبل التخرج 
الطالب على اتصال مستمر يف دراسـة مـواد التخـصص           النظام التكاملي جيعل     -12

 وال يضطر إىل أن يقطعها ملدة قد تزيد عن عام            ، سنوات الدراسة حىت التعيني   األكادميي طوال   
 . تفرغ بعد التخرج لدراسة املقررات التربوية للحصول على الشهادة اليت تؤهله تربوياً لو أنه

 أثناء تدريسها للطـالب ممـا       مادة التخصص النظام التكاملي يساعد على متهني       -13
 .يساهم يف إعداده ملهنة التدريس 

النظام التكاملي ميكننا من التجاوب مع حاجـات اتمـع مـن املدرسـني يف                -14
 .ت املختلفة دون التعرض ملنافسة خارجية على اجتذاب اخلرجيني إىل مهن أخرى التخصصا

من إعداد معلم يف التخصص ألكثر من مادتني إذا لزم األمر           ميكن  النظام التكاملي    -15
 .يف املدارس اليت تعاين العجز يف أعداد املعلمني 

الكليـة أهنـم    بعرف الطالب املعلمون منذ التحاقهم بالدراسة       يالنظام التكاملي    -16
هذه املعرفة جتعلهم متكـيفني مـع متطلبـات املهنـة           سيتخرجون معلمني ، و   

 . ويؤهلون أنفسهم بكفايات املهنة وتقاليدها ،وصعوباا
 العقـل  النظام التكاملي يتيح الفرصة لالنتشار والتداخل الثقايف املعريف املعلومايت ب          -17

 اًب يف الشعب املختلفة ميثل مناخ     البشري ، فاالحتكاك املباشر وغري املباشر بالطال      
 .ال ميكن حتقيقه بالنظام التتابعي هذا و ، البشري لعقل  لتغذية ااًرائع

النظام التكاملي يوفر القدرة على تشرب مواد اإلعداد التخصصي واملهين بفـضل             -18
 .طول املدة الزمنية 
   :سلبيات النظام التكاملي

يت تكمن يف النظام التكاملي إلعداد معلـم        على الرغم من تلك اإلجيابيات الكثرية ال        
املرحلة االبتدائية ، إال أن هناك العديد من السلبيات اليت تكمن يف هذا النظام ، واليت ينبغـي                  

  : )1( ولعل أهم هذه السلبيات ما يلي. التنبه إليها 
                                                 

  : انظر آًال من   )1
  .  مرجع سابق )م2000(طنش ، علي السيد أحمد  -
 .مرجع سابق ) هـ1413(الزهراني ، سعد  -
 .مرجع سابق )هـ1415( فقيه ، عبدالرحمن محمد  -
  .مرجع سابق) م1997( الديب ، فتحي  -
 . مرجع سابق ) م1996( أبو لبدة ، عبداهللا يونس  -
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   ، وهـذا    على حساب اإلعداد املهين    يكوناإلعداد األكادميي   يف النظام التكاملي     - 1
يف ، خاصـة أن الطـالب        على مستوى إعداد املعلم يف املساق املهين         ثر سلباً يؤ

  .املواد التخصصية الغالب يكون تركيزهم أكرب على 
 ال يكـون لكليـة       ، والذي  لنظام التكاملي  ا ع  انومن العيوب املوجودة يف أحد أ      - 2

ت فقط يف تقدمي مقـررا    دورها   وينحصر   الطالب املعلمني ،  دور يف قبول    التربية  
 :، ومن األمثلة على تلك العيوب ما يلي اإلعداد التربوي 

ن الكليات غري املتخصصة تربوياً هي اليت حتدد كمية الطالب الـراغبني يف             إ  ) أ
 كليـات   أخذ برامج اإلعداد التربوي من كلية التربية دون مراعاة إلمكانات         

  .وطاقاا التربية 
أن اختيار   و  ، اساً للتدريس ن التخصص يف مثل هذه الكليات غري موجه أس        إ) ب  

واستعدادام ،   وقابليتهم    ،  وصالحيتهم  ، متهمء فيه مال  وقبول الطالب ال يراعى   
 ومبـا أن    .ت تتعلق بالتخصص العلمي      بقدر ما يراعي فيه اعتبارا      ، ملهنة التدريس 

يف عملية انتقاء الطالب فقد دخل إىل مهنة التعليم من          عالقة  كلية التربية ليس هلا     
 هذه النموذج عينات من الطالب ال تتوفر فيها احلد األدىن من الـصالحية              خالل

  .لتدريس للعمل يف مهنة ا
استمرار الصراع بني التربويني وأعضاء هيئة التدريس       النظام التكاملي يساعد على      - 3

 وهذا  . األهم لدى الطالب     منهم يرى أن ختصصه هو    كل  ف  ، يف ااالت األخرى  
 الطالب ، منها النظرة الدونية لبعض املقررات على حـساب           يترك أثاراً سيئة على   

 . مقررات أخرى 
، يعطي اهتماماً أكرب ملواد التخـصص األكـادميي         جيعل الطالب   النظام التكاملي    - 4

 .ويعتربها مواد ثانوية غري أساسية ، يهمل املواد التربوية وبالتايل 
أهنا مسئولة عن ضعف الطلبة     كليات اإلعداد ب  النظام التكاملي كان سبباً يف اام        - 5

يف النواحي األكادميية التخصصية ، بسبب كثرة املواد التربويـة وكثـرة            املعلمني  
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 .متطلباا 
مدة اإلعداد التخصصي يف النظام التكاملي غري كافية مـن وجهـة نظـر              نعترب   - 6

 .، ويتطلب هذا زيادة مدة اإلعداد للمعلم خاصة يف املساق التخصصي املختصني 
 مستمر بني املهنيني واملختصني يف العلـوم واآلداب         م التكاملي سبب صراع   النظا - 7

 .حول األوزان النسبية ملقررام يف النظام التكاملي 
 ال تصل إىل نفس     تؤثر على املواد التخصصية اليت    قد    اإلضافية وجود املواد التربوية   - 8

شتت تركيز   بسبب ت  .املستوى الذي حتققه الكليات اجلامعية املتخصصة األخرى        
الطالب بني املواد التخصصية العلمية ، وبني املواد التربوية اليت يدرسها يف الوقت             

 .نفسه 
، سـنوات    ) 4 (  بشكل عام يف النظام التكاملي هي      إن مدة اإلعداد ملهنة التعليم     - 9

سنوات ، ألنه كلمـا      ) 5( وء النظام التتابعي    أقل من مدة اإلعداد يف ض     وتعترب  
 .داد كلما كان ذلك أفضل زادت مدة اإلع

وإن كانت تتخـذ    تكرار املفردات يف املقررات التربوية يف النظام التكاملي حىت           -10
 .عناوين خمتلفة 

ـ            بعد  و    هعرض أهم مالمح برنامج إعداد املعلم وفق النظام التكاملي وأبـرز إجيابيات
  : ط التالية يف النقا، موضحة خبالصة عامة عن هذا الربنامج  ميكن اخلروج وسلبياته ،

 وحتقيـق   يعمل على مجع العناصر املنفـصلة     " ن النظام التكاملي إلعداد املعلم       إ - 1
 ذات العالقـة  وإجياد نقاط تقاطع وتالقي بني قطاعـات العمـل    التالحم بينها ،    

املشتركة ، فاملواد التربوية تتكامل مع مواد التخصص  ومـواد اإلعـداد العـام               
  . )1(". وتوجهها حنو عملية التدريس 

 عن كليات التربية بالعـامل      نياملسئولالنظام املفضل لدى    " إن النظام التكاملي هو      - 2
املة لكل أبعاد شخـصية املعلـم ،         يساهم يف التنمية الش    ألن هذا النظام  .  العريب
  .  )2(  "كنه من أداء وظيفته على أكمل وجهومي

 ،   ال تقل عن أربع سنوات     كليات التربية ملدة  عند تطبيقه يف    " إن النظام التكاملي       - 3
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وكل مهنة  . فإن ذلك يساعد على توفري الكفايات العالية اليت تتطلبها مهنة التعليم            
حتتاج بالضرورة إىل مؤسسة إلعداد أفرادها بشكل شامل ، ومؤسسات إعـداد            

  . )1( "تكامليالنظام اً وعملياً وأكادميياً إذا اتبعت الاملعلم نظريالطالب تعد املعلم 
فيما واتضح هذا التأثر    ،   اليت تستخدمه    لى كليات التربية  عأثر  النظام التكاملي   إن   - 4

 : يلي
صالحية كبرية يف قبول الطالب ، ووضع الشروط املناسبة         مت إعطاء كليات التربية     ) أ  

املعلم ، ومل يكن    التربية هي الوحيدة اليت تعد      إذا كانت كلية    خاصة  لسياسة القبول ،    
  .كليات األخرى هناك مشاركة من ال

 ، وليـست  يان مستقلإن النظام التكاملي أكد للجميع أن كليات التربية هي ك  ) ب  
فاألطباء يتخرجون من كليات الطب فقط ، واملهندسـني مـن           . كلية مساندة فقط    

 فقط ، وكليات التربية قادرة إذا اتبعت النظام التكاملي على ختـريج              كليات اهلندسة 
  .اجة لكليات أخرى تساندها ها دون احلاملعلمني من

كليات التربية هي األقدر على معرفة احتياج املعلم من كفايات ومهـارات ،              إن   )ج
. ويف نفس الوقت هي األقدر على معرفة احتياجات الطالب وميـوهلم واجتاهـام              

، ذلك فالنظام التكاملي هو أنسب      لذلك فهي أنسب من يضع برنامج ألعداد املعلم         
  .املعلم حيث يعطي هامشاً كبرياً من احلرية ملخططي برامج اإلعداد نظام إلعداد 

تخرج شبه مضمونة ، فهو ليس       الوظيفية للمعلم امل   إن النظام التكاملي جعل الفرص     -5
  . رىيقل تسرب املعلمني للمهن األخمهنة التعليم ، وذا  مهنة يتطلع إليها سوى لديه

رية جداً على إجياد روح االنتماء والوالء لدى        النظام التكاملي يساعد بدرجة كب    إن   -6
 ، ألنه يتشرب حبها يف نفـسه منـذ الـسنوات األوىل             املعلم جتاه مهنة التعليم وحبها    

  . لاللتحاق بكليات التربية 
يوفر املال والوقت واجلهد إلعداد املعلم ، فبدالً من دراسة أربـع   إن النظام التكاملي     -7

، نـستطيع أن    تربوياً   مث سنة خامسة من أجل إعداد معلم          ، سنوات وفق النظام التتابعي   
   . إذا اتبعنا النظام التكاملي يف أربع سنوات أكادميياً ومهنياًنعد معلم
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 توزيع مفردات اإلعداد املهين على مدى أربع سـنوات ،          إن النظام التكاملي مت فيه        -8
مرار والتتابع ، وهذا أفضل كثرياً      التكامل واالست : األساسية مثل   حيقق مبادئ التعلم    وهذا  

 يف النظام التتابعي ، فيحدث التداخل ودراسة بعض املقررات          من ضغطها يف سنة واحدة    
  .قبل دراسة متطلباا 

، سيبقى مـستمراً   التتابعي إلعداد املعلم     ال حول أفضلية النظام التكاملي أم     دإن اجل  -9
هي احملك الرئيس لتحديد أي النظامني يـتم        وتبقى إمكانيات  الدول وحاجاا ، وظروفها ،         

  .استخدامه يف مؤسسات إعداد املعلم ، فاهلدف هو إعداد املعلم الكفء لعملية التدريس 

   : النظام التتابعي إلعداد املعلم برنامج:ثانياً 
إن أغلب مؤسسات إعداد املعلم تتبع نظامني مشهورين ، األول هو النظام التكاملي              

ابقاً ، والثاين هو النظام التتابعي ، والذي يدرس فيه الطالب اجلـامعي أربـع               الذي مر بنا س   
سنوات يف كليته التخصصية ، مث يلتحق يف السنة اخلامسة بكلية التربية ليتم إعداده لعمليـة                

  . يف سنة واحدة يدرس ا كل املقررات التربوية يف هذا الربنامج التدريس ، وتتم عملية اإلعداد هذه
النظام الذي يتم إعداد املعلم فيه على مرحلتني ،         " ظام التتابعي إلعداد املعلم  هو       والن  

يتحصل الطالب املعلم يف املرحلة األوىل على درجة اإلجازة اجلامعية يف التخصص البحت ،              
ويـستكمل  . حبيث يكون قد استكمل متطلبات اإلعداد الثقايف والتخصص يف هذه املرحلة            

ملهين يف املرحلة الثانية يف إحدى كليات التربية ، أي أن اإلعداد املهين يتبع              متطلبات اإلعداد ا  
  .)1(" اإلعداد التخصصي والثقايف يف ضوء هذا النظام 

النظام الذي يبدأ فيه إعداد املعلم يف املادة العلمية يف          " كما يعرف النظام التتابعي بأنه        
، مث ينتهي بفترة اإلعداد     ) لوم ، أو اآلداب     كلية الع ( أحدى كليات اجلامعة املتخصصة مثل      

  .)2(" التربوي املهين الذي تقوم به كليات التربية 
بأنه النظام الذي يلحق به الطالب بكلية التربية بعـد          " ويعرف النظام التتابعي كذلك       

خترجه من اجلامعة ويدرس ملدة سنة أو أكثر للحصول على دبلوم عام يف التربيـة ويتركـز                 
  .)3(" داد يف هذه السنة على اجلانب املهين التربوي للمعلم اإلع
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ويالحظ من التعاريف السابقة للنظام التتابعي إلعداد املعلم أهنا أمجعت على أن هـذا                
مث . النظام يتعامل مع الطالب املعلم الذي درس يف اجلامعة أربع سنوات يف الكليات العلمية               

وهذا يعـين أن قبـول      . تعده يف سنة واحدة ملهنة التعليم       بعد ذلك يلتحق بكلية التربية اليت       
دخول الطالب لكليته سيتم بناء على شروط ومواصفات خاصة للكلية امللتحق ا ، ولـيس               

وهذه تعترب مشكلة إذا أجربت كليات التربية على تأهيل هذا          . على أساس أنه سيصبح معلماً      
 ومن مث يتخرج الطالب بشهادة جامعيـة        الطالب بغض النظر عن صالحيته ملهنة التدريس ،       

وهذا فيـه   . تربوية معتمدة أمام اجلهات احلكومية أن حاملها معد إعداداً جيداً للعمل معلماً             
إجحاف حبق كليات التربية اليت مل يؤخذ برأيها منذ البداية يف قبـول الطالـب مث ألزمـت                  

 صمم على أساس تقدمي كـل املقـررات         عيومن املالحظ أيضاً أن الربنامج التتاب     . بإعداده تربوياً   
التربوية مبا فيها التربية العملية يف سنة واحدة فقط ، وهذا يسبب ضغطاً كبرياً على الطالـب                 

ذكـرت  كما  . وعدم التدرج معه يف تقدمي املعلومات العلمية ، فكلها تقدم يف وقت واحد              
ة التدريس بكليـات    فقط من أعضاء هيئ   % 46.5  "إحدى الدراسات أن نسبة مل تتجاوز     

التربية التابعة للجامعات السعودية وافقت على أن تقتصر كليام على األخذ بنموذج اإلعداد             
  )1(." التتابعي كوظيفة مستقبلية ، مما يعين أن النموذج التتابعي ال حيظى بقبول األغلبية من األعضاء 

  : استخدام النظام التتابعي إلعداد املعلم يف بعض دول العامل
 لتهيئة الكوادر التعليميـة ، املؤهلـة        – غالباً   –يستخدم النظام التتابعي إلعداد املعلم        

  . تأهيالً علمياً ومهنياً للتدريس يف املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 
وبالنظر إىل استخدام هذا النظام ، ومدى انتشاره ، نالحظ أن الكثري من دول العامل                 

عداد املعلم ، فالواليات املتحدة األمريكية تستخدم هذا النظام إلعـداد           تقوم باألخذ به يف إ    
حيث إن هذا النظام مدته مخس سنوات ، ختصص فيه الـسنوات األربـع األوىل               " معلميها  

لإلعداد الثقايف واإلعداد التخصصي ، فيما ختصص السنة اخلامسة بالكامل لإلعداد التربوي            
املرحلة الثانوية يدرس دراسة أكادميية للحصول على الدرجـة         ويف اجنلترا فإن معلم     . املهين  

اجلامعية ، مث يتبعها دراسة تربوية ملدة عام ، مبا فيها التربية العملية ملدة ال تقل عن مخسة عشر 
ويف فرنسا فإن معلم املرحلة     . أسبوعاً يكون لطالب بعدها مؤهالً للعمل كمعلم يف املرحلة الثانوية           
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عداده يف مراكز التعليم اإلقليمية بعد حصوله على الدرجة اجلامعية ، ويتلقى يف هذه املراكز اإلعـداد                 الثانوية يتم إ  
أما يف أملانيا فيتم إعداد معلم املرحلة االبتدائية والثانوية          .س الثانوية   اراملهين الذي يؤهله للعمل يف املد     

  .)1(" ألكادميي ، والثانية تشمل اإلعداد املهين  والتكنولوجية على مرحلتني ، األوىل تشمل اإلعداد االعامة
وأما يف اململكة العربية السعودية فال يستخدم النظام التتابعي إلعداد املعلم إال يف كلية                

حبيث . التربية جبامعة أم القرى ، حيث تقدم الكلية دبلوماً عاماً يف التربية وفق النظام التتابعي                
ت يف الكليات املتخصصة باجلامعة ، مث يلتحق بكلية التربيـة           يدرس الطالب املعلم أربع سنوا    

  .لدراسة اإلعداد التربوي يف السنة اخلامسة 
   :أنواع النظام التتابعي

يتشكل النظام التتابعي من عدد من األنواع ، وكل نوع له مفهومه وغاياته ، وميكن                 
   " :)2(توضيح ذلك على النحو التايل 

ويقصد به تفرغ الطالب للدراسة بإحـدى كليـات          : النظام التتابعي ارد   )1
اجلامعة ملدة أربع سنوات ، حيصل بعدها على الشهادة اجلامعية يف التخصص            

مث يلتحق الطالب بعدها بكلية التربيـة لدراسـة         . العلمي الذي درسه بكليته     
دبلوم تربوي ما بعد البكالوريوس ، ملدة سنة واحدة ، يتم تأهيله تربوياً ، حىت               

  .يصبح صاحلاً للعمل يف مهنة التدريس ، ومينح بعدها إجازة تدريس 
 ويقصد به التحاق الطالب منذ خترجه من الثانوية العامة          :النظام التتابعي الوظيفي     )2

حسب التخصص على أن يدرس يف الوقت       ) اآلداب أو العلوم    ( بإحدى  الكليتني    
 ."ة يئه ملهنة التعليم نفسه ويف بعض الفصول الدراسية مساقات تربوية معين

وبالنظر لكال النوعني جند أن النوع األول هو التطبيق احلقيقي ملفهوم الربنامج التتـابعي ، أمـا                 
النوع الثاين فهو يف الواقع ممارسة للنظام التكاملي ، فدراسة الطالب بكليته التخصصية ويف نفس الوقت                

إال إذا قلنـا أن     . ام التتابعي بل يتبع النظام التكـاملي        يدرس مقررات تربوية هو يف احلقيقة ال يتبع النظ        
الطالب يدرس يف السنوات الثالث األوىل مقررات ختصصية حبتة ، مث يف السنتني األخريتني يبدأ بدراسة                
املقررات التربوية جبانب بقية املقررات التخصصية ، فهنا ميكن القول إن هذا أسلوباً يف تطبيـق النظـام                  

  .التتابعي 
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   :جيابيات النظام التتابعي إلعداد املعلمإ
من خالل العرض السابق للنظام التتابعي يف إعداد معلم املرحلة االبتدائية نستطيع الوقوف             

  :)1(النظام ، وميكن توضيح هذه اإلجيابيات على النحو التايل على بعض اإلجيابيات اليت تكمن يف هذا 
  .فرصة للطالب لتكريس جهده يف مادة ختصصه قبل إعداده تربوياً ال النظام التتابعي إلعداد املعلم يتيحإن  )1
، مما  ، حيث أصبحت أربع سنوات كاملة       زيادة فترة اإلعداد التخصصي     إن النظام التتابعي يساعد على       )2

 .ينتج عنه إعداد معلمني مؤهلني يف جمال ختصصهم بشكل جيد 
 جهودها على الـربامج التربويـة       إن النظام التتابعي يمكّن كليات التربية من تركيز        )3

ولـيس  . واملناهج اليت حتقق األهداف املنشودة اليت وجدت هذه الكليات من أجلها            
عن طريق إقحامها يف ختصصات عملية حبتة ، فدور هذه الكليات ينحصر يف العلـوم               
التربوية ، وأما الفيزياء والرياضيات واللغة العربية والعلوم الـشرعية فلـها كلياـا              

  . ملتخصصة ا
إن النظام التتابعي ساعد وزارة التربية والتعليم على عالج مشكلة املعلمـني الـذين               )4

فيتيح هذا النظام الفرصة إلعادة     . اخنرطوا يف مهنة التدريس دون إعداد تربوي مهين         
 .تأهيل املعلمني تربوياً يف سنة واحدة 

د املعلمني ، وبالتايل ميكـن      إن النظام التتابعي يساعد على حل مشكلة العجز يف أعدا          )5
الزراعـة والتجـارة    : هذ النظام من إعداد معلمني من خرجيي كليات مهنية مثـل            

ولكن هذه اإلجيابية مل تعـد      . واهلندسة ، بعد تأهيلهم تربويا للعمل يف مهنة التعليم          
 .ذات أمهية بسبب وفرة املعلمني املتخرجني حالياً من مؤسسات اإلعداد 

تابعي ساعد على القضاء على اجلدل القائم داخل اجلامعات بني كليـات            إن النظام الت   )6
حيث التربية والكيات التخصصية األخرى ، والذي كان موجوداً يف النظام التكاملي ،      

   .كل كلية ترى أهنا األهم والبد من زيادة عدد الساعات املخصصة هلا يف الربنامج 
 للخرجيني اجلامعني غري املختصني بالتعليم ،        إن النظام التتابعي ساعد على إعطاء فرصة       )7

                                                 
  : انظر آًال من   )2

  . 195، ص  مرجع سابق )م2000(طنش ، علي السيد أحمد  -
  .80مرجع سابق ، ص ) م1999( طعيمة ، رشدي  -
  .39، ص مرجع سابق )هـ1415( فقيه ، عبدالرحمن محمد  -
 .114مرجع سابق ، ص ) هـ1423( المطرودي ، عبداهللا   -
  .99مرجع سابق ، ص ) هـ 1413(عبدالجواد ، نور الدين محمد ، ومصطفى محمد متولي  -
  .134مرجع سابق ، ص ) هـ1401( شكري ، أحمد ابراهيم  -
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لاللتحاق مبهنة التعليم ، يف ظل ضيق فرص العمل يف بعض دول الـوطن العـريب ،                 
فعندما يلتحق اخلريج ذا النظام فإنه يتاح له البحث عن وظيفة ثانية غري تلك الـيت                

 . درسه ختصصها يف اجلامعة 
   :سلبيات النظام التتابعي إلعداد املعلم

على الرغم من تلك اإلجيابيات اليت تكمن يف النظام التتابعي إلعداد معلـم املرحلـة                 
االبتدائية ، إال أن هناك العديد من السلبيات اليت تكمن يف هذا النظام ، واليت ينبغي التنبـه                  

   :)1( ولعل أهم هذه السلبيات ما يلي. إليها 
وي ، حيث ينظرون إليه على أنه إشغال         عدم جدية الكثري من امللتحقني بالدبلوم الترب       )1

  .لوقت فراغهم حلني العثور على وظيفة يف التخصص األصلي 
إن النظام التتابعي زاد عبء املصروفات املالية ، واليت ترتبت على طول املدة الزمنيـة                )2

املخصصة ألعداد املعلم وفق للنظام التتابعي ، حيث زادت سنة كاملة مقارنة بالنظام             
  .التكاملي

ـام      ، فال ينمى هذا االنتماء       باالنتماء ملهنة التعليم  املعلم  ال يشعر الطالب    يف النظام التتابعي     )3  إال خالل ع
 .، وهي مدة قليلة جداً دراسي واحد فقط 

ن النظام التتابعي ال يساهم  يف تنمية امليول واالجتاهات والقيم اإلجيابية حنـو مهنـة                إ )4
 .التدريس والعاملني فيها 

 من املواد اليت سوف يقوم       العلمي التتابعي فرصاً للتمكن  وفق النظام   يح الدراسة   ال تت  )5
 .املعلم بتدريسها ، واليت ال تزيد معرفته ا عما درسه عندما كان تلميذاً يف التعليم اإلعدادي أو الثانوي 

 .ال يتيح هذا النظام اال بشكل واسع للتكامل بني املادة العلمية وطرق تدريسها  )6
يؤدي الربنامج التتابعي إىل تسرب املتميزين من اخلرجيني وعدم التحاقهم مبهنة التعليم،             )7

                                                 
  : انظر آًال من   )1

  .10مرجع سابق ، ص ) هـ1413(الزهراني ، سعد  -
  .39، صمرجع سابق )هـ1415( فقيه ، عبدالرحمن محمد  -
 .93 ، ص مرجع سابق) م1997( الديب ، فتحي  -
  .195 مرجع سابق ، ص  )م1996( غنيمة ، محمد متولي  -
 .185مرجع سابق ، ص ) م1999(طعيمه ، رشدي  -
 .257مرجع سابق  ص ) م2001(آتش ،  ، محمد  -
 .380، ص مرجع سابق )هـ1413( حريري ، هاشم وعبدالحكيم موسى  -
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 . بسبب طول مدة الربنامج ، وبسبب كثرة اخليارات الوظيفية لديه 
أن دراسة الطالب املعلم يف كليات التخصص واليت تسبق اإلعداد املهين غري مصممه              )8

ل الطالب ال يراعى فيه صـالحيتهم ملهنـة         فاختيار وقبو . يف األصل ملهنة التدريس     
التدريس ، بقدر ما يراعي فيه اعتبارات تتعلق بالتخصص العلمي ، مما يترتب عليـه               
التحاق بعض الطالب مبهنة التدريس ، وعدم توفر احلد األدىن من معايري صـالحية              

 .التدريس لديهم 
 لقلة املواد التربويـة الـيت       يقلل النظام التتابعي من فرص النجاح يف التربية العملية ،          )9

 . ملقررات أخرى درسها الطالب قبل التربية العملية ، ولتزامن التربية العلمية مع الدراسة
إن التدريس عملية مركبة ، وال ميكن اختزال مكونات إعدادها يف جمموعـة مـن                )10

ألن هؤالء لطالب قضوا أربـع      . املقررات التربوية اليت تقدم للطالب يف عام واحد         
وبالتايل فـإن   . سنوات يف دراسات ختصصية بكليات ليس من أهدافها إعداد املعلم           

اختزال مدة إعدادهم تربوياً يف سنة واحدة هو تبسيط أكثر من الالزم لعملية التدريس         
  . املعقدة 

إتباع النظام التتابعي ال يراعي مبدأ التتابع املعريف يف اال التربوي ، فيصعب دراسة  )11
 دراسة متطلباا من املواد األخرى يف سنة واحدة بل أحياناً يف نفس الفصل              املواد مع 
 .الدراسي 

عدم قدرة النظام التتابعي على الوفاء حباجات دول اخلليج وبعض الدول العربية من              )12
 .املعلمني املؤهلني تربوياً 

ام يف حقيقته إمنا    وبالنظر إىل السلبيات املوجودة يف النظام التتابعي ميكن القول أن هذا النظ           
فهو يسعى حلل مشكلة    . هو عالج ملشكالت قائمة ، أكثر من أن يكون نظام ألعداد املعلم             

املعلمني غري املؤهلني تربوياً ، ويسعى حلل مشكلة البطالة يف التخصصات األخرى ، وحيـل               
 موجهاً فقط   واملفترض أن يكون النظام املتبع إلعداد املعلم      . مشكلة العجز يف أعداد املعلمني      

واألمر اآلخر الذي   . إلعداده ، وليس حلل مشاكل أخرى قد ال يكون له عالقة ا كالبطالة              
يرى فيه الباحث ضعف النظام التتابعي هو قصر املدة الزمنية لإلعداد التربوي ، فسنة واحـد                

أدى إىل  قليلة جداً وكثرة املواد ، وعدم االعتراف بالتسلسل العلمي للمـواد ومبتطلباـا ،               
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وكي جنعل ملهنة التدريس مكانتها الرفيعة اليت       . ضعف املعلم املهين املتخرج وفق هذا النظام        
تستحقها فالبد من تغلغل نظام اإلعداد املتبع يف تفاصيل اإلعداد منذ بداياته ، وحىت ختـرج                

 بـني   فسياسة القبول وأهداف ومفردات املقررات الدراسية ، وتوزيع األوزان        . الطالب منه   
املساقات ، وختطيط الفصول الدراسية ، كل هذا البد من السيطرة عليه والـتحكم فيـه ،                 

  .وتوجيهه كامالً من أجل ختريج معلم مؤهل تأهيالً تربوياً ملهنة التدريس 
  

   :)CBTE(القائم على الكفايات برنامج إعداد املعلم : ثالثاً  

  يف جمال تأهيل املعلمني مهنيـاً ،       تربيةتوصلت إليه ال    كفايات التدريس من أبرز ما     تعد
 حنو إجياد استراتيجيات متطـورة ـدف إىل          عديدة امج نتيجة حملاوالت  ن الرب ا هذ ظهرولقد  
وتعمل هذه الربامج على إجياد نوع من العالقة بـني          "   , وتطوير برامج إعداد املعلم    حتديث
 مـن   املعلمات اليت سوف يواجهها      اإلعداد من ناحية وبني املهام واملسئوليات والواجب       برامج

 من املواقـف  تشتق تقسم فيها العملية التدريسية إىل جمموعة من املهارات اليت          ,ناحية أخرى 
   )1( "التدريسية املتعددة مث يدرب عليها الطالب املعلم

، السبعينات من القـرن     "  على الكفايات يف     القائمةاملعلمني  إعداد  جاء ظهور حركة    
وكان الدافع الـرئيس     . )2("ساليب التقليدية اليت كانت  تسود كليات التربية         كردة فعل لأل  

ومن العوامل   . )3( " املعلمني إعدادتاليف عيوب االجتاه التقليدي يف      " لظهور هذه احلركة هو     
،  النقد املوجه لربامج إعداد املعلمني التقليديـة         ،واملربرات اليت أدت إىل ظهور هذه االجتاه        

وميكن القول أن حركة إعداد املعلـم يف         .دأ حتديد املسئولية يف العملية التربوية       وظهور مب 
  ضوء الكفايات مل تنشأ من فراغ ، بل هي مرتبطة حبركات ثقافية أخرى ، وأيضاً نتيجة

  )4( : لتفاعل  عدة عوامل ، من أهم تلك العوامل ما يلي 

                                                 
 العدد الرابع، السنة الرابعة، آلية التربية، التربية،مجلة آلية , "  المعلم في دولة اإلمارات العربية المتحدةإعداد"، )م 1989(حسن، علي حسين   ) 1

  .35 ، ص المتحدةجامعة اإلمارات العربية 
  .371 ، مؤسسة حمادة ، أربد ، صدريبيةالحقائب الت) م2002( أحمد ورداح الخطيب. الخطيب  ) 2
  .23، ص  دار الفرقان للنشر والتوزيع:عمان  ,  التعليمية في ضوء النظمالكفايات) م 1983( توفيق  , مرعي  ) 3
 العالمية في االتجاهات) م1991(و سعادة ، يوسف جعفر ، وأحمد اللقاني  . 40مرجع سابق ، ص  ) م1983( توفيق  , مرعي:  انظر آًال من   )1

  .115- 114ص ص . القاهرة : مرآز الكتاب للنشر  . إعداد معلم المواد االجتماعية
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هو متكن املعلم تطبيقياً من الكفاية ،        فأصبح املطلوب    .اعتماد الكفاية بدالً من املعرفة       )1
  .وليس معرفتها ا فقط 

 فاالنتقال من مستوى آلخر والشهادة اجلامعية       .منح الشهادات القائمة على الكفايات       )2
 .متنح بعد توفر كفايات حمددة لدى الطالب املعلم 

التربويـة ،    اليت أدخلت بعض التقنيات احلديثة يف العلمية         .تطور التكنولوجيا التربوية     )3
 . واليت أصبح من الضروري جداً متكن املعلم من استخدامها بشكل سليم 

 فأصبحت األهداف أكثر وضوحاً ودقة ، وأصـبح         .حركة حتديد األهداف السلوكية      )4
 .قياسها أمراً واضحاً وسهالً ، فاختفت العمومية يف العملية التدريسية 

طرق تدريسية جديدة ، فعلى املعلم أن        ففتح اال لتجربة استخدام      .حركة التجريب    )5
 .يكون قادراً على التعامل مع كل جديد أثبت فعاليته يف التدريس 

 حيث أصبح إعداد املعلم يتم قبـل اخلدمـة وأثناءهـا ،             . التدريب املوجه حنو العمل    )6
وبالتايل أصبحت عملية إعداد املعلم عملية مستمرة ، ال تتوقف إال بعد التقاعد عـن               

 .تدريسي العمل ال
 فكل طالب لديه االمكانات والقدرات اليت جتعله يسبق أقرانه ،           .حركة تفريد التعليم     )7

أو يتأخر عنهم ، وبالتايل فإن عملية اإلعداد والتعليم أصبحت تسري وفق قدرات كـل               
 .دارس 

 فلم يعد املعلم يقوم من خالل حضوره ودفتر حتـضريه ، بـل              .تطور تقومي املعلمني     )8
ية التقومي أكثر مشولية ، وتعدد األفراد الذين يقومون بعملية التقـومي ومل             أصبحت عمل 

 .تعد حمصورة يف شخص واحد كاملشرف التربوي 
 إن فلسفة الكفاءة يف األداء هي استجابة طبيعية لالجتاهات احلديثـة يف اقتـصاديات               )9

داء يكونـون    وذلك ألن املعلمني الذين حيققون الكفـاءة يف األ         – املسؤولية   –التعليم  
 .أكثر فاعلية ، وتلك خطوة هامة حنو املسئولية االجتماعية 

ولقـد  .  إن التطور الفعال للتعليم جاء متأخراً بالنسبة للتطور الصناعي واالقتصادي            )10
بدأت النظرة إىل التعليم تتكيف بفلسفة النظرة إىل اآللة ، فاهلدف هـو الفاعليـة يف                

 .اس التدريس املبين على اإلنتاج والقي
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إن إعداد املعلم ليقوم بأداء عمله بفاعليـة        :  لقد تأثر الرأي العام بوجهة النظر القائلة         )11
غري كاف ، ومن األمور اليت ال ميكن إنكارها أن كفاءة املعلم هي أحد العوامل الكثرية                

  .اليت تؤثر تأثرياً مباشراً يف مستويات حتصيل تالميذه 

ور يف نشأة حركة إعداد املعلم القائمـة علـى           أخرى كان هلا د    عوامل أن هناك    كما
 االجتاه حنو حتويل النظريات واألسـس العلميـة إىل           " هذه العوامل  ومن, أساس الكفايات   
أي ترمجة النظريات واملعلومـات إىل قـدرات        ,  أثرها يف أداء املتعلم      يظهركفاءات تعلمية   
 االستناد إىل احلاجـات املهنيـة       وكذلك,  ا يف الربنامج التعليمي      االهتمامومهارات جيب   

 حتديد هذه احلاجات من خالل حتليل املهام واملطالب واألدوار املنوط بـه             وإمكانيةللمتعلم  
    )1(." بعد خترجه أداؤها

   :مفهوم الكفايات
إن مصطلح الكفاية من املصطلحات الشائع استخدامها يف الوقت احلـايل يف األوسـاط                

ربية والتعليم باململكة العربية السعودية بـدأت يف الـسنوات األخـرية            التربوية ، بل إن وزارة الت     
استخدام اختبارات خاصة بالكفايات ، وتقدم هذه االختبارات للمعلمني اجلـدد يف أول سـنة               

ومن أجل إيضاح الصورة أكثر عن موضوع حركة إعداد املعلـم القائمـة علـى               . وظيفية هلم   
  :االصطالحي ملفهوم الكفايات على النحو التايل الكفايات حيسن عرض املعىن اللغوي و

  :  اللغوي للكفاية املعىن
: ويقال  . كفى يكفي كفاية إذا قام باألمر       :  أن الكفاية من     )2(  يف لسان العرب   ورد
وكفـاه  , وكفاك هذا الشيء    , ويقال كفاك هذا األمر أي حسبك       ,  أمراً فكفانيه    استكفيته
ورجـل كـاف    ,  كفاية وكفاك الشيء يكفيك واكتفيت به         وكفاه مؤونته  ً, كفاية   ماأمهه

  . مثل سامل وسليم : وكفي 
  :  االصطالحي للكفاية املعىن 

 فيها بأقـل    املرغوبالقدرة على حتقيق األهداف والوصول إىل النتائج        " الكفاية تعين   
      )3( " املدخالت إىلكما تعين النسبة بني املخرجات , التكاليف ؛ من وقت وجهد ومال 

                                                 
  .198 مرجع سابق ، ص )م1989(حكمت ,البزاز    )1
 .225مرجع سابق ، ص ) م1999( ابن منظور ، محمد   )2
  .54المكتب العلمي للنشر والتوزيع ، ص : درية اإلسكن , التدريس نماذجه ومهاراته)  هـ 1419( آمال عبد الحميد , زيتون  ) 1
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 من املهارات والقدرات اليت ميكن أن يكتسبها املعلم يف          جمموعة " بأهنات أيضاً   وعرف
   )1("تساعده على القيام بالتدريس الناجح ، أو من خالل اخلربة والتوجيه ,  اإلعداد فترةأثناء 

 أو جمموعة مـن األعمـال     عمل الفرد على ممارسة     قدرة"  بأهنا   تعرف الكفاية أيضاً  و
  . )2( "إلعداد العلمي أو اخلربة العلمية والعملية نتيجة ل

 سلوك معني يرتبط مبا يقوم به من مهام تربوية وتعليمية           أداء املعلم ومتكنه من     قدرة"  بأهنا   وتعرف الكفاية 
ـان     , ارات واالجتاهات املرتبطة بالتدريس     ه وامل املعارفيف التدريس حبيث تشمل      وتؤدى مبستوى كامل اإلتق

   )3(" على سلوك التالميذ بشكل ميكن مالحظته يف سلوك أو أداء املعلم  أثرهينعكس
 املعلم على استعمال مهارة أو عدة قدرة " بأهنا لكفاية وهناك من عرف ا

  )4("  حمدد تربويمهارات وظيفية استجابة ملتطلبات موقف 

ة وحمددة  هي مفاهيم سلوكية مرتبطة باألهداف التعليمي     " وتعرف الكفايات أيضاً بأهنا     
  )5(" بشكل ممكن مالحظته وتقوميه وفق مستوى معني من اإلتقان 

القدرة على عمل شيء أو إحداث نتائج        "  بأهنا عرفتووتعرف الكفايات أيضا بأهنا     
ويعرفها باتريسيا بأهنا ما هي إال األهداف السلوكية احملددة حتديداً دقيقاً واليت تصف . متوقعة 

الجتاهات اليت يعتقد أهنا ضرورية للمعلم أو أهنا األهداف العامـة           كل املعارف واملهارات وا   
   .)6(" اليت تعكس الوظائف املختلفة اليت على املعلم أن يكون قادراً على أدائها 

ة ميكن حتديد بعض املميزات واخلصائص اليت بق خالل التعريفات الساومن
    :)7(   التايلالنحو " احتوت عليها التعريفات السابقة وهي على

  .ـ القدرة على أداء عمل معني 1
  . ـ قدرة غري متميزة لكنها كافية 2

                                                 
,  الملك سعود جامعة "  التعليمية لمعلم العلوم في المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعوديةالكفايات) " هـ 1413( صالح محمد  , العيوني ) 2

  .48الرياض ، ص  : مرآز البحوث التربوية بكلية التربية
  .18، جدة ، صدار النشرق  , نتاجية للمدرسإل االكفاية) م 1981( فى محمد مصط , زيدان ) 3
  .75دار زهران للنشر والتوريع ، جدة ، ص , طرق التدريس واستراتيجياته ) م 1993( عبدالحي السبحي  و, فوزي , بنجر     )4
  .160، جدة ، ص  والتوزيع للنشرالدار السعودية  ,   آفاية التدريس طرقه ووسائله الحديثةقياس) هـ 1404( محمد زياد  , حمدان ) 5
، رسالة التربية وعلم النفس ، الجمعية الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات الصفين الخامس والسادس )  هـ1422(عائشة وحصة البنعلي .فخرو  ) 6

  .147السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، العدد الرابع عشر ، الرياض ، ص 
  .25 - 22مرجع سابق ، ص ص ) م1983( رعي ، توفيق  م  )7
  .39مرجع سابق ، ص ) هـ1424(بريكيت ، أآرم محمد   ) 1
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    ."ـ قدرة تتطلب مهارات مناسبة للعمل املطلوب 3
  :وأما تعريف حركة إعداد املعلمني القائمة على الكفايات فعرفت على النحو التايل 

خلربات التعليميـة الـيت     بأهنا الربنامج الذي ميد املعلمني املنتظرين بـا       " فعرفها وولتر   
  .تساعدهم على أن يأخذوا على عاتقهم القيام بأدوار املعلمني 

الربنامج الذي حيدد الكفايـات املتوقـع أن   :   فيما يعرفها كل من كوبر وويرب بأهنا  
الطالب والذي يوضح املعايري اليت ميكن اعتمادها يف تقومي الكفايات عنـده            / يظهرها املعلم   
   )1( " سؤولية الوصول إىل املستوى املطلوب من الكفاية على املتدرب نفسهكما إنه يضع م

  
  

   :برنامج الكفايات وأنواعها
إن برنامج إعداد املعلم القائم على الكفايات هو من الربامج اليت تسعى جلعل مهنـة                 

ـ                  ة التدريس عملية إجرائية ، فهي ترى أن املعلم ال يصبح معلماً إال إذا توفرت فيـه جمموع
ويقوم برنامج إعداد املعلمـني     . الكفايات اليت حددت ورتبت وصنفت وفق ختطيط مسبق         

  - :)2(، وهذه العناصر تشمل املبين على الكفايات على مخسة عناصر البد من حتقيقها 
  . الكفايات املهنية للمعلم واليت جيب أن تكون حمددة بدقة وبطرقة صحية) 1    
  . ايريه جيب أن تكون حمددة مسبقاًعناصر تقييم األداء ومع)  2    

كل كفاية مهنية متثل وحدة مستقلة قائمة بذاا وجيب التدريب عليها وإتقاهنـا             ) 3
 يتعلم  أن :  مثل  عديدة  كفاية أخرى و هذا يتجاوب مع حقائق       إىلقبل االنتقال   

فروق وأنه توجد   . املعلمون ويتقدمون يف الربامج بسرعة خمتلفة من شخص آلخر          
  . ملتدربنيا  بني فردية

  . هيتقدم املتدرب يف التدريب بالسرعة اليت تناسب قدراته وإمكانيات) 4    
تعكـس    يتطلب التقييم النهائي للكفاية املهنية قيام املتدرب بأداء مهمه عمليـة             ) 5

  .الكفاية اليت مت التدريب عليها 
  :  وهي،  ت ينبغي إتباعهاثالثة اجتاها"  الفعال توجد ات الالزمة للتدريسيولتحديد الكفا

                                                 
  .26- 25مرجع سابق ، ص ص ) م1983(  ، توفيق  مرعي ) 2
  .354- 352 ، المرآز العربي للتدريب  ، ص ص أنظمة إعداد المشرفين) م2001( داود . شقبوعة   ) 3
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اء أو باالسـتناد إىل     يحتليل عملية التدريس عن طريق مالحظة سلوك معلمني أكف         )1
  .أطر نظرية 

 .االعتماد على نتائج البحوث اليت أجريت على متغريات عملية التعليم والتعليم )2
  .)1(  "راء املهتمني بالتربيةآالتعرف على  )3
 عداد املعلمني من الربامج اليت تم بإعداد      إلايات   أساس الكف  علىربامج القائمة   ال تعدو

اخلصائص من  بعدد  " تاز هذا األسلوب    ومي,  وفق أسلوب حتديد الكفايات      الكوادر التعليمية ،  
   : ، وهي على النحو التايل بأساليب اإلعدادبأهداف الربنامج ، واملتعلقة 
  : خصائص األهداف  ) أ

  .  وتستخدم أساساً لتقومي األداء حظتها مالـ أن تكون حمددة سلفاً حبيث ميكن1
 سيتمـ الكفايات املطلوب التدريب عليها مشتقة من إدراك الوظائف املختلفة واليت            2

  . تأديتها يف املواقف التعليمية 
  : اخلصائص املتعلقة بأساليب اإلعداد ) ب
  . ـ االهتمام بالفروق الفردية واحلاجات اخلاصة للطالب املعلم 1
 الـتعلم تباط التعلم باألهداف التعليمية الواجب حتقيقها أكثـر مـن ارتبـاط             ـ ار 2

  .باملقررات ووسائل التعلم 
  . ـ تفريد التعلم 3
  . ـ استخدام التكنولوجيا 4
  . متام التعلم على أساس السرعة الذاتية للمتعلم إـ 5
  . )2("تقان الكفايات إـ التعلم يف الربنامج هدفه 6
, شخـصية    ال ت فمنـها الكفايـا    ومتعـددة  إىل أنواع كثرية      الكفايات تصنفو   

 .  ، وكفايات النتائج     واللغوية, والتدريسية  , فعالية  واالن,  واألدائية,  واملعرفية, والتخصصية  
   :  )3(، وميكن توضيح ذلك على النحو التايل  أخرى اتميقستهناك من قسمها إىل و

                                                 
  .152 الدوحة ، ص  ، حولية آلية اإلنسانيات ، جامعة قطر ،الكفاءات الالزمة للمعلم في قطر)  م1981( يمان، وفوزي زاهر الشيخ ، سل ) 1
جامعة أم القرى ، مكة , آلية التربية : المكرمة مكة ، محاضرات مادة مناهج المرحلة االبتدائية لمرحلة الماجستير) هـ1420(فالته ، إبراهيم     )2

 .ةالمكرم
  : انظر آًال من  )3

آلية الدعوة  , طرق التدريس وفق المناهج الحديثة) م 1990( وعمارة بيت العافية , وسعد المقرم , وعثمان أحمد , المبروك , أحمد  -
   .14 – 12الطبعة الثانية ، ليبيا ، ص ص , اإلسالمية 
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   :شخصيةـ الكفايات ال1
, والعقلية , كاخلصائص اجلسمية  اخلطوط العامة لشخصية املعلم وهي اليت تتناول  

  واليت جتعل املعلم أخالقيات مهنة  التعليم كما تتضمن هذه الكفايات .والقيادية , األخالقية و
يواظب  ، وقدوة حسنة لزمالئه شديداً ،وأن يكون حيرص على أخالقيات مهنة التعليم حرصاً

، يتصرف يف املواقف الطارئة باتزان و حكمة  دائماًم مبواعيده ، و يف العمل و يلتزعلى الدوام
واليت جتعل التعاون و التواصل  كما تشمل هذه الكفايات كفاية .يهتم مبظهره دائماًوأن 

 ، حيرص على العمل بروح الفريقون مع زمالئه و إدارة  املدرسة ، ويبادر إىل التعااملعلم 
   .يتفهم ويتقبل التوجيهات دائماً ، وملدرسـة و اتمع احمللييتفاعل تفاعالً إجيابياً مع او

   :علميةالكفايات ال ـ2
 تشمل، وهذه الكفايات وهي القدرة على ممارسة عمل أو جمموعة من األعمال   

 الكفايات  وتنمو هذه  . أدوات املعرفة يف امليادين العمليةواستخداماملعلومات واحلقائق 
 .القيام بأحباث علمية ونشر نتائجها , اخلربة العلمية , ملؤهل الدراسي ا: للعوامل مثلنتيجةً 

 على أن يظهر معرفة متعمقة و مترابطة مبادته اليت اًالعلمية جتعل املعلم قادروالكفايات 
 و شواهد على حداثة ويقدم أدلة. و يثري خربات التالميذ خبربات معرفية  متميزة . يدرسها 

كما أن هذه  . وظف  املادة يف مواقف  حياتيةله قادراً على أن ي وجتع.مادته العلمية 
 اليت جتعله يبدي  وعياً متميزاً باألهـداف الثقافة التربويةالكفايات املعرفية توجد لدى املعلم 

وجتدر اإلشارة إىل أن  .األساليب و املصطلحات التربوية  و خصائص منو التالميذ و
 بفعالية بل البد من عمله ممارسةكافية لتمكني املعلم من  وحدهاليست الكفايات املعرفية 

  . العمل متكن املعلم من أداء متطلبات أدائيةتوفر كفايات 
  :ـ الكفايات التدريسية 3

 اليت يـستطيع املعلـم      والقدرات التدريسية   السلوكيات بالكفايات التدريسية    ويقصد
 وتـشمل  . املوقف التدريسي    يفنجاح  اكتساا ؛ لتصبح جزءاً من سلوكه ويستطيع أداءها ب        

                                                                                                                                                         
الطبعة الرابعة ، مكتبة دار  , التدريس الفّعال) هـ 1404 (  اللطيفوخيري عبد, وهيفاء أبو غزالة , وذوقان عبيدات , عزت , جرادات  -

   .52 – 51عمان ، ص ص ,  والتوزيع  الفكر للنشر
 في المنطقة االبتدائية التدريسية واللغوية لدى معلمي المرحلة الكفايات" ) هـ 1413 ( مصطفىعثمان و, شعبان عبدالقادر , غزالة -

 التربية آلية: مكة المكرمة ,  معلم التعليم العام في المملكة العربية السعودية إلعداد الثاني المؤتمر " لسعوديةالشرقية بالمملكة العربية ا
   .158 – 150ص ص  ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى, 

  . 41 مرجع سابق ، ص) هـ1424(بريكيت ، أآرم محمد   -
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, ظهار سلوك واضح يف املواقف التعليمية التدريبية واحلقيقية         إ على   املعلمهذه الكفايات قدرة    
ومعيار حتقق الكفاية هنا هو قدرة املعلم علـى         ,  املعلم باإلضافة إىل املعرفة      بأداءوهي تتعلق   

  . بأداء املهام التعليمية املطلوبة القيام
حتديد األهـداف الـسلوكية ،      :  هذه الكفايات التدريسية ميكن املعلم من         ووجود

واختيار الوسيلة التعليمية املالئمة وحسن استعماهلا، ويئة أذهان التالميذ ملوضوع الدرس ،            
وتشجيعهم على املشاركة وطرح األسئلة ، وعرض عناصر الدرس عرضاً منطقياً ، وتوزيـع              

، التمكن من مهارات طرح األسئلة على الطالب ، وتلخيص          الوقت وتنويع طرق التدريس     
الدرس واالستفادة من الكتاب املدرسي ، واإلشارة ملصادر املعلومات ، وتعزيز اسـتجابات             
الطالب ، والقدرة على التطبيق العملي للموضوعات ، والعناية بتحديد الواجبات املدرسـية             

  .ومتابعتها 
  :ـ كفايات النتائج 4

. تغري مرغوب يف أداء طالبـه   أو,  نتيجة مرغوبة  إحداثا أن املعلم قادر على       ويقصد    
نتاجية بالقدرة علـى الوصـول إىل       إلوتتميز الكفايات ا  , وهذا هو اهلدف األساسي للتعليم      

 لدى  تنمية املهارات األدائية و العقلية    وهذه الكفايات حتتم على املعلم أن يسعى إىل         .  النتائج
 . يكسب املتعلمني مهارات أدائية و عقلية متنوعة بـشكل متميـز          سعى إىل أن    في. الطالب  
املتعلمني أمناطا سـلوكية     لديهم ، بأن حيرص على إكساب        القيـــم و االجتاهات  وينمي  
ى التحصيلي للمـتعلمني فيجعـل      املستو وأن حيرص على     . فيها وبأساليب متنوعة     اًمرغوب
 فيجعله يتـراوح    حيرص على رفعه باستمرار   ، و  اًتميزالتحصيل الدراسي للمتعلمني م    مستوى

  ةبـادر امل عن طريق االبتكار  وأن يساهم املعلم يف التطوير و     .  )  %100 - % 85(  بني  
  .هم يف الربامج و املشروعات التطويرية بفاعلية ايسوأن  . دائماً لتقدمي أفكار تطويرية للعمل

  
  : ـ الكفايات اللغوية 5

 أن  جيـب  والقدرات اللغوية الـضرورية الـيت        املعرفةة ويقصد ا     الكفايات اللغوي 
ووجود هذه الكفايات   . وتساعده على القيام بالتدريس يف املرحلة االبتدائية        , يكتسبها املعلم   

اللغوية متكن املعلم من البعد عن األلفاظ العامية واستخدام اللغة العربية ، والنطـق الـسليم                
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ستعمال اللغة بتأثري وفعالية ، وتشجيع الطالب على التلقائيـة يف           للكلمات ، والقدرة على ا    
التعبري ، والقدرة على تغيري نربات الصوت وقوته بتغيري املوقف ، وتنمية مهـارات تنظـيم                
األفكار يف التعبري لدى التالميذ ، وتكوين اجتاهات إجيابية هلم حنو اللغة العربيـة ، وتنميـة                 

ة الصحيحة ، ومساعدة الطالب على اكتساب املهارات القرائية ،          قدرم على الكتابة العربي   
وتنمية التذوق اللغوي واإلحساس جبمال اللغة العربية ، وتنمية حب املطالعة لدى التالميذ ،              

  .وتنمية قدرام على استعمال أدوات الربط املختلفة ، وعلى فهم املوضوعات وتلخيصها 
   :الكفايات برامج إعداد املعلم وفق إجيابيات
من خالل العرض السابق لنظام إعداد املعلم القائم على الكفايات للمرحلة االبتدائيـة               

نستطيع الوقوف على بعض اإلجيابيات اليت تكمن يف هذا النظام ، وميكـن توضـيح هـذه                 
  :  )1(اإلجيابيات على النحو التايل 

ية حديثة مثـل    على اجتاهات تربو  يعتمد برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات        )1
 .، التعليم بالتعزيز املباشر  التعلم من أجل اإلتقان

ظهـور  إن معايري التقدم والنمو يف برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات هـي              )2
 . وليس جمرد معرفته هلا دون تطبيق ،الكفايات املطلوبة يف سلوك الطالب املعلم 

لتحديـد الكفايـات    ة منهجية   خطيتبع برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات        )3
  .ب عليهاوالتدر

 .اهتمام برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات بالتدريب ، الذي يبىن على أساس الكفاية  )4
تفريد  يراعي برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات املبادئ التعليمية احلديثة مثل            )5

 .م امج الفروق الفردية بني املتعلمني وقدرانالربيراعي هذا حيث ، التعليم 
 .يؤكد برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات على ارتباط التعلم والتدريب بأهداف الربنامج  )6
 . يتم يف ضوء معايري حمددة لألداء التقومي يف برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات )7
أثـارت  إن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات فتحت اال للباحثني ، حيث             )8

                                                 
  : انظر آًال من    )1

   .57 ، ص  ، دار الفكر ، عمانة تكوين المعلممنظوم) هـ1424( ويح ، محمد   -
  .48- 47مرجع سابق ، ص ص ) م1983(  ، توفيق مرعي -
  .148مرجع سابق ، ص )  هـ1422(عائشة وحصة البنعلي .فخرو  -
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 . أدى إىل مزيد من البحث والتجريب ، مما خالفاً حاداً بني املربني
حتديد معـايري التعلـيم     إن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات ساعدت على          )9

 .وسائل تقومي فعاله ، والفعال 
البحوث حنو دراسة   إن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات سامهت يف توجيه           )10

 . السلوك التعليمي
ت حركة األهـداف الـسلوكية      وجهإن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات        )11

 . توجيهاً تاماً حنو النتاجات التعليمية
 .  للمسئوليةنا مبعايرييزودسامهت حركة إعداد املعلم وفق الكفايات يف ت )12
 . جعلت املدرسة أكثر فاعليةإن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات  )13
ة وجهت تربية املعلمني حنـو األنـشط      إن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات        )14

 . يف العملية التدريسية  وحنو ختفيف اجلوانب النظرية ،العملية
هلا انعكاس على مـنح الـشهادات يف        إن حركة إعداد املعلم وفق الكفايات        )15

  . فجعلتها مرتبطة بإتقان املعلم مبمارسة كفايات حمددة يف التدريس  ،الشكل واملضمون

   : برامج إعداد املعلم وفق الكفاياتسلبيات
م من تلك اإلجيابيات الكثرية اليت تكمن يف برنامج إعداد املعلم القائم على             على الرغ 

الكفايات للمرحلة االبتدائية ، إال أن هناك العديد من السلبيات اليت تكمن يف هذا النظـام ،                 
    :)1(ولعل أهم هذه السلبيات . واليت ينبغي التنبه إليها 

 فهي ال تثق   يات حركة غري عملية ،    تعترب حركة إعداد املعلم القائمة على الكفا       )1
 .فأصبح التعليم آلياً وأصبح املعلم يعلم مادة وال يعلم إنساناً . باملعلم عندما ختطط له كل شيء 

أن افتراضاً خاطئاً وهـو     فترض  ت إن حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات       )2
 . كفايات  تؤسس علىمل إلعداد املعلم األساليب األخرى

 أداءات   تفتـت التـدريس إىل     عداد املعلم القائمة على الكفايات    إن حركة إ   )3

                                                 
  : انظر آًال من   )1

  .47- 46مرجع سابق ، ص ص ) م1983(  ، توفيق مرعي -
  .137- 136 ص مرجع سابق ،) م2001(سعيد ، محمد شوق ، محمود و -
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 . التسجيل والعد ، مما جعل تقوميها يرتل إىل مستوىسهلة املالحظة ، صغرية 
التقـومي   إن حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات ال تساعد يف عمليـة              )4

  .لألهداف غري السلوكية وغري مالحظة بشكل ملموس
 ة أن خمرجات املدرس    على  تعتمد  املعلم القائمة على الكفايات    إن حركة إعداد   )5

  . يستحق العناية فهو الوما مل حيدد مقدما ، ميكن حتديدها مسبقا 
 يف جمموعة   جعلت املعلم حمدداً   إن حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات       )6

 . ، وهذا ال ميكن القبول به من األفعال امليكانيكية 
 موضـع    شرعية حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات       ن بأ البعضيعتقد   )7

 فقد ارتبطت منذ نشأا بأغراض املسئولية املرتبطة باألغراض السياسية           ، شك
 .ومل ترتبط بتربية املعلمني نفسها

 باملدرسة السلوكية ارتباطاً     ارتبطت حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات       )8
ل السلبيات املوجودة يف املدرسة السلوكية هي أيضاً        وثيقاً ، وبالتايل اعتربت ك    

 .  سلبيات موجودة يف هذا النظام 
صعوبة يف االهتمام بتطبيق     يوجد يف حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات        )9

أن يكـون   ال ميكن أن تتطور الكفايـة دون        الكفايات الكثرية العدد جداً ، و     
  .األمر السهل ب بالتطبيق وهذا ليس  كافاهتمامهناك 

 ال نستطيع الفصل بـني      يف حركة إعداد املعلم القائمة على الكفايات       )10
 .امتالك الكفاية وحمتوى هذه الكفاية

وبعد عرض برنامج إعداد املعلم وفق الكفايات يتضح أنه برنامج جيد يف مفهومـه ،               
 فيه ، وتعددها ،     وأسلوبه ، ولكن مثاليته الزائدة عن احلد املعقول ، وكثرة تقسيمات الكفاية           

أضف إىل ذلك أنه حيتاج إىل أعضاء هيئة تـدريس مبؤسـسات            . جعل من الصعوبة تطبيقه     
اإلعداد مؤهلني للتعامل معه ، كما حيتاج إىل امكانات مادية وبشرية لتنفيذه يصعب توفريها              

فقلة إعداد أعضاء هيئة التدريس جعل بعضهم يقوم بتـدريس مقـررات      . يف الوقت احلايل    
وبسبب كثرة اإلعداد امللتحقة مبؤسسات إعداد املعلم جعلت        . بوية يف غري ختصصه الدقيق      تر

االستيعابية ، مما جعل الطابع النظـري يغلـب علـى           القاعات الدراسية ممتلئة فوق قدرا      
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املقررات التربوية ، وهذا ال ميكن قبوله إذا مت استخدام برنامج إعداد املعلم القائمـة علـى                 
  .الكفايات 

   :برنامج إعداد املعلم  يف ضوء أسلوب النظم: رابعاً 

ويعد هذا األسلوب . إعداد املعلم ما يسمى بأسلوب النظم ومن االجتاهات احلديثة يف 
الـتفكري  (من املعامل البارزة للحضارة احلديثة ، ويستند إىل نظرية النظم العامة املطبقـة يف               " 

ذا األسلوب نتيجة للثورة العلمية التكنولوجية يف       وقد جاء ه  ) . والتخطيط والبحث العلمي    
احلقل التربوي ، ويتعامل مع أي ظاهرة تربوية على إهنا تشكل نظاماً متكامالً لـه عناصـره             

ويقوم هذا األسـلوب    . ومكوناته وعالقاته وعملياته اليت تسعي إىل حتقيق األهداف احملددة          
ألجزاء اليت تترابط فيما بينها لتحقيق هدف       على مفهوم النظام الذي يعرف بأنه جمموعة من ا        

الكيان املتكامل الذي يتكون من     "   ويعرف النظام أيضاً بأنه       )1(" معني وفقاً خلطة مرسومة     
أجزاء متداخلة تقوم بينها عالقات متبادلة من اجل أداء وظائف تكون حمصلتها النهائية مبثابة              

  )2(" الناتج الذي حيققه النظام كله 

طريقة حتليلية ونظامية متكننا من التقدم حنو حتقيق األهداف اليت          " النظم هو   وأسلوب  
حددا مهمة النظام وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب لألجزاء يتألف منها النظـام كلـه      
وتتكامل تلك األجزاء وفقاً لوظائفها اليت تقوم ا يف النظام الكلي الذي حيقق األهداف اليت               

منط تفكري وأسلوب معاجلة له     " ويعرف كذلك أسلوب النظم بأنه        . )3(" حتددت للمهمة   
خطوات أو مراحل عمل هي حتديد األهداف أو اهلدف وحتليل عناصر النظام وتنفيذ النظـام               

األسلوب الذي يهتم   "  كما يعرف أيضاً أسلوب النظم بأنه        . )4( "ةوالتقومي والتغذية الراجع  
   )5(" مشتركة بني عدة جزئيات بوضع مناذج عامة تتضمن عال قات 

ومل "ومل يكن استخدام أسلوب النظم معروفاً يف التربية قدمياً ، بل هو أسلوب حديث               

                                                 
  .60 مرجع سابق ، ص )هـ1424( ويح ، محمد     )1
  .63مرجع سابق ، ص ) م1983(  مرعي ، توفيق   )2
  .382، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص أسلوب النظم بين التعليم والتعلم) م1987( جابر وطاهر عبد الرازق . عبد الحميد   ) 3
  .77جع سابق ، ص مر) م1983(  مرعي ـ توفيق   )1
  .3شرآة مكتبات عكاظ، الرياض ، ص . تحليل النظم) هـ1400( أحمد . رشيد ) 2
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يتضح إال يف أواخر الستينيات من القرن املاضي ، وذلك لتزايد احلاجة للنظر إىل املـستقبل ،                 
 ا التربوي أن يستعينو   مما يوجب على أصحاب القرار يف النظام      . والزدياد سرعة معدل التغري     

بأسلوب النظم ، الذي يساعد على التفكري ، والتحليل ، وتقـدير االحتمـاالت والبـدائل                
وعناصر النظام  . واملقارنة بينها ، وعند اختيار الطرق املناسبة ، وعند تنفيذ الوظائف التربوية             

لتعليم وهناك عناصر   املدخالت واملخرجات والعمليات والتغذية الراجعة وبنيه ا      : الرئيسة هي   
   )1(" ثانوية مثل البيئة احمليطة واملصادر والصعوبات احمليطة ومقاييس األداء 

  

   :أسلوب النظم وإعداد املعلم

مدخالت النظام لدى   حتديد   "  أسلوب النظم يف إعداد املعلمني عن طريق      يتم تطبيق   
أما . يات احملددة يف الربنامج     الكفاأي   مستويات اإلتقان    حتديد خمرجات النظام عند   واملعلم ،   
  ،  واإلعداد للتطبيـق  ،  التصميم  : ة هي    أسلوب النظام فتتمثل يف أربعة حماور رئيس       عمليات

 كما  ،بني مدخالت النظام وخمرجاتهما  التغذية الراجعة وتربط . واإلدارة والتقومي، والتطبيق 
ويبدأ هـذا الربنـامج مبرحلـة         .تربط بني مجيع عمليات النظام ويتم التعديل على أساسها        

 ،واألهداف العامة واخلاصة  ،  وتشمل هذه املرحلة حتديد الفلسفة التربوية للربنامج        ،  التصميم  
ستراتيجيات التقومي املختلفـة    ا و  ، واألنشطة والتقنيات التربوية  ،  واختيار اخلربات التعليمية    

عداد للتطبيـق ، وتتـضمن حتديـداً        اإلمث تأيت مرحلة    .  سواء كان التقومي تكوينياً أو هنائياً     
مث تأيت مرحلة التطبيـق     . واختيار املصادر والتقنيات التربوية       ، ستراتيجيات التعليم والتعلم  ال

مث تأيت مرحلـة    . واإلدارة ، وفيها يتم تنفيذ ما مت تصميمه وختطيطه يف املرحلتني السابقتني             
حكم على كفـاءة األنـشطة التعليميـة ،         التقومي ، وفيها يتم قياس نتائج التعليم ، وذلك لل         

   )2( " والطرق والوسائل التعليمية

وبذلك ميكن القول أن برنامج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتألف مـن أربعـة                  
                                                 

، رسالة دآتوراه ، نموذج مقترح لتطوير تدريس مقرر أسس المناهج وتنظيماتها في ضوء أسلوب النظم) هـ1412( لطيفة صالح . السميري  ) 3
  .75 – 73 ص ص ية التربية، مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ، آل

 ، المرآز اإلفادة من تكنولوجيا التعليم في تصميم برامج تدريب المعلمين المبنية على الكفاية،وتكنولوجيا التعليم) م1981( سعديه محمد . بهادر  ) 1
  .21- 17العربي لتقنيات التربوية، الكويت ، العدد الثامن ، الكويت ، ص ص 
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  :أجزاء رئيسة هي 

وتشمل مجيع العناصر اليت تكون النظم ، وتسهم يف حتقيق هـدف أو             : املدخالت  "  )1
برنـامج  (  على مدخالت النظام يف نظام تكوين املعلم         أهداف حمددة ، ومن األمثلة    

  ) .اإلعداد ، واألهداف ، واحملتوى ، واألساليب ، والبيئة التعليمية 
وهي سلسلة من اإلجراءات والتفاعالت النشطة اليت حندث بني عناصـر           : العمليات   )2

 مدخالت النظام ، من أجل توفري الظروف املالئمة ، لتحويل هـذه املـدخالت إىل              
 .خمرجات يراد حتقيقها 

وهي النتائج النهائية اليت حيققها النظام ، وخمرجات تكوين املعلم هـي            / املخرجات   )3
 .املعلم ذو املواصفات املرغوبة يف ضوء أهداف برنامج اإلعداد 

وهي متثل ما تسفر عنه عملية تقومي املخرجات وحتليلها ، يف ضـوء  : التغذية الراجعة    )4
وهي تعطي مؤشرات عن مـدى حتقيـق األهـداف ،           . لنظام  األهداف املوضوعة ل  

. وتوضح نواحي القوة والضعف يف أي جزء من األجزاء األخرى للنظام            . وإجنازها  
   .)1("وعلى أساسها يتم تعديل أو تغيري أو إضافة أو حذف أي شي بالنظام 

 الـيت  واجلدير بالذكر أن تطبيق حمتويات برنامج النظم يفرض على مؤسسات اإلعداد        
 الترتيب عند تنفيـذ هـذه       اةتتبعه أن تقوم باتباع بعض اخلطوات الالزمة ، والبد من مراع          

   : )2( وهذه اخلطوات ميكن بياهنا على النحو التايل. اخلطوات 

وضوع دراسته ، واألفـراد     فيتم توضيح طبيعة امل   : حتديد موضوع النظام وتعريفه      )1
ـ       ط به ، ودراسة اتمع الذي سي      املرتبطني ات بق فيه النظـام ، وحتديـد اإلمكان

 .والتسهيالت املكانية والزمانية واملالية املتعلقة بالنظام 
وحتديد احتياجات الطالب املعلمني ،     : حتليل الواقع امليداين لعملية التدريس       )2

فهم احلجر األساسي الـذي   . وكل ما سيحتاجون إليه من التعليم والتدريب        
بد من حتديد خصائصهم من حيـث قـدرام ،          يقوم عليه الربنامج ، لذا ال     

                                                 
  .63 – 62سابق ، ص ص  مرجع )هـ1424( ويح ، محمد    )2
 83- 82مرجع سابق ، ص ص ) هـ1412( و السميري ، لطيفة  .63 – 62 المرجع السابق ، ص ص )هـ1424( ويح ، محمد  : انظر آًال من   )3
. 
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  .وحاجام ، وميوهلم ، ومستواهم االجتماعي ، واالقتصادي 
وهي أهداف عامة كـبرية يـسعى       : حتديد األهداف العامة لربنامج اإلعداد       )3

برنامج اإلعداد يف حتقيقها خالل فترة دراسة الطالـب املعلـم يف مؤسـسة              
  .مومية يف صياغتها وهذه األهداف تتميز بالع. اإلعداد 

وذلك عن طريق حتويل األهداف العامة      : ربنامج  للحتديد األهداف السلوكية     )4
إىل أهداف سلوكية إجرائية تصاغ لكل مادة ، ولكل شعبة ، وكـل مـادة               

وحتقيق جممل هـذه األهـداف حيقـق        . حتتوي على أهداف إجرائية أصغر      
ة فيـتم   علمية سليم وتكون صياغة هذه األهداف بصورة      . األهداف العامة   

وتوضيح معيـار األداء أي     . ه بشكل قابل للقياس     حتديد السلوك املتوقع أداؤ   
حىت متكننا من التقدير املوضوعي لفاعلية مـضمون        . درجة السلوك املقبول    

  .برنامج اإلعداد 
أي ترمجة الكفايات و األهداف إىل واقع دراسـي ،          : حتديد حمتوى الربنامج     )5

. لومات ، واملهارات والقيم املرغوبة يف إعـداد املعلـم           من خالل حتديد املع   
وحتديد استراتيجيات تقدمي احملتوى للطالب املعلمني ، ومستوى األسـلوب          

وفقاً خلـصائص  ووسائل االتصال التعليمية   . اللغوي ، وطرق التعليم والتعلم      
 وكل ذلك من أجل أن يتم يف هـذا        . ات البيئة التعليمية    املتعلمني ، وإمكان  

الربنامج إكساب  الطالب املعلمني الكفايات الالزمة  وإتقاهنم هلا ، الجتياز            
  .برنامج إعدادهم 

وتشمل تنظيم اجلدول الدراسـي ،      : حتديد اإلمكانات واخلدمات املساندة      )6
. وتوفري األجهزة ، واألدوات والكتب ، واملواصالت ، واخلدمات املكتبيـة            

دة ليختار الطالب املعلم منها مـا يـراه         ووضع بدائل تعليمية وتدريبية متعد    
مناسب ، وتكون هذه اخليارات مناسبة ملختلف أنواع الطالب املعلمـني ،            

  .الفردية بينهم ومراعية للفروق 
فأسلوب النظم يعتمد على التقومي املـستمر ،        : بناء أدوات القياس والتقومي      )7
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م االسـتفادة مـن     التقومي تبدأ من أول مراحل تنفيذ الربنامج ، ويت        وعملية  
حيث يبني مـسار التغذيـة      . التغذية الراجعة يف تصحيح األخطاء وتقوميها       

فـإذا كانـت    . الراجعة مدى حتقيق األهداف املرحلية واألغراض السلوكية        
 ، فإن ذلك يؤكد الربنامج ويثبت مـساره ، أمـا إذا             ةداللة التقومي صحيح  

ربنامج ، قبـل احنرافـه      كانت داللة التقومي خاطئة فيجري تصحيح مسار ال       
  .الكبري عن أهداف 

وتكون عملية التجريب هذه مبدئية ، واهلدف منها تقومي الربنامج من أجل            : جتريب الربنامج    )8
ويتم جتريب الربنامج على عينة ممثلة من املتعلمني يف مواقـف           . تطويره قبل التنفيذ الفعلي له      

خدام مقاييس أداء يتم وضعها لقياس مدى حتقق        تعليمية واقعية ، ويتم تقومي نتائج التعلم باست       
ـة             . األهداف     ـارب الفردي ويعتمد أسلوب النظم على التطوير املستمر من خـالل التج

ـائج       . واالستطالعية ، ويف ضوئها يتم التعديل والتحسني         وعملية التطوير تكون يف ضوء نت
  .  عناصر الربنامج التقومي الشاملة لكافة عمليات الربنامج ومجيع مراحلها ، ومجيع

 ل ظهر لنا خالل عملية التجريب للربنامج       بعد أن يتم تعديل أي خل     :  نامج  التطبيق الفعلي للرب   )9
، فبعد االنتهاء من تقومي الربنامج املبدئي يتم تعديل جوانب الضعف الـيت مت              

وبذلك يصبح  . اكتشافها يف الربنامج ، يف كل خطوة من خطوات الربنامج           
  .  زاً للتطبيق مرة أخرى الربنامج جاه

  : خصائص برنامج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم 

  من الربامج اليت ـتم بإعـداد       برنامج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم       عدي   
ومن خالل العرض السابق لنظام إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم           , الكوادر التعليمية   

  :)1(وهي على النحو التايل اليت تكمن يف هذا النظام ، نستطيع الوقوف على بعض اخلصائص 

ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم هو أسلوب يهتم بالنظرة الكلية لألحداث             إ )1

                                                 
  .63 مرجع سابق ، ص )هـ1424( ويح ، محمد   و . 82مرجع سابق ، ص) هـ1412( لطيفة صالح . السميري  )1
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فهو نظام شـامل    . فالنظام كل متكامل يتكون من عناصر متفاعلة        . واملواقف  
هما ي بل كل  ومترابط ، فال ينظر  إىل النتائج منفصلة عن املقدمات أو العمليات ،            

  .مكمل لآلخر 
، حتليلي يتميز بقدرته على التحليل    ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم هو منهج          إ )2

علـى سـلوك املعلـم يف مهنـة         فيحلل عملية إعداد املعلم إىل أجزاء صغرية بناء         
فهو نظام حيلل سلوك أو وظيفة أي حدث أو موقف ، أو نظـام ، ويف                . التدريس

يكل العام للنظام ، وذلك يف إطار النظرة الكلية ، ويف إطـار             نفس الوقت حيلل اهل   
  .العالقات املتبادلة بني عناصر النظام 

إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم  يساعد على الربط بني النظرية والتطبيق ،                 )3
فكل ما يتم دراسته نظرياً     . وبني العلم واملمارسة يف كافة ااالت اليت يطبق فيها          

  . أن يتم تطبيقه وممارسته حىت ميكن اعتبار أن عملية اإلعداد ناجحة يستلزم
ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يهتم بنقطة البدء الواقعية للنظام كـانطالق              إ )4

فهو حيلل الواقع امليداين للطالب املعلمـني ،        . للعمل ودراسة الواقع دراسة دقيقة      
لقوة لديهم فيعضدها ، وما هي أبـرز        وحيدد احتياجام ، وما هي أبرز جوانب ا       

  .جوانب الضعف عندهم فيقويها 
ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يقوم على أساس العالقات املتبادلـة بـني               إ )5

فكل عنصر يؤثر بشكل أساسي على العناصر       . عناصره ، والتفاعل املستمر بينهما      
عة تتطلب مراجعـة كافـة      األخرى يف عملية اإلعداد ، لذلك فعملية التغذية الراج        

عناصر عملية إعداد املعلم ، وليس االقتصار على عنصر منـها دون غريهـا مـن                
  .العناصر 

ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتميز مبرونة العمليات ، فهي ليست جامدة              إ )6
بل تتيح فرصة للتعديل حبسب احلاجة ، فعند وجود خلل يف عملية اإلعداد فإنه يتم               

تعديل يف العمليـة أو     بيف عملية التجريب ، مث يتم إصالح ذلك اخللل إما           اكتشافه  
وهذه املرونة ال توجد يف كثري مـن أنظمـة          . زيادة زمنها أو تقدميها أو تأخريها       
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فهذا النظام يتيح فرصة للتطوير وفق املتغريات الطارئـة         . إعداد املعلم املعمول ا     
ئم التطور وقابل للتجديد باستمرار ممـا       فأسلوب النظم دا  . داخل النظام وخارجه    

يسمح بإضافة اجلديد يف جمال املعرفة ، وهذا يكفل التطـوير املـستمر ملواجهـة               
  .املتغريات الثقافية السريعة يف عاملنا املعاصر 

ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتميز بوضوح أهداف النظام ، وحتديـدها              إ )7
 بشكل إجرائي وميكن مالحظته وقياسه وحتديد       فكل هدف حمدد  . حتديداً سلوكياً   

وأي فشل يف حتقيق أهداف نظام اإلعـداد ميكـن          . املدة الزمنية  الالزمة لتحقيقه      
مراجعة صياغة األهداف أو مراجعة العمليات مما يسهل الوصول إىل مكان اخللـل             

 ووضوح اهلدف يساعد على اتباع اخلطوات اإلجرائية اليت تلي حتديد         . وإصالحه  
  .األهداف يف مرحليت تنفيذ النظام وتقوميه 

ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يبدأ بتحديد حاجات ومتطلبـات النظـام              إ )8
البشري واملادي ، سواء من العناصر املكونة للنظام أو األدوات الالزمـة للقيـام              

مة لعملية  بالعمليات ، وحتديد الطاقات البشرية ونوعياا ، واإلمكانات املادية الالز         
وهذه اخلاصية تساعد على معرفة مدى إمكانية تنفيذ        . إعداد املعلم وفق هذا النظام      

  .النظام من عدمها 
ن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يعزز القدرات اإلنسانية يف اختاذ القـرارات              إ )9

وحل املشكالت اليت تواجهه يف الواقع العملي ، كما يدعم ويعزز القيم اإلنـسانية          
إن ميزة هذا النظام يف قدرته على حتليل كل         . ويضعها يف مرتلة عالية يف األولويات       

العمليات بشكل دقيق ومفصل سهل القدرة على معرفة جوانب الضعف والقـوة            
لدى الطالب املعلمني ، وساعد على إجياد البدائل املالئمة حلل املـشكالت الـيت              

ار املناسب باختيار أفضل البدائل لعالج      تيار القر عترض تنفيذ الربنامج من خالل اخ     ت
  .املشاكل 

ن نظام إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يسري يف خطوات منظمة متتابعة حنو              إ  )10
فكل خطوة على بساطتها أو صغرها البد أن تكون يف مكاهنا احملدد            . حتقيق أهدافه   
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لـى  وكل خطوة هي خطوة معتمـدة ع      . حىت يتم تنفيذ الربنامج بشكل صحيح       
 .اخلطوة اليت تسبقها ، ويف نفس الوقت هي خطوة ممهدة لليت تليها 

إن برنامج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتميز بأنه يراعى الفروق الفرديـة               )11
ويستبدل املقررات مبجموعة مـن     . للمعلمني ، فيتيح هلم خيارات وبدائل عديدة        

ويـزودهم مبهـارات    .  اجليـد    اخلربات واملهارات اليت تتناسب مع معايري األداء      
 .وقدرات تتيح هلم مواصلة التعليم الذايت وميتاز مبرونته وقابليته للتجديد باستمرار 

  

تتلك كانت أبرز برامج إعداد املعلم واليت يتم فيها إعداد املعلمني يف أغلـب دول               
املعلم هـو   العامل ومت تناوهلا يف هذا املبحث ، ويرى الباحث أن النظام التكاملي إلعداد              

نا بشكل عام ، ولكليات املعلمني موضوع هذه الدراسـة بـشكل            اتأكثر واقعية تمع  
فهو نظام يتم فيه يئة الطالب املعلم للعمل يف مهنة التدريس منذ بداية التحاقه              . خاص  

كما أنه نظام معمول به عند كثري من مؤسسات         . بكلية اإلعداد ، وخالل دراسته فيها       
أما النظام التتابعي إلعداد املعلم فهو      . ول العربية ، ومفضل لدى املسئولني       اإلعداد بالد 

نظام مييل إىل عالج مشكالت إعداد املعلم غري املؤهل ملهنة التدريس ، أضف إىل ذلـك               
ناجما إعداد املعلـم    وأما بر . لة وفق هذا النظام     مزيادة املدة الزمنية لتخريج املعلم سنة كا      

مج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم فريى الباحث أهنـا بـرامج             برناوفق الكفايات و  
. يصعب تطبيقها يف كليات املعلمني ، فال اإلمكانات املادية والبشرية تساعد على ذلك              

كما أهنا تتطلب قدرات عالية يف التخطيط هلذه الربامج وألدوات وخربات لـيس مـن               
  .  باململكة العربية السعودية نه ميكن توفريها بكليات املعلمنيإالسهولة القول 
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  العوملة: املبحث الرابع 
  

يف هذا املبحث تناول الباحث موضوع العوملة كأبرز املتغريات الثقافية املعاصرة الـيت               
. أثرت على التربية والتعليم بشكل عام ، وعلى إعداد املعلم بشكل خاص يف هذا العـصر                 

 ومـشكلة    ، املوضوع إىل مفهوم العوملة يف اللغة واالصطالح      وتطرق الباحث من خالل هذا      
ناول الباحث   تكما  . االختالف يف حتديد مفهوم العوملة ، وأبرز االجيابيات والسلبيات للعوملة           

 كما تناول   ، وأثر العوملة على إعداد املعلم وعلى املعلم نفسه           ، عالقة العوملة بالتربية والتعليم   
  . املبحث بعض املقترحات إلعداد املعلم يف عصر العوملة الباحث أيضاً يف هذا 
  نظرة تارخيية للعوملة

العوملة يتردد كثرياً يف عدة جماالت ، فيستخدمه السياسي واالقتـصادي           مصطلح  إن  
  ،   مبكان حمدد  اًواالجتماعي والتربوي ، فهو مصطلح ال يقتصر على فئة معينة ، وليس حمدود            

 ويستخدمه اجلميع علـى   ،شرق والغرب ، ويف الشمال واجلنوب        اإلنسان يف ال   هبل يستعمل 
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 مشكلة حتديد مفهـوم     وأمام هذه االستخدامات املتنوعة ظهرت    . اختالف لغام وثقافام    
 كبري واجه مجيع املثقفني واملهتمني به ، بل وأصبح كل فرد ينظر إليه مبفهـوم                العوملة كتحدٍ 

وقبل التعرض ملفهوم مصطلح العوملة حيسن أن       . خرين  قد يغاير كلياً مفهوم املصطلح عند اآل      
 أو ظهـوره     ، سواء كان ظهوره كممارسات   ،  مصطلح العوملة   نلقي الضوء لتاريخ ظهور     

فيعتقد البعض أن العوملة هي اجتاه ومصطلح حديث مل يـربز علـى الـسطح                .كمصطلح  
 السبب يف هذا    ويرجعوهذا بال شك خطأ ،      كمصطلح وكممارسة إال يف القرن العشرين ،        

إن العوملة يف ضوء مفاهيمها    . " العوملة كمصطلح فقط دون التمعن يف ممارسا      النظر ل اخلطأ  
، حيـث مل     الشائعة أقرب ما تكون إىل املشروع التارخيي الذي مازال يف طور التكـوين            

 ماً ومن مث يصعب فهم القوانني املتحكمة فيها فه  ، تكتمل له صورة واضحة أو معامل حمدودة      
ويذكر التاريخ أن   .  ، أو اإلملام بكافة جوانبها مما يفتح اال أمام خمتلف االجتهادات           كامالً

اإلمرباطورية اآلشورية أول مشروع للعوملة، مث اإلمرباطوريـة الفارسـية، مث إمرباطوريـة             
عب وجاء اإلسالم فأبرز مفهوم العاملية وأكد أن الرسالة مل ترتل لـش           .  االسكندر املقدوين 

م وضع كارل   1850ويف عام   .  ، وإمنا هي للكون كله     وال ألمة دون أخرى   ،  دون شعب   
، كما كانت بريطانيا      للسوق العاملية  س خطة لعمل اقتصادي كبري خيصص جزءاً منه       مارك

 .)1(" العشرين على رأس النظام العاملي باستعمارها لكثري من دول العامليف أوائل القرن 
 ما تشري إليه التآليف اإلسالمية ن العوملة كممارسة وجدت قدمياً ،وتأكيداً للقول بأ  

عن وجودها يف صدر اإلسالم ، ودليل ذلك أن خاصية من خصائص اإلسالم العديدة جاءت 
اليت مرت على وأفضل املمارسات للعوملة ومن هنا أمكن القول أن . لتؤكد عاملية اإلسالم 

$! ® اهللا تعاىل ودليلنا يف ذلك قول  البشرية مجيعاً ، هي عوملة اإلسالم ، tΒuρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) 

Zπ tΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9 〈 )2( وقوله سبحانه ، ® ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# 〈 )3(  فكلمة ،

عرف " ولقد .  كل اخللق ، ومل تقتصر على جنس معني دون غريه  يف اآلية تشملالعاملني
 ظل اإلسالم سادت مثانية قرون ، وتداعت بسقوط غرناطة عام العامل عوملة عربية يف

                                                 
 .12- 11مرجع سابق ، ص ص ) هـ1424( بن صاحل بن محيد الكرميعبد   ، احلميد) 1
  .107سورة األنبياء ، آية )  2
   .2 سورة الفاحتة ، آية  )3



 - 151 -

قهراً لبقية ) اإلسالمية(ومل تكن العوملة العربية . م عندما طرد املسلمون من األندلس 1492
احلضارات بل كانت مداً ثقافياً استوعب باقي احلضارات ، وحافظ على هويتها الثقافية ، 

ولكن العوملة . خلدمة اإلنسان ، وليس الستغالله وقهره بعد أن أصلها بقيم إسالمية وعربية 
 األيديولوجيتني –اليوم بدأت تطل علينا بوجهها االستعماري إثر سقوط احلائط الفاصل بني 

لقد كانت العوملة العربية اإلسالمية إثراء . م 1989 االشتراكية والرأمسالية يف برلني عام –
 تشكل اليوم قهراً لفكرة اإلنسان ، فهي حضارة ترفض ربيةغللفكر اإلنساين لكن العوملة ال

كما أهنا تسعى إىل توظيف القوة احلضارية يف استغالل الشعوب واهليمنة  ، كل احلضارات
على مقدراا ، وهذا ما سوف يؤدي إىل حتويل العامل إىل فريقني ، شعوب مسِتِغلَّة ، 

   .)1(" وشعوب مستغلَة ، أمم قاهرة وأمم مقهورة  
وتأسيساً على سبق يتضح جلياً أن العوملة وجدت قدمياً يف تاريخ البشرية كممارسات   

باإلنسان ،  وأن تلك العوملة السابقة كان بينها اختالف من عوملة ترتقيدون استخدام لكلمة العوملة ، 
  .شريته أحياناً وتستوعب حضارته إىل عوملة كانت تضطهد اإلنسان وتبيد حضارته وتارخيه وهويته ، بل وب

 مفهوم العوملة
إن مصطلح العوملة من املصطلحات اليت كثر استعماهلا يف اآلونة األخرية ، فال يكـاد                 

مير يوم إال وجند من يذكر كلمة العوملة يف حديثة سواء كان املوضوع الذي وردت يف كلمة                 
 من الصعوبة مبكـان     هف أن البد من االعترا  و. العوملة يتعلق بالتربية أو باالقتصاد أو السياسة        

 ، حىت يـستطيع     يستخدم يف كل ااالت     العوملة ميكن أن   االتفاق على معىن واحد ملصطلح    
  العوملـة ويعـد مـصطلح     ." املعىن أن يشمل كل االستخدامات املتنوعة يف االت املتباينة          

Globalization           ـ احثون  من املصطلحات املعاصرة األكثر جدالً ، واليت اسـتعملها الب
والكُتاب يف جماالٍت خمتلفٍة مشلت السياسة ، واالقتصاد ، واالجتماع ، والتربية ، والتقنيـة ،                

 وعلى الـرغم مـن      .  والثقافة ، واألدب ، واإلعالم ، والبيئة ، وغريها من ااالت اُألخرى           
عـام  شيوع استخدام هذا املصطلح مؤخراً حيث كثُر استخدامه بعد سقوط االحتـاد الـسوفييت               

م ؛ إال أنه يظل مفهوماً غري محدد، وغري متفٍق عليه بني العلمـاء والبـاحثني                1990/ م  1989
الذي ظهر يف العقد األخري يف      ) العوملة  ( والكُتاب ؛ ولعل ذلك راجع يف األصل إىل أن مصطلح           

                                                 
الرياض ، ص ص : ، وزارة المعارف  ، نحن والعولمة من يربي اآلخر ، آتاب المعرفة السابع الشياطين تختبئ في التفاصيل) هـ1420( عشقي ، أنور ) 4

175 -176 .  
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وبتعدد اُألطر النظرية   األدبيات الغربية ، قد عاىن من اختالفاٍت بينٍة باختالف اللغات اُألوروبية ،             
ولعل خـري    . واالجتاهات املُتباينة ، فهي عرضة لالختالف والتعارض ، وعرضة للتحول والتغري          

، ومنهم من   ) الكونية(دليٍل على هذا االختالف أن هناك من أطلق على هذا املصطلح اسم             
ـبعض       )التدويل(أو   ) العاملية( ، وهناك من يطلق عليه      ) الكَوكَبة(أطلق عليه    ـه ال ،يف حني يطلق علي

ـيوعاً     ) العوملة( إال أن استخدام مصطلح . إىل غري ذلك   ) الغربنة( أو  ) األمركَة( ـر ش يعد املـصطلح األكث
  )1(".واألقرب داللةً على املعىن املقصود 

    : على النحو التايل  العوملةوعلى أية حال ميكن تناول مفهوم  
   :التعريف اللغوي للعوملة) 1

تربز أول إشكالية يف تعريف العوملة يف أهنا ترمجة ملصطلح أجنيب مل يتفق أصالً علـى                  
معىن له حمدد يف اللغة االجنليزية ، وعند ترمجته سينتقل هذا اخلالف معه خالل عملية الترمجة                

يصعب على وجه التحديد إجياد املعىن اللغوي لكلمـة         "لذلك  . من االجنليزية إىل العربية     
وأصـل هـذه   ) Globalization ( وذلك لكونه يف األصل ترمجة لكلمة ) ةالعومل(

. وتعين كرة أرضية، أو أي جسم بشكل كـروي  ) Globe ( الكلمة باإلجنليزية هو 
ي املصدر املـشتق مـن الفعـل        وبالرجوع إىل األوزان العربية لألفعال جند أن العوملة ه        

، وهـذا   ) فعلل(إال وزن واحد وهو     ، وهو فعل رباعي جمرد، وليس هلذا الفعل         )عومل(
االشتقاق حمل خالف بني الباحثني ، إذ يرى البعض أن هذا غري صحيح ، ألنـه علـى                  

 . " )2 ("خالف القياس ، بينما يذهب آخرون إىل صحته من باب التوليـد القياسـي               
لَم ،  عـو ( ، ونفترض هلا فعالً هو      ) عالَم  (  فقد جاءت توليداً من كلمة       العوملة مصدر ف

  .)3(" أي جعل الشيء عاملاً واحداً ) عولَم ( القياسي ، ومعىن بطريقة التوليد ) يعولِِم ، عولَمةً 
تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العامل      : " ومن املعاين اللغوية ملصطلح العوملة          

ة مهما اختلفت   ويرى البعض أنه إذا كانت األلفاظ تدل على معانيها فليس للعومل          . كله  
-وتعـين العوملـة يف معجـم        . صريورة العامل واحداً    : التأويالت سوى مدلول واحد   

                                                 
  10، مرجع سابق ص ) هـ1425(صالح بن علي  ، أبو عـرَّاد )1
 كليـة   –جامعة   امللك سـعود       " العوملة وأولويات التربية    " ، حبث مقدم لندوة      التربية اخللقية بني اإلسالم والعوملة    )  هـ1425(  العيد، سليمان بن قاسم      )1

  .5الرياض ، ص : التربية 
 .11 - 10 ص هـ ، مرجع سابق ص1425(صالح بن علي  ، أبو عـرَّاد )2
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 إكساب الشيء طابع العاملية وذلك جيعل امتداد الشيء أو العمل بـه يأخـذ               -ويبستر
  )1(" الصفة العاملية 

  :التعريف االصطالحي للعوملة ) 2
عـرف العوملـة    فكل من    فيه كثرياً ،     ختلف أمر اُ  هولعوملة  االصطالحي ل فهوم  املإن     

مفهوم العوملـة   الباحثني النظر إىل       وحاول بعض     تعريفه هو التعريف الشامل هلا ،      أناعتقد  
سب اختالف تأثريات العوملة على احلياة البشرية ، أو حبسب تغليب جانب من احلياة على               حب

فيمـا  ،  وانبها االجيابيـة    وبعضهم حاول تعريف العوملة بالتركيز على ج      . اجلوانب األخرى   
حياول الباحـث يف     و .فيها  حاول اآلخرون تعريفها من خالل التركيز على اجلوانب السلبية          

هذه الدراسة طرح أغلب وجهات النظر حول تعريف مفهوم العوملة سواء اليت تندرج حتـت             
  .مستقل تلك التعريفات اليت ذكرت بشكل أو االت العوملة تقسيمات معينة 

 العوملـة     تعريف واحد ملفهـوم    حولاالتفاق   صعوبة جتدر اإلشارة إليه أن سبب       ومما
، هلذا املفهـوم    صياغة  الجود اختالف يف اخللفيات الثقافية للشخص الذي يتوىل         إىل و  يرجع

فاالقتصادي يفهم العوملة    ، ويتنوع بتنوع توجهاته،      إنّ تعريف العوملة هو أمر شائك     ف" لذلك  
اع، وكل منهما يفهم العوملة خبالف السياسي أو املعلّم أو الـصحفي أو             خبالف عامل االجتم  

 ، والعوملـة الـسياسية  ،لذلك أصبح من الضروري التمييز بني العوملة االقتـصادية       ... غريهم
فال توجد إذاً عوملة واحدة، بل هناك       ...  والعوملة اإلعالمية  ، والعوملة التربوية  ،والعوملة الثقافية 
    )2(. "اوت يف معانيها وجتلياا يف الواقععوملات عدة تتف

 بل هي تلغـي احلـدود الزمانيـة          ، ميكن القول أن العوملة ال تتعلق مبكان أو زمان        و 
معىن عاماً شامالً يتضمن االنتقال من اال اإلقليمي إىل اال          "  إن للعوملة    ،واحلدود املكانية   

 International، وليس الدويل     د بل وزواهلا   جتاوز احلدو  مبعىن Globalالعاملي أو الكوين    
فالعوملة إذن تتضمن معىن إلغاء حدود الدولة القومية        . عىن وجود احلدود واخلطوط الفاصلة      مب

وبذلك فالعوملة جبانب كوهنا نظاماً اقتصادياً ، هي أيـضاً أيدلوجيـة            . يف اال االقتصادي    
ست مفهوماً جمرداً ولكنها كيان فكرى حـي  إن العوملة بذلك لي . تعكس هذا النظام وختدمه     

ن استخدام أي أدوات حتليليـة      إو. ينمو ويتفاعل ويتحرك ، إنه كيان دائم احلركة والتطور          
                                                 

  .8- 7  ص ص مرجع سابق ،)هـ1424( بن صالح بن حميد معبد الكري  ، الحميد )3
  .7 – 6مرجع سابق ، ص ص )  هـ1425( العيد، سليمان بن قاسم    )1



 - 154 -

ذات طبيعة موضوعية سوف تظهر بوضوح إن العوملـة عملية مستمرة ، ميكـن مالحظـة               
ية أو كيفية يف جماالت     طريقة كمية أو نوع   ب ، وميكن قياس هذا التأثري سواء بشكل أو          اتأثريه

   .)1(" وجوانب متعددة 

 اـال    يف  سـواء  واحد ، صعوبة حصر موضوع العوملة يف جمال       لوبعد هذا العرض         
 ميكن   ملفهوم العوملة  واحدصعوبة يف االتفاق على تعريف      عن ذلك   نتج  والزماين أو املكاين ،     

ة النهائية لتلك الصعوبات كانـت        فإن النتيج  . يكون شامالً وصاحلاً لكل جماالت احلياة        أن
   :وجود تعريفات كثرية للعوملة صنفت وفق تصنيفات خمتلفة ، وتوضيح ذلك على النحو التايل 

بعض التعريفات اليت وردت ملصطلح العوملة جاءت من خالل النظر لبعض اجلوانـب                 
الجتماعي ، وهناك   اإلنسانية دون غريها ، فهناك من يركز بتعريفات على اجلانب الثقايف أو ا            

 لتعريف  لقد كانت هناك حماوالت كثرية    و. من يركز على اجلانب التكنولوجي واالقتصادي       
وميكن تنـاول  . غلب على بعضها االعتبار االقتصادي على غريه من االعتبارات          و" ،   العوملة

ـ           ة والتقنيـة   مفهوم العوملة مع األخذ باالعتبارات الثقافية واالجتماعية ، وباالعتبارات العلمي
.  أن هذه اجلوانب ذات تأثري مباشر على االعتبارات التربوية           على أساس واملعلوماتية ، وذلك    

   :)2(وإيضاح ذلك كما يلي 
  :تعريف العوملة عند تغليب اجلانب الثقايف االجتماعي )  أ
حيث ركز أصحاب هذه التعاريف على أثر العوملة على اجلوانب الثقافية واالجتماعيـة ،                

ففرض ثقافة الدولة القوية ، وإلغاء الثقافات احمللية ، ونشر مبادئ األخوة اإلنـسانية ، كـل    
  : ومن أمثلة تعاريف هذه الفئة ما يلي . ذلك يعترب عوملة 

  .اندماج الثقافات، بل صراع للثقافات تكون فيه الغلبة لألقوى :   العوملة هي -1   
  . طية عاملية واحدة هي ثقافة القوة املهيمنة على العاملالترويج لثقافة من:  العوملة هي -2   
نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ويدفع إىل التفتيت            :  العوملة هي    -3   

  .والتشتيت لريبط الناس بعامل الالوطن والالأمة والالدولة 
   :تعريف العوملة عند تغليب اجلانب التقين والعلوم واملعلوماتية) ب

                                                 
 .13 - 12مرجع سابق ص ص . ) هـ1425(حسن ، السيد محمد أبو هاشم   )2
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وأما أصحاب هذه التعاريف فإهنم اهتمـوا باجلانـب املـادي للعوملـة ، فـالتطورات                  
  :، ومن أمثلة تعاريف هذه الفئة ما يليالتكنولوجية، وتقدم االتصاالت هي من أشكال العوملة 

نتاج الثورة التقنية واملعلوماتية اليت قربت املسافات واجتاحت احلدود         :  العوملة هي    -1   
  .اقاً جديدة يف شىت ااالت وفتحت آف

  ".تعبري عن انسحاق اإلنسان إما لسطوة اآللة أو التقدم العلمي واملعلوماتية  :  العوملة هي-2 
يركز االجتـاه األول    ،  وقام بعض الباحثني بالنظر ملفهوم العوملة من اجتاهني رئيسني             

على اجلوانب السلبية للعوملة  ، وميكن       على اجلوانب االجيابية ملفهوم العوملة ، فيما يركز الثاين          
   :)1(" بيان ذلك على النحو التايل 

، يركز على اجلوانب اإلجيابية للظاهرة فيمـا خيـص التبـادل التجـاري               : االجتاه األول 
ومن األمثلة على   .  وسرعة تنقل البشر واخلربات دون احلواجز احلكومية التقليدية          ،واملعلومايت

   :هذا املفهوم  ما يلي
i.              العوملة هي اليت تسيطر على عامل اليوم من حيث التداخل الواضح ألمور االقتـصاد ،  

دون اعتداد يذكر باحلدود الـسياسية      ،   والسلوك    ، والثقافة،  والسياسة  ،  واالجتماع  
  .وطن حمدد ودون احلاجة ألجراء حكومي  إىل نتماءاال أو  ،للدول ذات السيادة

ii.       الكونية يشري إىل أية متغريات جديدة قد تطـال إقلـيم           مصطلح العوملة أو الكوكبة أو
وسرعان ما متتد إىل بقية أحناء العامل منشئة نوعاً من الترابط واالعتماد            ،  معني من العامل    

 .املتبادل بني كافة أقطار العامل 
iii.         وأساليب التفكري بـني    ،  وأمناط السلوك   ،  إن العوملة تعمل على توحيد األفكار والقيم

 كوسيلة لتوفري مساحة واسعة من الفهم املتبادل بـني البـشر             ، وب العامل خمتلف شع 
 . وإقرار السالم العاملي 

iv.          واليت تتخطـى احلـواجز       ، إن العوملة تشري إىل احلركة التدفقية بني خمتلف أحناء العامل 
 سعياً للتواصل التجاري والثقـايف       ، اجلغرافية والزمانية واملكانية بني الدول والشعوب     

 . فكري والسياسي للوصول إىل اقتصاد وثقافة وفكر عاملي وال
v.  تمعات اإلنسانية         العوملة هيمن خالل تـسهيل    ،   زيادة درجة االرتباط املتبادل بني ا
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  .انتقال السلع ورؤوس األموال والتقنيات واألشخاص واملعلومات 
 مثل ضياع    قصوى على قضايا أخرى ذات أمهية    يؤكد أصحاب هذا االجتاه      : االجتاه الثاين 

اهلويات والثقافات الوطنية يف مواجهة ثقافة العوملة ، وتقلص السيادة الوطنية يف ظل العوملـة      
مبـا  . العاملية اليت تقودها الثقافة األمريكية وسقوط األسواق الضعيفة حتت سيطرة الرأمسالية            

ن األمثلة علـى    وم. يعين خنق ثقافات الشعوب األخرى واستغالل إمكاناا خلدمة القوي          
  :تعريف العوملة ألصحاب هذا االجتاه ما يلي 

a.                دف إىل تقسيم العـامل إىل العوملة اليت يروج هلا الغرب هي عملية إحلاقية انتقالية 
 وعامل نامي يفتح أبوابه وأسواقه أمـام         ، عامل  قوي ذو إمكانات وشركات     : قسمني

 الغريب يف املعرفة والثقافة وطريقـة       الرؤى السياسية والثقافية واالجتماعية على النمط     
 .احلياة 

b.        منظمة التجارة العاملية ، البنك الـدويل ،        ( العوملة اليت تفرضها املؤسسات الكربى
مـن  ،  تريد فرض مناذج وفلسفات تربوية تعليمية خاصة        و ،) صندوق النقد الدويل    

 .خالل تطويع وإخضاع الدول األضعف لشروطها وهيمنتها 
c. فرض القيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى  اليت حتاول     هي  العوملة

هنا عملية قضاء على اهلويات القومية والوطنية ال عن         إ. اتمعات النامية أو املتخلفة     
ومن ذلك فتح األسواق العربية     . طريق الغزو بل عن طريق التشبع بالثقافات الغازية           

 أو أمام املنتجـات      ، زراعية والثقافية والعلمية اإلسرائيلية   أمام املنتجات الصناعية وال   
  .األمريكية واألوروبية اليت تغري إسرائيل عالماا التجارية بأن تضع عليها أمسها وتعيد تصديرها 

d.  وازدياد اهلـوة بـني الفقـراء    ،  فرض النموذج الغريب يف املواثيق العاملية  العوملة هي
وديـد  ،   أو الطبقات يف اتمعات املختلفة        ، ى الدول سواء على مستو  ،  واألغنياء  

   ."يالصناعات املتنامية للبيئة اإلنسانية وتقليص فرص العمالة مع التقدم التكنولوج
على بعـض اجلوانـب     واليت ركزت   صطلح العوملة   مل  السابقة تعاريفالعرض  وبعد    

باحـث  لبيات للعوملة ؛ فـإن ال     على االجيابيات أو الس   اليت ركزت   اإلنسانية دون غريها ، أو      
 أهنا أمشل   اصطلح العوملة واليت مل ترد فيما سبق ، واليت يعتقد أصحا          ملفاهيم  امليعرض بعض   س
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  : )1(" وبيان ذلك على النحو التايل . من املفاهيم السابقة للعوملة 
قـوق  عاملية التجارة واالستثمار وانتقال األموال والثقافات والتقانة وح       : العوملة هي    )1

 .اإلنسان والقيم اإلنسانية 
،  ظاهرة تتداخل فيها أمور االقتصاد والتقانـة والـسلوك واالجتمـاع          : العوملة هي    )2

ويكون االنتماء فيها للعامل كله عرب احلدود السياسية للدولة وحتدث فيها تبادالت تؤثر 
 . على حياة اإلنسان أينما كان

 ومتركـز    ، م سطوة اآللة والتقدم العلمي    تعبري عن انسحاق اإلنسان أما    : العوملة هي    )3
  ،  وسيادة منطق الـربح املـادي       ، واألخالقية،  وانعدام القيم اإلنسانية    ،  رأس املال   

واالزدهار الفردي والبقاء لألقوى من خالل حرية السوق واملعلوماتية واالسـتالب           
 . الثقايف والفكري للشعوب والدول والقوميات

، تستهدف فتح    ، وسياسية وثقافية يف النتائج     ية يف املنطلق  نظرية اقتصاد : العوملة هي    )4
وإقرار حرية تنقل رأس    ،  وتطبيق سياسة السوق وإلغاء اجلمارك      ،  األسواق االقتصادية   

، وفتح احلدود الوطنية يف اـال        املال والبضائع واخلدمات بني الدول دون أية قيود       
 ".ة هي ثقافة القوة املهيمنة على العامل ، والترويج لثقافة منطية عاملية واحد السياسي

   :  ما يلي )2(" ومن التعريفات أيضاً اليت عرفت ا العوملة 
، وزيادة وعي  هي اجتاه تارخيي حنو انكماش العامل العوملة اردة أو باألحرى الشاملة )1

   .األفراد واتمعات ذا االنكماش
 تسعى بقصد أو بغري قـصد إىل دمـج          كل املستجدات والتطورات اليت   :هي  العوملة    )2

  . سكان العامل يف جمتمع عاملي واحد
العوملة فعل تارخيي متواصل ، وهو حصيلة املعركة اجلارية بني العامليات أو النماذج  )3

  .  احلضارية املختلفة اليت يؤمن أصحاا بأن هلا رسالة حتدد املثال اإلنساين األعلى 
، ليكون العامل أشبه بسوق  قتصادية والعلمية واملعرفيةالعوملة تعين إزالة احلدود اال )4

، تضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية  موحدة كبرية
 .   أقاليمها

                                                 
  .11 – 9 ص ص  مرجع سابق ، ،) هـ1425 (  حمود  ، عليعلي )1
  .7 – 6مرجع سابق ، ص ص )  هـ1425( العيد، سليمان بن قاسم    )1
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العوملة هي اجتاه احلركة احلضارية حنو سيادة نظام واحد ، تقوده يف الغالب قوة واحدة،  )5
 .   واملقصود قوة الواليات املتحدة األمريكية

ة زيادة يف درجة االرتباط املتبادل بني اتمعات اإلنسانية، من خالل انتقال العومل )6
 . عمليات السلع ورؤوس األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاص واملعلومات 

  ."العوملة هي سيطرة ثقافة من الثقافات على مجيع الثقافات يف العامل  )7
  : ما يلي )1(" ومن التعريفات كذلك للعوملة  

 -وسيطرة الثقافة الغربية إمنا تعـين       . سيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات       : ملة تعين   العو) 1
 سيطرة الثقافة األمريكية ، أو ما يعرب عنه بأمركة العامل ؛ وأمركة العامل هـي                -بتحديٍد أكثر 

  .حقيقةٌ تعاين منها حىت أوروبا نفسها 
ه توحيد املعايري الكونية، وحترير العالقـات الدوليـة ،          بناء عالٍَم واحٍد ، أساس    : العوملة هي   ) 2

السياسية واالقتصادية ، وتقريب الثقافات ، ونشر املعلومات ، وعاملية اإلنتـاج املُتبـادل ،               
  . إخل ..وانتشار التقدم التكنولوجي، وعاملية اإلعالم 

 بصماا على خمتلـف  وضعية كونية جديدة ، ختترق كل جماالت احلياة ، وتترك         : العوملة هي   ) 3
  .جوانب العيش والتعامل 

  ."غزو ثقايفٌ اجتماعي اقتصادي سياسي يستهدف الدين والقيم والفضائل واهلوية: العوملة هي) 4
ملـصطلح العوملـة    تستطيع أن تضع تعريفاً تربوياً      الدراسة احلالية   من كل ما سبق فإن      

االنتقـال  " فالعوملة هي   . يت تتناوهلا العوملة    يتناسب مع جمال التربية الذي هو أحد ااالت ال        
من اال الوطين أو اإلقليمي إىل اال العاملي ، والتعرف على التنظيمـات والـسلوكيات               
التربوية املتشاة والتفاعل الناجح معها ، بشرط أن يكون ذلك يف ظل مؤسسة تربوية عاملية                

دات واملعايري التربوية العاملية مع الوضـع يف        واتفاق معلن من مجيع املشتركني بقبول املستج      
  )2(" االعتبار اهلوية اإلسالمية واحلرية الوطنية وثقافة اتمع الذي تنتمي إليه 

 أبرز التعريفات ملصطلح العوملة فإنه بنظرة شاملة على التعريفات السابقة           عرضوبعد     
   :)3(ميكن أن خنرج مبا يلي 

                                                 
 .11 هـ ، مرجع سابق ص1425(صالح بن علي  ، أبو عـرَّاد  )2
 .10مرجع سابق ص) . هـ1425( حسن ، السيد محمد أبو هاشم )1
-19 ، القاهرة ،ص صم2000يناير /م1999، اآتوبر 18و 17ة التربية والتعليم ،العددان  ، مجلمناهج التعليم في ظل العولمة) م2000(طعيمة ، رشدي  )2

21.  
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  .ال االقتصاد ، وكنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية برز هذا املصطلح أوالً يف جم )1
بعد الثـورة    برز هذا املصطلح أيضاً يف إطار تطور الرأمسالية العاملية يف مرحلة ما            )2

إهنا إذن ليست ظاهرة بال جذور ، وإمنا        . الصناعية اليت ميزت القرنني السابقني      
 .هي ناجتة عن الطبيعة التوسعية لإلنتاج الرأمسايل 

ست العوملة جمرد آلية من آليات تطور النظام الرأمسايل ، وإمنا هي أيضاً دعـوة               لي )3
 .هو تنميط العامل على صورة أحادية البعد وإىل تبين منوذج معني 

 حيث   ، ن العوملة تدعو إىل تبين النموذج األمريكي يف طريقة احلياة بشكل عام           إ )4
 .ن العوملة ظهرت أساساً يف ظل هذا اتمع إ

 العوملة مزيداً من التحديث ، فهي مظهر من مظاهر التطـور احلـضاري              تتبىن )5
 .للمجتمع العاملي املعاصر ، وال حمل لعوملة دون حتديث 

أيـديولوجيا بـشكل      ليست العوملة جمرد نظام اقتصادي ، بل هي أيضاً نظام فكري مل يكتمل             )6
  .اعية والثقافية واضح ، ولكنه توسع ليشمل خمتلف قطاعات احلياة السياسية واالجتم

يرتبط بالعوملة ويتالزم معها االتصال املباشر عرب القارات ، بل من أهم مالمـح               )7
العوملة زيادة التواصل الثقايف بني الشعوب ، إلجياد آمال وأهـداف مـشتركة             

 .تتجاوز املصاحل الوطنية ، وال تتناقض معها 
 الدعوة إىل قيم إنسانية     تناميجتاوز أنساق القيم التقليدية ، و     يرتبط بالعوملة أيضاً     )8

  .ول الفرد كإنسانعامة تدور يف معظمها ح
العوملة ظاهرة ال جغرافية قابلة للتوسع واختراق كل شيء ، ولعل القرن احلادي              )9

 .والعشرين حيمل يف ثناياه أبعاداً جديدة هلا يصعب التنبؤ حبجمها أو مداها 
 :ويات متداخلة تتمثل العناصر األساسية للعوملة يف ثالثة مست )10

العوملة هي االقتصاديات العاملية املفتوحة على بعـضها ،         : يف االقتصاد     - أ
وهي مفاهيم الليربالية اجلديدة اليت تدعو إىل تعميم االقتصاد والتبادل احلر           

  .كنموذج مرجعي واىل قيم املنافسة اإلنتاجية 
يرباليـة  العوملة هي الدعوة إىل اعتماد الدميقراطيـة والل       : يف السياسة     -  ب

 .السياسية وحقوق اإلنسان واحلريات الفردية 
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العوملة هي توحيد القيم حول املرأة واألسـرة ، وحـول           :  يف الثقافة    -ج
 توحيـد   فهيالرغبة واحلاجة وأمناط االستهالك يف الذوق واملأكل وامللبس ،          

 .طريقة التفكري والنظر إىل الذات واىل اآلخر 
 :ائج املتالحقة التالية  إىل النتتؤدين العوملة سوف إ )11

  .تطويق اإلنتاج القومي االقتصادي مبنافسة غري متكافئة مما يؤدي إىل مزيد من البطالة   -  أ
تقليص تدخل الدولة الوطنية يف توجيه اقتصادها ، ويف حتقيق التوازنات             -  ب

 .الضرورية حلماية املصاحل القومية 
يات الثقافية بإغراقه  تطويق اإلبداع األديب والفين لدى الشعوب ذات اهلو   -ج

  .يف تسويق صناعتها وإنتاجها 
 ميش الثقافة الوطنية واللغة القومية بفرض ثقافة القطـب االقتـصادي            -د

  .، ويفرض لغته وطريقته عرب وسائل االتصال والتواصل وحده الذي ينتج وحده 
  ".اة من حوله  بني املثقف وبني اخلربة املباشرة بعمله وباحليتقليص العالقة القوية -هـ 

وعلى الرغم من عدم االتفاق على       ،    كثرياً يظل أمراً ختتلف فيه اآلراء    إن مفهوم العوملة س     
إن العوملة تعد واحدةً من أبرز      : " تعريٍف واحٍد أو مفهوٍم محدٍد هلذه الظاهرة إال أنه ميكن القول            

 نطاقها إىل جماالت احليـاة اإلنـسانية        وأهم الظواهر العاملية املعاصرة املتعددة األبعاد ، واليت امتد        
املختلفة ؛ واليت تسعى إىل اهليمنة والسيطرة الشاملة على كل مناحي احليـاة مبختلـف الـصور                 

  )1( ".واألشكال واألساليب املباشرة وغري املباشرة لفرض منوذج احلياة األمريكي على العامل
الً حتديده مبـصطلحات ال     وخالصة القول أن مفهوم العوملة قد يكون من الصعب فع           

       فال ميكن اعتبار السؤال عن العوملة وهـل        .  واسعاً   ضيقتقبل إال معىن واحداً ، ألن ذلك سي
ألنه كما مر سـابقاً  . هي مفيدة تمعنا أم ضارة هو سؤال البد أن تكون إجابته بنعم أم ال              

د من العوملة ألي    يظل هذا املصطلح غامضاً حىت يتم تعريفه حبسب التخصص وحبسب املقصو          
ويرى الباحث أنه من املناسب اعتبار مـصطلح العوملـة مـن            . جانب من جوانب احلياة     

املصطلحات الشائعة االستخدام واليت ميكن استخدامها من قبل كل إنسان حبسب توجهاتـه             
خيدم الذي  التقدم العلمي والتكنولوجي    يشري إىل   فهو كمصطلح   . وخلفياته  الثقافية والدينية     

                                                 
 .11 هـ ، مرجع سابق ص1425(صالح بن علي  ، أبو عـرَّاد  )1
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فما وافق الشريعة اإلسالمية قبلنا به،        يف جماالت احلياة املتنوعة ،      بنظم حياا  ىلبشرية ، ويرق  ا
ما يكـون هنالـك      من الضروري جداً عند     لذا . للبشرية رفضناه    اً وسبب ضرر  افهلخا وما

حىت نستطيع  حديث عن  العوملة أن حندد اال الذي سيتم تناوله فيها بشكل واضح ودقيق ،                
  . فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره ، عليها احلكم

   :العوملة بني املؤيدين واملعارضني هلا
ملفهوم العوملـة ،      العوملة أنه مل يكن هناك اتفاق موحد       تبني مما سبق تناوله عن مفهوم          
 ،لعوملـة ومعارضـتها     اد  ي تأي  اختالف آخر أال وهو االختالف حول      يتبع ذلك االختالف  و

جوانبها اإلجيابية وفوائدها رأى أن العوملة هي خري لنا ، ومن ركز علـى              فالذي ركز على    
  .سلبياا رأى غري ذلك 

 ايرى فريق املؤيدين للعوملة أن العوملة هي فرصة للتقدم والرقي ، وهي فرصة يقدمه             و  
ـا   . تاجكي يلحق به يف عصر السرعة واملعلوماتية والتكنولوجيا واإلن        العامل املتقدم للعامل النامي ،       ومن هن

  .ميكن القول أنه ال ميكن رفض العوملة وما فيها ألهنا كالقطار املتقدم الذي لن يقف أمامه أحد 
، وأن هلـا    يرى فريق املؤيدين أن العوملة ستعود بالنفع يف ااالت املختلفة للحيـاة             و  
  :)1(" ائد كثرية ، ميكن ذكرها على النحو التايل فو

وارتياد آفاق املدنية   ،   والقضاء على مظاهر التخلف       ، عامليةالتعرف على الثقافات ال    )1
املعاصرة ، وزيادة معدالت التشابه بني اجلماعات واتمعات واملؤسسات، وإحالـة     

  .احمللي املوجود يف مراكز بث االتصال القومية إىل معروف عاملي 
ـات         إن العوملة تفضي إىل التعرف واالستفاد     : ويف جمال العلوم والتقانة      ) 2 ـورة املعلوم ة من إجنازات العلوم ، وث

واملعلوماتية ، وحتسني خدماا وختفيض أسعارها ، مما يؤدي إىل سهولة التواصل الفكري والثقايف والعلمي ،                
 ."ونقل املعلومات وانتشارها بني األمم والشعوب

    :)2("  ومن االجيابيات أيضاً للعوملة وفوائدها ما يلي 
  .ة التعامل اليقظ مع الواقع العاملي بكل مفرداتهالعوملة هي حتمي) 1
 .العوملة دعوة الستنهاض اهلمم حنو التعبري للكثري من مفاهيم االقتصاد) 2
 .العوملة دعوة إىل التميز واإلتقان) 3

                                                 
  .12 ص  مرجع سابق ، ،) هـ1425 (  حمود  ، عليعلي )1
  .24 مرجع سابق ، ص )هـ1424( بن صالح بن حميد معبد الكري  ، الحميد )2
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، وصياغة عقل األمة باالنفتاح على التعليم       ،  العوملة دعوة لالهتمام بالفكر املستقبلي      ) 4
 . ادية واإللكترونيةووسائط املعرفة امل

 .العوملة بديل مقبول للدول النامية لتخلصها من التخصص يف جتارة منتجات أولوية متدنية ) 5
 . العوملة آلية لتنمية التعاون اإلقليمي بني الدول) 6
العوملة آلية لتقوية الروابط والتكتالت الدولية واستغالل املواهب الوطنية يف تنـشيط            ) 7

  ."لالنتشار إقليمياً وعاملياً الذكاء القومي 
   :)1(ومن االجيابيات أيضاً للعوملة من وجهة نظر املؤيدين هلا ما يلي 

، ومن هذه املزايا فتح احلـدود ،        للعوملة   وجود مزايا اقتصادية وتكنولوجية وقيمية       )1
وتيسري تدفق السلع واخلدمات واألفكار بغري قيود ، وإنشاء الشبكات االتصالية الـيت             

وإنشاء املؤسسات العاملية مثل مؤسسة     . عل العامل وحده واحدة مثل شبكة االنترنت        جت
  .التجارة العاملية 

: مثل   ومن حيث النسق القيمي يعزي املؤيدون للعوملة أن القيم التالية ارتبطت ا              )2
، احترام إرادة الشعوب يف تقرير مصريها ، اقتران مبدأ التعايش بني الثقافات والعقائد              

  .الدعوة إىل تشكيل حكومة عاملية متنع احلروب وتوطد السالم 
  

أما الفريق املعارض للعوملة فإنه ينظر هلا من زاوية أخرى ، وهي زاوية الضرر الـذي                   
فكما كان للعوملة اجيابيات فإن هلا من السلبيات اليت تؤثر على جماالت احليـاة               . هاسيأيت من 

بالفوائد املزعومة للعوملـة ، ويـصفوهنا بأهنـا         " يشككون  فأصحاب هذا الفريق    املختلفة ،   
 وملغية للدول الوطنية واتمعات القومية ،        ، قاتلة للحضارات وثقافات الشعوب   ، و استالبية  

اول تعميم الثقافة الغربية وفق الـنمط األمريكـي         حتجاوز تراث الشعوب وحضارا ، و     توت
  .)2("الليربايل على كل اتمعات 

 هذه السلبيات واألضرار للعوملة ال يشفع هلا بالقبول على إطالقها ، وميكن بيان               ووجود
   :)3( "تلك السلبيات  على النحو التايل 

غيـاب  : يتوقع أن تعود العوملة بالضرر يف اال التربوي الثقايف االجتماعي مثل             )1
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ويات احمللية  القيم ، وغلبة أفكار وأمناط اجتماعية غريبة املنشأ ، ومسخ وتشويه اهل           
  .وديد املوروثات االجتماعية 

تعميم الثقافات الغربية وفق النمط الليربايل املتصف بالتحرر وشدة اإلغراء والنفاذ            )2
 .اخلاطف إىل أفئدة الناس وعقوهلم 

 الغزو الثقايف باالختراق اإلعالمي عرب الفضائيات والتواصل اإلعالمي لالستحواذ          )3
 .كثيف النهج االستهالكي على الثقافات والوجدان وت

وميش اللغة  تطويق اإلبداع األديب والفين لدى الشعوب ذات اهلويات الثقافية ، )4
 .  القومية

 .اتساع دائرة الفقر مما يزيد من معدالت التسرب من التعليم العام  )5
كما يؤدي اتساع أسواق املال لزيادة انتشار الفساد ومعدالت اجلرميـة وتعـدد              )6

 . هلاأمناطها وأشكا
   :)1(" ومن السلبيات أيضاً للعوملة ما يلي 

  .  الدول املتقدمة ستكون صانعة القرارات وموزعة األدوار على الدول النامية) 1
  .  مل تكن معروفة من قبل املنافسة أصبحت كونية تم باجلودة البيئية واالبتكار ألشياء )2
 حيث أصبح الدخول     ، فية تفرض العوملة على كل اقتصاد معني يصنع فرص وظي         )3

، اليت تقع يف      بنظم التربية والتعليم يف التعليم العام واجلامعة       اًإىل السوق العاملي مرهون   
  " .قلب أي تطوير اقتصادي منشود 

  : )2(" ومن سلبيات العوملة كذلك ما يلي 
 مزامحة املؤسسات التعليمية العلمانية الغربية للمؤسسات التعليميـة احملليـة يف            )1

لبلدان اإلسالمية ، بعد مرحلة االنفتاح والتقارب بني الشرق والغرب ، والتوسع            ا
يف جماالت االستثمار اليت يعترب التعليم إحدى تلك ااالت ، واليت أصبح هلـا يف               
عصر العوملة شأن كغريها من القطاعات اخلدمية اليت يتم عوملتها ودخوله جمـاال             

 اال لفتح مدارس ومعاهد أجنبية يف البالد        كل ذلك يفتح  . االستثمار والشراكة   
اإلسالمية ، كما هو حال فتح أفرع للجامعات األمريكية يف بلدان املشرق العريب             
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وأفريقيا وآسيا ، أو فتح مدارس بواسطة الوكالء كما هو احلـال يف املـدارس               
  . األهلية اليت تتعاون مع بعض املعاهد واملدارس األجنبية 

ن خالهلا ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد احلق للغري للتـدخل يف            أعطت العوملة م   )2
وفرضت عدداً من اإلمالءات والقيود     . شئون الدول األخرى الداخلية كالتعليم      

خاصة يف الدول اليت تعارض برامج التعليم الديين والثقافة         . على برامج التعليم ا     
 .ضن لإلرهاب والتطرف اإلسالمية بالذات ، وتعترب املدارس الدينية حما

إن سياسة القطب الواحد الذي تنطلق منه مقررات العوملة ، هـي يف األسـاس                 )3
تنطلق من الفردية ، اليت ال تعرف إال األنانية واجلشع ، وال تشعر باحلس اإلنساين               

وهلذا تطالعنا نتائج الدراسات االقتصادية باألرقام املفزعـة يف توزيـع           . اجلمعي  
ستوى الدويل بني الشمال ودول اجلنوب ، وبازدياد معـدالت          الدخول على امل  

   ".البطالة والفقر يف الدول النامية ، وزيادة معدالت الثراء واإلنتاج يف الدول الصناعية 
مل تؤد العوملة إىل سد الفجوة بني الشمال واجلنوب بـل            " اهنومن سلبيات العوملة أيضاً إ    

ء على أن اجلماهري يف دول العامل تشعر بالـضياع فكريـاً            ويكاد جيمع اخلربا  . اتساعاً  زادا  
والسعي إىل درجة   ،  وينادون بالعمل على صياغة أساليب إلهناء التشرذم        ،  وأخالقياً وسياسياً   

التكامل واالنتماء إىل الدولة األم من ناحية ، والعامل الكبري الذي يشعرون بـأهنم أصـبحوا                
  .)1(" غرباء فيه من ناحية أخرى 

البعض أن من أكرب سلبيات العوملة أهنا من أسباب ظهور احلركات اإلرهابية ،             يرى  و  
من "  بأن    القول ويؤيد ذلك .  نتيجة سيطرة شركات الغرب القوي على دول العامل الضعيفة        

أشد مظاهر العوملة استفزازاً للمشاعر الوطنية هو تدخل الشركات الكوكبيـة الكـربى يف              
الصغرية النامية ، وتوجيه سياستها مبا يضمن احملافظة على مصاحل تلك           الشئون الداخلية للدول    

مما يعين تراجع   ،  الشركات ، دون مراعاة حلقوق شعوب تلك الدول ومتطلباا واحتياجاا           
وترتب علـى   . دور الدولة أمام زحف مطالب الشركات الكربى اليت نشأت يف ظل العوملة             

ها مما أوجد الدواعي للعنف الذي تلجأ إليه مجاعات         ذلك إضعاف سلطة الدولة وضياع هيبت     
ختضع لتنظيمات دينية أو سياسية حملاربة الدول الغربية اليت تقف وراء العوملة وإحلاق أكرب قدر               
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من األذى ا وإن كان هذا ال يعين بالضرورة أن كل اهلجمات اإلرهابية املوجهة ضد املصاحل      
  .)1("الغربية ظهرت كردة فعل ضد العوملة 

 من  اهيوخالصة القول أنه ال ميكن اعتبار العوملة هي خري حمض ، وال شر حمض ، بل ف                  
فهل نرفضها لوجود الشر فيهـا ، أم نقبلـها          . اخلري الكثري ، كما أن فيها من الشر الكثري          

. وال أعتقد أن هناك عاقالً يقول خذها كما هي خبريها وشرها            . بشرها لوجود اخلري فيها ؟      
ولكن الـسؤال املهـم     . بد من تنقيتها وتصفيتها ، وأخذ اخلري الذي فيها وترك شرها            بل ال 

إن ذلـك ال    . كيف تتم عملية التنقية والتصفية ؟ ومن يقوم بذلك ؟           : والذي يطرح نفسه    
يكون إال بالنظر بطريقة علمية وصحيحة ملفهوم االجتاهات احلديثة ، ووضع الضوابط العلمية             

مية لكيفية االستفادة من اجلوانب اإلجيابية للعوملة ، ولعزل اجلوانب السلبية           والتربوية واإلسال 
  .فما وافقه أخذناه وما عارضه تركناه . اإلسالم ويكون امليزان والضابط يف ذلك هو ديننا . هلا 

   العوملة والتربية والتعليم
يد مفهومها  الباحث مفهوم العوملة ، اتضح أن هناك اختالفات كثرية يف حتد          حني عرض   
كان من الواضح أن من ضمن أسباب هذه االختالف هو اتساع نطـاق             وعلى وجه الدقة ،     

. التربيـة والثقافـة     جمال  ومن ضمن هذه ااالت     . ااالت اليت يتعلق ا مبوضوع العوملة       
ها العوملة يف أحد جوانبها تسعى لتعميم الثقافة الغربية بكل قيمها وأهداف          " وميكن القول بأن    

 ويربز هنا تساؤل كيف يتحقـق ذلـك ؟         . على العامل كله بقصد  إلغاء خمتلف الثقافات األخرى        
واإلجابة بأن النظام التعليمي هو األداة اليت يلجأ إليها اتمع ، أي جمتمع ، لتشكيل أفـراده                 

تشكل بفعل   والنظام التعليمي ال يقوم من فراغ وإمنا ي        .طبقاً ألهدافه احملققة آلماله وطموحاته      
ومن مث  . حضارية ذات صلة وثيقة باتمع      عوامل وقوى طبيعية وسياسية واقتصادية ودينية و      

فال يوجد إطار موحد لشكل وطبيعة النظم التعليمية إذ أهنا ختتلف من بلد إىل آخر ومن فترة                 
   .)2(" السائدة زمنية إىل أخرى يف البلد الواحد تبعاً للظروف السياسية واالقتصادية واأليديولوجية

 هو أن العوملة ستتطلب أن       ، يوضح العالقة بني العوملة وبني التربية والتعليم      ما  إن أبرز     
 ذلك   ويرجع .يكون هناك إصالح وتطوير للتربية والتعليم بشكل شامل وليس بشكل جزئي            

 ،  تطوير التربية والتعليم رهني بإصالح عميق شامل طموح يتناول األهداف فيـدققها           " ألن  
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 ، افها مع مقتضيات العوملة وضرورة مواكبتـه يوالطرائق واألساليب والوسائل فيجددها ويك  
واحملتويات فيحدثها وجيودها ، واملعلم فيزيد يف تدريبه والرفع من شأنه ، واملتعلم فيغـرس يف   

يضاً ويف هذا اال فإنه ال مناص أ      . ذهنه ووجدانه ضرورة التعلم الذايت واملستمر مدى احلياة         
 فيمحو األمية وتعليم الكبار حتقيقـاً        ، من تعبئة اجلهود اتمعية وضمان مشاركتها الواسعة      

 وصوالً إىل جمتمع التعلم الذي ال يتفاضل فيه األفراد          – التربية للجميع ومدى احلياة      –لشعار  
ـ  )1("إال مبا اكتسبوه من علم ومعرفة وأتقنوه من خربات ومهارات وذلك مـصداقاً               ه  لقول

  .))2نَوالَّذين ال يعلَمو قُلْ هلْ يستوي الَّذين يعلَمونَ: تعاىل

فإذا سلمنا أن العوملة تريد تطوير وإصالح العملية التربوية ، فإن ذلك ال يعين بالضرورة أن هذا التطوير أو                     
 العوملـة   وهذه هي إحدى وجهات النظر اليت ترى أن تدخل         . هذا اإلصالح سيكون إىل األفضل    

بالتربية سيكون من أجل فرض هيمنة نظم وثقافات اآلخرين على حساب الثقافـة احملليـة               
  "  :وهذا االجتاه يرى أن العوملة تريد من التربية ما يلي . ونظمها 

من قبل املؤسسات واهليئات العاملية مثل      تطويع وتقييد املنظومة التربوية التعليمية       )1
 وإخـضاع   نك الدويل ، صندوق النقد الـدويل ،        الب منظمة التجارة العاملية ،   : 

  .ة وأفكارها وآلياا الرئيس، وهليمنتها  هذه اهليئات النظم التربوية لشروط

 .فرض مناذج وفلسفات تربوية تعليمية خاصة  )2

 اختـراق   عن طريق من خالل تغيري اجتاهات األفراد      على عقول الناس     السيطرة   )3
تناقض بني األصـالة واملعاصـرة ،       هناك  مما جيعل   املنظومة التربوية التعليمية ،     

  .)3(" إىل ميش أو تغيري مالمح املنظومة التربوية التعليمية ذلك يؤدي و

ولقد حاول أحد الباحثني بيان عالقة العوملة بالتربية والتعليم ، عن طريق مجـع اآلراء               
   :)4(وخلص إىل ما يلي. آخر ، واستعراض بقية اآلراء املخالفة كفريق املتشاة يف فريق واحد 

 يصف العالقة بني العوملة والنظم التعليمية بعالقة التضاد ، فما يريده القائمون             :الفريق األول   
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على العوملة يتضاد شكالً وموضوعاً مع ما يريده صانعو السياسات التعليميـة يف القوميـات          
ألسـباب كـثرية    . جته مسبقاً   هذا الصراع ال ميكن ألحد أن يدعى أنه يعلم نتي         و .املختلفة  
قيام و ،اعتماد العوملة على اهليمنة الفكرية اليت ال تلقى قبوالً لدى كثري من بلدان العامل               : منها

فكـرة  ه كي تقبل    أنو ملة على اهليمنة االقتصادية ، وهذا غري مضمون استمراريته ،         فكرة العو 
  . ذا ما ترفضه الشعوب ، وهالتخلي عن اهلويات القوميةفإن البديل هو العوملة 

إنه إذا دققنا النظـر يف      لتعليم عالقة تبادلية التأثري ، ف      العالقة بني العوملة وا    يرى :الفريق الثاين   
نا أن العوملة تـؤثر وتتـأثر   املفهوم االقتصادي البحت ملفهوم العوملة وحللنا جوانبه ، الكتشف        

التعليم يف ظل العوملـة االعتبـارات        لذا  ينبغي أن يراعى       .، بشكل جذري على التعليم      آنياً
بعني االعتبار  جيب على التعليم أن يأخذ      مواجهـة املشكالت احمللية    من أجل   : أوالً  : التالية  

، إذ أصبح من املستحيل اآلن عزل املفـاهيم واألفكـار            متطلبات وآليات السوق العامليـة   
 التعليم أحـد املرتكـزات املؤسـسية        ميثل: ثانياً  . والسياسات احمللية عن نظرياا العامليـة      

تفرض إعادة النظر يف األوضاع الداخلية يف شىت ااالت ، مبـا فيهـا              فالعوملة  واألساسية ،   
التعليم نفسه ، وتطويره حنو األفضل ، وزيادة قدرته التنافسية ، وبذا ميكن ختطـى احلـدود                 

    .اإلقليمية

متوقـع ،    غري ، وهذا أمر      النظم التعليمية   على اً يرى أن للعوملة تأثرياً ضعيف     :الفريق الثالث   
 البحوث املنشورة اليت تقدم     قلة ويفسر ذلك    . العوملة   بالرغم من االهتمام املتزايد الذي القته     

 بتنفيـذ  امت اليت  املنشورةالبحوثوأما   ،تقييماً لآلثار املباشرة للعوملة على النظم التعليمية    
  أي تغيريات جوهرية يف     فيها من الصعب أن جند    ف بطة بالعوملة سياسة اإلصالح التعليمي املرت   

    . إىل العوملةالتعليم ميكن أن تنسب

 غري مقصودة للعوملة على      حدوث آثارٍ  بشكل كبري جداً   يرى أنه من احملتمل      :الفريق الرابع   
ريات التغبسبب   ولكن   .التعليم ، وقد ال يكون ذلك بسبب التغريات املباشرة يف نظم التعليم             

فوسائل اإلعالم العاملية على سـبيل      . التعليمية  يف البيئة اليت تعمل فيها هذه النظم        اليت حتدث   
ميكن أن تسبب تغيرياً يف القيم لدى لطالب ، بل ميكن أن تسبب تناقضاً ملـا يدرسـه                   املثال

  .الطالب باملدارس 
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 التعليم فإننا البـد أن       يرى أنه عندما نتحدث عن العوملة كمؤثر رئيسي يف         :الفريق اخلامس   
وذلك ألن تلك األسباب هي اليت تتعامل        إىل حدوث العوملة ،      نرجع إىل األسباب اليت أدت    

ثـورة املعلومـات واالتـصاالت      ومثال ذلك   . بشكل مباشر   وتتأثر ا   ،  معها نظم التعليم    
   .م ، فهذا التطور التقين اثر على نظم التعلياملعتمدة على التكنولوجيا احلديثة 

إجيابية وسـلبية   وجود أمور    يرى أن األمنـاط احلاليـة للعوملـة تفرض        :الفريق السادس   
تفرضها العوملة على التعلـيم      وهذا يطرح تساؤلني     .ية  لسياسـات التعـليم يف ا على السواء   

 وكيف حنكم على النجاح والفشل لألنظمـة         ؟ ما الغرض من التعليم يف عصر العوملة      : مها  و
هذا الفريـق   أصحاب  ريى  ف. ما املعايري اليت ستستخدم لتحديد نوعية التعليم ؟         وة ؟     التعليمي

أننا يف حاجة ماسة إىل استثمارات عامة ، ومساعدات إمنائية للتعليم على مجيع املـستويات               
 كما أننا حنتاج إىل تعليم أكثر مشوالً ، وأعلى نوعية ، مما لدينا اآلن لكي                . واسع   على نطاق و

  .من مواجهة متطلبات العوملة نتمكن 

 يقترح أن يواجه التعليم عصر العوملة بروح عصر العوملة ذاته ، وميكن حتقيق              :الفريق السابع   
  :ذلك ، عن طريق 

أن ال يكون هدف التعليم هو حتصيل املعرفة فقط ، وإمنا السـتخدامها يف حـل                ) 1
 مراعـاة أمهيـة     املشكالت ولتوظيفها لوضع تصور للمشكالت املستقبلية ، مـع        

  .الوصول إىل  منابع ومصادر املعرفة نفسها 

أن يهدف التعليم إىل إكساب الفرد املرونة يف أخذ القرارات ، وسرعة الـتفكري ،               ) 2
  .وقابلية التنقل اجلغرايف واالجتماعي والفكري 

أن يهتم التعليم بالنواحي الوجدانية واألخالقية للمتعلم ، وإكسابه القـدرة علـى             ) 3
  .ت اتمع ومطالب الفرد الشخصية قيق ذاته ، شأن اهتمامه  حباجاحت

أن يهيئ التعليم املتعلم لينجز أعماله بنفسه ، وليعرف كيف يقضى وقت فراغـه              ) 4
  . القريب تشري إىل ندرة العمل يف عصر العوملة فيما يفيده ، وخاصة أن دالالت املستقبل 

 املخـاطرة   نمية عادة التفكري اإلجيايب ، وقبول     أن يتصدى التعليم للروح السلبية بت     ) 5
  .وتعميق مفهوم املشاركة 
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إن العالقة بني التربية والعوملة مل تكـن هاجـساً حمليـاً            من كل ما سبق ميكن القول       
 بعينها دون األخرى ، بل هو هاجس عاملي ، مما استدعى عقد اللقـاءات               اختصت به دولٌ  

ويتضح ذلك  من خالل الفقرة الثانيـة مـن          . جله  واالجتماعات ، ونظمت املؤمترات من أ     
توصيات الدورة اخلامسة واألربعني للمؤمتر الدويل الذي نظمته اليونـسكو يف جينيـف يف              

ظاهرة العوملة اليت متـس االقتـصاد والثقافـة         " واليت تؤكد على أن     م  1996أكتوبر عام   
ر اهلائل لوسـائل االتـصاالت      واملعلومات وعاملية العالقات وتزايد حركة األفراد ، والتطو       

وتدخل املعلوماتية يف حياتنا اليومية وجماالت العمل ، كلها ظواهر متثل حتدياً وفرصة أمـام               
  .)1(" النظم التربوية  

ويستطيع مـن   . فالعالقة بني العوملة والتربية هي عالقة حقيقية ، وليست عالقة خيالية            
تلك اآلثار متشاة على أكثر النظم التربويـة يف         يبحث يف تأثري العوملة على التربية أن جيد         

بـأن   " ات الباحث ىحدإوهذا ما أكدته    . دول العامل ، سواء يف األنظمة أو املعايري التربوية          
   :" )2(العالقة بني العوملة والتربية تتضح يف الصور التالية 

 التربوية العاملية اليت تفرض جلبت العوملة معها عرب ممارسات املنظمات العاملية نوعاً من الثقافة  -1
نفسها كمعايري للتقييم ، وذلك يف ما خيص تقييم املؤسسات واألفراد والتمويل وتـدريب              

ففي السنوات اخلمسني األخرية    .  وطرق التدريس واالختبارات     ةاملعلمني واملناهج الدراسي  
رامج منهجيـة   برزت اليونسكو كأقوى مؤسسة تربوية عاملية يف هذا اال ، ومن خالل ب            

 . ممتوالية متكنت اليونسكو من وضع برامج لتدريب املعلمني لوضع املناهج الدراسية وللتقيي           
حبيث أصبحت منوذجاً لتحقيق مستوى عاملي مقبول على مستوى العامل ، األمر الذي اجرب              

الضغط وهذا أدى إىل    . الدول على ضرورة تعديل معايريها مبا يتفق مع هذه املعايري العاملية            
تخفيف سيطرة الدولة على مؤسسات      ، خاصة يف دول العامل الثالث ، ل        على األجهزة احمللية  

 .دارية جديدة يف املؤسسات التربويةإالتعليم ، والبدء بتطبيق أساليب 
ـ     ،  من خالل عوملة األنظمة التربوية على مستوى العامل          -2  مـن   اًميكن مالحظة أن هناك نوع

 : التعليم يف كثري من اجلوانب واألهداف فمثالًالتوحد امللحوظ بني أنظمة
وبغض النظر عن طبيعة النظام الـسياسي       ،   كافة املواثيق الوطنية يف خمتلف دول العامل         -أ  
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مسئولية الدولة من  وهو  ، وواجب عليه ،أصبحت تنص على أن التعليم حق للمواطن      
 .للتأكد من حصول اجلميع على حق التعليم 

 بني معظم دول العامل فيما خيـص نـوع          اً كبري اً متت أوضحت تشا    الدراسات اليت  -ب  
  .والوقت املخصص لكل موضوع  ، املواضيع املدروسة 

 وكذلك إدخال مواد الدراسات      ،  هناك توجه واضح لتدريس اللغات األجنبية احلديثة       -ج
وكذلك  ،) الالتينية( االجتماعية مبفهومها العاملي على حساب تدريس اللغات القدمية         

  .تقليص  مواد أخري مثل التاريخ واجلغرافيا 
 والـذي   ،) Global Education (ظهور ما يسمى مبفهوم التربية العاملية كمنـهج   -د

صمم يف الكثري من األنظمة التربوية ملساعدة الطالب على رؤية القضايا اليت م العامل              
شابك و الترابط يف املصاحل     وكذلك أدراك وفهم مدى الت    . يف صورة أوسع من احمللية      

  ".واملشكالت االقتصادية والبيئية والصحية واالجتماعية بني كافة شعوب العامل والقضايا 
وهذه العالقة بني العوملة والتربية والتعليم حتتم علينا أن نتعامل مع العوملة بطريقة علمية                 

لت إلينا عن طريـق بـاب        هويتنا أمام هوية الثقافات األخرى اليت وص       تذوبسليمة ، فال    
هـل أمـام    "  ، وهنا ميكن القول   تعلم العوملة   نستخدم إستراتيجية   وهذا يتطلب أن    . العوملة  

الثقافات الوطنية أن ختتار بني عوملة التعليم وتعلم العوملة ؟ فإذا كان لنا أن حنافظ على بقائنا                 
وقف االندفاع واهلرولـة     والذي يعرب عن م    - عـوملة التعليـم    -ال يكون باالختيار األول     

 واألصح أن نتوجه حنو      .للحاق بالركب دون  فهم لطبيعة ما جيرى وما ميكن أن يؤدى إليه            
 وهذا البديل هو األصوب ، لو قورن ببديل آخر ال يقل ضرراً وخطراً              -  تعـلم العـوملة     -

مها وتعرف مبادئها    فتعلم العوملة يعىن فه    .وهو إنكار العوملة أو استنكارها      عن عوملة التعليم    
 ،وافتراضاا والنتائج املترتبة عليها ، وتدريب أطفالنا وشبابنا على فنيات وآليات التعامل معها 

اليت واجهت   فالعوملـة شأهنا شأن كل التحديات        .وإدراك ما تتضمنه من ديدات وفرص     
تعامل معها بـذكاء   جتمع بني املخاطرة واإلمكانات ، وعلى املرء أن ي    اإلنسان طوال تارخيه ،   

  .)1( " وحكمـة وتبصر درءاً لسلبياا واستثماراً إلجيابياا

ولقد ذكر أحد الباحثني أن التربية حىت تستطيع التعامل مع العوملة فإهنا مضطرة ألن    
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  :"  )1(تأخذ أحد املواقف التالية 
ـ   ، ترسيخ اخلصوصية الثقافية العربية اإلسـالمية     أن تعمل التربية على      )1 صني  وحت

 يف دراسـة    وعدم املغـاالة    . تصال الثقايف بالغرب    كافة أشكال اال  ضد  أبنائنا  
  .، وإمهال احلاضر واملستقبل التراث والعيش يف املاضي بقيمه وجتاربه 

، والسري يف إجراءاـا     ،  االنسياق وراء العوملة مبفاهيمها     أن تعمل التربية على       )2
أبنائنا بني عشية وضحاها إىل جمتمع      تنتقل ب ،  بالشكل الذي حيقق طفرة عصرية      

 ! !جديد ، مستمتعاً بإجيابيات العوملة دافعاً مثن ذلك كله من قيمه وأخالقه 
فال التقوقع يف ماض    . حتقيق التوازن بني احملافظة والتجديد      أن تعمل التربية على       )3

 وإمنا التقدم احملسوب الـذي حيكمـه      .  املطلق غري املشروط     ال التعومل عريق ، و  
 .منطق االنتقاء يف ضوء احلاجة إىل العصرنة مع التمسك باهلوية 

 ألنه يسعى    للتربية هو األنسب أن تتخذه أمام العوملة ،        املوقف الثالث ميكن القول أن    و
  :وهذا املوقف حيدد للتربية دورها يف شقني . إىل التمسك بالثوابت الثقافية ، واالستفادة من التقدم احلضاري 

ئنا على متثيل التراث العريب اإلسالمي ، واستخالص النماذج اليت          مساعدة أبنا  - 1
  .تستجلي أصالته ، وبعث القيم اليت تدعم فيه انتماء أبنائنا له 

مساعدة أبنائنا على مواكبة العصر ، وتوظيف معطياته ، واإلسـهام باجلهـد              -2
  " .الذي جيعل من أبنائنا منتجني للحضارة وليسوا فقط مستهلكني هلا 

لعالقة بني العوملة والتربية ، فإنه البد من التعامل مع وتأسيساً على ما سبق بيانه عن ا   
ويبدأ ذلك من خالل الوعي لدي املهتمني بالتربية والتعليم وإعداد . هذا الواقع وعدم إمهاله 

ة مواجهة العوملة عموماً وىف جمال التربي" إن . املعلم لتأثري العوملة على الواقع التربوي 
خصوصاً أمر يتطلب العديد من األسس إلجناح هذه املواجهة وجعلها فعالً مؤثراً مفيداً 

  : املطلوب وأهم هذه األسس ما يلي وإجيابياً نافعاً باملعىن
1 (ا والنتائج املترتبة عليها ف مبادئها وافتفهمها فهماً جيداً ، وتعرراضا.  

  .عية وعلى خمتلف األصعدة بصورة وااحملافظة على اهلوية اإلسالمية ) 2

                                                 
رة ،  ، القاهم2000يناير /م1999 ، اآتوبر 18 و 17 ، مجلة التربية والتعليم ، العددان مناهج التعليم في ظل العولمة) م2000(طعيمة ، رشدي  )2

  18ص



 - 172 -

أن رسم تصور ملواصفات اإلنسان العريب املستهدف الذي ينبغي للمناهج الدراسـية            ) 3
  .تعده ملواجهة العوملة ، وحتديد القيم واملهارات الالزمة ملتطلبات القرن احلادي والعشرين 

  .لعوملة تقومي املناهج الدراسية احلالية للوقوف على مدى قدرا على مواكبة ا) 4

  .وضع خطة لتنمية القيم واالجتاهات الالزمة ملواجهة حتديات ومتطلبات القرن اجلديد ) 5

  . )1("التفوق التكنولوجي الذي حيفظ مركزاً موجباً يف منظومة التفاعل التربوي الشاملة ) 6
احلاجة باتت قائمة وملحة أكثر من ذي قبل إىل بعث وإحيـاء  " وإضافة إىل ما سبق فإن    

من خالل إعادة بناء هيكل تربـوي وتعليمـي         . القيم اإلسالمية األصيلة يف نفوس أجيال األمة        
يستمد قوته وحيويته من األصول اإلسالمية للتربية ، ويتماشى يف معطياته وتطبيقاته ووسائله مـع         

بلدان وما يتم اقتراحه اليوم على شعوب ال      . معطيات العصر ، مع عدم تغريب أجيال األمة املسلمة          
النامية بديالً هلويتهم الثقافية الضائعة ، عبارة عن هوية قومية عبثية ، وانتماء كـاذب للمجتمـع                 

 جيـب مقاومتـه ،      اً حمـض  اًإن العوملة ليست شر   . الدويل الذي تدعو له الدول الغربية وتروج له         
ـ        . ولكنها نتائج فكر غريب إنساين قاصر        ري األمـة   ولذا فال جيب الفزع واجلزع يف نفوس مفك

اإلسالمية ، بل جيب عليهم دراستها والتعامل معها وفق معيار اإلسالم ، فما كـان يف مقرراـا                  
. وآلياا وأدواا دعماً لقوة األمة وخدمة أغراضها فإن إسالمنا ال مينعنا من االنتفاع به واألخذ به              

 وضع عقل بـشري     وما تعارض مع نصوص األصول اإلسالمية فال نبتغي اخلري فيه ألنه من           
ويف ضوء ما سبق ميكن القول أن عالقة         .)2(" قاصر عن التصور الصحيح لإلنسان والكون واحلياة        

  : )3(العوملة بالتربية والتعليم تتضح مما يلي
 األول وجـود     ، نه من حيث عالقة العوملـة بالتعليم جند أنفسنا أمام اجتـاهني          إ ) 1 

 وهنا علينا االختيار بـني      ،بني العوملة والتعليم    "  تبادلية التأثري   " عالقـة سببية   
عوملة التعليم أو تعلم العوملة ، والثاين أيضاً وجود عالقة ولكنها عالقة تضاد ، فما               
يريده القائمون على العوملة يتضاد شكالً وموضوعاً مـع مـا يريـده صـانعوا               

  .السياسات التعليمية يف اتمعات احمللية 

العوملة بأشكاهلا املختلفة على التعليم جند أنفسنا يف مفترق الطرق ومن حيث تأثري  ) 2 
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والثاين وجود تأثري غري مباشـر      . بني مسارين ، األول وجود تأثري مباشر للعوملة         
  . للعوملة على النظم التعليمية املختلفة

ي مـا الـذ   : إذا سلمنا بوجود عالقة بني العوملة والتعليم فعلينا أن نسأل أنفسنا             ) 3 
هذا سؤال كبري ومتشعب وحيتاج كثرياً من الـشرح         وتريده العوملة من التعليم ؟      

  ".من أصحاب التخصصات املختلفة سواء املؤيدين أو املعارضني لعوملة التعليم واإليضاح 

  

  

  :إعداد املعلم والعوملة 
 تأثريهـا   اتضح من خالل تناول الباحث لعالقة العوملة بالتربية والتعليم أن العوملة امتد             

وحىت نـصل   . على األنظمة التربوية وعلى تربية وتعليم املتعلمني ، وعلى إعداد املعلم نفسه             
ـ                 ع إىل اهلدف املنشود وهو إعداد معلم يتناسب مع عصر العوملة فإن نظرة سريعة علـى واق

 ومن  .بني مدى احلاجة فعالً إىل تطوير منظومة إعداد املعلم إعداد املعلم يف العصر احلايل ت
  :خالل االطالع على خطط وبرامج كليات املعلمني يتضح ما يلي 

يالحظ كثرة املقررات املعتمدة  يف خطة برنامج إعـداد املعلـم بكليـات               )1
. املعلمني، وتوزعت تلك املواد بني املساقات الثالث األكادميي والثقايف واملهين

 .وهذا سبب عبئاً على الربنامج 
ررات النظرية يف الربنامج على حساب اجلانـب        كما يالحظ زيادة حجم املق     )2

التطبيقي ، وأثر هذا على مستويات الطالب املتخرجني من هذا الربنـامج يف             
 .اجلوانب التطبيقية 

لقد كانت املدة الزمنية اليت أقر فيها هذا الربنامج دون تغيري أو تطوير طويلـة     )3
ل هذه الفتـرة    جداً ، حيث بلغت أكثر من عشرين عاماً ، وال شك أنه خال            

حدثت تغيريات كثرية يف اتمع ويف التربية ، وال بد أن تنعكس بشكل إجيايب   
 .تلك التغريات على برامج إعداد املعلم ، وهذا مل حيدث حىت اآلن 

لقد كانت زيادة التوسع األفقي يف التخصصات املقدمة يف برنامج اإلعـداد             )4
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ى حساب تطوير األنظمـة     على حساب تطوير حمتويات الربنامج نفسه ، وعل       
 .اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس 

عدم مواكبة برنامج إعداد املعلم املعمول به حالياً مع التطورات التقنية احلالية،             )5
 .فال تزال األساليب والوسائل وأدوات القومي هي نفسها املوجودة قبل عشرين عاماً 

إعداد املعلم بكليات املعلمـني قـد       أن أغلب أهداف مقررات اإلعداد التربوي يف برنامج         "  )6
حققت أهدافها بدرجة متوسطة ، وأن أغلب الوسائل التعليمية املـستخدمة يف التـدريس              

  .)1(" بالكليات تستخدم بدرجة قليلة 
ومل تكن هذه مشكلة كليات املعلمني فقط ، بل املشكلة نفسها تتكـرر يف كليـات    

ة خطط أعداد املعلمني يف كليـات التربيـة         مراجع " التربية ، وكليات البنات ، فمن خالل      
   :)2( وكليات البنات يتضح ما يلي

إضـافة إىل   ،  زيادة حجم املواد النظرية املعطاة للطالب مقابل املواد العملية          ) 1
  .كثافة املتطلبات العامة مبا يؤثر على إتقان التخصص 

ن ي قـادر  منيهيئة معل  من قريب أو بعيد بت     خطط برامج هذه الكليات ال تعىن     ) 2
 ال تؤكد على مهارات العمـل        أهنا  كما  ،   على املنافسة يف سوق عمل متغري     

   . بني األفراد العاملني يف اال التربويعي والتواصلااجلم
خاصـة يف مـواد     ،   األكفـاء    نيتعاين املدارس العامة شحاً حقيقاً يف املعلم      ) 3

عداد ولغلبـة   لسوء اإل وهذا عائد   ،  الرياضيات والعلوم بتخصصاا املختلفة     
  .املواد العامة والنظرية على مواد التخصص 

تتفق مع املتغريات   إن طرق األعداد والتدريب مل تتضمن أية متغريات جديدة          ) 4
 مـن   لذلك يتخرج املعلم  و،  اليت أدخلت على الفصول الدراسية حول العامل        

.  درس عليه    يعود ليدرس بنفس أسس النظام الذي     ، مث   مدرسة تقليدية النظام    
  !ألنه مل يعرف أو ميارس بديالً آخر فكيف ميكن مطالبته بالتغيري وهو ال يعرفه ؟

، فكـل مـا    مل تتغري أو تتطور املعايري اليت يتم على أساسها اختيار املدرسني   ) 5
 التربويـة ،   شهادة التخرج من الكليات      إليه العتبارهم معلمني هو   حيتاجون  

                                                 
  .277 – 272مرجع سابق ، ص ص ) هـ1423( المطرودي ، خالد ) 1
  .23بق ، ص   مرجع سا) هـ1425(ية فوز  ،البكر  )1
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مجعيات املعلمني  ، مثل    كفاءة   ت توفر اختبارا  لكن ال توجد جهات مستقلة    و
التخرج شهادة  أو مجعيات مهنية أخرى تضع معايري مهنية أضافية إىل جانب           

  " .كما حيدث يف كافة أحناء العامل 
املالحظات السابقة  إن مؤسسات إعداد املعلم تواجه حتدياً كبرياً لكي يتم تاليف لتلك              

ذا التحدي حتدي آخر وهو إعداد املعلـم مبواصـفات          ويضاف إىل ه   ،    اإلعداد على برامج 
 بصفات  اًتصفلب أن يكون املعلم يف هذا العصر م       ن العوملة تتط  حيث أ . خاصة لعصر العوملة    

وميكن إبراز أهم تلك التحديات اليت تواجه إعـداد املعلـم           . خاصة مل تكن موجودة سابقاً      
   :)1(" العريب يف عصر العوملة على النحو التايل 

لعناية بإعداد معلمي املستقبل لتربية تالميذهم تربية قائمة على مبـادئ العقيـدة             ا )1
 . اإلسالمية، ولتوجيه تدريس مواد ختصصهم توجهاً إسالمياً

العناية باللغة العربية الفصحى ليس فقط من كوهنا لغة مصادر الثقافة اإلسـالمية،              )2
 .اسيةولكن أيضاً من حيث كوهنا لغة تدريس مجيع املواد الدر

ملشكالت إعداد معلمي املستقبل إلجراء البحوث التربوية اليت تسهم يف إجياد حلول  )3
 .كل من الطالب ، واملناهج الدراسية ، واإلدارة املدرسية ، وغريها من املشكالت التربوية

 الدراسة، ومن مث التركيز على      ساب املعلم كفايات العمل داخل حجرة     العناية باك  )4
لالزمة لذلك من خالل األساليب احلديثة مثل التعليم املـصغر           املهارات ا  هساباك

 . والتحليل اللفظي لألداء وغريها
وتقومي النمو الشامل للتالميـذ باسـتخدام       ،  التركيز على كل من التقومي الذايت        )5

 . ، واستثمار التغذية العائدة من التقومي يف التشخيص والعالج أساليب موضوعية متنوعة
، أو التعليم املربمج ، أو التعليم عن          املعلم يف حال استخدام احلاسب اآليل      العناية مبهمات  )6

 .بعد ، وغريها من األساليب اليت تغري من النمط التقليدي ملهمات املعلم يف العملية التعليمية 
العناية مبختلف جوانب مسؤوليات املعلم التربوية اليت سوف يواجهها يف عملـه             )7

  ، والتعبري عنها بأسلوب إجرائي ولغـة دقيقـة       ،  تربوية  حتديد األهداف ال  : مثل
 .  ، والتخطيط لتحقيق هذا السلوك والتعاون مع اآلخرين لتحقيقهوترمجتها إىل أمناط سلوكية

                                                 
  .21 – 19 ص ص  مرجع سابق ، ،) هـ1425 (  حمود  ، عليعلي   )1
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إرشاد الطالب وتوجيههم وحل    : إعداد املعلم ملهمات أخرى يف عصر العوملة مثل        )8
 املدرسة مركـز إشـعاع       مبا جيعل   ، ، وإسهامه يف خدمة بيئة املدرسة      مشكالم

 .ثقايف وتربوي مبا يعني على التغلب على حماذير العوملة اخلاصة بالغزو الثقايف 
 . ، وباملهارات التدريسية مبا يقدم منه يف املناهج الدراسية العناية بالتطورات احلديثة يف جمال التخصص )9

 األخرى باملرحلة اليت يعد     العناية بتطبيقات مادة التخصص يف املقررات الدراسية      ) 10      
  .املعلم للتدريس فيها وتطبيقاا يف احلياة العملية 

التركيز على املهارات التدريسية اليت تساعد املعلم على أن يعنى بتنمية طالبـه             ) 11  
، وأن يفتح هلم آفاق التفكري الناقد مبا يمكّنهم مـن إدراك خمـاطر               شاملة تنمية

 الغزو الثقايف والتواصل اإلعالمي الذي يسعى لالسـتحواذ         املتمثلة يف ، و العوملة  
  .على ثقافة ووجدان األمة وديد موروثاا االجتماعية

االهتمام باكتساب املعلم للمهارات اخلاصة باختيار التقنية التعليميـة احلديثـة           ) 12
 حىت يكون قادراً على استيعاب واستخدام نتـاج الثـورة            ، ووسائلها املعاصرة 

  .حت آفاقاً جديدة يف شىت ااالت، واالستفادة من إجنازات العلوم وثورة املعلومات اليت فتقنيةالت
تعليم األعـداد الكـبرية مـن       االهتمام باكتساب املهارات التدريسية اخلاصة ب     ) 13

، والعناية باستخدام أساليب التدريس احلديثة       ، والعناية بالفروق الفردية   الطالب
، واستخدام   ، وتفريد التعليم   ، والتدريس لتحقيق التمكن    ريقمثل التدريس بالف  

  .، وإجراء البحوث والدراسات امليدانية وغريها  املكتبة
االهتمام بتخطيط النشاط املدرسي وتنفيذه وتقوميه مبا حيقق األهداف التربويـة           ) 14

  :املنشودة منه، ومنها 
 . خرينممارسة الشورى واحملافظة على احلق العام وحقوق اآل  ) أ
  . تنمية مواهب الطالب وقدرام ورعاية ميوهلم املفيدة) ب
  . تعويد الطالب على العمل اجلماعي وحتمل املسؤولية) ج
مساعدة الطالب على اكتساب الثقة بالنفس واكتساب مهارات        ) د

  . القيادة
إتاحة فرص اإلبداع واالبتكار، والتعبري عن النفس باألسلوب        ) هـ
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  . املناسب
 . ح قنوات االتصال بني اتمع املدرسي وبيئة املدرسةفت) و

أهداف ـ يف جمملها ـ تسعى إىل احملافظة على املوروثـات االجتماعيـة     فكل هذه   
، ويف هذا سعي ملواجهة ما يتوقع أن تعود به العوملة من             لألمة وعلى هويتها الدينية والثقافية    

وتعمـيم  ،   من ديد للموروثات االجتماعيـة        ، أضرار يف اال التربوي الثقايف االجتماعي     
  . ووجدان األمة وتكثيف النهج االستهالكي  والغزو الثقايف لالستحواذ على ثقافة ،الثقافات الغربية

العناية بتزويد املعلم باملفاهيم احلديثة لتنظيم خربات املنهج الدراسي مثل مفهـوم            ) 15
  . م املربمج وغري ذلك من املفاهيم، ومفهوم التعلي ، ومفهوم املنظومة النظم

  :إعداد املعلم للتغريات يف أدواره اليت فرضتها حتديات العوملة ) 16
ن املعلم مل يعد املصدر الوحيد للمعلومات ولكن تنافسه مصادر أكثـر            إ  ) أ

 .جاذبية للتعلم مثل التلفاز واحلاسب اآليل واإلنترنت
، قل للمعرفة وتلقـني املعلومـات        جتاه املتعلمني مل تعد جمرد ن      إن مهمة املعلم   ) ب

ولكن سوف تركز على إثارة دوافع املتعلمني حنو التعلم، وحتديد حاجـام مـن              
 .، ومتابعة منوهم، وتشخيص جوانب الضعف فيه، ورسم اخلطط لعالجها اخلربات

وأساليب التفكري ،  وحل املشكالت  ،ن اكتساب املتعلم للتعليم الذايتإ) ج
، وحسن  ، ومتابعة مصادر املعلومات االطالع واالستيعابوسرعة ، االبتكاري 

، واحلرص على استثمار أوقات الفراغ، والقدرة على التكيف  االستفادة منها
، أصبحت يف  ، واالستفادة بالتقنية ووسائلها يف عملية التعلم للمواقف اجلديدة

 . عصر العوملة ذات أمهية بالغة يف عملييت التعليم والتعلم
، وحسن االستفادة من التغذية       تنظيم بيئة وخربات التعلم وأساليبه وحداثتها      نإ) د

 .لنمو املتعلم يتعاظم أثرها يف عملية التعلم العائدة من البحث العلمي والتقومي املتواصل 
ن دور املعلم التربوي ينبغي أن حيتل حيزاً أكرب يف مواجهة الغزو التربـوي              إ) هـ

، وما يكتنف عصر العوملة من اهتـزاز خلقـي            احلديثة الذي تبثه وسائل االتصال   
، وأن على املعلم أن يتعاون مع مؤسسات اتمع مثل           وتكثيف للنهج االستهالكي  

 . األسرة واملسجد والتنظيمات الثقافية ألداء هذا الدور بنجاح
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، ينبغي   لبحث والتجريب التربوي   لكي تساهم الكليات يف إعداد املعلم ملهام ا        )17
ن تقود تلك الكليات حركة جتريب تربوي تستشرف فيها حاجات املـتعلمني            أ

ـ   عامةالومناهج التعليم   ،  ، وتطور من خالهلا براجمها اخلاصة        واملعلمني ون ، وتكَّ
، كما تكـون     مؤسسات لتدريب طالا على البحث والتجريب يف جمال التربية        

  .ت البيئة احمللية تفاعالً بناًء جماالً لتوجيه املؤسسات التربوية للتفاعل مع معطيا
  ،  العمل على إحداث التوازن املناسب بني خمتلف جوانب برنامج إعداد املعلم          ) 18

، ومبا يؤدي إىل إعداد معلم ميتلك املهارات املختلفة          مبا حيافظ على التكامل بينها    
   . "اليت تؤهله ملمارسة مهنة التعليم بنجاح يف عصر العوملة

تغريات اليت فرضتها العوملة على إعداد املعلم أن دور املعلم سـيتغري يف             ويؤيد تلك ال  
وهذا التغري يتطلب أن يتم يئة هذا املعلم اجلديد يف مؤسـسات            ،  املدرسة يف عصر العوملة     

  : )1(" ما يلي من خالل وذلك .  إعداد املعلمني 
ثري ممن يـأتون    خاصة إن الك  ،  عداد املعلمني وتدريبهم    إضبط أكرب ألساليب      ) أ

مما يعين  ،  إىل مهنة التدريس يضطرون لذلك لعدم قبوهلم يف ختصصات أخرى           
  .كالرياضيات أو العلوم لن جتد مدرسني أكفاء لتويل تدريسها بالطرق املناسبة  اًن موادإ
، وهو ما يتطلب تغيري أسـاليب       نقل املعلم من دور املتحدث إىل دور املوجه         ) ب

 إضافة إىل ضرورة االعتمـاد بـشكل        .ل هذه الكليات  عداد والتدريب داخ  اإل
وتعريف املعلم ا ألنـه     ،   اأساسي على استخدام ثورة املعلومات والتكنولوجي     

  .هو من سيستخدمها داخل الفصل مستقبالً 
 إعادة النظر يف متطلبات شهادات التخرج حبيث تأخذ بعني االعتبار املهارات            ) ج

والقـدرة علـى القبـول      ،  مع اموعة    مثل القدرة على العمل       ، الشخصية
أن تتوازى وتتقارب متطلبات التخـرج      إذ ينبغي   . واملسامهة يف أحداث التغيري     

ومع شهادات املؤسسات العلمية ، يف التخصصات املختلفة مع املتطلبات العاملية      
شهادة خترج معلم الرياضيات جيب أن تكون يف مستوى أو مـا            : املماثلة فمثالً 

الا يف دول العامل حبيث يكون هذا املدرس قادراً على البحث عـن             يقارب مثي 

                                                 
  .15بق ، ص  مرجع سا) هـ1425(  فوزيةر ، البك   )1
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  " .عمل أينما كان 
فـق  وإن التجديد والتطوير السليم واملدروس وفق أسس علمية يف زمن العوملـة ، و               

ضوابط الشريعة اإلسالمية ، يعين امتالك مسات وخصائص يف املعلم متأل احلركـة التربويـة               
ل ذلك املعلم قدوة لطالبه يف كل شي ، وتدفعه لإلبداع واالجناز ،             باحليوية والنشاط ، وجتع   

وأهم تلك السمات والصفات الشخـصية       . ات اليت تعترض طريقه     عقبالوجتعله يتخطى كل    
    :)1(" حتتاجها العملية التربوية وحيتاجها املعلم واليت ينبغي أن يتحلى ا يف زمن العوملة ما يلي اليت 

فالواقع التربوي التعليمي الذي نعيشه إذا كان سيئاً وال ميثل : ح التطلع والطمو) 1
احلقيقة املطلوبة ، فإنه ال يشكل حتمية وحقيقة ثابتة ، بل هو نتاج أسباب وعوامل 

  .قابلة للتعديل والتحسني 
فحينما نرى كانت إجنازات اآلخرين التربوية التعليمية وإبداعام ، : الثقة بالنفس ) 2

فعنا ذلك للثقة بأنفسنا ، والتوجه إىل اكتشاف القدرات والطاقات لدينا ، جيب أن يد
وذا تتوقف العملية التربوية . وال نقف موقف االنبهار واإلعجاب واالسترياد فقط 

 .التعليمية عن احلركة والتطوير والتجديد ، فنكون من أهل التبعية واالنبهار 
عقله ، وكبت اآلراء وعدم إعطائها الفرصة إن حجر اإلنسان على : انطالق العقل ) 3

فينبغي أن . يعطل مسرية التجديد التربوي وال حيقق أي تطوير للمناقشة والطرح والتجريب ، 
 . نعطي العقل حرية االنطالق بضوابط ، وترشيد أدائه حىت ال يقع حتت األهواء والشطحات 

فيذه فيه أخطاء ومواطن قد يكتشف أن العمل الذي سبق تن: الشجاعة واجلرأة ) 4
ضعف ، وقد يتعرف على طريقة ومنهج أفضل ، ولكن أين القوة ؟ فاإلنسان الواعي 

 . الذي ينتزع قراره من الضغوطات اليت يواجهها املدرك ملتطلبات العملية التربوية التعليمية هو
 يف زمن ومها عنصران متالزمان للعملية التربوية اليت نريدها : ألصالة واملعاصرةا) 5

العوملة ، فهي بقدر ما تعرب عن جذورنا وتراثنا وانتمائنا ، فإهنا تكفل لنا التعايش مع 
  .مستجدات ومتطلبات العوملة دون عوائق

 . مسة هامة يف فهم التربية ، فهي شاملة لكل ما هو نافع ، وال يصادم أو خيالف مبادئنا وقيمنا : الشمولية  )7
رين والتواصل معهم ، فرغم احملافظة على اهلوية ومتيز لالستفادة من اآلخ: االتصال  )8

                                                 
  .137- 136مرجع سابق ، ص ص ) م 2002( آل إبراهيم ، إبراهيم عبدالرزاق  )2
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اتمعات األخرى ، فال هي انطوائية على نفسها ، وال عناصرها ، فهي متواصلة مع جتارب 
 . هي تائهة مفرطة بأصوهلا وذاتيتها 

 .تتالقى املادة مع الروح والعقل مع الوجدان ، ال انفصام بينهما يف شخصية الطالب : االتزان  )9
املتفائلة للمستقبل واحلياة من خالل منظار تربوي صحيح ومسدد  : الرؤية اإلجيابية )10

  " . ، والتعامل معه باستعداد يواجه التحديات 
       والسمات السابقة إذا توفرت يف املعلم يف هذا العصر فإهنا توجد معلماً قادراً على 

 مع املتغريات احلديثة ؛ ألنه ال يقف التواصل مع طالبه بشكل ممتاز ، وقادراً على التعامل
جامداً وملتزماً مبقرر وضع بني دفيت الكتاب املدرسي ، بل هو معلم واسع اآلفاق ، متقبل 

وهو كذلك معلم يقدم لطالبه علماً حديثاً بأسلوب شيق ، فثقته . آلراء اآلخرين وعارفاً ا 
عة العلمية املؤدبة يف تقدمي بنفسه كبرية ، وطموحه بال حدود ، ولديه اجلرأة والشجا

إننا يف حاجة ملعلم منفتح على اآلخرين وعلى ثقافام ، ولديه . األساليب التدريسية اجلديدة 
من القدرات الفكرية النقدية ما يؤهله إىل أن مييز بني املفيد والضار لطالبه ، فما يراه مفيداً 

ه أو ال حيقق أهداف جمتمعه تركه أو وحيقق أهداف جمتمعه أخذ به ، وما رأى أنه يضر بطالب
 .عدله وهذبه حىت يصبح مالئماً لتربيتنا اإلسالمية 

إن العوملة كما سبق بيانه هلا تأثري ال ميكن إغفاله على برامج إعداد املعلم ، وهذا األمر                   
 والواقع أن هناك العديد مـن     . دفع الباحثني واملهتمني بإعداد املعلم إىل تطوير نظم اإلعداد          

األفكار اليت تسعى إىل تطوير نظم إعداد املعلم وفق االجتاهات احلديثة ، وقد سـعت هـذه                 
االجتاهات إىل أن تكون واقعية ومالئمة للتطبيق وليـست مثاليـة ، وأن تراعـي إمكانيـة                 

 االجتاهات مـا     "تلكاألمثلة على    ومن   .استخدامها يف تربية املعلم ملواجهة حتديات العوملة        
  : يلي

 .  ظر إىل تربية املعلم يف إطار نظام موحد مع األخذ مببدأ التعليم مدى احلياةالن  )1
 .رفع مستوى برامج تربية املعلم وتكاملها وتنوع خرباا )2
 .تربية املعلم على أساس الكفايات )3
وهو اجتاه يهدف إىل إمداد املتعلم خبـربات        . تطبيق النموذج اإلنساين يف تربية املعلم      )4

 .الداخلية وتسهم يف حترره وتنميتهتشعره باملكافأة 
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  )1(". اتساع قاعدة املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بتربية املعلم  )5
تطوير منظومة إعـداد املعلـم يف        أيضاً إىل    ومن تلك األفكار واالجتاهات اليت سعت       

ويـة يف   واليت تعتقد أن املعلم سيظل حجر الزا      ،  لك النظرة التربوية املركزة     ت. عصر العوملة   
نظام التعليمي من مواجهة حتديات العوملة املعاصرة دون     أي  لن يتمكن   أنه  العملية التعليمية ، و   

  ،  االهتمام ابتداًء من قبوله يف كليات التربية أو كليات املعلمني         العناية و وولوية  األإعطاء املعلم   
، املهـين   لرفع من مستواه    اوانتهاًء بالتدريب أثناء اخلدمة من أجل       عداد ،   ومروراً مبرحلة اإل  

. والعمل على مساعدته يف حتقيق التفاعل الالزم والتكيف املطلوب مع املستجدات املعاصرة             
وتطـويره  . فاملعلم سيبقى هو أساس العملية التعليمية ولن تتم تربية وال تعليم بدون وجوده              

علم يف زمن العوملـة     وتطوير امل .  الواجبات ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب            هممن أ 
  :)2(" ولعل من أبرز ما ينبغي مراعاته لتطوير عملية إعداد املعلم ما يلي . تطوير مؤسسات إعداده يبدأ من 

عن طريق إعـادة    ،  تطوير عملية إعداد املعلمني واملعلمات يف مراحل التعليم العام           )1
 اختيـار    اليت تتم من خالهلـا عمليـة        ، النظر يف ضوابط وشروط سياسات القبول     

ن جنـاح   إاملتقدمني للدراسة يف الكليات املعنية بعملية إعداد املعلمني واملعلمات ؛ إذ            
ر هذه الكليات يف إعداد وتدريب معلمي املستقبل يتوقف إىل حٍد كبٍري على ما تـوف              

ات واستعدادات مهنية ، واجتاهاٍت وميوٍل إجيابية       لدى طالب هذه الكليات من إمكان     
وهذا يعين أن سياسات القبول يف الكليات املعنية بعملية إعـداد           . م  حنو مهنة التعلي  

املعلمني واملعلمات يف حاجٍة ماسٍة إىل أن تضبط من بداية اختيار الطالب والطالبات             
حىت ميكـن   ،  املتقدمني لاللتحاق ا ، وأن تتم وفق معايري وضوابط مدروسة ومقننة            

ر ومصداقيته ، ومن مث االطمئنان إىل إمكانيـة         أن تسهم فعلياً يف حتقيق حسن االختيا      
 .جناح امللتحقني ا يف القيام مبهام ومتطلبات هذه املهنة مستقبالً 

تطوير نظام اختيار املعيدين واحملاضرين وأعضاء هيئة التدريس يف الكليات املعنيـة             )2
ن مـن    ميك  ، حبيث يتم االختيار وفقاً لضوابط وشروط علمية دقيقة       ،  بإعداد املعلم   

 .خالهلا حتديد القدرات الالزمة ، وقياس االستعدادات املناسبة هلذه املهنة 
التأكيد على إكساب املعلمني واملعلمات يف خمتلف املراحل واملستويات الدراسـية            )3

                                                 
  .27 ص ،  مرجع سابق ،) هـ1425 (  حمود  ، عليعلي   )1
 .25-23ص  ، مرجع سابق ص) هـ1425(صالح بن علي  ، أبو عـرَّاد  )1
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قدراً مناسباً من مهارات احلاسب اآليل ، وكيفية التعامل مع تقنيات التعليم ، والقدرة     
ن إ إذ    ، وحنو ذلك مما ال غىن للمعلم يف هذا العصر عنـه          على استخدام اإلنترنت ،     

ثورة التجديد التربوي املطلوبة إلدخال الكومبيوتر يف مؤسسات التعليم ال ميكن هلـا             
أن تنتج دون أن يكون على رأسها املدرس ، فتكنولوجيا املعلومات ال تعين التقليـل               

 يف احلقيقـة     خطأً ؛ بل تعين    أو االستغناء عنه كما يتصور البعض     ،  من أمهية املدرس    
فلم يعد املدرس هو الناقل للمعرفة واملصدر الوحيد هلا ، بل املوجه            . دوراً مختلفاً له    

وهو ما يتفق مع ما أوصت به الدراسات العلمية اليت توصلت إىل ضرورة             . املُشارك  
اً سـليماً ،    اهتمام الكليات املعنية بإعداد املعلمني واملعلمات ملدرسي احلاسب إعداد        

وضرورة إكساب مدرسي املواد اُألخرى املهارات الالزمة الستخدام احلاسب اآليل          
 . بكفاءٍة ميكنهم معها توظيف ذلك خلدمة العملية التعليمية 

عدم السماح لكل خريج أو خرجية من الكليات التربوية وكليات إعداد املعلمـني              )4
مكن من احلصول على رخصة املعلـم        ما مل يت    ، واملعلمات بالعمل يف مهنة التدريس    

اليت تؤهله ملمارسة هذه املهنة جبدارة ، وهو ما أشارت إليه الرؤية املستقبلية لـوزارة               
، هـ  1430 -هـ  1420اليت يؤمل تنفيذها خالل الفترة من       ،   )1( التربية والتعليم 

د نظـام   حيث أكَّدت على أن من أهم املشاريع اليت تحتمها الرؤية املُستقبلية إجيـا            
إضافةً إىل إجراء   . للترخيص مبمارسة مهنة التدريس يكون شرطاً مسبقاً لاللتحاق ا          

االختبارات الدورية للمعلمني يف مواعيد محددة ، لتحديد ما حيتاجون إليـه مـن              
دوراٍت تدريبيٍة ؛ وحلفزهم على العمل الدءوب لتطوير مستواهم وحتسني أدائهم ، يف             

 . "م املعيشية واالرتفاع مبرتباممقابل حتسني أحواهل
ومن االجتاهات احلديثة اليت سعت إىل تطوير إعداد املعلم يف عصر العوملة ، تلك اليت               
نادت بأن يكون إعداد املعلم هو إعداد مستمر مدى احلياة ، وأن يكون التعليم املستمر هو                

ة الذي يتميز بالتدفق املعريف     عصر العومل " ذلك أن   . شعار التربية والتعليم يف عصر العوملة       
، وذلك جبعل مبدأ التعليم مدى احلياة يف تربية املعلم          استثمار التعليم   والتقين اهلائل يتطلب    

، فـإن    فنظراً للتطورات املعاصرة  .  واحداً من االجتاهات املعاصرة اليت ينادي ا التربويون       
                                                 

شهر ربيـع األول ،      ) . 60(  ، جمـلة املعـرفة ، العدد       هـ ، رؤية مستقبلية   1430 -هـ  1420وزارة املعارف   ) . هـ1421. (   وزارة املعارف      )1
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  ،  املهنية بقدر مقبول من الثقة     تممارسابرامج إعداد املعلم مل تعد كافية إلعداده ويئته لل        
األمر الذي جعل مراحل    .   يف مهام املعلم   تفكرياً جديداً لذلك فقد أملت هذه التطورات        

.  تربية املعلم تترابط وتتكامل يف منظومة هدفها االحتفاظ بكفاية املعلم مدى حياته املهنية            
جيمع يف ثناياه نظام قبول املعلم يف مؤسـسات اإلعـداد،   لقد أصبح االجتاه اآلن إىل نظام موحد لتربية املعلم  

.  العملية ةنظام التهيئة للممارس  : وقد برز اجتاه إلدخال نظامني جديدين ، األول       . ونظام إعداده ، ونظام تدريبه      
اد ويأيت هذا بعد نظام اإلعداد ويكون على غرار نظام التفرغ للممارسة الفعلية لألطباء يف املستشفى بعد اإلعد                

ومن أجل ذلك   . نظام التعليم املستمر مدى احلياة املهنية للمعلم        : والثاين. حياة العملية   اجلامعي وقبل اخلروج لل   
  )1(". فإن مفهوم إعداد املعلم وتدريبه أصبح يؤسس على فكرة التعليم مدى احلياة 

ـ                فات ومن االجتاهات احلديثة يف إعداد املعلم تلك اليت حاولت التركيز علـى مواص
الذي يفكر بأسلوب يتخطى احمللية     هو  أن املعلم العوملي    واليت تؤكد   . املعلم يف عصر العوملة     

   :)2(: " جيب أن يتصف باملواصفات التالية واحملدودة إىل العاملية  
ماس ، االلتزام واجلدية ، واملثابرة واحل: ميتلك اخلصائص النفسية واالجتماعية والعقلية واملعرفية التالية ) 1 

واالستماع اجليد ، والطالقة اللغوية املرتفعة ، والثقة بالنفس واالعتماد على الذات  ، وتقدير قيمة 
الوقت ، واحترام الرأي اآلخر ، والتقومي الذايت ، واملوضوعية ، والطموح املرتفع ، واحلساسية لقضايا 

ـر التر بوي العاملي ، والوعي بفلسفة ومشكالت اتمع ، واالنفتاح العقلي واملعريف على الفك
وأهداف التعليم وواقعه ، والذكاءات املتعددة املرتفعة ، وقدوة لتالميذه يف حب االستطالع ، 
والتعاون والعمل بروح الفريق وعدم األنانية ، واملرونة وتقبل النقد ، واالتزان االنفعايل ، والتوجه حنو 

  .  النجاح والتفوق باستمرار، والصرب واإلخالص 

  لالستفادة من األفكار اجلديدة يف من العالقات القوية مع زمالئه املعلمني ىف كل مكان ،اًيقيم جسر) 2
  .) Teacher Net Work  ( على العمل ضمن الشبكة العاملية للمعلمنياًأساليب التعلم ، وقادر

  . عميق ناقد يقبل على كل جديد ومهم ومفيد يف جمال ختصصه ، ويتعامل مع اآلخرين بفكر) 3

 حل املشكالت ، وكذا تشجيعهم على ية استخدام املعلومات بفاعلية يفيساعد التالميذ ليتعلموا كيف) 4
  .اكتساب ما وراء املعرفة 
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  اً ومبدع  ومستشار وخبري يف طرق التوصل للمعلومات ومبتكراً ملشروع حبثي وناقداً ومديراً وقائديكون مربياً) 5

  . وشبكة االنترنت وعلوم املعلومات  ويستفيد منها يف ختطيط الوحدات الدراسية يتقن احلاسب اآليل) 6

.  على اختيار منهج البحث املناسب إلجراء حبث وتطبيقه اًقادريكون يتقن أساليب البحث العلمي و) 7
  .ويشجع االستقصاء واالستفسار والتساؤل والبحث واملالحظة والتحري والتأمل والتفكري البناء 

  . واحدة على األقل  حيةجييد لغة أجنبية) 8

ينوع يف مصادر التقومي ، ويستخدم أحدث أساليب التقومي بالقدر الذي يفيد العمل التعليمي وحيقق ) 9
  .ويضع برامج عالجية مناسبة يف ضوء نتائج التقومي اليت يصممها وجيريها يف إطار تنظيم التعلم . أهدافه  

 الصحيحة من التراث وثقافة اتمع ، ويقاوم اجلوانب اهلابطة املظلمة فيها ، يؤمن ويدافع عن اجلوانب) 10
  .وخباصة تلك اليت تدعو للتقوقع واالهنزامية والتعصب ومقاومة التجديد والتحديث 

يقبل إعادة التدريب والتأهيل أكثر من مرة ، ويكون متعدد املهارات واخلربات ، ليكون قادراً على ) 11
  .ائم املستمر التعليم الد

  يتمتع بعقلية عملية ناقدة وقوية ، فيستطيع إصدار األحكام املوضوعية العقالنية ) 12

  .يهتم بالتنظيم والتجديد واالبتكار يف األنشطة املدرسية  لتتناسب وطبيعة طالبه وعصر العوملة ) 13

  .عالة ميتلك القدرة على تشخيص صعوبات التعلم لدى تالميذه بأساليب علمية ف) 14

 – التعلم التعاوين – التعلم باملشاركة –التعلم عن بعد ( يهيئ طالبه الستخدام أنواع التعلم املختلفة ) 15
   ."، حيث يستطيع الطالب التعلم يف أي وقت ، ومن أي موقع ، وىف أي مكان ) التعلم االبتكاري 

التربيـة  نظم  ملة على   ن التغريات اليت تفرضها العو    وتأسيساً على ما سبق ميكن القول أ        
، ومن ذلك صفات املعلم اخلاصـة   والتعليم هي تغريات جتعل من األمهية مبكان االستعداد هلا       

 أن   كما. يف عصر العوملة ، وهذا ال يتأتى إال بالعمل اجلاد من أجل إصالح نظمنا التربوية على مجيع األصعدة                   
   "  :لتعليمية يف ظل العوملة ، وهذه األدوار هي  جديدة لعناصر العملية ااًهذه التغريات حددت أدوار

  .املراجعة الشاملة والدقيقة لألسس التربوية احلالية  )1
 .تنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية  )2
 .االنتقال من التعليم املوجه إىل التعلم الذايت والتعلم املفتوح والتعلم عن بعد  )3
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  .)1("واملهارات االنتقال من التخصص الضيق إىل تنوع املعارف  )4
ومن املتوقع عند إصالح منظومة التعليم ملواكبة عصر العوملة بالطريقة العلمية الـسليمة             

وعلى مسات املعلمـني يف عـصر       . أن ينعكس ذلك على خمرجات مؤسسات إعداد املعلم         
، واىل تطوير وإصالح التربية والتعليم لن       صفات  الوصول إىل هذه ال   العوملة، ومن املؤكد أن     

الفقه التربوي يف زمـن     ( كون إال إذا استشعر القائمون على مؤسسات إعداد املعلم مفهوم           ي
حيث استخدمت كلمة الفقه    . ، ورمبا يكون هذا املصطلح جديداً على اال التربوي          )العوملة

 ، وحان دورها اآلن يف اـال         املعاصر العلوم الشرعية ، مث استخدمت يف فقه الواقع       جمال  يف  
الفقه التربوي هو فقه االنطالق والنهوض يف الظروف احلالية ، وكيفية اإلحاطة بالقضايا التربوية              "  إن   .وي  الترب

ـوي      المث تأيت بعد ذلك     . التعليمية املعاصرة اليت تسهل علينا عملية االنطالق         تصورات املقترحة للمـستقبل الترب
وهناك أربع ركائز للتعامل مـع      . بوي التعليمي ؟    وكيف سيكون ؟ وكيف حنرك اتمع حنو هذا االنطالق التر         

  :العوملة ، وهي ضرورية ومن مسلمات التفاعل احلضاري ، وهي 
ـلها ومالبـساا ،                ) 1 االستيعاب التربوي للقضايا والقيم واألفكار من كل اجلوانب ، ومن جهة أص

  .لتحقيق البحث وترشيد التخطيط وسالمة التوجه واحلركة 
ي ، وهو خصوص من عموم االستيعاب ، لتعميقه وتنويره وترشيده ، واجلمع فيه بـني                النظر التربو ) 2

 .الشمولية والدقة إلمداد البحث النظري والتطبيق العملي بضمانات الصحة والسداد 
ـة يف               ) 3 اإلدراك التربوي ، وهو حصيلة العنصرين السابقني ، االستيعاب والنظر لوضع القضايا املدروس

  .ومرتبتها الالزمة سلمها الصحيح 
السلوك التربوي إلخراج الفقه التربوي من حيز البحث النظري ، وتكوين اخلربة وامللكة الشخـصية               ) 4

ـة لـسلوك الطـالب         . إىل حيز الوجود لإلفادة العملية فردياً ومجاعياً         وبالتايل وضع املناهج التربوي
وذلك لتـسديد املـستقبل     . اضر  مستمدة من معطيات التجارب ، عرب جتار باملاضي ومكابدة احل         

  .)2 ("واستشرافه االستشراف الصحيح املنضبط 
إن العوملة كما مر بنا سابقاً لن تكون خياراً مطروحاً للشعوب تأخذ ا أو تتركها ،                 

لذلك فإن الباحث .  تعزهلا ، بل هي واقع ملموساً ال ميكن أن نعزل أنفسنا عنه      أو تتأثر ا أو   

                                                 
 ، 3 ، الجزء 23 التربية وعلم النفس ، العدد – ، بحث منشور ، مجلة آلية التربية التعليم وتحديات ثقافة العولمة) م1999( حسن ، هدى حسن )1

  . 213- 210ص ص . جامعة عين شمس 
   .135ص . مرجع سابق ) م2002( آل إبراهيم ، إبراهيم عبدالرزاق  )1
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فادة من اجلوانب اإلجيابية للعوملة ، وجتنب سلبياا ، وينبغي تفعيل مفهوم            يرى ضرورة االست  
كما . الفقه التربوي بشكل يشمل العوملة وغريها من املتغريات املستقبلية اليت تؤثر على التربية  

فطالب اليوم يتأثر بكل ما جيري يف       . ينبغي تفعيل مفهوم تعلم العوملة أكثر من عوملة التعليم          
لعامل الذي أصبح كالقرية الصغرية ، نتيجة ثورة االتصاالت والتنقل السريع ، لذلك هو              هذا ا 

حيتاج إىل معلم مميز ، ومعلم مؤهل تأهيالً قائماً وفق منظومة شاملة منـذ اختيـاره لكليـة                  
  .اإلعداد إىل تفاصيل إعداده ، وتدريبه ، ووفق مبدأ التطور املهين مدى احلياة 

  

  

  

  

  الدراسات السابقة: املبحث اخلامس 
إن االهتمام باملعلم وبإعداده كان حاضراً لدى الكثري من الباحثني ، وهـذا إدراكـاً                

لذا فإطالع الباحث على جهود الباحثني السابقني له يف         . منهم ملكانة املعلم ، وألمهية أدواره       
وضـوع  نفس جمال دراسته هلو خري معني بعد اهللا عز وجل يف تكوين صورة واضحة عـن م   

كما أنه يساعد يف إضافة شيء جديد للمعرفة ، وليس إعادة دراسة شيء قد سبق               . الدراسة  
  .حبثه ودراسته ، كما أنه يساعد على تغطية جوانب أخرى مل يسبق دراستها للباحثني السابقني 

 العلمية   الدراسات : احملور األول    . وقد قسم الباحث الدراسات السابقة إىل ثالثة حماور         
واحملـور  . مية بشكل خـاص      بإعداد املعلم بشكل عام أو بإعداد معلم التربية اإلسال         ةتعلقامل

الدراسات العلمية  : واحملور الثالث   . العلمية املتعلقة مبعلم التربية اإلسالمية      الدراسات   : الثاين
اا واملنهج  تناول كل دراسة بالتحليل وأبرز نتائجها وتوصي      مت  كما  . املتعلقة بالعوملة والتربية    

مث يعرج الباحث بتعليق عام على هذه الدراسـات         . املستخدم فيها ، وأداة الدراسة وعينتها       
 ونظراً لكثرة الدراسات العلمية السابقة فلقد       .وعالقتها ذه الدراسة وأوجه االستفادة منها       

عام حرص الباحث على عرض عينة من أبرز الدراسات احلديثة  واليت صدرت فقط من بعد                
م ، حيث إن ما قبل هذا التاريخ يعترب قدمياً نسبياً ، قد ال يناسب مـا                 1990هـ ،   1410

يريده الباحث من حيث حداثة معلوماا ، فسيكون قد مضى عليها على األقل سبعة عـشر                
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دراسة ، موزعة علـى      ) 33( وقد بلغ عدد الدراسات العلمية السابقة اليت مت تناوهلا          . عاماً  
دراسة ، واحملـور الثـاين      ) 22(احملور األول الدراسات املتعلقة بإعداد املعلم       : ايل  النحو الت 

دراسات ، واحملور الثالث الدراسات املتعلقـة        ) 4(الدراسات املتعلقة مبعلم التربية اإلسالمية      
  :وبيان ذلك على النحو التايل . دراسات  ) 7( بالعوملة والتربية 

  :إعداد املعلم ب تعلقةاملالدراسات : احملور األول 
تقومي اجلانب التربوي من برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية         (  دراسة بعنوان    )1  

التربيـة  بكلية التربية ، جامعة أم القرى ، فرع الطائف ، من وجهة نظر معلمي وموجهي                
 وهـدفت ) . هـ1412(إبراهيم احلسن احلكمي    /  للباحث   )1( )اإلسالمية مبدينة الطائف  

ما مدى حتقيق اجلانب التربوي من برنـامج        : الدراسة إىل اإلجابة على أسئلة الدراسة وهي        
إعداد معلم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعة أم القرى ألهدافه اخلاصة باملقررات النظرية؟             

ات وما مدى استفادة معلم التربية اإلسالمية من مقررات اإلعداد التربوي يف اكتساب املهار            
التدريسية الالزمة ؟ وما األساليب التقوميية املستخدمة يف الربنامج ؟ ومـا درجـة مشوهلـا                

وما أهم املشكالت اليت يعاين     . وما مدى حتقيق برنامج التربية العلمية ألهدافه ؟         . وتوازهنا؟  
فـرع  منها برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعـة أم القـرى               

كما استخدم االسـتبانة كـأداة      . واستخدم الباحث املنهج الوصفي لدراسته      . الطائف ؟   
واختار لتطبيق أداة دراسته جمتمع الدراسة األصلي وهـم خرجيـو الدراسـات             . لدراسته  

اإلسالمية يف كلية التربية بالطائف والذين يقومون بالتدريس يف مدارس املرحلـة املتوسـطة              
كما اختار مشريف التربية اإلسـالمية      . معلماً  ) 46( الطائف ، وبلغ عددهم      والثانوية مبدينة 

ـة  . مشرفني) 6( للتربية اإلسالمية يف مدينة الطائف وعددهم       أن : وكانت أبرز نتائج هذه الدراس
وأن . معظم أهداف اجلانب التربوي من برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية قـد حتققـت               

كما تعددت أساليب التقومي املستخدمة يف برنامج       . يسية قد مت اكتساا     معظم املهارات التدر  
. اإلعداد التربوي ، وتفاوتت درجة التوازن والشمول فيما بني تلك األسـاليب التقومييـة               

وخرجت الدراسة كذلك بنتيجة أن أهداف التربية  العملية يف برنامج إعداد معلـم التربيـة                

                                                 
 تقومي اجلانب التربوي من برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعة أم القرى فرع الطـائف                   )هـ1412( إبراهيم احلسن   احلكمي ،     )1

  .ري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، فرع الطائف  ، رسالة ماجستري غمن وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية
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وأن أبرز املشكالت اليت يعاين منها الربنـامج تتعلـق          . لية  اإلسالمية قد حتققت بدرجة عا    
  .بأهداف الربنامج وأساليب التقومي ، وبالتربية العملية 

ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تتعلقان بربنامج اإلعداد التربـوي ملعلـم التربيـة                
بنـاء اجلانـب    اإلسالمية ، ولكن هذه الدراسة هي دراسة تقوميية والدراسة احلالية تسعى ل           

كم اختلفتا يف العينة ، واختلفتا أيضاً الكلية اليت متت عليها الدراسة فهذه الدراسة              . التربوي  
تناولت كلية التربية بالطائف والدراسة احلالية اهتمت بكليات املعلمـني باململكـة العربيـة     

  .اة الدراسة واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري ويف بناء أد. السعودية 
فايزة / للباحثة    )1()إعداد معلمة املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية         (دراسة بعنوان    )2  
وهدفت الدراسة إىل تقصي خربة الكليات املتوسطة للبنات باململكـة          ) . م1992(امللوح  

. الل براجمهـا القائمـة      العربية السعودية يف إعداد معلمة املرحلة االبتدائية قبل اخلدمة من خ          
والتعرف علـى   . ومعرفة مدى قدرة هذه الكليات على تلبية احلاجات الالزمة لعمل املعلمة            

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلـي يف       . مواطن الضعف يف برامج تلك الكليات       
 مجيع  كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة ، وكانت عينة الدراسة مكونة من          . دراستها  

الطالبات الاليت على وشك التخرج ، ومجيع أعضاء هيئة التدريس ، والعميدات ووكيالن ،              
يوجد نقص يف مقـررات      : وخرجت الباحثة بنتائج من أمهها    . ورئيسات األقسام ذه الكليات     

ويوجد قصور بوجه عـام يف مـستوى        . برامج هذه الكليات وخاصة يف املقررات التربوية        
كما يوجد نقص واضح يف     . عداد التربوي املقدم للطالبة املعلمة يف هذه الكليات         برنامج اإل 

ويوجد قصور أيـضاً    . برامج تلك الكليات فيما يتعلق باستخدام الوسائل السمعية والبصرية          
يف تدريب الطالبة املعلمة على املهارات التدريسية يف بعض الكليات املتوسـطة للبنـات يف               

وتفتقر مجيع تلك الكليات لوجود املكتبات املتكاملة الـيت تلـيب           . سعودية  اململكة العربية ال  
  .حاجات الطالبة التربوية والعلمية والثقافية 

وأوجه الشبه بني الدراستني أهنما يتناوالن إعداد معلم املرحلـة االبتدائيـة ، كمـا                 
ف بني الدراستني أن    وأوجه االختال . استخدمتا أسلوباً واحداً كأداة للدراسة وهو االستبانة        

                                                 
(1 )Mallaouh , Faizah M . '' prospective Female Teachers and College in the Kingdom of Saudi 
Arabia '' PH.D. dissertation ' University of Exeter ' u.k. ' Ddissertation abstracts international ' Vol 
.53'NO.3'Sept. 1992. 
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كما أن هذه الدراسة ختتلف عـن       . هذه الدراسة تم باملعلمة والدراسة احلالية تم باملعلم         
الدراسة احلالية بتركيزها على مجيع جوانب اإلعداد ، والدراسة اجلالية تركز على اجلانـب              

لدراسة احلالية  كما ختتلف أيضاً هذه الدراسة بشموهلا جلميع التخصصات وا        . التربوي فقط   
واستفاد الباحث  . تركز على ختصص التربية اإلسالمية ، واختلفت الدراستان أيضاً يف العينة            

  .من نتائج هذه الدراسة 
 )1( )النمو التربوي لدى املعلمني اجلدد ومـا قبـل اخلدمـة            (  دراسة بعنوان    )3
ري معارف املعلمني   وهدفت الدراسة إىل  معرفة كيف تتغ      ) .م1992(دونا كاجان   : للباحثة

واستخدمت الباحثة  . اجلدد والطالب املعلمني خالل سنوات اإلعداد وخالل سنوات اخلدمة          
وقامت الباحثة يف هذه الدراسة بتحليل حمتوى أربعني دراسة         .  منهج حتليل احملتوى الوصفي     

نوات الثالث تناولت النمو التربوي للطالب أثناء سنوات اإلعداد التربوي ، وللمعلمني يف الس  
وقد قسمت الباحث هذه اموعة مـن الدراسـات إىل جممـوعتني ،             . األوىل من التخرج    

. دراسة تناولت الطالب املعلمني يف سنوات اإلعـداد         ) 27(اموعة األوىل اشتملت على     
دراسة تناولت املعلمني يف السنوات الثالث األوىل من        ) 13(واموعة الثانية اشتملت على     

أن الطالب املعلمني يصلون إىل الفصول      : وخرجت الباحثة بعدة نتائج من أبرزها       . ة  اخلدم
وأنه ال يوجد جهد منظم لتشجيع الطالـب        . وعندهم نقص كبري يف معلومام عن التالميذ        

. املعلم على تطبيق ما تعلمه بقدر ما يتأثر هذا الطالب املعلم باملتعلمني الذين يتعامل معهـم                 
وأن مشكالت التفاعل األويل    . ملعلم على حل املشكالت تنمو مع سنوات اخلربة         وأن قدرة  ا   

تنتهي يف العام الثالث ويبدأ املعلمون يف استخدام استراتيجيات أكثر فاعلية ، كما يصبحون              
  . أكثر قدرة على حتديد أوجه النقص 

ل مرحلـة   وأوجه الشبه بني الدراستني أهنما يتناوالن اجلانب التربوي للمعلم خـال            
كما . ولكنهما ختتلفان يف املنهج املتبع يف الدراسة ، ويف إجراءات الدراسة وأداا             . إعداده  

  .واستفاد الباحث من نتائج هذه الدراسة . خيتلفان يف مكان وعينة الدراسة 

                                                 
  Review of  . Professional growth among preservice and beginning teachers, . Dona M, Kagan )1
.American Educational Research Association , Washington Dc, summer, 62 (2).1992 
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/ للباحث )1()إعداد املعلم يف ضوء خصائص التربية اإلسالمية        (  دراسة بعنوان    )4
وهدفت الدراسة إىل حتديد خصائص     ) . هـ1413(اخلالق حجر الغامدي ،     عبدالرمحن عبد 

واسـتخدم  . التربية اإلسالمية ، وإىل حتديد أساليب إعداد املعلم يف ضوء تلك اخلـصائص              
وتوصـل يف نتـائج     . واملنهج االستنباطي   ) التحليلي  ( الباحث يف دراسته املنهج الفلسفي      

. المية واقترح لكل خاصية أساليب إعـداد للمعلـم   دراسته إىل عشر خصائص للتربية اإلس    
. التربية اإلسالمية قائمة على األصول اإلسالمية وتوجيهاا العامـة          : وهذه اخلصائص هي    

وأن التربية اإلسالمية تؤكد على تكـرمي       . وأن التربية اإلسالمية تربية مهتمة باملبادئ والقيم        
، ومستمرة ، وشاملة ، ومترابطة ومقرونـة بـالتعليم          وأهنا تربية إلزامية    . اإلنسان وأفضليته   

وأن التربية اإلسالمية تعد اإلنسان حليـايت الـدنيا         . والتزكية والتطهري وبني العلم والعمل به       
واآلخرة ، وأهنا تربية فطرية مراعية للفطرة ، وأن التربية اإلسالمية تربية مرنة جتمـع بـني                 

وأن التربيـة   . ة والتغـيري يف األسـاليب واألدوات        احلرص على الثبات يف األصول واملرون     
وكان الباحث بعد أن يستعرض كل خاصية من اخلـصائص          . اإلسالمية تربية سالم وجهاد     

  .السابقة يستنبط منها أساليب إلعداد املعلم 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بإعداد املعلم ، ولكن اختلفتا يف املنهج املتبع ،                 

كما أن هذه الدراسـة     . سلوب التناول ، فهذه الدراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانية          ويف أ 
كانت عامة والدراسة احلالية اختصت بإعداد معلم التربية اإلسالمية ، وباجلانب التربوي من             

  .واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري ويف بناء أداة الدراسة . الربنامج 
لتربية للبنات مبكة   تقومي برنامج الدبلوم العام يف التربية بكلييت ا       ( بعنوان   دراسة   )5

ـ 1413( عبداهللا احلصني و فتحية معتوق عساس ،        /  للباحثني   )2( )املكرمة وجدة  ) . هـ
وهدفت الدراسة إىل تقومي برنامج الدبلوم العام يف التربية بكليات التربية للبنات ، للوقـوف               

ياته من أجل حتسني الربنامج ورفع مستواه ، مبا حيقق أكرب استفادة ممكنـة              على إجيابياته وسلب  
واستخدمت الدراسـة املنـهج     . للمعلمات الطالبات بعد انتهائهن من دراسة هذا الربنامج         

                                                 
 ، حبث مقدم إىل املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم لم يف ضوء خصائص التربية اإلسالميةإعداد املع) هـ1413(الغامدي ، عبدالرمحن عبداخلالق حجر ، )   1

  .مكة املكرمة: العام يف اململكة ، الكتاب العلمي ، اجلزء الثالث ، جامعة أم القرى 
  ، حبث مقدم كلييت التربية للبنات مبكة املكرمة وجدةتقومي برنامج الدبلوم العام يف التربية ب) هـ1413( احلصني ، عبداهللا و فتحية معتوق عساس ، )  2

 .مكة املكرمة : للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى 
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وتكونت عينة الدراسة مـن مجيـع       . واستخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة      . الوصفي  
وتوصـلت  . طالبة معلمـة    ) 88(لتربية العملية وبلغ عددهن     الطالبات املعلمات يف مرحلة ا    

وأن ساعات التربية   . أن برنامج الدبلوم يف التربية حقق أكثر أهدافه         : الدراسة إىل نتائج منها     
وأن قليالً مـن    . وأنه ال يوجد توازن بني املقررات النظرية والعملية         . امليدانية مناسبة وكافية    

ومن نتائج الدراسة أيضا أن طـرق       . بوية ينمي مهارات التدريس     حمتوى بعض املقررات التر   
  .وخرجت الدراسة مبقترحات لتطوير برنامج الدبلوم العام يف التربية . تدريس املقررات التربوية مناسبة 

ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بربامج إعداد املعلم ، ولكن هـذه الدراسـة                 
كما أن هذه الدراسة تقوميية     . اسة احلالية اهتمت بكليات املعلمني      اهتمت بكلية البنات والدر   

كما أن هذه الدراسة تناولت املعلمة      . والدراسة احلالية اهتمت ببناء برنامج اإلعداد التربوي        
واختلفتا أيضاً يف   . بغض النظر عن ختصصها والدراسة احلالية اهتمت مبعلم التربية اإلسالمية           

  . تفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري واس. عينة الدراسة 
تقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي املرحلة االبتدائية بكليات        ( بعنوان   دراسة   )6

عبداحلميد اخلطايب و لطفي خملـوف      /  للباحثني   )1( )املعلمني يف اململكة العربية السعودية      
 الربنامج التربوي يف إعـداد معلـم        وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع     ) . هـ1413(

وما جيب أن   . والتعرف على املشكالت اليت تواجه تنفيذ الربنامج التربوي         . املرحلة االبتدائية   
. يكون عليه الربنامج التربوي يف ضوء النظام اجلامعي اجلديد إلعداد معلم املرحلة االبتدائية              

. ما استخدما االستبانة كأداة للدراسـة       ك. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي يف دراستهما       
وكانت عينة الدراسة هي أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني باململكة يف قـسم التربيـة               

وخرجت الدراسة  . عضواً  ) 70( وعلم النفس واملناهج والوسائل التعليمية ، وبلغ عددهم         
 مفردات بعض املقـررات     من عينة الدراسة ترى أن هناك تكراراً يف       % 72أن  : بنتائج منها   

وأن . يرون أن هناك مواداً ينبغي إضافتها لربنامج اإلعـداد التربـوي        % 61وأن  . التربوية  
يرون أن  هناك مواداً جيب دجمها مع مواد أخرى مثل طرق التدريس العامة مع طرق                % 28

يرون حذف بعـض    % 11وهناك  . تدريس التخصص وأصول التربية مع التربية اإلسالمية        

                                                 
 ، يات املعلمني يف اململكة العربية السعوديةتقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي املرحلة االبتدائية بكل) هـ1413( اخلطايب ، عبداحلميد و لطفي خملوف )  1

 .مكة املكرمة : حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى 
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من العينة يرون أنه جيب     % 38وأن  . املقررات مثل الوسائل التعليمية وطرق التدريس العامة        
  .زيادة الساعات الدراسية املخصصة لبعض املقررات التربوية 

ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بربنامج اإلعداد التربوي بكليات املعلمـني ،               
ولكنهما اختلفتا كون هـذه الدراسـة       .  للدراسة   واستخدمتنا أعضاء هيئة التدريس كعينة    

وقد اسـتفاد   .  تقوميية لربنامج اإلعداد التربوي والدراسة احلالية مهمتها بناء الربنامج نفسه           
  .الباحث من هذه الدراسة يف اجلانب النظري ويف بناء أداة الدراسة 

ملكـة العربيـة    اإلعداد األكادميي ملعلم التعليم العـام يف امل       (  دراسة بعنوان    )7
وهدفت الدراسة إىل معرفة فلسفة ) . هـ1413(مهىن حممد غنامي /  للباحث   )1()السعودية  

وتصوير واقع اإلعداد األكادميي ملعلم التعليم العام       . اإلعداد األكادميي للمعلم وأمهيته وأهدافه      
ومعرفـة بعـض     . بكلية التربية جامعة امللك فيصل ومقارنة هذا الواقع باالجتاهات العاملية         

وتقدمي التوصيات واملقترحات اليت تساهم     . معيقات اإلعداد األكادميي ونواحي القصور فيه       
واستخدم الباحث املنهج   . يف االرتفاع مبستوى عملية اإلعداد بصفة عامة واألكادميي خباصة          

ـ  ) 50( ومشلت علينة الدراسة    . واالستبانة كأداة للدراسة    . الوصفي لدراسته    اً مـن   طالب
وخرجت الدراسة بنتائج   . طالب املستوى الرابع بكلية التربية جامعة امللك فيصل باألحساء          

كما أن مقررات اإلعداد تـشكل      . أن اإلعداد األكادميي ال يساير االجتاهات العاملية        : منها  
 وأن معظم . أحد معيقاته بالرغم من أن الوزن النسيب له بني مقررات اإلعداد األخرى كبري              

مقرراته يغلب عليها احلشو وكثرة الكم مما يعيق الطالب عن الفهم واكتساب مهارات النقد              
ومن املعيقات أن القائمني على اإلعداد األكادميي غري مؤهلني تربوياً مما           . والتحليل والتقومي   

  .جعل مقررات اإلعداد تتم مبعزل عن املقررات التربوية 
 اهتمتا بربامج إعداد املعلـم يف اململكـة العربيـة           ووجه الشبه بني الدراستني أهنما      

كما أن  . السعودية، ولكن اختلفتا يف كون هذه الدراسة تقوميية والدراسة احلالية تبين برنامج             
هذه الدراسة ركزت على اجلانب األكادميي يف اإلعداد والدراسة احلالية تركز على اجلانـب              

واستفاد الباحث من هذه الدراسة     . يف عينة الدراسة    كما أهنما اختلفتا    . التربوي يف اإلعداد    

                                                 
ر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية   ، املؤمتاإلعداد األكادميي ملعلم التعليم العام باململكة العربية السعودية) هـ1413(غنامي ، مهىن حممد )  1

 .مكة املكرمة : السعودية، جامعة أم القرى ، كلية التربية 
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  .يف اجلانب النظري 
 دراسة حتليلية –دور املواد التربوية يف إعداد معلم التعليم العام (  دراسة بعنوان )8

 )1()كها الطالب املعلمـون مبنطقـة الـرس   لبعض الصعوبات املتعلقة بتحصيلها كما يدر 
ت هدفت الدراسة إىل التعرف على الـصعوبا      و) . هـ1413( للباحث حسن علي حسن     

اليت واجهت عينة من طالب كلية املعلمني بالرس فيما يتعلق بتحصيلهم أو دراستهم للمواد               
واستخدم الباحـث املنـهج الوصـفي       . التربوية املقررة ضمن برنامج إعدادهم كمعلمني       
( اسة العـشوائية مـن   وتكونت عينة الدر. لدراسته، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة       

عدم توحد الرؤية لدى    : وخرجت الدراسة بنتائج منها     . طالباً من كلية املعلمني بالرس      ) 72
توجد . الطالب فيما يتعلق مبدى ارتباط املواد التربوية بتخصصهم أو عملهم املهين املستقبلي             

ومن النتائج أيـضاً    . اجتاهات سلبية وال مباالة لدى الطالب حنو موضوعات العلوم التربوية           
عدم استعانة معلمي املواد التربوية بالوسائل التعليمية الالزمة لتوضيح موضوعات املنـهج ،             

  .واالعتماد على اإللقاء دون التمثيل العملي 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا مبواد اإلعداد التربوي بكليات املعلمني وإعداد              

 هدف الدراسة فهذه الدراسة تبحث يف دور املواد التربويـة يف            املعلم ، ولكنهما اختلفتا يف    
كما اختلفتا  . برنامج اإلعداد والدراسة احلالية تركز على بناء برنامج اإلعداد التربوي نفسه            

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظـري ويف بنـاء أداة              . يف عينة الدراسة    
  .الدراسة 
يصل يف إعداد معلم التعليم     دور كلية التربية يف جامعة امللك ف      (  دراسة بعنوان    )9

وهدفت الدراسة إىل معرفة حجم     ) . هـ1413(  هادية حممد رشيد ،     /  للباحثة   )2( )العام
الدور الذي تؤديه كلية التربية جامعة امللك فيصل يف إعداد معلم التعليم العام باململكة العربية               

وت هذا الدور بالنسبة للمستوى الدراسي واجلـنس يف كـل           وحتديد مدى تفا  . السعودية  
وتقدمي التوصيات واملقترحات اليت رمبا     . جانب من جوانب اإلعداد العام واألكادميي واملهين        

                                                 
 دراسة حتليلية لبعض الصعوبات املتعلقة بتحصيلها كما يدركها الطالب –دور املواد التربوية يف إعداد معلم التعليم العام ) هـ1413( حسن ، علي حسن )  1

 .مكة املكرمة : ، حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ون مبنطقة الرس املعلم
عداد معلم التعليم ، حبث مقدم للمؤمتر الثاين إل ) دور كلية التربية يف جامعة امللك فيصل يف إعداد معلم التعليم العام) هـ1413(  هادية حممد ، ، رشيد )  2

 .مكة املكرمة : العام باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى 
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واستخدمت . تساهم يف االرتفاع مبستوى إعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية            
وتكونـت  . كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة      . الباحثة املنهج الوصفي يف دراستها      

أن : وخرجت الباحثة بنتائج من أمههـا       ) .  طالبة   100 طالب و    100( عينة الدراسة من    
وهو منقوص يف جانيب اإلعداد . دور كلية التربية يكاد يكون معدوماً يف جانب اإلعداد العام    

من اإلعداد املهين وتتبقـى     % 65 ما نسبته    وأن الكلية حتقق يف الطالب    . األكادميي واملهين   
مـن اإلعـداد    % 71وأن الكلية حتقق يف الطالب ما نـسبته         . مل حتقق بعد    % 35نسبة  

وأن الكليـة   . مل يكتسبها الطالب خالل دراستهم بالكليـة        % 29األكادميي وتتبقى نسبة    
إلعداد العـام   من ا %  29من اإلعداد العام وتتبقى نسبة      % 71حتقق يف الطالب ما نسبته      

  .الذي يفترض أن تكسبه الكلية للطالب خالل فترة دراستهم بالكلية 
ولكنهما اختلفتا يف عينة    . ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بربامج إعداد املعلم            

كما اختلفتا يف أن هذه الدراسة موجهة       . الدراسة ويف التركيز على جوانب إعداد املعلم        
كما اختلفتا يف مكـان     . والدراسة احلالية موجهة ملعلم التربية اإلسالمية       لكل املعلمني ،    
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري ويف بنـاء أداة             . تطبيق الدراسة   

  .الدراسة 
دراسة تقوميية إلعداد معلم اللغة العربية بكلية التربيـة          (  دراسة بعنوان  )10

وهدفت الدراسة إىل   ) . هـ1413( فايزة عوض ،    / احثة   للب )1()جامعة امللك فيصل  
تقومي برنامج إعداد معلم اللغة العربية بكلية التربية جامعة امللك فيصل للتعرف على مـا               
إذا كان الربنامج حيقق اهلدف منه يف إعداد معلم لغة عربية على درجة مـن الكفـاءة                 

. ب واالجتاهات احلديثة يف إعداد املعلـم        ومدى مواكبة الربنامج لألسالي   . العلمية والتربوية   
وتكونت عينة الدراسة من مجيع طالبـات       . واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف دراستها       

وبلغ عددهم  ) .  إدارة   فرع دراسات إسالمية وفرع   ( ية العملية ختصص لغة عربية      وطلبة الترب 
ملالحظة واالستبانة كأداتني   كما استخدمت الباحثة بطاقة ا    . طالب  ) 10(طالبة  و     ) 63(

 من الربامج املتقدمة يف     اًأن الربنامج يواكب كثري   : وخرجت الباحثة بنتائج منها     . لدراستها  

                                                 
 ،  حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم دراسة تقوميية إلعداد معلم اللغة العربية بكلية التربية جامعة امللك فيصل) هـ1413( فايزة ،  ، عوض )  1

 .مكة املكرمة : عودية ، جامعة أم القرى العام باململكة العربية الس
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نه توجد  إ. جمال إعداد املعلم ملا ستخدمه من أساليب واجتاهات حديثة يف جمال إعداد املعلم              
، والتربية العلمية على    % 98أمهية لبعض املقررات التربوية مثل طرق التدريس وحصل على          

) 2(كشفت الدراسة عن احلاجة ملقررات تربوية إضافية مثـل طـرق التـدريس              % . 95
وزيادة فترة التربية العملية إىل فصلني دراسيني بدالً من فصل          ) . 2(واملناهج وطرق التدريس  

  .دراسي واحد 
ولكن اختلفتا كون   ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بربامج إعداد املعلم ،             

كما أن هذه الدراسة اهتمـت      . هذه الدراسة تقومية والدراسة احلالية تبين برنامج إعداد         
كما اختلفتـا  . مبعلم اللغة العربية ، والدراسة احلالية ركزت على معلم التربية اإلسالمية       

ه واستفاد الباحـث مـن هـذ      . يف عينة الدراسة الدراسة ، واختلفتا يف مكان التطبيق          
  . الدراسة يف اإلطار النظري ، ويف بناء أداة الدراسة 

  
 العالقة بني اإلعداد األكادميي والعملي لطالبـات الـدبلوم          ( دراسة بعنوان    )11

نوال حامـد  /  للباحثة )1()التربوي مبركز الدورات التدريبية بكلية التربية جامعة أم القرى  
لة العالقة بني حتـصيل طالبـات       وهدفت الدراسة إىل معرفة دال     . )هـ1413(ياسني  

الدبلوم التربوي يف دراسة مقرر طرق التدريس العامة وحتـصيلهن يف دراسـة طـرق               
واىل معرفة داللة العالقة بني حتصيل طالبات الـدبلوم التربـوي يف            . التدريس اخلاصة   

كما هـدفت إىل    . دراسة مقرر طرق التدريس العامة وحتصيلهن يف مقرر التربية العلمية           
معرفة داللة الفرق بني معدل حتصيل تلميذات اموعة األوىل الاليت حصلن على أقل من              

يف تطبيق التربية العلمية ، ومعدل حتصيل تلميذات اموعة الثانية الاليت حصلن            % 90
وهدفت أيضاً إىل معرفة داللة العالقة بني       . يف تطبيق التربية العلمية     % 90على أكثر من    

. الدبلوم التربوي يف دراسة مقرر التربية العملية والعمر الـزمين هلـن             حتصيل طالبات   
وهدفت أيضاً إىل تقدمي التوصيات واملقترحات اليت سوف تساهم يف حتسني املهـارات             

. واستخدمت الباحث املنهج الوصفي يف دراستها       . األساسية لطالبات الدبلوم التربوي     
                                                 

 ، العالقة بني اإلعداد األكادميي والعملي لطالبات الدبلوم التربوي مبركز الدورات التدريبية بكلية التربية جامعة أم القرى) هـ1413( نوال حامد ، ياسني )  1
 .مكة املكرمة : لسعودية ، جامعة أم القرى حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية ا
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وخرجت . طالبة  ) 89(تمع البحث البالغ    طالبة من جم  ) 50(وتكون عينة الدراسة من     
توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً بني حتصيل طالبـات الـدبلوم           : الباحثة بنتائج منها    

كما توجد  . التربوي يف دراسة طرق التدريس العامة وحتصيلهن يف تطبيق التربية العملية            
 طرق التدريس العامة    عالقة موجبة دالة إحصائياً بني حتصيل طالبات الدبلوم التربوي يف         

  .وحتصيلهن يف دراسة طرق التدريس اخلاصة 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا باإلعداد التربوي ، ولكن هذه الدراسـة               

كما أن هذه الدراسة ركـزت علـى        . اهتمت باملعلمة والدراسة احلالية اهتمت باملعلم       
. هتمت بكل مقررات اإلعداد التربوي      بعض مقررات اإلعداد التربوي والدراسة احلالية ا      

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري         . كما اختلفتا يف عينة الدراسة      
  .ويف بناء أداة الدراسة 

دراسة تقوميية ألثر اإلعداد التربوي على املعلمني امللـتحقني         (  دراسة بعنوان    )12
بية جامعـة أم القـرى مبكـة        يبية بكلية التر  بربنامج الدبلوم العام مبركز الدورات التدر     

وهدفت الدراسة  ) . هـ1413(للباحثني علي الزهراين وحممود كسناوي       )1()املكرمة
إىل التعرف على دوافع برنامج الدبلوم العام يف التربية مبركز الدورات التدريبية بكليـة              

ى يف برنامج الدبلوم العام     وحتديد أي املواد ذات الفاعلية الكرب     . التربية جبامعة أم القرى     
وهدفت إىل الكشف عن أي األساليب والطرق ادية يف عمليـة اإلعـداد             . يف التربية   

كما هدفت إىل حتديد احلاجات األساسية التربوية واالجتماعية واملهنية         . التربوي للمعلم   
ىل حتديد نقاط   وهدفت أيضاً إ  . للمعلمني الذين يلتحقون بربنامج الدبلوم العام يف التربية         

كما هدفت أيضاً إىل    . القوة والضعف يف خمتلف عناصر برنامج الدبلوم العام يف التربية           
الكشف عن درجة تأثري برنامج الدبلوم العام يف التربية على أداء املعلم واجتاهاته حنو مهنة    

ـ   . واستخدم الباحثان املنهج الوصفي يف هذه الدراسة        . التدريس   ة وطبقت هذه الدراس
معلماً ممن هم على رأس العمل وحتصلوا على الدبلوم العـام           ) 90(على عينة مكونة من     

                                                 
دراسة تقوميية ألثر اإلعداد التربوي على املعلمني امللتحقني بربنامج الدبلوم العام مبركز الدورات التدريبية ) هـ1413(الزهراين ، علي  وحممود كسناوي )  1

 .مكة املكرمة : لم التعليم العام باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية التربية  ، املؤمتر الثاين إلعداد معبكلية التربية جامعة أم القرى مبكة املكرمة
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استفادة عينة الدراسة بدرجة كـبرية مـن        : وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها      . يف التربية   
املعلومات واملهارات املتضمنة يف برنامج الدبلوم العام يف التربية واملتعلقة مبحاور الدراسة وهي 

اف ومشكالت التعليم وطبيعة التعليم ومراحل النمو والفروق الفردية واملناهج وطـرق            أهد
التدريس والتقومي والتوجيه واإلرشاد الطالب وعالقة املدرسـة بـاتمع واإلدارة التربويـة          

كمـا  . والعالقات اإلنسانية والوسائل التعليمية ورسالة املعلم واالجتاهات حنـو التـدريس            
لدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني وذلـك            أسفرت نتائج ا  

  . لصاحل االستفادة بدرجة كبرية 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بربنامج اإلعداد التربـوي ، ولكنـهما               

اختلفتا  كون هذه الدراسة تقوميية لربنامج اإلعداد التربوي والدراسة احلالية تبين برنامج             
. كما اختلفتا يف مكان تطبيق الدراسة       . كما اختلفتا يف عينة الدراسة      . إلعداد التربوي   ا

  .  واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري ، ويف بناء أداة الدراسة 
تقومي برنامج إعداد معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية قبـل         (  دراسة بعنوان    )13  

وهـدفت  ) . م1994( سوزان بالنك   /  للباحثة   )1()اليات املتحدة   اخلدمة بوالية أيوا بالو   
الباحثة إىل التعرف على أثر برنامج إعداد معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية على تطوير خربات  

والتعرف على أثره يف إكسام املهارات التدريسية الالزمة ملعلـم          .  معلمي العلوم التربوية    
ة املنهج املقارن ، حيث قامت  بإجراء اختبار قبلي وآخر بعـدي  واستخدمت الباحث . العلوم  

ومبقارنة نتائج  . على مجيع الطلبة امللتحقني بالربنامج ، أي قبل التحاقهم به وبعد خترجهم منه              
أن الربنامج يساعد املعلمني على تنمية الثقـة        : االختبارين خرجت الباحثة بنتائج من أبرزها       

أن هناك آثاراً ملحوظـة  . هة حيام العملية بشجاعة ودافعية قوية     بالنفس وميكنهم من مواج   
للربنامج تتعلق خبربة املعلمني التربوية واالجتماعية مثل خربم بأصـول التـدريس الفعـال              
ومكوناته األساسية ، واستخدام األسلوب العلمي يف حل املـشكالت ، وطـرح األسـئلة               

املعلم ملزاولة تدريس العلوم يف أي مـستوى مـن          وأن الربنامج يليب مجيع حاجات      . الصفية
  .لصاحل االختبار البعدي ) 0.05(قاً ذا داللة إحصائية عند مستوى  وأن هناك فار.املرحلة االبتدائية مستويات 

                                                 
1  (Service -Evaluation of the Effectiveness of the lowa chautaugue science In. " Susan M' Blank 
. Vol . stracts International Ab' Dissertation . Changing teacher corfidence concerning  : program

54'NO.9' march 1994' p .3403-A.  
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 املعلم يف مؤسسات    دووجه الشبه بني الدراستني أهنما تتناوالن موضوع برنامج إعدا          
كما . هج املتبع يف الدراسة ، وختتلفان أيضاً يف أداة الدراسة           ولكنهما ختتلفان يف املن   . اإلعداد  

ختتلفان يف التخصص فهذه الدراسة مركزة على معلم العلوم والدراسة احلالية مركزة علـى              
  .واستفاد الباحث من نتائج هذه الدراسة . معلم التربية اإلسالمية 

ربية جبامعة امللـك فيـصل      تقومي التربية العملية يف كلية الت     (  دراسة بعنوان    )14  
وهدفت الدراسة إىل تقـومي     ) . م1998(احلسن املغيدي ،    /  للباحث   )1()شرقيةباملنطقة ال 

برنامج التربية العملية يف كلية التربية جامعة امللك فيصل من وجهة نظر الطالب املعلم ، ودور          
 املدارسة العلمية للتربية    املشرف التربوي ، ودور املعلم املتعاون ، ودور مدير املدرسة ، ودور           

العملية حسب املهام املنوطة بكل منهم ، كما هدفت الدراسة إىل بناء استبانة مقنن لقيـاس                
. واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي والتحليلي يف دراسته         . مكونات التربية العملية    

طالبـاً  ) 150( انت  كما استخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته ، وأما عينة الدراسة فك          
وطالبة من طالب وطالبات التربية العملية يف كلية التربية جبامعة امللك فيـصل مـن عـدة                 

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية      : وخرج الباحث بعدة نتائج من أمهها       . ختصصات علمية   
ر مدير  بني وجهة نظر الطالب والطالبات يف دور املشرف التربوي ودور املعلم املتعاون ودو            

وأنه ال توجد فروق بني وجهة نظر الطالب والطالبـات يف دور            . املدرسة لصاحل الطالبات    
املشرف التربوي ودور املعلم واملدارسة العلمية للتربية العملية ماعدا مدير املدرسة فكان هناك             

هات واتضح أن اجتا. اختالف بني طالبات القسم العلمي والقسم األديب لصاحل القسم العلمي 
الطالب والطالبات إجيابية جنو أبعاد التربية العملية األربعة ، وهذه داللة على فاعلية برنـامج               

  .التربية العملية 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بالتربية العملية كجزء من برنـامج اإلعـداد                

 ، والدراسـة    ولكن هذه الدراسة ركزت بشكل كامل على التربية العملية فقـط          . التربوي  
احلالية اهتمت جبميع جوانب اإلعداد التربوي ، كما اختلفتا يف عينة الدراسة ، واختلفتـا يف        

. املكان فهذه الدراسة بكلية التربية جامعة امللك فيصل والدراسة احلالية بكليات املعلمـني              

                                                 
 ،حبث منشور ، جملة احتاد اجلامعات العربية ، العدد تقومي التربية العملية يف كلية التربية جبامعة امللك فيصل باملنطقة الشرقية) م1998(املغيدي ،احلسن ، )  1
 .يناير ) 33(
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  .تربوي واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف جانب التربية العملية كجزء من اإلعداد ال
تقومي برنامج اإلعداد التربوي بكلية التربية فرع جامعة امللك         ( دراسة بعنوان    )15

/  ، للباحثني    )1( ) وطالبات املستوى النهائي   بعبدالعزيز باملدينة املنورة من وجهة نظر طال      
وقد هـدفت الدراسـة إىل      ) . هـ1420. (حممود عبداحلليم منسي وزين حسن ردادي       

 فائدة دراسة مقررات اإلعداد التربوي يف حتقيق أهدافه ، ومعرفة مـدى             التعرف على مدى  
. الفائدة التطبيقية لبعض املوضوعات التربوية املتضمنة يف حمتويات مقررات اإلعداد التربوي            

كما هدفت أيضاً إىل معرفة مدى مناسبة األوقات لتدريس هذه املقـررات ، ومـا ابـرز                 
واسـتخدم  . إلعداد التربـوي    قررات أو موضوعات ا   املقترحات إلضافة أو حذف بعض م     

)  طالباً 220( ن املنهج الوصفي لدراستهما ، كما أخذا عينة من الطالب بلغ عددها             الباحثا
، واقتصرت عينة الدراسـة علـى طـالب         )  طالبة   129( وعينة من الطالبات بلغ عددها      

امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة يف     وطالبات املستوى النهائي للدراسة بكلية التربية فرع جامعة         
كما اسـتخدما االسـتبانة     . هـ  1420/هـ1419الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي      

  لدراسة مقررات   نت أبرز نتائج الدراسة أن عدد الساعات املخصصة       وكا. كأداة لدراستهما   
قترح عدم التركيز على     مناسبة ، وأن هذه املقررات هلا فائدة تطبيقية ، كما ا           التأهيل التربوي 

لربنامج  التركيز على اجلوانب العملية ، واقترح إضافة مقرر احلاسب اآليل         ، وإمنا يضاف هلا     اجلوانب النظرية فقط    
  .ة ، وعلم النمو لصعوبة مفرداته ياإلعداد التربوي ، واقتراح حذف بعض املقررات التربوية مثل الصحة املدرس

ما تتعلقان باجلانب التربوي لربنامج إعـداد املعلـم ،          ووجه الشبه بني الدراستني أهن      
ولكنهما اختلفا يف عدة أشياء فهذه الدراسة تتعلق بتقومي برنامج تربوي قـائم ، والدراسـة                

كما أن الدراسة احلالية اهتمت بربنامج اإلعداد التربوي        . احلالية حتاول بناء  برنامج تربوي       
كما أن هذه الدراسة    . ل املعلمني باختالف ختصصام     ملعلم التربية اإلسالمية فقط وليس ك     

طبقت على الطلبة والطالبات كعينة للدراسة والدراسة احلالية أخذت أعضاء هيئة التـدريس             
وقد استفاد الباحث من هذه     . الذين يقومون بتدريس مقررات اإلعداد التربوي عينة للدراسة         

  .اسة الدراسة يف اجلانب النظري ويف بناء أداة الدر

                                                 
تقومي برنامج اإلعداد التربوي بكلية التربية فرع جامعة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة من )  هـ1420. (ين حسن ردادي منسي ، حممود عبداحلليم وز)  1

ربية ،  ، جامعة أم القرى ، كلية الت171 ، الكتاب العلمي ، املؤمتر التربوي الثالث إلعداد املعلم ، اجلزء الثاين ، صوجهة نظر طالل وطالبات املستوى النهائي
 .مكة املكرمة 
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 على مستقبل إعداد املعلم     مسات العصر ومتغرياته وانعكاسها   (  دراسة بعنوان    )16  
وهدفت الدراسة إىل التعرف    ) . هـ1420(السعيد حممد رشاد حممد     /  للباحث   )1()العريب

وحتديد السمات اليت تنـتظم حركـة       . على املالمح املوضحة لألحوال العامة للوطن العريب        
والوقوف على بعض املتغريات االقتصادية اليت طرأت علـى املـستوى            . املستقبل يف ضوئها  

وبيان مدى إنعكاس كل من املالمح والسمات واملتغريات السابقة الـذكر علـى             . العاملي  
وخرج . واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف دراسته        .مستقبل إعداد املعلم العريب     

ريب يتمتع بالعديد من عوامل القوة تؤهله لتجاوز نقـاط          أن الوطن الع  : الباحث بنتائج منها    
وأن معظم البلدان العربية تقع ضمن املستويني املتوسط واملنخفض يف تنميتها البشرية            . ضعفه  

أن العامل يعيش ثورات هائلة عملية وتقنية وأن        . مما يفرض على التعليم مزيداً من املسئوليات        
وأن ما حيدث على املـستوى      . ت على اختالف أنواعها     العقل البشري هو قوام هذه الثورا     

اخل كل ذلك يلقي على نظم التعليم العربية        .. العاملي من تغريات اقتصادية وظهور التكالت       
  .وعلى إعداد املعلم التزامات كثرية وإعادة النظر يف أمناط اإلعداد احلالية للمعلمني 

تمت بتناول موضوع إعـداد املعلـم       ووجه الشبه بني الدراستني أن هذه الدراسة اه         
واختلفتا يف منهج الدراسة    . العريب ومستقبله ، والدراسة احلالية اهتمت ببناء برنامج اإلعداد          

واستفاد الباحـث مـن هـذه       . كما أن هذه الدراسة نظرية وهذه الدراسة ميدانية         . املتبع  
  .الدراسة يف اإلطار النظري 

م العريب يف ضوء حتديات القرن احلادي والعشرين        إعداد املعل (  دراسة بعنوان    )17  
وهدفت ) . م2000(علي السيد طنش    / للباحث   )2()- دراسة مقارنة ورؤية مستقبلية      –

الدراسة إىل إبراز أهم التحديات املستقبلية ومضامينها التربوية وانعكاساا على إعداد املعلم            
. عاملية املعاصرة اخلاصة بإعداد املعلـم       والتعرف على بعض االجتاهات ال    . يف الدول العربية    

الكشف عن مشكالت وقضايا نظم وبرامج إعداد املعلم العريب ، وما يشوا مـن أوجـه                
والتوصل لبعض الرؤى املستقبلية اليت تـشكل توجهـات ومرتكـزات           . القصور والنقص   

                                                 
 ، حبث منشور ، الكتاب العلمي ، املؤمتر مسات العصر ومتغرياته وانعكاسها على مستقبل إعداد املعلم العريب) هـ1420(حممد ، السعيد حممد رشاد )  1

 . ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة املكرمة 171التربوي الثالث إلعداد املعلم ، اجلزء الثاين ، ص
، جامعة حلوان ، كلية ) دراسة مقارنة ورؤية مستقبلية  ( إعداد املعلم العريب يف ضوء حتديات القرن احلادي والعشرين) م2000(طنش ، علي السيد أمحد )  2

 .مصر : التربية ، الد السادس ، العدد الثاين 
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لعـصر وحتـديات    مستقبلية ، وملا ميكن أن يكون عليه إعداد املعلم العريب ليواجه متغريات ا            
املستقبل وتوقعاته ، ويتمكن من القيام بأدواره ومسئولياته يف عامل سريع التغري وشديد التعقيد              

واستخدم الباحث املنهج املقارن يف دراسته ، واستعان باملنهج الوصـفي لرصـد             . والتطور  
بلية يرتكـز   وضع رؤية مستق  : وخرج الباحث بنتائج من أمهها      . الواقع احلايل إلعداد املعلم     
حتديد األبعاد هلذه الرؤية املستقبلية من خالل نظام القبول وتطوير          . عليها إعداد املعلم العريب     

وضع مرتكزات وتوجهات   . وتفعيله ووضع هلا مرتكزات يقوم عليها وتوجيهات خاصة به          
ية لنظم وبرامج إعداد املعلم سواء يف األهداف أو يف طرق تنفيذ برامج اإلعـداد والـشمول               

ووضع الباحث مقترحات ملكونات    . والتفريد وتنفيذ املنهج املدرسي بصورة سلوكية إجرائية        
برامج إعداد املعلم العريب يف القرن احلادي والعشرين يف اجلانب األكادميي واملهين والثقايف ،              

  .ويف برنامج التربية العملية 
د املعلم ، ولكن اختلفتـا يف       ووجه الشبه بني الدراستني اهتمامها بتطوير برامج إعدا         

عدة جوانب ، فمنهج الدراستني خمتلف ، وأسلوب التناول فهذه الدراسة نظرية والدراسـة              
كما أن هذه الدراسة تناولت مجيع جوانب اإلعداد والدراسة احلالية تناولت           . احلالية ميدانية   

بشكل عام مهما   وكذلك هذه الدراسة كانت موجهة للمعلم       . فقط جانب اإلعداد التربوي     
  . كان ختصصه ، والدراسة احلالية موجه ملعلم التربية اإلسالمية 

ساسية يف ضوء   تطوير برنامج اإلعداد املهين بكلية التربية األ      (  دراسة بعنوان    )18  
وهـدفت  ) . م2002(فهد الرويشد وسامي نصار ووليد الكنـدري        / للباحثني   )1()الكفايات التربوية 

.  برنامج اإلعداد املهين لطالب كلية التربية األساسية يف ضوء الكفايات التربوية الالزمة هلـم                الدراسة إىل تطوير  
وكانـت هنـاك    . واستخدم الباحثني املنهج الوصفي لدراستهم ، واالستبانة كأداة للدراسة          

بكليـة التربيـة   ) عـضواً   21(ثالث عينات للدراسة هي أعضاء هيئة التدريس وعـددهم          
، ) معلماً 37(دولة الكويت وعددهم    ن من املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ب     ولم، ومع األساسية
وقد خرجت  ) .  موجهاً   11(ن للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة بالكويت وعددهم       ووموجه

                                                 

حبث منـشور    .  .عداد املهين بكلية التربية األساسية يف ضوء الكفايات التربوية        تطوير برنامج اإل  ) م2002(الرويشد ، فهد وسامي نصار ووليد الكندري        )  1
 .القاهرة : ،جامعة عني مشس )3(اجلزء ) 26(،العدد ) التربية وعلم النفس ( يف جملة كلية التربية 
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حتديد أهم الكفايات املعرفية مثل ادراك الفروق الفردية ومطالب         : الدراسة بنتائج من أمهها     
وحتديد أهم الكفايات األدائية مثل حتضري الـدروس وتنفيـذها      . ميذ  النمو وفهم سلوك التال   

وحتديد أهم الكفايات الشخصية مثـل      . وتنويع طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية       
  .التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين ومتابعة اجلديد يف جمال التدريس والتكيف مع بيئة املدرسة 

ما اهتمتا باجلانب التربوي إلعداد املعلـم وتطـويره ،          ووجه الشبه بني الدراستني أهن      
ولكنهما اختلفتا يف مكان التطبيق ، ويف جزء من العينة حيث زادت هذه الدراسة عينتني مها                

كما اختلفتا كون هذه الدراسة أجريت يف ضوء        . املوجهني واملعلمني إضافة لعينة أعضاء هيئة التدريس        
  .مني والدراسة احلالية ركزت على  بناء الربنامج التربوي وملعلم التربية اإلسالمية فقط الكفايات الالزمة وجلميع املعل

إعداد معلم التعليم العام يف ضوء بعض االجتاهـات العامليـة      ( دراسة بعنوان   ) 19
وقد هدفت الدراسـة إىل     ) . هـ1423( علي بن حبين الزهراين ،      /  للباحث   )1()املعاصرة

العاملية املعاصرة اليت تواجه مؤسسات إعداد معلم التعليم العام باململكة          معرفة أبرز التحديات    
العربية السعودية ، وحتديد أبرز االجتاهات العاملية املعاصرة يف إعداد املعلم ، وهدفت إىل              
عرض واقع إعداد معلم التعليم العام باململكة ، كما هدفت إىل االستفادة من االجتاهات              

وهدفت أيضاًً إىل وضع تصور مقترح لتطوير برنامج إعـداد معلـم            . العاملية املعاصرة   
واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته من       . التعليم العام باململكة العربية السعودية      

وقد توصل الباحث إىل    . خالل اإلطالع على األدبيات والدراسات العلمية يف املوضوع         
لعاملية املعاصرة اليت تواجه مؤسسات إعداد معلم       أن أبرز التحديات ا   : نتائج من أبرزها    

العوملة والتكنولوجيا واالنترنت واحلاسب اآليل والتلفزيـون       ( التعليم العام باململكة هي     
وأن اجلوانب األساسية لربامج إعـداد املعلـم هـي        ) . التعليمي واالتصاالت الفضائية    

وأن هذه التحديات املعاصرة    ) .لية  القبول وجوانب اإلعداد ونظم اإلعداد والتربية العم      (
 اًوأن للتحـديات آثـار    . أفرزت املزيد من الضغوط على برامج إعداد املعلم باململكة          

. واضحة على القيم واألخالق واإلعالم والثقافة واالقتصاد اليت تؤثر على إعداد املعلـم              
فاية واجتاه األداء واجتاه    اجتاه الك ( وأن أبرز االجتاهات العاملية يف برامج إعداد املعلم هي          

                                                 
 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، املية املعاصرةإعداد معلم التعليم العام يف ضوء بعض االجتاهات الع)  هـ1423( الزهراين ، علي بن حبين ، )  1

 .مكة املكرمة  : جامعة أم القرى 
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وأن اإلسالم يدعو إىل االهتمام بتطوير وجتديد برامج إعداد املعلم مبـا            ) . حتليل النظم   
وأن برامج إعداد املعلم باململكة العربية الـسعودية        .يتناسب والتحديات العاملية املعاصرة     

مترات والنـدوات   وأن املـؤ  . نالت الدعم والرعاية املستمرين حنو االرتقاء والتطـوير         
واحللقات العملية العاملية والعربية تدعو إىل االهتمام بتطوير وجتديد برامج إعداد املعلم يف             

  . ضوء التحديات املعاصرة 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بقضية واحدة وهي إعداد املعلم يف هـذا                

نظرية فقط ، والدراسة احلاليـة      العصر احلديث املتطور ، واختلفتا كثرياً فهذه الدراسة         
دراسة نظرية وميدانية ، كما أن الدراسة احلالية اهتمت جبانب واحد فقط وركزت عليه              
. من جوانب اإلعداد وهو اجلانب التربوي ، وهذه الدراسة اهتمت بشكل عام بكل جوانب اإلعـداد                 

رض الواقع والتحديات اليت تواجه     كما أن الدراسة احلالية سعت إىل بناء برنامج جديد ومل تقتصر على ع            
  .وقد استفاد الباحث  من هذه الدراسة يف اجلانب النظري ويف بناء أداء الدراسة. برامج إعداده 
تقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي التربية اإلسـالمية يف         ( دراسة بعنوان    )20

ـ  /  للباحث   )1()كليات املعلمني باململكة العربية السعودية     ن إبـراهيم املطـرودي     خالد ب
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة مدى حتقيق املقررات التربويـة النظريـة يف    ) .  هـ1423(

كما . برنامج اإلعداد التربوي لكليات املعلمني ختصص التربية اإلسالمية ألهدافها املوضوعة           
 ، ومعرفة   هدفت إىل معرفة مدى استخدام طرق التدريس املناسبة يف برنامج اإلعداد التربوي           

وهدفت أيـضاً إىل    . مدى استخدام الوسائل التعليمية وأساليب التقومي املناسبة يف الربنامج          
وهدفت أيضاً إىل معرفة مدى حتقيق . معرفة مدى فائدة مقررات اإلعداد التربوي يف الربنامج 

خرياً هـدفت   وأ. برنامج التربية العملية يف كليات املعلمني ختصص التربية اإلسالمية ألهدافه           
الدراسة إىل طرح بعض املقترحات لتحسني الربنامج التربوي يف كليات املعلمني ختصص تربية 

كما اسـتخدم   . وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي كمنهج لدراسته         . إسالمية  
من أعضاء هيئة التـدريس بكليـات املعلمـني         % 50الباحث العينة الطبقية لدراسته فأخذ      

عضواً ، وأخذ عينة طبقية من املعلمني املتخرجني من كليات  ) 174( وبلغ عددهم باململكة 

                                                 
 ، رسالة تقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية) هـ1423( املطرودي ، خالد ابراهيم )  1

 .مكة املكرمة : كلية التربية ، جامعة أم القرى دكتوراه غري منشورة ، 
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واستخدم الباحث االستبانة كـأداة      . اًمعلم ) 319( وبلغ عددهم     % 20املعلمني بنسبة   
ف مقررات اإلعداد التربوي    اأن أغلب أهد  : وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية       . لدراسته  

ووجد أن الطريقة اإللقائية كطريقة تدريس أخذت درجة كبرية         . سطة  قد حتققت بدرجة متو   
جداً ، وأن أغلب الوسائل التعليمية قد مت استخدامها بدرجة قليلة ، وأن نـصف أسـاليب                 

كما أن أغلب مقررات اإلعداد التربوي تعد مفيـدة         . التقومي قد حصلت على درجة قليلة       
كمـا  . تربية العملية قد حتققت بدرجة كـبرية        بدرجة كبرية ، وأن أغلب أهداف برنامج ال       

بني متوسط إجابات أعضاء هيئة     ) 0.01( وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
  .التدريس واملعلمني على مجيع حماور الدراسة لصاحل أعضاء هيئة التدريس 

عـداده  ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تتعلقان مبعلم التربية اإلسالمية وبربنـامج إ           
إال أن الدراستني اختلفتا يف األهداف وأسلوب التناول حيـث          . التربوي يف كليات املعلمني     

اهتمت هذه الدراسة بتقومي الربنامج ، والدراسة احلالية سعت إىل بناء ذلك الربنامج الذي مت               
 كما أن هذه الدراسة طبقت على املعلمني خرجيي كليات املعلمـني          . تقوميه يف هذه الدراسة     

وعلى أعضاء هيئة التدريس ، والدراسة احلالية طبقت على أعضاء هيئة التـدريس بكليـات               
وقد استفاد الباحث كثرياً من هذه الدراسة يف اجلانب النظري ويف           . التربية وكليات املعلمني    

الدراسات السابقة األجنبية ، ويف بناء أداة الدراسة ، واالستفادة من نتائج الدراسة ، ذلـك                
 هذه الدراسة تعترب حديثة وتناولت اجلانب التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية يف كليـات               ألن

  . املعلمني وهو مقارب جداً ملوضوع ومكان الدراسة احلالية 
دراسة حتليلة تقوميية لربامج إعداد معلم العلوم الشرعية يف         ( ودراسة بعنوان    )21

وهدفت ) هـ  1424(حممد حممد سامل    / ث   للباح )1()كليات التربية باجلامعات السعودية   
هذه الدراسة إىل التعرف على واقع برامج إعداد معلم العلوم الشرعية يف بعـض اجلامعـات                

كما هدفت إىل بيان صلة مقررات اجلانب التخصـصي يف برنـامج اإلعـداد              . السعودية  
وهدفت أيـضاً إىل    . مبوضوعات العلوم الشرعية اليت تدرس يف املرحلتني املتوسطة والثانوية          

تقومي برنامج إعداد معلم العلوم الشرعية يف عدد من كليات التربية باجلامعة السعودية مـن               

                                                 
 ، مركز البحوث بكلية دراسة حتليلية تقوميية لربامج إعداد معلم العلوم الشرعية يف كليات التربية باجلامعات السعودية) هـ1424(سامل ، حممد حممد )  1

 .الرياض : التربية ، جامعة امللك سعود 
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واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي ، كما استخدم االستبانة          . وجهة نظر اخلرجيني    
هــ  1422واختار الباحث عينة عشوائية من خرجيي الفصل الثاين لسنة          . كأداة لدراسته   
وكانت أبرز نتائج   .  كلية واحدة    مهنم طالب   100كل   ميثل)  طالب   400( وبلغ عددهم   

 م العلوم الشرعية أقل مـن املتوسـط       هذه الدراسة أن حكم اخلرجيني على برامج إعداد معل        
بسبب املبالغة يف الدراسات النظرية وعدم االهتمام الكايف باجلوانب التطبيقية ، ممـا أدى إىل               

قية لدى اخلرجيني من شعور بالفجوة بني ما مر به من خربات خالل إعـداده يف                معاناة حقي 
قـق الكفايـات    كما كشفت الدراسة أن مستوى حت     . العملية وما يواجه يف حياته العلمية       

إىل % 52 يف برامج إعداد معلم العلوم الشرعية فوق املتوسط ، حيث تراوح بـني               التعليمية
 التخصصية يف برامج إعداد معلـم العلـوم         األكادمييةت  أن مستوى حتقق الكفايا   و% . 62

  % . 69.98إىل % 62.88الشرعية فوق املتوسط ، حيث تراوح بني 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما يتعلقان بربنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية ، ولكن               

سعى إىل بنـاء اجلانـب      هذه الدراسة تم بتقومي الربنامج جبميع جوانبه ، والدراسة احلالية ت          
كما أن الدراستني اختلفتا يف أسلوب التناول       . التربوي لربنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية       

. ويف العينة ، وهذه الدراسة اهتمت بكليات التربية والدراسة احلالية اهتمت بكليات املعلمني             
  .ظري ،ويف بناء أداة الدراسةوقد استفاد الباحث كثرياً من هذه الدراسة وخاصة يف اإلطار الن

/  للباحث)1()املتغريات العاملية املعاصرة وأثرها يف تكوين املعلم  (دراسة بعنوان) 22  
ما هي  : وهدفت الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة التالية        ) . هـ1427(خالد العصيمي ،    

ريات العاملية املعاصرة يف تكوين     وما اآلثار املترتبة على املتغ    . أبرز التغريات العاملية املعاصرة ؟      
 مـع املـتغريات العامليـة       وما املقترحات الالزمة لتمكني املعلم من التفاعل اجلاد       . املعلم ؟   
استخدم الباحث يف دراسته املنهج التحليلي االستنباطي، الذي يهدف إىل رصد           . ؟  املعاصرة

 على النظام التعليمي، وذلك مـن       وحتليل املتغريات العاملية وحتديد ما ينتج عنها من تأثريات        
 العديد من الدراسات احمللية والعربية واألجنبية اليت متثل جهوداً حبثية قيمـه يف              عرضخالل  

الوصول إىل عدٍد من الكفايات املهنية للمعلم       : وخرجت الدراسة بنتائج منها     . جمال التربية   

                                                 
 ، حبث منشور يف اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية  املتغريات العاملية املعاصرة وأثرها يف تكوين املعلم)ـه1427(العصيمي ، خالد حممد ،)  1

 .الرياض : كلية التربية ، جامعة امللك سعود ) . إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة ( للعلوم التربوية والنفسية 
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لثوابت اليت يتحلى ا املعلم يف اململكة       املالئمة للمتغريات العاملية ، واليت يفضل إضافتها إىل ا        
كفايات معرفية، وتشمل معلـم املعرفـة واملعلـم         : ومن هذه الكفايات    . العربية السعودية   

وكفايات مهنية، وتشمل املعلم الرقمي واملعلم اخلصوصي واملعلـم         . الباحث والتعلم الذايت    
   .معلم املواطنة واملعلم العصريو كفايات ثقافية، وتشمل املعلم الدميقراطي و. التنافسي 
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا باملعلم وإعداده ، ولكن اختلفتـا يف املنـهج                 

كما أن هذه الدراسة اهتمت بـاملعلم       . املتبع، وهذه الدراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانية        
واستفاد الباحـث مـن هـذه    . بشكل عام والدراسة احلالية اهتمت مبعلم التربية اإلسالمية   

  .الدراسة يف اإلطار النظري ، ويف بناء أداة الدراسة 
  
  
  
  

  :علم التربية اإلسالمية الدراسات املتعلقة مب: احملور الثاين 
املهارات التدريسية الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية يف املرحلـة         (  دراسة بعنوان    )1  

وقد هدفت  ). هـ1422(  علي عمر بادغشر     / للباحث   )1( )- دراسة تقوميية    –املتوسطة  
. الدراسة إىل التعرف على املهارات الالزمة ملعلم العلـوم الـشرعية باملرحلـة املتوسـطة                
. وتشخيص األداء التدريسي لدى معلمي العلوم الشرعية يف املرحلـة املتوسـطة لعالجـه               

ية للمهـارات   والتعرف على آراء مديري املدارس عن مدى حتقيق معلمي العلـوم الـشرع            
والتعرف على آراء مشريف العلوم الشرعية عن مدى حتقيق معلمي العلوم الـشرعية             . الالزمة

ووضع توصيات مقترحة لتطوير املهارات التدريـسية ملعلمـي العلـوم           . للمهارات الالزمة   
واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته ، واختار الباحث عينة الدراسة وهم            . الشرعية  

، وعينة مـن مـديري املـدارس        )  مشرفاً   50( ع مشريف العلوم الشرعية وبلغ عددهم       مجي
كما استخدم الباحث االستبانة    ) .  مديراً   50( املتوسطة النهارية مبدينة الرياض بلغ عددهم       

التوصل لقائمة باملهارات التدريـسية     : وتوصل الباحث إىل نتائج من أمهها       . كأداة لدراسته   
                                                 

  ، رسالة ماجستري غري - دراسة تقوميية –املهارات التدريسية الالزمة ملعلمي العلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة )  هـ1422(بادغشر ، علي عمر )  1
 .الرياض : منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 
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وأن .  مهارة تدريـسية     62ي العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة ، وحتتوي على         الالزمة ملعلم 
. مهارات التدريس يف جمملها متوسطة األداء من وجهة نظر أفراد العينة املشرفني واملـديرين               

أن لدى . أن الكتاب املدرسي هو أعلى املهارات املستخدمة من وجهة نظر أفراد العينة ككل     
عية ضعف يف مهارات تشجيع التالميذ ، وضعف يف استخدام مهـارات            معلمي العلوم الشر  

أن مهارات تنفيذ الدروس من أفضل مهارات األداء التـدريس تليهـا مهـارات              . التقومي  
 بني  0.05وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . التخطيط مث مهارات التقومي     

  . الرسالة عينيت الدراسة لصاحل املديرين يف مجيع حماور
. ووجه الشبه بني الدراستني اهتمتا مبعلم التربية اإلسالمية وباجلانب التربوي منه              

ولكن اختلفتا يف عدة جوانب كون هذه تقوميية والدراسة احلالية تبين برنامج اإلعـداد              
ـة يف  واستفاد الباحث من هذه الد. واختلفتا يف عينة الدراسة ويف أسلوب تطبيق الدراسة       . التربوي   راس

  .اإلطار النظري 
مدى معرفة معلمي العلوم الشرعية ألسـاليب التـدريس         (  دراسة بعنوان    )2

رشيد /  للباحث   )1()وممارستهم هلا يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         
وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع تدريس العلوم الشرعية يف          ) . م2003(البكر ،   
والوقوف على مدى معرفة معلمـي      . تعليم العام يف اململكة العربية السعودية       مراحل ال 

والتعرف علـى أسـاليب     . العلوم الشرعية ألساليب التدريس يف مراحل التعليم العام         
والتعرف على درجة االرتباط بني     . التدريس األكثر ممارسة لدى معلمي العلوم الشرعية        

. يب التدريس وممارستهم هلا يف مراحل التعليم العام         معرفة معلمي العلوم الشرعية ألسال    
. كما استخدم االستبانة كأداة لدراسته      . واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته       

وأما جمتمع الدراسة فهم مجيع معلمي العلوم الشرعية يف مراحل التعليم العـام مبدينـة               
 193( عينة عشوائية بلـغ عـددها         ، واختار منه   ) معلماً 2778(والبالغ عددهم   الرياض ،   

أن أكثر األساليب معرفة لدى معلمي العلوم       : وخرج الباحث بنتائج من أمهها      ) . معلماً  
وأن أكثر األساليب ممارسة    . الشرعية هي احملاضرة والتحفيظ والتسميع والقراءة والشرح        

                                                 
 حبث  ، مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعوديةمدى معرفة معلمي العلوم الشرعية ألساليب التدريس وممارستهم هلا يف )م2003(البكر ، رشيد  )  1

 .القاهرة : ، اجلزء األول ، كلية التربية ، جامعة عني مشس ) 27( ، العدد - التربية وعلم التفس –منشور يف جملة كلية التربية 
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 وأنه ال يوجـد     .من قبل املعلمني أسلوب احملاضرة والتحفيظ والتسميع القراءة والشرح          
ارتباط بني معرفة معلمي العلوم الشرعية ألساليب التدريس العاليـة وبـني ممارسـتهم              

حيث درجة معرفة األساليب تزيد عن درجة ممارسـتها         . ألساليب التدريس املنخفضة    
ماعدا أسلوب احملاضرة فال يوجد فرق بني درجة معرفتهم له وبـني ممارسـتهم هلـذا                

  .األسلوب 
ولكنهما اختلفتا  . ه بني الدراستني أهنما تناولتا معلم التربية اإلسالمية         ووجه الشب   

يف عدة جوانب فهذه الدراسة اهتمت بالتعرف على الواقع ملعلمي التربيـة اإلسـالمية              
كمـا  . والدراسة احلالية اهتمت ببناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية            

  .استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اجلانب النظري ويف بناء األداة و. اختلفتا يف عينة الدراسة 
  

مستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية يف األردن ملهارات التدريس         (  دراسة بعنوان    )3   
). م2005(أمحد حمي الدين الكيالين     / للباحث   . )1()زمة هلم وعالقته ببعض املتغريات    الال

 عن مستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية يف األردن ملهارات   وقد هدفت الدراسة إىل الكشف    
) . اجلنس ، املؤهل العلمي ، اخلـربة التعليميـة          ( التدريس الالزمة هلم ، وعالقته باملتغريات       

وكان جمتمع الدراسة يتكون من مجيع املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة عمـان ويبلـغ               
بلغ عددها  % 50ار الباحث عينة عشوائية طبقية منها       اخت. مدرسة ثانوية    ) 256(عددها  

 68 معلماً ، و     60( مدرسة   ، وأخذ الباحث معلماً من كل مدرسة توزعت بني             ) 128(
أن : وخرج الباحث بنتـائج منـها       . واستخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته      ) . معلمة

 ) 3.78( الزمة هلم كان متوسطاً     مستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية ملهارات التدريس ال       
وأن مستوى األداء ملهارات تدريس القرآن الكـرمي كـان          . يف جممل مواد التربية اإلسالمية      

وأن مستوى األداء ملهارات تدريس التفسري كـان        ) . 3.43 -4.44(متوسطاً تراوح من    
يث وأن مستوى األداء ملهارات تـدريس احلـد       ) . 3.33-4.19( متوسطا وتراوح بني    

وأنه ال توجد فـروق يف مـستوى        ) . 4.79 – 4.32(النبوي كان متوسطا وتراوح بني      

                                                 
 ، حبث منشور دن ملهارات التدريس الالزمة هلم وعالقته ببعض املتغرياتمستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية يف األر)  م2005(الكيالين ، أمحد حمي الدين )  1

 .القاهرة :  مارس ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 101يف جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد 
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باستثناء جمـال   ( األداء بني املعلمني تعزى ملتغريات اجلنس واملؤهل التعليمي واخلربة التعليمية           
  ) .تدريس احلديث توجد فروق لصاحل مستوى مخس سنوات فأكثر 

ولتا معلم التربية اإلسالمية ، وباجلانب التربـوي        ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تنا       
واختلفتا كون هذه الدراسة تبحث يف حتديد مستويات للمعلمني ، وهذه الدراسة تـبين      . منه

واسـتفاد  . واختلفتا أيضاً يف عينة الدراسة ، ويف مكان تطبيقها          . برنامج لإلعداد التربوي    
  .الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري 

دراسة تقوميية للمهارات التدريسية الالزمة للطالبـة املعلمـة         (  دراسة بعنوان    )4
مجـال  /  للبـاحثني    )1() التعليم األساسي بدولة اإلمارات    ومعلمة التربية اإلسالمية مبرحلة   

وهدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى أداء معلمة        ) . م2005(العيسوي وناصر اخلوالدة    
يف تـدريس   ) ختصص التربية اإلسالمية بكلية التربية      ( لبة املعلمة   التربية اإلسالمية والطا  

كما هدفت إىل تـصميم بطاقـة       . فروع التربية اإلسالمية يف مرحلة التعليم األساسي        
واىل حتديد نقاط الـضعف     . مالحظة لقياس املهارات التدريسية ملعلمة التربية اإلسالمية        

كما هدفت أيضاً إىل بناء     . ل فرع على حده     اخلاصة بتدريس فروع التربية اإلسالمية ك     
برنامج لعالج هذا الضعف أو حتسني مستوى األداء التدريسي لدى املعلمة األصـلية ،              

  .وكذا الطالبة املتدربة 
وهن مجيع طالبات التربية    )  طالبة   22( واختار الباحث عينتني  للدراسة األوىل       

معلمة من معلمـات التربيـة       ) 40( لثانية  العلمية ختصص التربية اإلسالمية ، والعينة ا      
واستخدم الباحثان املنهج الوصـفي للدراسـة ،   . اإلسالمية يف مرحلة التعليم األساسي  

  .كما استخدما االستبانة كأداة للدراسة ، وكذلك بطاقة املالحظة كأداة ثانية 
 تنفيذ كل   أنه جاء مستوى أداء عينة الدراسة يف      :  وخرجت الدراسة بنتائج من أمهها      

مهارة خاصة بتدريس فروع التربية اإلسالمية ويف املهارات العامة متفاوتاً بني مرتفع ومتوسط             
وأنه ال توجد فروق ذات داللة بني مستويات أداء معلمات التربية اإلسالمية فيما             . وضعيف  

ت املتعلقـة  يتعلق  باملهارات التدريسية اخلاصة بفروع التربية اإلسالمية ، باسـتثناء املهـارا      

                                                 
لالزمة للطالبة املعلمة ومعلمة التربية اإلسالمية مبرحلة التعليم دراسة تقوميية للمهارات التدريسية ا) م2005(العيسوي ،مجال مصطفى  و ناصر اخلوالدة )  1

 .القاهرة :  مايو ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 103حبث منشور يف جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد  ،  األساسي بدولة اإلمارات
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وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية        .  جاءت الفروق لصاحل الطالبات      ةبتدريس العقيد 
بني مستويات أداء املعلمات والطالبات املتدربات فيما يتعلق باملهارات التدريـسية العامـة             

( سـيت   يف ممار وأنه جاءت الفروق بني اموعتني      . املتعلقة بإدارة الصف واألنشطة التعليمية      
جاءت الفروق لصاحل الطالبات يف مهارة استخدام       لصاحل املعلمات ، بينما     ) ه  تنفيذ الدرس وتقومي  

وقدمت الدراسة برناجماً مقترحاً لتحسني املهارات التدريسية الالزمة ملعلمة التربية اإلسالمية           . التكنولوجيا  
   .بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ـة              ووجه الشبه بني الدراست      ني أهنما تناولتا معلم التربية اإلسالمية ، ولكن هذه الدراسة اهتمت باملعلمة والدراس
ـة         . واختلفتا يف عينة الدراسة ويف أدوات الدراسة      . احلالية اهتمت باملعلم       كما أن هذه الدراسة تقوميية ، والدراسة احلالي

ـار       واستفاد الباحث   . دراسة  كما اختلفتا يف مكان تطبيق ال     . تبين برنامج اإلعداد التربوي      ـة يف اإلط من هذه الدراس
  .النظري

  
  تعلقة بالعوملة والتربية الدراسات امل: احملور الثالث 

  

هـدى حـسن    /  للباحثـة    )1()فة العوملـة  التعليم وحتديات ثقا  (  دراسة بعنوان    )1
علـى  والوقوف  . وهدفت إىل حتديد السمات اجلديدة ملا يعرف بثقافة العوملة          ) . م1999(

والوقوف على دور التعليم    . التحديات التعليمية والثقافية للعوملة اليت تواجهنا اآلن ومستقبالً         
واستخدمت الباحث املنهج الوصفي التحليلي مـن       . يف التعامل اإلجيايب مع حتديات العوملة       

 : وخرجت الدراسة بنتائج من أمهها    . خالل حتليل ألهم الكتابات اليت تناولت هذه القضية         
وحتديد الدور  . حتديد التأثريات اليت أحدثتها العوملة يف أدوار التعليم وطرقه وأدائه االجتماعي            

ومن . اجلديد للتعليم يف جمتمعانا من خالل حل مظاهر األزمة اليت يعاين منها النظام التعليمي               
املراجعة : تمثلة يف   خالل حتديد األدوار اجلديدة لعناصر العملية التعليمية يف ظل العوملة ، وامل           

وأن املدرس هو املوجه واملشارك ولـيس امللقـن         . الشاملة والدقيقة لألسس التربوية احلالية      
واالنتقال من التعليم املوجه إىل التعلم      .وتنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية     .والناقل للمعرفة   

 الضيق إىل تنـوع املعـارف       واالنتقال من التخصص  .الذايت والتعلم املفتوح والتعلم عن بعد       

                                                 
 . ، جامعة عني مشس 3 اجلزء  ،23 التربية وعلم النفس ، العدد –حبث منشور ، جملة كلية التربية  ، عوملةالتعليم وحتديات ثقافة ال) م1999(هدى حسن ، حسن )  1
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  . واملهارات
ولكنهما اختلفتا يف املنـهج     . ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تناولتا العوملة والتربية           

وقد استفاد  . كما أن هذه الدراسة دراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانية          . وأسلوب التناول   
  .الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري 

/  دراسة حتليلية ، للباحث      )1()التربية اإلسالمية وحتديات العوملة   ( ة بعنوان    دراس )2  
وهدفت الدراسة إىل حتديد أبرز التحديات والقضايا الـيت         ) . هـ1422(أمحد الغامدي ،    

تواكب عصر العوملة يف اال االقتصادي والتربوي والقيمي ، وإبراز دور التربية اإلسالمية يف              
واستخدم الباحث املنـهج الوصـفي      . ديات واستجابتها التفاعلية معها     مواجهة تلك التح  

أن احلاجة باتـت    : وخرج الباحث بنتائج من أمهها      . لدراسته للوصف والتحليل للمحتوى     
وأن العوملة ليست شراً حمضاً     . ملحة إىل بعث وإحياء القيم اإلسالمية يف نفوس أجيال األمة           

أن النظام العاملي اجلديد من خالل آلياته . ريب إنساين قاصر جيب مقاومته ولكنها نتائج فكر غ   
  .ومقراته أعطى للدول الغربية احلق يف التدخل يف شئون الدول األخرى السياسية والتعليمية 

ولكنهما . ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تناولتا العوملة وعالقتها بالتربية اإلسالمية             
كمـا اختلفتـا يف   . لدراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانيـة     اختلفتا يف عدة جوانب فهذه ا     

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسـة يف اإلطـار          . أهداف الدراسة ، ويف أسلوب التناول       
  .النظري 
العوملة وآليات تطوير املناهج وانعكاساا على طرق وأسـاليب          (دراسة بعنوان    )3

 بن صاحل بن    عبد الكرمي /  للباحث   )2() املناهج التدريس اجتاهات جديدة يف التدريس وبناء     
، وهدفت الدراسة إىل التعرف على ابرز حتديات العوملة للتعلـيم           ) هـ1424(محيد احلميد   

والتعرف على أهم اآلثار املختلفة للعوملة وبصفة خاصة على آليات تطـوير املنـاهج              . العام  
كما هدفت إىل التعرف على     . تلفة  املختلفة وانعكاس ذلك على طرق وأساليب التدريس املخ       

واستخدم الباحث  . أهم احملددات والتوجهات الرئيسة للمنهج الدراسي يف عصر املعلوماتية          
وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة التأكيد على خربات املنـهج           . املنهج الوصفي يف دراسته     

                                                 
 . ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة التربية اإلسالمية وحتديات العوملة) هـ1422( الغامدي ، أمحد عبداهللا )  1
العوملة وآليات تطوير املناهج وانعكاساا على طرق وأساليب التدريس اجتاهات جديدة يف التدريس ) هـ1424( بن صاحل بن محيد عبد الكرمي،   احلميد)  2

 .  ، حبث مقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض وبناء املناهج
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واحلث والتركيز على دور التلميذ     . املباشرة والقابلة للتطبيق واملؤثرة يف حياة التلميذ ومستقبله       
واستثمار حواس املتعلم بـصورة     . يف الوصول للمعلومات واستكشافها عرب اخلربات املتاحة      

ذلك من خالل مراعـاة خـربات       واالهتمام بتشكيل منوذج التفكري عند املتعلمني و      . فعالة  
والتأكيد .ت اليت تقابله    والتأكيد على النمو الشامل املتكامل للمتعلم ملواجهة التحديا       . املنهج

على حاجات وميول التالميذ وقدرام وكذلك حاجات اتمع وقضاياه البيئية واالجتماعية           
. االهتمام باألنشطة الصفية والالصفية واخلربات املتنوعة واملستمرة واملتتابعة         . والتكنولوجية  

الكشف عن جانب القوة    واالهتمام بالتقومي التراكمي جلميع جوانب شخصية املتعلم دف         
والتأكيد على دور املنهج يف مساعدة التالميذ علـى         . وجوانب الضعف يف العملية التعليمية      

واملراجعة املستمرة للمنـاهج    .  يف اتمع    الجتماعية واالقتصادية اليت حتدث   تقبل التغريات ا  
   . قد تنجم عن العوملة وذلك جبعلها خط الدفاع األول للمجتمع ملواجهة التحديات واألخطاء اليت

ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا بتأثري العوملة على التربية ، ولكنهما اختلفتـا يف      
كما أن هذه الدراسة اهتمت     . عدة جوانب ، فهذه الدراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانية          

ت بتأثري العوملة على برنامج بتأثري العوملة على املناهج وأساليب التدريس والدراسة احلالية اهتم       
  .وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اجلانب اإلطار النظري . اإلعداد التربوي 

 
تصور مقترح للمقومات الشخصية واملهنية الضرورية ملعلـم         (ودراسة بعنوان    )4  

السيد حممد أبـو هاشـم حـسن        /  حث   للبا )1()التعليم العام يف ضوء متطلبات العوملة     
وهدفت الدراسة  إىل التعرف على مفهوم العوملة وتأثرياته املختلفة علـى            ) . هـ1425(

والتعرف على  الوضع احلايل للمقومات الشخصية واملهنية للمعلم من           . التعليم وإعداد املعلم  
ـ        .ختبارات واملقاييس اخلاصة بذلك     خالل فحص اال   م  كما هدفت إىل التعرف علـى أه

 هذا اال وتوجهاا املستقبلية وإمكانية االستفادة منها يف         حدثت يف التطورات العاملية اليت    
وضع تصور ملا ينبغي أن يتميز به املعلم من مقومات شخصية ومهنية يف ضـوء متطلبـات                 

ئج هـذه   ومن أبرز نتـا   .  واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي          .العوملة
خاصية ضرورية للمعلم يف ضوء      ) 25( شتمل على    وضع قائمة ت   الدراسة أهنا توصلت إىل   

                                                 
 ، حبث منشور ور مقترح للمقومات الشخصية واملهنية الضرورية ملعلم التعليم العام ىف ضوء متطلبات العوملةتص) هـ1425(حسن ، السيد حممد أبو هاشم )  1

 .ومقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
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 وتنوعت هذه اخلصائص بني اخلصائص النفـسية واالجتماعيـة والعقليـة             .مفهوم العوملة 
كما وضع الباحث آلية لتنفيذ التصور املقترح للمقومـات الشخـصية           . واملعرفية واملهارية   

  .ة  ضوء مفهوم العوملواملهنية الضرورية ملعلم التعليم العام يف
ووجه الشبه بني الدراستني أهنما اهتمتا باملعلم والصفات املطلوب توفرها يف املعلـم يف              

ولكنهما اختلفتا يف أسلوب التناول كما أن هذه الدراسة نظريـة والدراسـة             . عصر العوملة   
واختلفتا أيضاً أن هذه الدراسة تبحث فقط يف صفات املعلم يف عصر العوملة             . احلالية ميدانية   

كما أن هذه الدراسـة موجهـة       . الدراسة احلالية تبحث يف بناء برنامج اإلعداد التربوي         و
وقد استفاد  . للمعلم بغض النظر عن ختصصه والدراسة احلالية موجهة ملعلم التربية اإلسالمية            

  .الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري 

  

 )1()بية السعودية و حتديات العوملة    النظام التعليمي يف اململكة العر    (ودراسة بعنوان    )5
، وقد هدفت الدراسة إىل تعرف ماهية       ) هـ1425( صاحل بن علي أبو عراد ،       / للباحث  

الكيفية املقترحة اليت ميكن للنظام التعليمي يف اململكـة         الوقوف على   و. العوملة وأبرز معاملها    
والتعرف .  ظل حتديات العوملة املُعاصرة      العربية السعودية من خالهلا تأكيد اهلوية اإلسالمية يف       

على أهم املقترحات اليت يمكن من خالهلا تطوير نظام التعليم باململكة العربية الـسعودية يف               
اليت ميكن من   ة  قترح طرح بعض التوصيات امل    كما هدفت إىل    . ظل حتديات العوملة املعاصرة     

 .ودية مواجهة حتـديات العوملـة املُعاصـرة         خالهلا للنظام التعليمي يف اململكة العربية السع      
: ومن أبرز نتـائج الدراسـة       . واستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي         

تطوير عملية إعداد املعلمني واملعلمات يف مراحل التعليم العام عن طريق إعـادة النظـر يف                
يار املتقـدمني للدراسـة يف      ضوابط وشروط سياسات القبول اليت تتم من خالهلا عملية اخت         

و التأكيد على إكساب املعلمني واملعلمات يف خمتلف         . الكليات املعنية بعملية إعداد املعلمني    
املراحل واملستويات الدراسية قدراً مناسباً من مهارات احلاسب اآليل ، وكيفية التعامل مـع              

من ح لكل خريج أو خرجية       عدم السما  و.تقنيات التعليم ، والقدرة على استخدام اإلنترنت        

                                                 
 ، حبث مقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة العوملة تحتديا و السعودية العربية اململكة يف التعليمي النظام )هـ1425(صاحل بن علي  ، أبو عـراد)  1

 .امللك سعود ، الرياض 
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الكليات التربوية وكليات إعداد املعلمني واملعلمات بالعمل يف مهنة التدريس ما مل يتمكن من              
  .احلصول على رخصة املعلم اليت تؤهله ملمارسة هذه املهنة جبدارة 

ولكن هذه الدراسة اهتمت    . ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تناولتا التربية والعوملة           
كمـا  . لنظام التعليمي ككل ، والدراسة احلالية اهتمت فقط ببناء برنامج اإلعداد التربوي             با

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسـة يف        . أن هذه الدراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانية        
  .اإلطار النظري ويف بناء أداة الدراسة 

العوملة على النظام التربوي     التحديات اليت تفرضها     يف قراءة(  دراسة بعنوان    )6   
ـ 1425( فوزية بكر البكر    /  للباحثة   )1() اململكة العربية السعودية   يف وهـدفت  ) . هـ

 االحتياجات التربوية اليت تفرضها ظاهرة العوملة ومقابلتها بالواقع التربوي           عرض الدراسة إىل 
 . حـل املختلفـة    ومناقشة بعض أهدافه وظواهره العامة يف املرا       عرضيف اململكة من خالل     

وتستخدم الدراسة املنهج الوصفي لتحليل ما هو قائم يف ضوء األطر النظرية املعروضة إضافة              
إىل منهج حتليل املضمون ملراجعة وحتليل بعض الوثائق التربوية اخلاصة بالنظام التربـوي يف              

عداد املعلمني  إراجعة خطط   أنه  مب  :  وخرجت الباحثة بنتائج منها      . اململكة العربية السعودية  
يف كليات التربية وكليات البنات يتضح حجم املواد النظرية املعطاة للطالب مقابـل املـواد               

 ال  هذه اخلطط  وأن   .العملية إضافة إىل كثافة املتطلبات العامة مبا يؤثر على إتقان التخصص            
ما ال تؤكد   ن على املنافسة يف سوق عمل متغري ك       ي قادر نيمن قريب أو بعيد بتهيئة معلم     تعىن  

 شحاً حقيقاً يف املعلمـون       تعاين  املدارس العامة   وأن .على مهارات العمل اجلمعي والتواصل      
اء وخاصة يف مواد الرياضيات والعلوم بتخصصاا املختلفة وهذا عائد لسوء األعداد            ياألكف

تضمن عداد والتدريب مل ت   ولغلبة املواد العامة والنظرية على مواد التخصص كما أن طرق اإل          
أية متغريات جديدة تتفق مع املتغريات اليت أدخلت على الفصول الدراسية حول العامل وبذا              

 .س بنفس أسس النظام الذي درس عليهيتخرج املدرس من مدرسة تقليدية النظام ويعود ليدر 
ط  حيتاجون فق  فهم  ، املعايري اليت يتم على أساسها اختيار املدرسني      وأنه مل يتم تطوير أو تغيري       

ت اختبـار  ال توجد جهات مستقلة أخرى توفر ا       لكن. لشهادة التخرج من الكليات املعنية      

                                                 
، ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة   التحديات اليت تفرضها العوملة على النظام التربوي ىف اململكة العربية السعوديةيف قراءة) هـ1425(فوزية ،  البكر ) 1

 .سعود ، الرياض وأولويات التربية ، جامعة امللك 
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ضافية إىل جانب   ات مهنية أخرى تضع معايري مهنية إ       أو مجعي   ، كجمعيات املعلمني ،  كفاءة  
   .التخرج كما حيدث يف كافة أحناء العامل

ولكنهما اختلفتا يف  املنهج املتبـع        . ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تناولتا العوملة والتربية        
. بالدراسة ، كما اختلفتا يف أسلوب التناول ، وهذه الدراسة نظرية والدراسة احلالية ميدانية               

  .وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري 
 بن  عبدالرمحن / للباحث   )1() يف عصر العوملة   التربوية األولويات ( دراسة بعنوان    )7

 إىل استكـشاف الـرؤى واألفكـار        وهدفت الدراسة ) . هـ1425( ،   ليمان الطريري س
واملفاهيم اليت توجد لدى عينة من أفراد اتمع العريب السعودي حيال العوملـة خاصـة يف                

األساليب والعوامل الكامنة    و . أهداف العوملة  و . املفهوم السائد حول العوملة    :اجلوانب التالية 
 . كيفية وآليات التعامل مع العوملـة      و . اآلثار اإلجيابية والسلبية للعوملة    و . ةوراء ظهور العومل  

.  واستخدم الباحث املنهج الوصفي لدراسـته        . األساليب والطرق اليت تستخدمها العوملة    و
وكان جمتمع الدراسة هم أساتذة اجلامعة وطالا  . ةكما استخدم االستبانة كأداة للدراس    

أستاذاً وطالباً من منـسويب جامعـة       ) 318(ة بصورا النهائية على     وقد مت تطبيق األدا   
حيـث كـان   : وقد مت متثيل جمموعات عينة الدراسة على النحو التـايل     . امللك سعود   

فرداً ،  ) 58(فرداً ، أما طالب الدراسات العليا فكانوا        ) 43(املستجيبون من األساتذة    
وخرجت الدراسـة  .  طالباً وطالبة )217(وكان نصيب طالب وطالبات البكالوريوس     

أن املفهوم األكثر شيوعاً حسب ترتيب متوسطات الفقرات الدالة علـى           : بنتائج منها   
املفاهيم هو املفهوم الذي يرى أن اإلسالم ميكن أن يكون بديالً للعوملة الغربية وهذا يدل               

سالم مببادئه وقيمه   على أن العوملة ليست ذات مفهوم حمدد غري قابل للتغيري والتحول فاإل           
ونظامه احليايت الشامل ميكن أن حيل حمل العوملة الغربية مىت ما حتققت الظـروف الـيت                

ويلي هذا املفهوم يف الترتيب املفهوم القائل بأن العوملة         . تفرضه كبديل عن العوملة الغريبة    
ف وأن السبب األول لوجود العوملة يتمثل يف أن ضـع         . صورة لالستعمار بثوب جديد     

وأن أهـداف العوملـة     . اتمعات األخرى هو الذي أوجد فراغاً نشأت خالله العوملة          
                                                 

، حبث منشور ومقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك   يف عصر العوملةالتربوية األولويات )هـ1425 ( بن سليمان عبدالرمحن ،الطريري)   1
 .سعود، الرياض 



 - 216 -

متمثلة يف تغيري اتمعات على كافة الصعد وااالت السياسية والدينيـة واالقتـصادية             
وأن . والثقافية جاءت كهدف أساسي يليه يف الترتيب هدف تغيري ثقافـة الـشعوب              

يف املرتبة األوىل حسب رأي أفراد العينة أن األخذ بأسلوب          أساليب مواجهة العوملة جاء     
القوة الشاملة االقتصادية والسياسية، واالجتماعية والعقدية هو األسلوب املناسب، ويأيت          
يف املرتبة الثانية أسلوب العمل اجلماعي بدالً عن العمل املنفرد ملواجهـة العوملـة، أمـا                

تيب الثالث كإجراء ميكن من خالله مواجهـة العوملـة          احلصانة التربوية فإهنا تأيت يف التر     
 . والتحصن من آثارها

. ووجه الشبه بني الدراستني أهنما تناولتا التربية والعوملة ، ويف جزء من العينـة               
واختلفتا أيضاً يف مكان تطبيق     . ولكنهما اختلفتا يف األهداف املراد حتقيقها يف الدراسة         

  . من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وقد استفاد الباحث. الدراسة 

  التعليق على الدراسات السابقة
   :مبا يليلدراسات السابقة ميكن اخلروج ل السابق   العرضوبعد       
تبني للباحث بشكل واضح أمهية اجلانب التربوي يف إعداد املعلم بشكل عام ، ومعلم               )1

ب التربوي مزيـداً مـن      وهذا يستدعي إعطاء اجلان   . التربية اإلسالمية بشكل خاص     
 .االهتمام والدراسة 

تكونت لدى الباحث خلفية علمية جيدة عن موضوع الدراسة ، كما استفاد الباحث              )2
كثرياً من الدراسات السابقة يف اإلطار النظري لدراسته ، ويف حتديـد أداة الدراسـة               

 .وبنائها ، ويف اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة هلا 
 أغلب الظن أن موضوع بناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلـم التربيـة         تبني للباحث يف   )3

 .اإلسالمية مل يتم حبثه سابقاً 
 تبني للباحث أنه مل يسبق التطرق يف دراسة سابقة بوضع مقررات برنامج  وحتديـد                )4

 .مفرداته ألي نوع من برامج اإلعداد سواء األكادميي أو التربوي أو العام 
سالمية بشكل   بإعداد املعلم بشكل عام ومعلم التربية اإل       ةملتعلقاإن أغلب الدراسات     )5

 وتقوميه وإبراز نقاط القوة والضعف       ،  اهتمت بالواقع احلايل لربامج إعداد املعلم      خاص
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، ودراسـة   ) م1992( ، ودراسة فـايزه     ) هـ1413( ، مثل دراسة احلكمي      فيه
سـة اخلطـايب    ، ودرا ) هـ1413(، ودراسة احلصني وعساس     ) م1992(كاجان  

ـ 1413(ودراسـة فـايزة      ،) هـ1413(وخملوف   ، ودراسـة الزهـراين     ) هـ
ودراسة ،  ) م1998(، ودراسة املعيدي    ) م1994(، ودراسة بالنك    ) هـ1413(

ودراسة سـامل   ) هـ1427(، ودراسة املطرودي    ) هـ1420(عبداحلليم وردادي   
وأما الدراسة   .فكل هذه الدراسات اهتمت بتقومي برامج مطروحة        ) . هـ1424(

 ، ولكنـها سـتبين      احلالية فهي ستأخذ بعني االعتبار نتائج هذه الدارسات التقوميية        
 هذه  حدد  برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ، وست          

 .اإلعداد التربوي للربنـامج     ررات واملفردات املقترح تقدميها يف مساق       الدراسة املق 
سات التقوميية ممتازة ، ولكنها حتتاج إىل تكملة عن طريق طرح البديل املالئـم              فالدرا

 . ، وهذا ما تسعى هذه الدراسة إىل إجياده  ليتم تاليف السلبيات اليت كشفتها الدراسات التقوميية
كان نصيب الدراسات العلمية اليت تناولت تقومي برامج إعداد معلم التربية اإلسالمية             )6

قد قُوم  الربنامج  التربوي إلعداد معلم التربيـة اإلسـالمية يف دراسـة     ال بأس به فل   
ـ 1423(لكلية التربية بالطائف ، ودراسة املطـرودي        ) هـ1413(احلكمي   ) هـ

. لكليات التربية باجلامعات السعودية     ) هـ1424(لكليات املعلمني ، ودراسة سامل      
هتمة بإعـداد معلـم التربيـة       وهذا يدل على ضرورة تطوير تلك الربامج التربوية امل        

ولكن عملية التطوير ال تقف عند تقومي الربامج بل البد من اقتراح البدائل . اإلسالمية 
واقتراح مقـررات جديـدة ومفـردات هلـا         . وتعزيز اإلجيابيات وتاليف السلبيات     

 .وللمقررات السابقة ، وهذا ما تسعى له هذه الدراسة 
 برامج اإلعداد وجعلته مقصداً هلا ولـيس بتقـومي          إن الدراسات اليت اهتمت بتطوير     )7

ودراسـة الزهـراين    ) م2000(الربامج موجودة كانت قليلة مثل دراسـة طـنش          
 ) هـ1423(

توجد دراسات قامت بعملية املقارنة من أجل تطوير برامج اإلعداد مثل دراسة غنامي              )8
 )م2002(، ودراسة الرويشد وزمالئه ) هـ1420(، ودراسة حممد ) هـ1413(

إن العديد من الدراسات أكدت على ضرورة االهتمام بإعداد املعلم مهنياً وأكادميياً ،               )9
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كما أكدت الدراسات على بعض أجزاء الربنامج التربوي وخصته باالهتمام كالتربية           
كما أن بعض الدراسات قد تناولت التربية       ) . م1998(العملية مثل دراسة املعبدي     
 . الدراسة امليدانية كجزء من أجزاء

هناك دراسات علمية اهتمت ببعض اجلوانب التربوية ملعلم التربية اإلسـالمية            )10
، ودراسة  ) هـ1422(على وجه اخلصوص كاملهارات التدريسية يف دراسة بادغشر         

، وأساليب التدريس   ) م2005(، ودراسة العيسوي واخلوالدة     )  م2005(الكيالين  
اد الباحث منها يف بيان خصوصية اجلانب       وقد استف )  . م2003(مثل دراسة البكر    

التربوي ملعلم التربية اإلسالمية ، والوقوف على واقع معلم التربية اإلسالمية يف امليدان             
يف السعودية واألردن واإلمارات ، ملعرفة أوجه التشابه يف املميزات والنواقص لـدى             

  .معلم التربية اإلسالمية يف اجلانب التربوي 
علـى بيـان     فإهنا حرصت     السابقة املتعلقة بالتربية والعوملة    اتوأما يف الدراس   )11

، ودراسة  ) هـ1424(احلميد    ، كدراسة  التربية والتعليم عالقة العوملة وآثارها على     
ـ 1425(، ودراسة البكـر     ) هـ1425(أبو عراد    ، ودراسـة الطريـري     ) هـ

 كدراسـة    دور التربية يف مواجهة العوملة     كما تناولت دراسة أخرى   ) . هـ1425(
إىل وضع تصور لـصفات     ) هـ1425(وسعت دراسة حسن    ) . م1999(هدى  

 كما توجد دراسة واحدة تناولت بـشكل مباشـر التربيـة            . املعلم يف عصر العوملة   
، ولكنها تناولـت التربيـة      ) هـ1422(اإلسالمية والعوملة وهي دراسة الغامدي      

ة احلالية تقتـصر علـى    والدراس. اإلسالمية ككل وليس كمقررات تدرس باملدراس       
الدراسة احلالية فستركز علـى دور املعلـم        ف معلم التربية اإلسالمية يف عصر العوملة ،      

 ، عن طريق إعداده وتأهيله مبا يتناسب مـع املـتغريات             حتديداً يف مواجهة العوملة     
طة مبعلم التربيـة اإلسـالمية يف مفـردات         اوتضمني األدوار املن  . الثقافية املعاصرة   

ررات برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية باململكة           ومق
  .العربية السعودية 
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  متهيد
تطـرق فيهـا إىل      و ،يف هذا الفصل تناول الباحث اإلجراءات اليت اتبعها يف دراسته             
 حتقيق   الدراسة ، واىل كيفية بناء أداة الدراسة ، وكيف مت          دراسة املتبع ، واىل جمتمع    منهج ال 

.  وتفريغها   طرق إىل تطبيق أداة الدراسة وكيفية توزيعها واستالمها       مث ت . الصدق والثبات هلا    
اليت يف حتليل البيانات    ذكر الباحث يف هذا اجلزء األساليب اإلحصائية اليت استخدمها          وأخرياً  

  :وتوضيح ذلك على النحو التايل  . عن طريق تطبيق أداة الدراسة حتصل عليها
  منهج الدراسة: أوالً   
 خالل عملية دراسة املشكلة ،  الباحث هو القائد واملوجهر عليهاسملنهج الذي يعد ا  

نهج العلمي تيار املاخا أدى بالضرورة إىل االهتمام بوهذ. والبحث عن احللول العلمية هلا 
: منهج البحث هوف. متكن الباحث من الوصول إىل النجاح يف دراسته املالئم للدراسة حىت 

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ، يمن "
   .)1("على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة 

 تهادراسة الباحث ملشكلة الدراسة ووضع تصور هلا ، وحتديد أسئلومن خالل 
. ، ومن خالل إطالع الباحث على أدبيات الدراسة النظرية والدراسات السابقة ها وأهداف

                                                 
  . 169يكان ، ص  ، مكتبة العبالمدخل إلى البحث في العلوم السلوآية)  هـ1426(العساف ، صالح بن حمد )  1 
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وهو من املناهج املهمة والشائع . وجد الباحث أن املنهج املالئم لدراسته هو املنهج الوصفي 
الذي يعتمد على دراسة الواقع أو " فاملنهج الوصفي هو . استخدامها يف الدراسات التربوية 

الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كمياً، فالتعبري 
الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطي وصفاً رقمياً 

درجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة ويوضح مقدار هذه الظاهرة، أو حجمها، و
كما أنه  . فاملنهج الوصفي يعتمد على وصف الظاهرة كما هي يف الواقع .  )1("األخرى

التطورات "  ، لذلك فأن اميكن الباحثني من حتديد أوصاف دقيقة للظاهرات اليت يدرسوهن
،  )2("يدان الوصف األوىل يف البحوث التربوية ، كما يف سائر امليادين ، قد حدثت يف م

مرتبط منذ نشأته بدراسة املشكالت املتعلقة بااالت اإلنسانية وما " واألسلوب الوصفي 
زال هذا األسلوب هو األسلوب األكثر استخداماً يف الدراسات اإلنسانية حىت اآلن وذلك 

    .)3(" نتيجة لصعوبة استخدام األسلوب التجرييب يف ااالت اإلنسانية 
, نظر  الستخدم الباحث هذا املنهج من خالل املسح امليداين للتعرف على وجهة            وقد ا   

 الدراسة على أداة الدراسة اليت قدمها هلـم         جمتمعويتم ذلك بواسطة طلب اإلجابة من أفراد        
مث حتليلها واستخالص   . الباحث حول املقررات واملفردات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي         

   .النتائج ومناقشتها
   الدراسةجمتمع: ثانياً  

مجيع األفراد أو األشخاص أو األشـياء الـذين يكونـون           " يقصد مبجتمع الدراسة    
ويتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع أعضاء هيئة التدريس          . )4(" موضوع مشكلة البحث    

ململكـة  وهي مؤسسات إعداد معلم التربية اإلسالمية با      . بكليات التربية ، وكليات املعلمني      
كليـات   الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس ب       وقد اختار الباحث جمتمع   . العربية السعودية   

 وتـوزع . عضواً   ) 515(  الدراسة    وبلغ العدد اإلمجايل تمع    ، وكليات املعلمني ،   التربية
عضواً من كليات املعلمني ، كان منهم       ) 390. (كلية باململكة العربية السعودية     ) 20(على  

                                                 
 .219 ، ص الرياض :  أسامة للنشر  ، دارمفهومه أدواته ، أساليبه: البحث العلمي ) م1996(عبيدات ، ذوقان وآخرون ) 2
  . 312 ص القاهرة ،:   ، الطبعة الثانية ، مكتبة األجنلو املصرية مناهج البحث العلمي يف التربية وعلم النفس)  م1985( فان دالني ، ديو بولد ب  ) 3

   .219مرجع سابق ، ص) م1996(عبيدات ، ذوقان وآخرون   )1

  .109 املرجع  السابق ، ص ) م1996(عبيدات ، ذوقان وآخرون ) 2
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عضواً مـن الوسـائل والتقنيـات ،        ) 83(عضواً من املناهج وطرق التدريس ، و      ) 153(
عضواً ،  ) 125(وأما كليات التربية فبلغ عددهم      . عضواً من التربية وعلم النفس      ) 154(و
واسـترجع الباحـث    . عضواً من التربية وعلم الـنفس       ) 65(عضواً من املناهج ، و    ) 60(
، وتفصيل ذلـك    استبانة  ) 325(ها للتحليل واملستكملة    استبانة ، وبلغ الصاحل من    ) 354(

  : حو التايل على الن

وبلغ . وكليات املعلمني يف قسم املناهج وطرق التدريس أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية  )1
  .عضواً  ) 148( عددهم 

أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات املعلمني يف أقسام التقنيات والوسائل  )2
 .عضواً  ) 60( وبلغ عددهم . عليمية الت

: مثل ، أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات املعلمني يف بقية األقسام األخرى )3
  . )117(وبلغ عددهم . علم النفس ، وأصول التربية والتربية اإلسالمية، واإلدارة التربوية

 بتقسيم أعضاء مت قد ، هذه الدراسة اليت أجريت من أجلهان كليات املعلمني وإوحيث 
تدريس ، وقسم الوسائل  قسم املناهج وطرق الثالثة أقسام ، وهيعلى فيها هيئة التدريس 
 هذه جمتمعميثلون أغلب  وأعضاء كليات املعلمني .قسم التربية وعلم النفس والتقنيات ، و

الحظة أنه يف  الدراسة ، مع م هذا التقسيم هو األصل لتقسيم جمتمعهلذا مت اعتبار ،الدراسة 
كما .  قسم الوسائل والتقنيات يف قسم املناهج مت دمجبعض كليات التربية وكليات املعلمني 

أن الباحث قد أخذ يف االعتبار أثناء التحليل اإلحصائي إجابات أعضاء كل قسم عن 
وقد . مقررات قسمهم فقط ، دون النظر يف إجابام يف احملاور األخرى لألقسام الثانية 

 الدراسة على الربنامج ككل حىت جمتمعإطالع : أمرين مها إىل  الباحث من هذا العمل هدف
يف حالة عدم ذكر مفردة من املفردات بأهنا قد تكون هلم ، وحىت يتبني لديهم تكتمل الصورة 

ذكرت يف مقرر آخر يف حمور غري حمور القسم الذي يعمل به ، وهذا لن يتم إال من خالل 
الثاين هو االستفادة من خربام وآرائهم واألمر . راسة ألداة الدراسة كاملة  الدجمتمعقراءة 

 . علم التربية علم متشابك املوضوعات إذ من املعلوم أن. يف مقررات من غري ختصصهم 
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وجدير بالذكر أن الباحث قد ملس الفائدة من وراء هذا األسلوب ، وذلك من خالله وقوفه 
أو مقررات، بإضافة مقترحات سواء  ،  الدراسةة املفتوحة يف أداة األسئلعلى استجابام على

  .اإلعداد التربوي بأمهية تضمينها للربنامج ون عتقديمفردات إضافية أو 
  

  أداة الدراسة: ثالثاً 
   الدراسـة  آراء جمتمـع  استخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته ؛ وذلك ملعرفة             
  "التربوي املقترح ملعلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني مكونات برنامج اإلعداد "   حول 

أعضاء هيئـة التـدريس      الدراسة من    جمتمعستبانة إىل التعرف على آراء       اال تهدفو
بكليات التربية وكليات املعلمني يف األقسام التربوية حول املقررات واملفردات املقترحة هلا ،             

لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية  يف        واليت يقترح الباحث أن تكون هي مكون        
   :وقد اعتمد الباحث يف بناء أداة الدراسة على اآليت   . املرحلة االبتدائية بكليات املعلمني 

  .ذات الصلة الوثيقة مبوضوع برامج اإلعداد التربوي , االطالع على البحوث والدراسات السابقة  )1

 .واإلفادة منه يف اقتراح املقررات واملفردات لربنامج اإلعداد التربوي , ة مراجعة اإلطار النظري للدراس )2

 .  فحص العديد من املصادر واملراجع املتعلقة بربامج اإلعداد التربوي للمعلم يف املرحل االبتدائية  )3

: اإلفادة من خربات املختصني يف اإلعداد التربوي يف خمتلف التخصصات مثل  )4
 . ، والوسائل التعليمية ، وعلم النفس ، والتربية اإلسالمية ، واإلدارة التربوية املناهج وطرق التدريس

 .، جزاه اهللا خرياً من سعادة املشرف على الرسالة هات الكرمية توجياإلفادة من ال )5

كما .  صمم الباحث االستبانة على شكل أسئلة مغلقة ، وأسئلة مفتوحة ويف ضوء ذلك
    غري موافق –  ال أدري  –موافق  :  وهو الثالثيعلى املقياس اعتمد الباحث يف االستبانة 

  ) √(   االستبانة ، بوضع  عالمـة      توطلب الباحث من أفراد الدراسة اإلجابة على فقرا       
اسـتجابة  خالل التحليل اإلحصائي    وقد أعطى الباحث    .أمام االستجابة املناسبة من وجهة نظره       

 .  )1الدرجة ( ، وغري موافق  ) 2درجة ال  (وال أدري،  ) 3الدرجة ( موافق 

 وبعد أن قام الباحث باالستفادة مما سبق مت بناء االستبانة يف صورا األولية مث تعديلها بعد 
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وقد تضمنت األداة العديد من املقررات التربوية املقترح تقدميها يف . التحكيم يف صورا النهائية 
   :على النحو التايلوقد صمم الباحث االستبانة .  اإلسالمية برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية

  حماور االستبانة  وعدد  املقررات واملفردات فيها يف صورا األولية والنهائية  ) 4(  جدول رقم 

  احملور م  الصورة النهائية  الصورة األولية

  عدد املفردات عدد املقررات عدد املفردات عدد املقررات

  68  8  75  9 املقدمة من قسم التربية وعلم النفساملقررات  1

  35  5  62  7 املقررات املقدمة من قسم املناهج وطرق التدريس 2

  25  3  26  3 املقررات املقدمة من قسم الوسائل والتقنيات 3

  128  16  163  19 اإلمجايل 

صورة عدد املقررات ، وعدد مفرداا يف الصورة األولية ، وال) 4(يوضح اجلدول رقم   
مقررات من الصورة األولية ) 3(وبعد حتكيم األداة أمجعت اآلراء على  إلغاء  . النهائية 

يف . مقرراً ) 19(مقرراً يف صورا النهائية ، بعد أن كان عددها ) 16(لألداة ليبلغ عددها 
  مفردة جلميع املقررات يف الصورة األولية163 قل عدد املفردات من اكم. صورا األولية 

  . مفردة يف الصورة النهائية 128ليبلغ عددها 

 واملفردات  ،   جمموعة من املقرراتعلى )1(صورا األولية وقد احتوت االستبانة يف 
 )2( الصورة النهائية إىلوبعد قيام الباحث بتحكيم األداة وإجراء التعديالت املقترحة ، مت التوصل 

  :وبيان ذلك على النحو التايل  ، لالستبانة

  :كما يلي ) 5( ، وبياهنا يف اجلدول رقم  املقررات املقدمة من قبل قسم التربية علم النفس:احملور األول  

  مقررات ومفردات قسم التربية وعلم النفس)  5(جدول رقم 

                                                 
 ) .1( انظر ملحق رقم ) 1
 ) .2( انظر ملحق رقم ) 2
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  املقررات  م  الصورة النهائية  الصورة األولية
 املفردات  عدد 

  اإلسالميةالتربية 1
8  8  

 التربوي البحث   2
8  10  

  التربويالنفس علم 3
10  9  

  النمونفس علم 4
7  7  

 التربوي التقومي 5
9  9  

 التوجيه واإلرشاد الطاليب  6
10  9  

 درسيةامل دارةاإل 7
9  8  

  مشكالت تربوية 8
6  8  

  وحمو األميةالكبار تعليم 9
  حذف املقررمت   8

أمجعت أغلب اآلراء  أن مقرر تعليم الكبار وحمو األمية قد ) 5(يوضح اجلدول رقم   
على حذفه لعدم احلاجة إليه يف الربنامج ، حيث أنه يتعلق بفئة خاصة ، وميكن دراسته من 

كما يبني اجلدول أن هناك بعض . قبل املعلمني احملتاجني له خالل التدريب أثناء اخلدمة 
األمهية لكل املقررات مت زيادة عدد مفرداا ، والبعض اآلخر مت تقليل عدد مفرداا حبسب 

  .مفردة يف أي مقرر 

وبياهنا يف اجلدول رقم  املقررات املقدمة من قبل قسم املناهج وطرق التدريس :احملور الثاين 
  : على النحو التايل ) 6(

  مقررات ومفردات قسم املناهج وطرق التدريس)  6(جدول رقم 

  املقررات  م  الصورة النهائية الصورة األولية

  عدد املفردات

   االبتدائيالتعليم مناهج 1
8  8  
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   العامةالتدريس طرق 2
  مت حذف املقرر  11

  طرق تدريس العلوم الشريعة 3
 )1( مت دجمه يف طرق تدريس   11

 طرق تدريس القرآن الكرمي 4
 )1( مت دجمه يف طرق تدريس   11

  )1(طرق تدريس التربية اإلسالمية   5
---  9  

  )2(طرق تدريس التربية اإلسالمية   6
---  7  

  6  8 قراءة حتليلية لكتب العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية  7
 )2(مت دجمه يف طرق التدريس   8 االجتاهات احلديثة يف طرق تدريس العلوم الشرعية  8
  امليدانيةتربية 9

5  5  

أن مقرر طرق التدريس العامة مت حذفه يف الصورة األولية ) 6(يوضح اجلدول رقم 
يف حاجة إىل معلم متخصص يف تدريس ختصص التربية اإلسالمية ، وليس يف لألداة ألننا 

كما أمجعت أغلب اآلراء على  دمج مقرري طرق التدريس العلوم . تدريس كل املواد 
ومت دمج ) . 1(الشرعية والقرآن الكرمي يف مقرر واحد هو طرق تدريس التربية اإلسالمية 

كما يبني اجلدول أن ) . 2(دريس التربية اإلسالمية مقرر االجتاهات احلديثة يف مقرر طرق ت
هناك بعض املقررات مت زيادة عدد مفرداا ، والبعض اآلخر مت تقليل عدد مفرداا حبسب 

  .األمهية لكل مفردة يف أي مقرر 

سم الوسائل وتقنيات التعليم ، وبياهنا يف اجلدول  املقررات املقدمة من قبل ق:احملور الثالث 
  : على النحو التايل )7(رقم 

  مقررات ومفردات قسم الوسائل وتقنيات التعليم)  7(جدول رقم 

  املقررات  م  الصورة النهائية  الصورة األولية

  عدد املفردات
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   واالتصالالتعليم قنياتت 1
8  7  

  التعليميةسائلالو  واستخدامإنتاج 2
8  8  

 التعليم االلكتروين  3
10  10  

أن  أغلب اآلراء  أمجعت على بقاء املقررات كما هي ، ومل ) 7(يوضح اجلدول رقم 
  .يتغري إال مسمى مقرر واحد ، مع تغيري يف بعض مواضيع املفردات 

  
  صدق أداة الدراسة: رابعاً 

ويعد "إن من الصفات املهمة اليت جيب أن تتصف ا أداة البحث هي صفة الصدق ،                
ومن الطرق العلمية لقياس الصدق      . )1( " فقط   املقياس صادقاً إذا كان يقيس ما أعد لقياسه       

ألدوات البحوث العلمية ، ولعله من أشهر تلك الطرق وأكثرها استخداماً ما يسمى بصدق              
 ، والذي ميكن حتقيقه من خالل عرض أداة الدراسـة  Trustees Validity احملكمني

ـ     . على عدد من احملكمني واخلرباء واملختصني        ة األداة جلوانـب    وذلك ملعرفة مـدى مالئم
  .املوضوع اليت وضعت لقياسه 

وللتأكد من صالحية األداة ؛ من حيث مشوهلا ملكونات برنامج اإلعداد التربوي ؛ قام              
حمكماً ) 29(بلغ عددهم    ) 3( الباحث بعرضها على جمموعة من احملكمني  انظر ملحق رقم           

اإلدارة التربويـة ، والتربيـة      من املختصني يف املناهج وطرق التدريس ، ومن علم النفس ، و           
يف كلية التربية جبامعـة أم القـرى ، وكليـات           . اإلسالمية ، والوسائل التعليمية والتقنيات      

  .املعلمني يف مكة املكرمة ، والباحة ، والدمام 
 للمحكمني من ذوي اخلـربة      األداة يف صورا األولية   وقد هدف الباحث من عرض      

تكون أن  ستبانة موافقة للغرض الذي وضعت من أجله ، و        من أجل أن تكون اال    واالختصاص  
 املقررات التربوية ومفرداا ألسئلةملعرفة مدى مناسبة وأكثر واقعية وارتباطاً بطبيعة الدراسة ، 

                                                 
   .429، ص العبيكان مكتبة : الرياض , السلوكية   إىل البحث يف العلوماملدخل)  هـ  1416(صاحل بن حممد , العساف )1
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 .الدراسة ، ومدى وضوح صياغة العبارات ، ومناسبة كل عبارة للمحور املندرجـة حتتـه                
ومـدى  . وجودة صياغتها ، وصالحيتها للتطبيق      ومدى دقة كل عبارة من عبارات األداة ،         

كما طلب الباحث من احملكمـني  إضـافة أيـة           . انسجام العبارة مع عبارات األداة ككل       
وبعد أن استعاد الباحث االستبانات     . مقررات ، أو مفردات يروهنا مناسبة يف احملاور الثالثة          

قام الباحـث بتحليـل آراء      , تبانة  اس ) 29( اليت مت توزيعها على احملكمني والبالغ عددها        
  .احملكمني 

   :وهيولقد تفضلوا مشكورين بإبداء آرائهم ، ومالحظام ، اليت أخذ ا الباحث 
مفرداا قي  دمج  إمكانية  أو بسبب   احلاجة هلا يف الربنامج      لعدم   قرراتحذف بعض امل   )1

ف مقـرر   حذف مقرر تعليم الكبار لعدم احلاجة له ، وحذ        : مثل  . مقررات أخرى   
ودمج مقرر االجتاهات احلديثة يف تدريس التربية اإلسـالمية         . طرق التدريس العامة    

وإعادة ترتيب  ) 2،  1(إلمكانية تغطيتهما يف مقرري طرق تدريس التربية اإلسالمية         
 .وصياغة مفرداما 

عدم الفصل بني معلم مواد التربية اإلسالمية ومعلم القرآن الكرمي ، وتوحيد مقـرر               )2
وإعـادة ترتيـب     ) . 2 ،   1( ادمها  يف مقرري طرق تدريس التربية اإلسالمية         إعد

 .وصياغة مفرداما 
مقرر استخدام احلاسب اآليل يف التعليم      : تغيري مسميات بعض املقررات التربوية مثل        )3

وطرق تدريس العلوم الشرعية إىل طرق تدريس التربية . إىل مسمى التعليم اإللكتروين 
 .اإلسالمية 

يف ) 2(ففي احملور األول مت حذف املفردة رقم        . حذف بعض املفردات يف املقررات       )4
ويف . ) تاريخ التربية ، وأبرز علمائها قدمياً وحـديثاً         (مقرر التربية اإلسالمية ، وهي      

التأصـيل اإلسـالمي    (وهـي   ) 10(مقرر علم النفس التربوي حذف مفردة رقم        
ويف مقرر علم نفـس النمـو        . )س التربوي   وإسهامات علماء املسلمني يف علم النف     

التأصيل اإلسالمي وإسهامات علماء املسلمني يف علـم        (وهي  ) 7(حذف فقرة رقم    
أنـواع  (ومهـا    ) 9 ،   6( ويف التقومي التربوي حذف الفقرتني رقم        . )نفس النمو   

 والتحليـل   -وتصميمها ومواصـفاا    ) الشفهية والتحريرية   ( االختبارات التقوميية   
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ويف التوجيه واإلرشاد الطاليب حـذف       . )إلحصائي لنتائج التقومي ، واستخداماته      ا
 و النموذج اإلسالمي يف     -أساليب التوجيه واإلرشاد    (ومها  ) 10 ، 6( الفقرتني رقم   

املشكالت (وهي  ) 8(ويف اإلدارة املدرسية حذف الفقرة رقم       . ) التوجيه واإلرشاد   
) 6،7( رقم    ويف مقرر حتليل املناهج حذف الفقرتني       .)يف اإلدارة املدرسية وعالجها     

 و التكامـل يف كتـب       -التتابع يف كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية        (وهي  
) 6(ويف تقنيات التعليم حذف الفقرة رقـم         . )التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية     

 . )احلاسب اآليل واإلنترنت يف التربية والتعليم (وهي 
إضافة مفردات لبعض املقررات ففي احملور األول متت اإلضافة ملقرر التربية اإلسالمية             )5

ويف مقر علم نفس    . ) التربية اإلسالمية والتحديات املعاصرة     (وهي  ) 7(مفردة رقم   
ويف التقومي التربـوي    . )مناذج من نظريات النمو     (وهي  ) 5(النمو إضافة فقرة رقم     

 و تقـومي    -القياس  مفهومه ، أمهيته ، أنواعه          (ومها  ) 9 ،   2(إضافة الفقرتني رقم    
مبادئ التوجيه  (وهي  ) 2(ويف التوجيه واإلرشاد الطاليب إضافة فقرة رقم         . )التقومي  

ومها ) 7 ،   3(ويف املشكالت التربوية إضافة الفقرتني رقم        . )واإلرشاد يف اإلسالم    
كالت التربويـة املتعلقـة      و املـش   -املشكالت التربوية املتعلقة باملناهج الدراسية      (

مصادر االطالع اخلارجي يف    (وهي  ) 5(ويف حتليل املناهج إضافة فقرة رقم       . )باتمع
 .)مناهج التربية اإلسالمية 

ففي احملور األول  مت تعديل صياغة الفقرة        . التعديل يف صياغة العبارات أو اختصارها        )6
ة مفهومهـا وخصائـصها وأنواعهـا ،        التربي(من مقرر التربية اإلسالمية وهي      ) 1(

التربيـة مفهومهـا ، خصائـصها ،        (إىل الصيغة التالية    ) وعالقتها بالعلوم األخرى    
املتغريات (ومها  ) 9-6(ويف مقرر البحث التربوي تعديل صياغة الفقرات          ) . أنواعها

 و كتابة تقرير البحـث      -والصدق والثبات والتحليل واملعاجلات اإلحصائية للبحث       
(  و كتابة تقرير البحث      -املتغريات يف البحث التربوي     (إىل الصيغة التالية    ) تائجه  ون

ويف مقرر علم النفس التربوي  .  )امللخص والنتائج والتوصيات واملقترحات واملراجع 
، ماهية علم النفس التربوي   (وهي  ) 9 ،   8 ،   5 ،   4،  3 ، 1( تعديل صياغة الفقرات    

 و األهداف الـسلوكية ومكوناـا       - النفس األخرى    وجماالته وعالقته بفروع علم   
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 والتعلم ، ماهيتـه ، أهدافـه ، دوافعـه ،            -وتصنيفها وصياغتها ومميزاا وعيوا     
 و انتقـال أثـر الـتعلم        - ومناذج من نظريات التعلم وتطبيقاا التربوية        -وشروطه
 الصيغ التاليـة    ومت تعديلها إىل  )  و خصائص املعلم الفعال والتفاعل الصفي        -ومبادئه
 واألهـداف الـسلوكية  مكوناـا ،         -علم النفس التربوي  ماهيته وجماالته       (تباعاً  

 ومناذج  -التعلم  ماهيته ، أهدافه ، دوافعه ، شروطه ، مبادئه             و - تصنيفها ، صياغتها  
 ، ويف مقرر علم     ) وخصائص املعلم الفعال     - وانتقال أثر التعلم     -من نظريات التعلم    

علم نفس النمو ، مفهومه وأمهيتـه      (وهي  ) 6 ،   1( مو تعديل صياغة الفقرة     نفس الن 
) ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشد    ( و مراحل النمو     -يف التربية والتعليم    

علم نفس النمو  مفهومـه ،       : (ومت تعديلها إىل الصيغ التالية      ) ومظاهرها ومتطلباا   
ويف . ) ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشـد         ( و مراحل النمو     -أمهيته  

ومت ) التقومي املستمر أهدافـه وكيفيتـه       (وهي  ) 8(التقومي التربوي تعديل فقرة رقم      
ويف التوجيه واإلرشاد الطاليب تعـديل      . ) التقومي املستمر   (تعديلها إىل الصيغة التالية     

إلرشـاد ، مفهومـه وأمهيتـه       يه وا التوج(وهي  ) 9 ، 8 ،   6 ،   3 ، 1( الفقرة رقم   
 - وأسس ومسلمات التوجيـه واإلرشـاد        -، وعالقته بفروع علم النفس      وأهدافه

 واملشاركون يف عملية التوجيه     -وأدوات مجع املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشاد        
 ، ومت)  والتوجيه واإلرشاد الطاليب يف املرحلة االبتدائية  -واإلرشاد الطاليب وأدوارهم    

 وأسـس   -التوجيه واإلرشاد مفهومه ، أمهيته ،أهدافـه        : (تعديلها إىل الصيغ التالية     
 - وطرق مجع املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشـاد الطـاليب            -التوجيه واإلرشاد   

 وبـرامج التوجيـه     -وأدوار الفئات املشاركة يف عملية التوجيه واإلرشاد الطـاليب          
ة املدرسية تعديل الفقـرة     ويف اإلدار . )رحلة االبتدائية   واإلرشاد الطاليب املقدمة يف امل    

 و اإلدارة   -م  أسس ومبادئ القيـادة واإلدارة يف اإلسـال       (وهي  ) 8 ، 1،2،5(رقم  
 والواجبات والصالحيات   -، مفهومها وأهدافها وعالقتها باإلدارة التعليمية       املدرسية

نظيمـات واللـوائح     والت -واالختصاصات والتنظيم املدرسي وتوزيع املـسؤوليات       
مبـادئ  : (ومت تعديلها إىل الصيغ التالية      ) اإلدارية املدرسية باململكة العربية السعودية    

 ومـسؤوليات مـدير     - واإلدارة املدرسية مفهومها ، أهدافها       -القيادة يف اإلسالم    
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ويف املـشكالت   . )  واللوائح اإلدارية املدرسية باململكة العربية السعودية        -املدرسة  
املشكالت التربوية املتعلقة بـإدارة     (وهي   ) 6 ،   5 ،   4( تربوية تعديل الفقرة رقم     ال

 - واملشكالت التربوية املتعلقة بـاملعلم وسـبل عالجهـا        -املدرسة وسبل عالجها    
: لصيغ التالية ومت تعديلها إىل ا   ) واملشكالت التربوية املتعلقة بالطالب ، وسبل عالجها        

 -كالت التربوية املتعلقة باملعلم      واملش -علقة بإدارة املدرسة        املشكالت التربوية املت  ( 
ويف مناهج التعليم االبتدائي تعديل صـياغة        . )واملشكالت التربوية املتعلقة بالطالب     

 -مفهوم املنهج قدمياً وحديثاً     (وهي  ) 8 ،   7 ، 6 ، 5 ، 4 ،   3 ، 2 ،   1( الفقرة رقم   
 وعناصـر املنـهج األهـداف       -لنفسية    وأسس بناء املنهج الفكرية واالجتماعية وا     

منهج املادة الدراسـية ،     :  وأنواع املناهج وتنظيماا     -واحملتوى والتدريس والتقومي    
 ونظريات املناهج العامة  وآثارهـا علـى         -النشاط ، احملوري ، الوحدات الدراسية       

 العلـوم    وبناء منـاهج   - واملنهج املستتر ودوره يف العملية التربوية        -عناصر املنهج   
 وتطوير املنـاهج مفهومهـا وأسـباا        -الشرعية واللغة العربية يف املرحلة االبتدائية       

 - وأسس بناء املنـهج      -مفهوم املنهج   : ( ومت تعديلها إىل الصيغ التالية      ) وخطواا  
 واملنـهج املـستتر     - ونظريات املناهج العامة     - وتنظيمات املناهج    -وعناصر املنهج   
 وتطوير مناهج التربية اإلسالمية     -لتربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية      وبناء مناهج ا  

وهي  ) 6 ، 3، 2(ويف مقرر حتليل املناهج تعديل الفقرة رقم . ) يف املرحلة االبتدائية  
 وحتليل األهداف واحملتوى وطرق التدريس والتقـومي        -أسس ومعايري حتليل الكتب     ( 

 عملي لتحليل أحد كتب العلوم الشرعية باملرحلـة          ومتطلب -لكتب العلوم الشرعية    
، أدواا ، وحداا( تب املدرسية حتليل الك: (ومت تعديلها إىل الصيغ التالية ) االبتدائية 

األهداف واحملتوى وطـرق    : و حتليل كتب التربية اإلسالمية      -معايريها ، وخطواا    
 كتب التربية اإلسالمية باملرحلـة       وحتليل أحد  -التدريس والوسائل التعليمية والتقومي     

التمكن (وهي  ) 3(ويف التربية امليدانية تعديل الفقرة رقم       . ) االبتدائية متطلب عملي    
من مهارات  التدريس ونظريات التعلم و استخدام الوسـائل التعليميـة وأسـاليب              

تخطيط ،  ال: التمكن من مهارات التدريس       : (ومت تعديلها إىل الصيغة التالية      ) التقومي
وهـي   ) 4،5 ، 3 ،   1( ويف  تقنيات التعليم تعديل الفقرة رقم        . )التنفيذ ، التقومي    
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 والوسائل التعليمية مفهومها وأمهيتـها      -تقنيات التعليم ، ماهيتها وعالقتها بالتربية       (
 - ومصادر الوسائل التعليمية واألسـس العلميـة الختيارهـا           -ووظائفها وأنواعها   

ومت تعديلـها إىل  ) تعليمية ، وأمثلة على كل نوع منها ووظائفهـا      وأنواع الوسائل ال  
:  والوسائل التعليمية    -تقنيات التعليم ماهيتها ، أمهيتها ، وظائفها        : ( الصيغة التالية   

 وأنواع - واألسس العلمية الختيار الوسائل التعليمية -مفهومها ، أمهيتها ، مصادرها   
ويف مقرر انتاج واستخدام الوسائل تعـديل       . )نواعها  وظائفها ، أ  : الوسائل التعليمية   

 والوسائل البصرية   -مبادئ إنتاج الوسائل التعليمية     (وهي   ) 5 ، 4 ،   2( الفقرة رقم   
 وتـصنيف   -والوسائل السمعية ، والوسائل السمعية البصرية وكيفية اسـتخدامها          

خطوات إنتاج  : (التالية  ومت تعديلها إىل الصيغ     ) الوسائل التعليمية وإعدادها وصيانتها     
 والتعامل مـع الوسـائل      - وكيفية استخدام الوسائل التعليمية      -الوسائل التعليمية   

ويف التعليم اإللكتروين تعديل القرة رقـم        . )تصنيفها وإعدادها وصيانتها    : التعليمية  
 وتصميم الربامج التعليميـة علـى       -االنترنت والتعليم   ( وهي   ) 10 ، 9 ،   8،  3(

 ومعايري اختيار وتصميم الربجميات التعليميـة ،        - اآليل مفهومها وخطواا     احلاسب
 ومت  ) وإنتاج برامج تعليمية عرب احلاسب اآليل        -وتقومي الربامج التعليمية املعدة مسبقاً      

الربامج التعليميـة علـى      و - التعليم عن طريق االنترنت   : (تعديلها إىل الصيغ التالية     
معايري :  والربامج التعليمية اجلاهزة     - ، خطوات تصميمها     مفهومها: احلاسب اآليل   

متطلـب  :  وإنتاج برامج تعليمية باسـتخدام احلاسـب اآليل   -اختيارها  ، تقوميها    
 )عملي

ففي مقرر علم   . نقل بعض املفردات يف بعض املقررات إىل مقررات أخرى أنسب هلا             )7
إلسالمي وإسهامات علمـاء    التأصيل ا (وهي  ) 10(النفس التربوي مت نقل فقرة رقم       
وهي ) 7(ومن مقرر علم نفس النمو فقرة رقم         . )املسلمني يف علم النفس التربوي      

فتم نقلهما إىل . ) التأصيل اإلسالمي وإسهامات علماء املسلمني يف علم نفس النمو  (
 مناذج من الفكر  (واالكتفاء ا ونصها    ) 8(مقرر إىل مقرر التربية اإلسالمية فقرة رقم        

  .)التربوي عند علماء املسلمني 
 .اخلماسي إىل الثالثيتعديل املقياس املستخدم يف اإلجابة على فقرات االستبانة من  )8
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واليت زادت من قوة األداة ووضوحها      املطلوبة   املقترحة و  ام الباحث بالتعديالت  د ق وق

، وجـاهز   ائية   لتصبح االستبانة يف صورا النه     بشكل يساعد على حتقيق أهداف الدراسة ،      
  .للتطبيق 

  
  ثبات أداة الدراسة: خامساً 

 . )1( "إىل نفس النتائج يف حالة تكرارها" تعد أداة الدراسة ثابتة إذا كانت تؤدي 
والتجزئة النصفية حلساب الثبات  )  Cronbach(واستخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ 

  :لثبات لألداة بطريقتنيومت حساب ا.(spss)   ألداة الدراسة عن طريق برنامج 

حساب الثبات عن طريق ألفا كرونباخ لكـل مقـرر مـن مقـررات              : الطريقة األوىل   
مـع  . اإلعداد التربوي ، ولكل حمـور مـن حمـاور االسـتبانة ، ولالسـتبانة ككـل                

  .مالحظة أنه مت التعامل مع ثالث أدوات 

سـبريمان  ( ية  حساب الثبـات لـألداة بطريقـة التجزئـة النـصف          : والطريقة الثانية   
  ).براون

  يوضح قيمة الثبات ألدوات الدراسة  )8(  جدول رقم 

   سبريمان براون  ألفا كرونباخمعامل الثبات 
  احملور

  
  املقررات

    رلمحول  للمقرر

 0.7901  اإلسالميةالتربية) 1
 0.7782 ربويالت البحث) 2
 0.8292  التربويالنفس علم) 3
 0.8742  النمونفس علم) 4
 0.8290 التربوي التقومي) 5

ت املقدمة من قبل قسم 
املقررا

س
التربية وعلم النف

  

 0.9510 التوجيه واإلرشاد الطاليب) 6

  
  
  
  

0.957  

  
  
  
  

0.7916  

                                                 
  .430سابق ، ص الرجع امل )هـ1416 (العساف ، صاحل بن حممد ،  )1
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 0.9112 درسيةامل دارةاإل) 7
  0.9431  مشكالت تربوية) 8
  0.7497   االبتدائيالتعليم ناهجم) 1

  0.7380  )1(التربية اإلسالمية  تدريس طرق) 2

  0.7256  )2(التربية اإلسالمية  تدريس طرق) 3

ـة        ) 4 قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسـالمية باملرحل
  االبتدائية

0.8754  

ت املقدمة من قبل قسم 
املقررا

س
املناهج وطرق التدري

  

  0.7021  امليدانيةتربية) 5

  
  

0.9131  

  
  

0.8440  

  0.7648   واالتصالالتعليم قنياتت) 1

  0.6209  التعليميةسائلالو  واستخدامإنتاج) 2

املقررات امل
قدمة 
من قبل قسم 
الوسائل

  0.7325  التعليم اإللكتروين) 3

  
0.8222  

  
0.7301  

  

 وجد الباحث ومن خالل معاجلة قيمة الثبات ألدوات الدراسة) 8(وبالنظر للجدول 
ثقة يف مدى ثبات التعطي الباحث كما تشري إىل ثبات االستبانة ، وة ، عاليأن هذه القيم 

  .نتائج االستبانة ، مما جيعلها صاحلة ملا وضعت من أجله ، وصاحلة للتطبيق 

  

  تطبيق أداة الدراسة: سادساً 

وجاهزيتـها  ،   وثباـا     ، والتأكـد مـن صـدقها     ،  بعد أن مت إعداد أداة الدراسة         
 هـا تطبيق، مث البـدء يف       يف أخذ اإلذن الرمسي بتطبيـق الدراسـة           شرع الباحث   ، للتطبيق

ـة            . هـ  1427-هـ1426يف الفصل الثاين من عام       ـات مـن عميـد كلي حيث حصل على  خطاب
ـر امللحـق رقـم      -التربية جبامعة أم القرى ، واملوجهة لعمداء كليات التربية ، وكليات املعلمـني                  -)5( انظ

ـ 3/3/1427حث على تطبيق أداة حبثه ، وذلك بتاريخ واملتضمن تقدمي املساعدة للبا   .ه
أعـضاء هيئـة التـدريس يف كليـات         الدراسة من   جمتمعمت تطبيق االستبانة على     و

التربية باجلامعات السعودية ، واألقسام التربوية بكليـات املعلمـني يف اململكـة العربيـة               
عـضواً ،    ) 515 (    مت تطبيـق الدراسـة علـيهم       األفراد الـذين  وبلغ عدد   . السعودية  

كلية باململكة العربية الـسعودية ، موزعـة بـني كليـات التربيـة                ) 20(موزعني على   
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ــات املعلمــني  ــاريخ  . باجلامعــات وكلي ــع أداة دراســته  بت ــدأ الباحــث بتوزي وب
3/3/1427        الدراسـة اسـترجع   تمـع هـ ، وبعد أن أعطى الباحث الفرصة الكافيـة 

                            .)1(هـ15/4/1427لية مجعها بتاريخ ماكتملت عالباحث االستبانات واليت 

  

) أعيد فارغاً  وما, غري املكتمل ( واستبعاد غري الصاحل منها , وبعد مجع االستبانات 
 جمتمعاستبانة جلميع   ) 325(  بلغ جمموع االستبانات املستكملة اليت دخلت يف التحليل 

, والعائد , يبني عدد االستبانات املوزعة والفاقد منها  ) 9 (واجلدول رقم .  الدراسة 
  . والصاحل منها للتحليل, واملستبعد 

  
  

  والصاحل منها للتحليل, واملستبعد , والعائد , عدد االستبانات املوزعة والفاقد منها  )9(  جدول رقم 

 م
  بانات املكتملةعدد االست  عدد املستوىف منها عدد االستبانات املوزعة القسم الكلية

  7  7 7  املناهج

  4  4  4  الوسائل
مكة  1

  11  11 12 التربية وعلم النفس  املكرمة

  8  8 8 املناهج

  4  7  8  الوسائل
 حائل 2

  5  5  8  التربية وعلم النفس

  6  7 10 املناهج

  3  3 10  الوسائل
 الرياض 3

  4  6 15 التربية وعلم النفس

  7  7 8 املناهج

  3  3 4  الوسائل
 القنفذة 4

  4  4 9 التربية وعلم النفس

  5  6 9 املناهج

  4  4 4  الوسائل
 تبوك 5

  4  6 8 التربية وعلم النفس

  8  8 10 املناهج الدمام6

                                                 
يف جامعة أم القرى ، والزمالء يف كليات التربية  بقسم املناهج وطرق التدريس  يف برنامج الدكتوراهفة الزمالءايتوجه الباحث خبالص الشكر والتقدير لك )1

   .لباحث يف تطبيق األداة سائالً اهللا تبارك وتعاىل أن جيزيهم عنه خري اجلزاء قدموا  له املساعدة والعون لوكليات املعلمني باململكة والذين



 - 236 -

  3  3 2  الوسائل

  4  6 10 التربية وعلم النفس

  5  5 8 املناهج

  3  3 4  الوسائل
 اجلوف 7

  4  5 8 التربية وعلم النفس

  11  11 11 املناهج

  3  3 4  الوسائل
 زانجا 8

  6  7 9 التربية وعلم النفس

  8  8 12 املناهج

  8  8 10  الوسائل
 جدة 9

  10  10 15 التربية وعلم النفس

  5  5 6 املناهج

  3  3 4  الوسائل
املدينة  10

  7  8 11 التربية وعلم النفس املنورة

  5  6 9 املناهج

  5  5 7  الوسائل
 عرعر 11

  7  7 9 التربية وعلم النفس
  

          

     )9( رقم تابع جدول ==        

 م
  عدد االستبانات املكتملة عدد املستوىف منها عدد االستبانات املوزعة القسم الكلية

  8  8 8 املناهج

  3  3 5  الوسائل
 ةبيش 12

  6  8 13 التربية وعلم النفس

  4  4 6 املناهج

  3  3 3  الوسائل
 الرس 13

  9  10 13 التربية وعلم النفس

  8  8 8 املناهج

  3  3 4  الوسائل
 الباحة 14

  5  5 9 التربية وعلم النفس

  9  9 10 املناهج

  4  4 5  الوسائل
 الطائف 15

  7  7 10 التربية وعلم النفس

  6  6  8 املناهج

  4  4  4  الوسائل
16 

 األحساء
  4  6  10 التربية وعلم النفس

 17  9  9  30  املناهج والوسائل
  7  16  30 التربية وعلم النفس  أم القرى -التربية 
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   امللك سعود-التربية 18  10  10  15  املناهج 
  13  13  20  التربية وعلم النفس

  10  10  15  املناهج   امللك خالد-التربية 19
  9  9  15 قسم العلوم التربوية  الطائف-التربية  20

 148 151 213 املناهج

 א 60 63 83  الوسائل
 117 140 219 التربية وعلم النفس

 اموع الكلي
515 354 325 

  

, استبانة  ) 515( أن عدد االستبانات املوزعة هي   ) 9( يتضح من اجلدول رقم 
, %) 68.74(استبانة بنسبة ) 354(والعائد ,  %) 31.26(استبانة بنسبة ) 161(والفاقد 

استبانة  ) 325( وبقي الصاحل منها للتحليل % ) 8.19( استبانات بنسبة )  29(واملستبعد منها 
  .   وهي االستبانات اليت مت التعامل معها يف حتليل البيانات % 63.11بنسبة 

  األسلوب اإلحصائي: خامساًً 

ات وفق  قام بتحليل البيانبعد أن قام الباحث جبمع االستبانات ومراجعتها ، واستبعاد غري املكتمل منها ،
الدرجة   (وال أدري،  ) 3الدرجة ( أعطى استجابة موافق تقديرات كمية ، حيث وضع لكل استجابة درجة ف

 ونظمت لغرض مث قام بتفريغ البيانات وفق التقديرات الكمية السابقة ، .  )1الدرجة ( ، وغري موافق  ) 2
 .)SPSS  )1 برنامج احلزمة اإلحصائيةوقد استخدم الباحث للتحليل اإلحصائي جلميع بياناته  . التحليل

  :يف حتليل البيانات إحصائياً األساليب اإلحصائية التالية  واستخدم الباحث 
 .املتوسط احلسايب  -2      . النسب املئوية والتكرارات  - 1
 على النحو التايل    )2(  ومعادلته .معامل ألفا كرونباخ للثبات     -4    .    االحنراف املعياري -3
:  

  ب   2  مج ع- 2ع             ن                                      
  ك  2                 ع1–ن =                        معامل ألفا 

 . تباين األداة ككل = ك 2ع.  عدد البنود = و ن .  جمموع تباين البنود أو األسئلة : ب 2حيث مج ع 

                                                 
1( SPSS :  االجتماعية الحزمة اإلحصائية للعلوم: يقصد بهذا المصطلح Statistical Package for Social Sciences .   
  .172القاهرة ،  ص :  ، القاهرة ، دار الفكر العريب  النظرية والتطبيقالقياس النفسي )  هـ1418(عبدالرمحن ، سعد ، )  2
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 ومعادلته على النحو    ) .اب الثبات بالتجزئة النصفية     حس(  معامل الثبات سبريمان براون      -5

  .هي معامل الثبات لالختبار كله  =  101رحيث  :   )1(التايل 

  2\1 -  2\1 ر 2

  2\1 -  2\1 ر  +   1  

           

 = 101ر

ت كل  هي معامل االرتباط بني درجات األفراد على نصف األداة ، أي أهنا معامل ثبا             =  2\1 -  2\1 ر 

 .نصف من أداة الدراسة 

  
  
  

 الفــــــصل الـرابــع
  
  
  

  عرض نتائج الدراسة 
                                                 

  .236القاهرة ، ص :  ، الطبعة الثانية عشر ، مكتبة النهضة املصرية القياس النفسي والتربوي) م1981( أمحد ، حممد عبدالسالم )  1
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  وتفسريها ومناقشتها 
  
  
   

  
  
  
  

 

  

  متهيد
  : سؤال الدراسة  الرئيس وهو  عنحاولت هذه الدراسة اإلجابة 

ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربيـة اإلسـالمية يف كليـات             
  فق االجتاهات احلديثة  ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة ؟املعلمني و
  :ن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية  وتفرع ع
اليت ميكـن   ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية          :  1س

هـات احلديثـة     من قبل قسم التربية وعلم النفس يف كليات املعلمني وفق االجتا           تقدميها
إلعداد املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليـات املعلمـني              

  باململكة العربية السعودية  ؟
اليت ميكـن   ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية           : 2س

نية يف كليات املعلمني وفـق       من قبل قسم املناهج وطرق التدريس والتربية امليدا        تقدميها
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االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربيـة              
  وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية  ؟ 

اليت ميكـن   ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية          :  3س
لوسائل والتقنيات يف كليات املعلمني وفق االجتاهـات احلديثـة           من قبل قسم ا    تقدميها

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليـات املعلمـني           إلعداد املعلم من    
  باململكة العربية السعودية ؟

  الدراسة على بنود االسـتبانة      جمتمع   إجابات    الباحث يف هذا الفصل نتائج       عرضو
  :على النحو التايل 
  .رض السؤال  ع - 1
  . عرض نتائج أفراد الدراسة  - 2
  . مناقشة النتائج  - 3
  . الدراسة عن األسئلة املفتوحة يف االستبانة جمتمع  عرض إجابات  - 4

، وغري   ) 2الدرجة   ( ال أدري ، و  ) 3الدرجة  ( وقد أعطى الباحث استجابة موافق      
  . ) 1الدرجة ( موافق 

  جمتمع  تات فئا يوضح فيها إجاب  ،  انة  ول لكل استب  اكما قام الباحث أيضاً بإعداد جد     
 على حده ،    فئة أسئلة الدراسة ، وقد عمد الباحث إىل حتليل إجابة كل            عنالدراسة الثالث   
 لكن مل يؤخذ بعـني االعتبـار يف         ، الدراسة   جمتمع قدمت ككل إىل مجيع      ةرغم أن االستبان  

 قسم التربية وعلم النفس     فأعضاء. حبسب التخصص فقط    استجابات األفراد    إال    النتائج حتليل
وكـذلك أعـضاء    . اعتمدت إجابام على املقررات املقترحة واملقدمة من هذا القسم فقط           

قسم املناهج وطرق التدريس اعتمدت إجابام على املقررات املقترحة واملقدمة مـن قـسم              
ـ        . املناهج وطرق التدريس     ى وكذلك أعضاء قسم الوسائل والتقنيات اعتمدت إجابام عل

مث قام  الباحث بعد ذلك بـالتعليق        . املقررات املقترحة واملقدمة من قسم الوسائل والتقنيات        
 وقد مت تصميم    .حده  قسام ، مث التعليق على كل مقرر على         بشكل عام على كل قسم من األ      

  .لبيان مجيع املقررات املقدمة من مجيع األقسام ) 10(اجلدول رقم 
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   املقررات املقدمة من مجيع األقسام التربويةمتوسطات ) 10(  جدول رقم 

ترتيب املقرر يف 
  االستبيان

ترتيب املقرر 
حبسب املتوسط 
  احلسايب للمقرر

املتوسط   املقررات
  احلسايب

  2.96  مشكالت تربوية 1  8
  2.95   واالتصالالتعليم قنياتت 2  14
  2.95   التعليميةسائلالو  واستخدامإنتاج 3  15
  2.94 مية اإلسالالتربية 4  1
  2.94 التربوي البحث  5  2

  2.94  )1(التربية اإلسالمية  تدريس طرق 6  10
  2.94  )2(التربية اإلسالمية  تدريس طرق 7 11
  2.94  امليدانيةتربية 8 13
  2.94  التعليم اإللكتروين 9  16
  2.93 التربوي التقومي 10  5
  2.93 درسيةامل دارةاإل 11  7

       
    )10( رقم تابع جدول= =      

ترتيب املقرر يف 
  االستبيان

ترتيب املقرر 
حبسب املتوسط 
  احلسايب للمقرر

املتوسط   املقررات
  احلسايب

  2.93   االبتدائيالتعليم مناهج 12  9
  2.92  التربويالنفس علم 13 3
  2.92  النمونفس علم 14 4

قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسالمية       15 12
  يةباملرحلة االبتدائ

2.92  

  2.91 التوجيه واإلرشاد الطاليب  16  6

     
  املتوسط اإلمجايل ملقررات األقسام
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  2.95  مقررات قسم الوسائل والتقنيات 1 
  2.93  مقررات قسم التربية وعلم النفس 2 

  2.93  مقررات قسم املناهج  3  

  
  
يتضح ترتيب مقررات الربنـامج ككـل حبـسب          ) 10( اجلدول رقم   يتضح من     
 من قسم الوسائل وتقنيات التعليم      ةوقد حصلت املقررات املقدم   .  الدراسة   جمتمعجابات  است

 ناملقررات املقدمة م  أما  ، و  ) 2.95( على أعلى متوسط إمجايل هلا إذ  بلغ املتوسط اإلمجايل           
حصلت على متوسط إمجايل    وقسم املناهج وطرق التدريس ، فقد       قسمي التربية وعلم النفس     

كما حصل مقرر مشكالت تربوية واملقدم من قسم التربية وعلم          . سمني معاً   للق ) 2.93( 
، يف حـني     ) 2.96( النفس  على أعلى قيمة يف املتوسط احلسايب إذا بلغ متوسطه احلسايب             

حصل مقرر التوجيه واإلرشاد الطاليب واملقدم من قسم التربية وعلم النفس على أقل متوسط              
الفرق و ) . 2.91(  يف الربنامج ، إذ حصل على متوسط يبلغ          حسايب بني املقررات املقدمة   

فرقـاً ذا   يعتقد الباحث أن ذلك ال يشكل       ، و ) 0.05(بني املتوسط األعلى واملتوسط األدىن      
وبـشكل عـام  فـإن       . ذه القيمة متوسط عـايل      أمهية كبرية ألن  املتوسط األدىن يعترب        

املقترح هي ذات قيم عالية ، وهذا يدل علـى          متوسطات املقررات املقدمة يف هذا الربنامج       
 الدراسة على مقررات برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف كليات            جمتمعموافقة  

 وممكن  اًوقد حرص الباحث أن يكون هذا الربنامج واقعي       . املعلمني باململكة العربية السعودية     
حيث كـان   .  له من قبل جمتمع الدراسة     ل والتأييد التطبيق وليس مثالياً ، وهذا مما سبب القبو       

 وهذا يعترب متوسطاً عالياً القيمة ، ويدل علـى قبـول            ) 2.91(هو  يف األداة   أقل متوسط   
  .الربنامج من قبل أعضاء هيئة التدريس يف كليات التربية وكليات املعلمني 

  
مقـرراً ،   ) 16(إن عدد املقررات املقدمة يف الربنامج       ) 10(كما وضح اجلدول رقم       

وكلها حصلت على متوسطات عالية القيم ، مما يدل على تأييد جمتمع الدراسـة ملكونـات                
  :ومن خالل حتليل النتائج ميكن اإلجابة على تساؤالت الدراسة على النحو التايل . الربنامج 
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  إجابة السؤال األول : ًأوال 
  

والـيت ميكـن    إلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية      ما املكونات املقترحة لربنامج ا    :  1س
 من قبل قسم التربية وعلم النفس يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثة إلعـداد               تقدميها

املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات املعلمني باململكة العربيـة              
  السعودية  ؟

ل قام الباحث بأخذ أراء أعضاء هيئة التدريس يف كليـات           ولإلجابة على هذا السؤا     
ومت . التربية وكليات املعلمني يف قسم التربية وعلم النفس حول املقررات واملفردات املقترحة             

  . الدراسة على أداة الدراسة جمتمعذلك من خالل استجابات 
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  متوسطات املقررات املقدمة من قسم التربية وعلم النفس ) 11( جدول 

 ترتيب املقرر يف االستبيان
ترتيب املقرر حبسب 
املتوسط احلسايب 

  للمقرر
 املتوسط احلسايب  املقررات

  2.96  مشكالت تربوية 1 8
  2.94  اإلسالميةالتربية 2 1
  2.94 التربوي البحث  3 2
  2.93 التربوي التقومي 4 5
  2.93 درسيةامل دارةاإل 5 7
  2.92 التربويالنفس علم 6 3
  2.92  النمونفس علم 7 4
التوجيه واإلرشاد    8  6

 الطاليب
2.91  

  2.93   اإلمجايل 

  
نتائج االستجابات هلذا اجلزء ، فبلغ املتوسط اإلمجايل  ) 11( ويوضح اجلدول 

 على وجود هذه جمتمع الدراسةوهو متوسط عايل القيمة يدل على موافقة  ) 2.93(
 ملعلم التربية اإلسالمية ، وتقدم هذه املقررات من املقررات كجزء من برنامج اإلعداد التربوي

بلغ إذ وحصل مقرر املشكالت التربوية على أعلى متوسط . قبل قسم التربية وعلم النفس 
.  )2.91( واإلرشاد الطاليب على أقل متوسط إذ بلغ فيما حصل مقرر التوجيه ،  ) 2.96(

 ، وتدل على املوافقة من قبل جمتمع  عاليةماًقيا تعترب يالعليا والدنللمتوسطات  القيمتني تاوكل
   .الدراسة على الربنامج املقترح

  
   الدراسة على املقررات ومفرداا واملقترح تقدميها من قسم التربية وعلم النفسجمتمعاستجابات  ) 12(  جدول 

   ملكونات الربنامججمتمع الدراسةاستجابة 

يف
 االستبيان

 

ترتيب  
املفردة 
  للمقرر

حبسب 
 املتوسط

مقررات مقدمة من قسم التربية 
  نفسوعلم ال

    غري موافق  ال أدري  موافق
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ب
الترتي

 احلسايب  

التكرار
النسبة  
التكرار  
النسبة  
التكرار  
النسبة  
ف   
االحنرا
املعياري

املتوسط
  

  :مشكالت تربوية ، ومفرداته هي ) 1  
              

  .املشكالت التربوية املتعلقة باملعلم   1 5
115  98.3  1  0.9  1  0.9  0.20 2.97 

   .تدريبات عملية حلل بعض املشكالت التربوية املختارة 2 8
115  98.3  1  0.9  1  0.9  0.20 2.97 

  ) .مفهومها ، أثارها على التربية والتعليم( املشكالت التربوية  3 1
114  97.4  1  0.9  2  1.7  0.28 2.96 

   .األسلوب العلمي حلل املشكالت التربوية 4 2
114  97.4  1  0.9  2  1.7  0.28 2.96 

  .املشكالت التربوية املتعلقة بالطالب  5 6
114  97.4  1  0.9  2  1.7  0.28 2.96 

  .املشكالت التربوية املتعلقة باتمع  6 7
114  97.4  1  0.9  2  1.7  0.28 2.96 

  . املشكالت التربوية املتعلقة بإدارة املدرسة   7 4
113  96.6  2  1.7  2  1.7  0.29 2.95 

  .املشكالت التربوية املتعلقة باملناهج الدراسية  8 3
111  94.9  3  2.6  3  2.6  0.35 2.92 

  املتوسط العام للمقرر  
    2.96         

    
              

    
    

    
              

 )12(تابع جدول رقم = =   
              

    
  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

  :اته هي  ، ومفردالتربية اإلسالمية) 2  
              

  . جماالت التربية اإلسالمية   1  6
115 98.3 2  1.7 0  0  0.13 2.98 

  . مناذج من الفكر التربوي عند علماء املسلمني  2 8
114 97.4 2  1.7 1  0.9  0.22 2.97 

 2.97 0.18  0  0 3.4  4 96.6 113  . مصادر التربية اإلسالمية  3 3
  ) . أهدافها ، خصائصها ، أسسها مفهومها ،(  التربية اإلسالمية  4 2

96.6 113 2  1.7 2  1.7  0.29 2.95 
  . وسائل التربية اإلسالمية  5 4

110 94 6  5.1 1  0.9  0.29 2.93 
  . التربية اإلسالمية والتحديات املعاصرة  6 7

111 94.9 3  2.6 3  2.6  0.35 2.92 
  . وسائط التربية اإلسالمية  7 5

108 92.3 7  6 2  1.7  0.35 2.91 
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  ) .مفهومها ، خصائصها ، أنواعها ( التربية  8 1
111 9.94 2  1.7 4  3.4  0.38 2.91 

  املتوسط العام للمقرر    
    2.94         

    
  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

  : ، مفرداته هي البحث التربوي) 3  
              

  . جمتمع البحث والعينة  1 5
115 98.3 1  0.9 1  0.9  0.21 2.97 

  ).مفهومه ، ميادينه ، وخطواته ( لبحث العلمي  ا 2 1
114 97.4 1  0.9 2  1.7  0.28 2.96 

  ) .مفهومه ، ميادينه ، أهدافه ، خطواته (  البحث التربوي   3  2
114 97.4 1  0.9 2  1.7  0.28 2.96 

4 4 
  .  أدوات مجع املعلومات يف البحث العلمي 

114 97.4 1  0.9 2  1.7  0.28 2.96 
 .)التارخيي والوصفي وشبه التجرييب ( بحث التربوي مناهج ال 5 3

113 96.6 2  1.7 2  1.7  0.29 2.95 
) امللخص والنتائج والتوصيات واملقترحات واملراجع      ( كتابة تقرير البحث     6 9

113 96.6 2  1.7 2  1.7  0.29 2.94 
  . املتغريات يف البحث التربوي  7 6

111 94.9 3  2.6 3  2.6  0.45 2.92 
  ) .متطلب يف هناية دراسة املقرر (  إعداد خطة حبث تربوي  8 10

112 95.7 1  0.9 4  3.4  0.37 2.92 
  .  الصدق والثبات يف البحث التربوي  9  7

111 94.9 2  1.7 4  3.4  0.38 2.91 
  .التحليل واملعاجلات اإلحصائية للبحث التربوي  10 8

108 92.3 1  0.9 8  6.8  0.51 2.85 
   للمقرراملتوسط العام  

    2.94         

     )12(تابع جدول رقم = = 
  

  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

  :التقومي التربوي ، ومفرداته هي ) 4  
              

 ) مفهومه ، أمهيته ، أغراضه ، خصائصه ، وظائفه ، جماالته (  التقومي  1 1
114 97.4 3  2.6 0  0  0.16 2.97 

  ) .صها ، استخداماا ، إعدادها خصائ(   أدوات التقومي 2 5
114 97.4 3  2.6 0  0  0.16 2.97 

  . استخدامات نتائج التقومي  3 8
113 96.6 4  3.4 0  0  0.18 2.97 

  .عالقة الفروق الفردية بالتقومي التربوي  4 4
112 95.7 3  2.6 2  1.7  0.30 2.94 

  ) .مفهوم ، أمهيته ، أنواعه ( القياس  5 2
111 94.9 4  3.4 2  1.7  0.31 2.93 

  .التقومي املستمر  6 6
111 94.9 4  3.4 2  1.7  0.31 2.93 

  .عالقة األهداف التربوية بالتقومي التربوي  7 3
110 94 5  4.3 2  1.7  0.33 2.92 
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  .التقومي الشامل   8 7
109 93.2 5  4.3 3  2.6  0.37 2.91 

  .تقومي التقومي  9 9
104 88.9 7  6 6  5.1  0.49 2.84 

  وسط العام للمقرراملت  
    2.94         

      
  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

  :اإلدارة املدرسية ، ومفرداته هي )  5  
              

  . مهارات اإلدارة املدرسية  1 4
113 96.6 3  2.6  1  0.9  0.24 2.96 

  .االجتاهات احلديثة يف اإلدارة املدرسية  2 7
113 96.6 3  2.6 1  0.9  0.24 2.96 

  .اإلدارة املدرسية أمناط  3 6
112 95.7 4  3.4 1  0.9  0.26 2.95 

  ) .مفهومها ، أهدافها ( اإلدارة املدرسية  4 2
112 95.7 3  2.6 2  1.7  0.30 2.94 

  .وظائف اإلدارة املدرسية  5 3
112 95.7 3  2.6 2  1.7  0.30 2.94 

  .مسؤوليات مدير املدرسة  6 5
109 93.2 5  4.3 3  2.6  0.37 2.91 

  .وائح اإلدارية املدرسية باململكة العربية السعودية الل 7 8
108 92.3 4  3.4 5  4.3  0.44 2.88 

  .مبادئ القيادة يف اإلسالم  8 1
107 91.5 5  4.3 5  4.3  0.47 2.87 

  املتوسط العام للمقرر  
    2.93         

    
    

 )12(تابع جدول رقم = =   
              

    
  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

  التربوي ، ومفرداته هيعلم النفس ) 6    
              

اإلدراك والتفكري( العمليات العقلية املتصلة بالتعلم 1 6
 2.97 0.18  0  0  3.4  4 96.6 113 )والذكاء واالبتكار والتذكر والنسيان

  .  مناذج من نظريات التعلم  2 5
112 95.7 4  3.4 1  0.9  0.26 2.94 

  .قتها بالتعلم  الفروق الفردية وعال 3 7
112 95.7 2  1.7 3  2.6  0.34 2.93 

  . انتقال أثر التعلم  4 8
110 94 5  4.3 2  1.7  0.33 2.92 

  ) .تصنيفها ، مستوياا ، صياغتها (  األهداف التربوية  5 2
110 94 3  2.6 4  3.4  0.39 2.91 

  ).ماهيته ، أهدافه ، دوافعه ، شروطه ، مبادئه (  التعلم  6 4
111 94.9 2  1.7 4  3.4  0.38 2.91 

  )ماهيته وجماالته (  علم النفس التربوي  7 1
112 95.7 3  2.6 2  1.7  0.30 2.90 
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  . خصائص املعلم الفعال  8 9
109 93.2 3  2.6 5  4.3  0.43 2.89 

  ) .مكوناا ، تصنيفها ، صياغتها (   األهداف السلوكية  9 3
108 92.3 4  3.4 5  4.3  0.44 2.88 

  سط العام للمقرراملتو  
    2.93         

    
  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

  :علم نفس النمو ، ومفرداته هي ) 7  
              

  ) .مفهومه ، أمهيته (   علم نفس النمو  1 1
114 97.4 1  0.9 2  1.7  0.28 2.96 

  . العوامل املؤثرة يف النمو  2 4
114 97.4 1  0.9 2  1.7  0.28 2.96 

  ) . ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشد ( مراحل النمو 3 6
112 95.7 2  1.7 3  2.6  0.34 2.93 

  .  مشكالت الطفولة املرتبطة مبظاهر النمو واملؤثرة على التعلم  4 7
111 94.9 4  3.4 2  1.7  0.31 2.93 

  .  الطرق العلمية لدراسة النمو  5 3
110 94 2  1.7 5  4.3  0.42 2.90 

  .ج من نظريات النمو مناذ 6 5
110 94 2  1.7 5  4.3  0.42 2.90 

  ) .خصائصه ، قوانينه ، أسبابه (  النمو  7 2
109 93.2 3  2.6 5  4.3  0.43 2.89 

  املتوسط العام للمقرر  
    2.92         

    
    

    
              

 )12(تابع جدول رقم = =   
              

    
  متوسط فاحنرا%ت%ت%ت

وجيه واإلرشاد الطاليب ، ومفرداته هي الت) 8  
              

 ).مفهومه ، أمهيته ،أهدافه ( التوجيه واإلرشاد  1 1
113 96.6 2  1.7 2  1.7  0.29 2.95 

  .أسس التوجيه واإلرشاد  2 3
111 94.9 4  3.4 2  1.7  0.31 2.93 

الفردي واجلمـاعي واملباشـر( عمليات اإلرشاد    3 7
ك ل ال اش امل  2.93 0.35  2.6  3 2.6  3 94.9 111)غ

  .طرق مجع املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب  4 6
111 94.9 3  2.6 3  2.6  0.35 2.92 

  .مبادئ التوجيه واإلرشاد يف اإلسالم  5 2
110 94 4  3.4 3  2.6  0.36 2.91 

  .نظريات التوجيه واإلرشاد الطاليب وتطبيقاا التربوية  6 4
109 93.2 4  3.4 4  3.4  0.40 2.90 

  .ميادين التوجيه واإلرشاد الطاليب  7 5
109 93.2 4  3.4 4  3.4  0.40 2.90 
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 . برامج التوجيه واإلرشاد الطاليب املقدمة يف املرحلة االبتدائية  8 9
108 92.3 3  2.6 6  5.1  0.47 2.87 

  .يب  أدوار الفئات املشاركة يف عملية التوجيه واإلرشاد الطال 9 8
106 90.6 4  3.4 7  6  0.50 2.85 

  املتوسط العام للمقرر  
    2.91         

  

  :على النحو التايل  ) 12(  اجلدول السابق رقم حتليلوميكن   
  

  مشكالت تربوية : املقرر األول 
وهذه قيمة عاليـة تؤكـد      ،   ) 2.96( إن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل          
على املفردات املقترحة هلذا املقرر ، وهي أعلـى قيمـة بـني مجيـع                الدراسة   جمتمعموافقة  

 .، وتدل على أمهية هذا املقرر ، وأمهية مفرداته          متوسطات املقررات كلها يف مجيع األقسام       
 وتـشمل   ) .0.35 – 0.20(كما أن االحنراف املعياري ملفردات هذا املقرر تراوح بـني           

مفهومها ، أثارها على التربيـة      ( املشكالت التربوية   :مفردات هذا املقرر املوضوعات التالية      
واملشكالت التربوية املتعلقة باملناهج    .واألسلوب العلمي حلل املشكالت التربوية      ) . والتعليم  
. واملشكالت التربوية املتعلقة باملعلم . واملشكالت التربوية املتعلقة بإدارة املدرسة  . الدراسية 

ـة  . واملشكالت التربوية املتعلقة باتمع . تعلقة بالطالب   واملشكالت التربوية امل   وتدريبات عملي
  .حلل بعض املشكالت التربوية املختارة 

كان مـن    ) 2.97(  ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
 املشكالت التربوية املتعلقة باملعلم ، وموضوع تدريبات عملية حلـل         : نصيب موضوعني مها    

 ) 2.92( كما يالحظ أن أدىن متوسط حـسايب بلـغ          . بعض املشكالت التربوية املختارة     
 القيمـتني   كلتاو. املشكالت التربوية املتعلقة باملناهج الدراسية      : وكان من نصيب موضوع     

 الدراسة على مفـردات مقـرر       جمتمع عالية تؤكد موافقة     قيماًاألدىن واألعلى هي يف األصل      
  .مشكالت تربوية 

 العديد من الدراسات العلميـة ،        احلالية ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة        
على أن مادة املشكالت التربوية مفيدة ملزاولـة        ) هـ1413(فلقد دلت نتائج دراسة حسن      

على أن مقرر مـشكالت     ) هـ1423(كما دلت نتائج دراسة املطرودي      . مهنة التدريس   
. ب بدرجة كبرية خالل دراستهم له يف برنامج اإلعداد التربوي           تربوية قد حقق فائدة للطال    
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على أمهية توفر الكفايات املعرفيـة لـدى        ) م2002(كما أكدت دراسة الرويشد وزمالئه      
وعلى أمهية  . املعلم حلل املشكالت عند الطالب مثل مشكالت التكيف االجتماعي والنفسي           

 ونتائج هـذه   . ملشكالت ويضع اخلطط لعالجها   توفر الكفايات األدائية لدى املعلم فيحلل ا      
اليت وضعت هذا املقرر ضمن مقررات اإلعـداد        احلالية ،   الدراسات تتفق مع نتائج الدراسة      

ـ 1422(كما دلت نتائج دراسة بادغشر      . التربوي ملعلم التربية االسالمية      علـى أن   ) هـ
ة يف جمال البحث عن أسباب املهارات التدريسة ملعلمي العلوم الشرعية متحققة بدرجة متوسط    

ودلت أيضاً نتائج دراسة الزهـراين وكـسناوي        . ومناقشة طرق عالجها    ،  ضعف التالميذ   
على حتقيق برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات           ) هـ1413(

جلة مـشكالت   املرتبطة بكيفية واكتشاف وعالج املشكالت التعليمية ، واملرتبطة بكيفية معا         
ويعتقد الباحـث أن    . بدرجة متوسطة   حتققت  كلها  ومشكالت باملعلم ،    وطرق التدريس ،    

، مقرر املشكالت التربوية له أمهية كبرية يف برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية               
 . ذلك أن املعلم معرض دوماً إىل مواجه مشكالت تربوية عديدة خالل قيامه بعمله التربوي             

، وتتنوع من مشكالت علمية ، ومـشكالت سـلوكية          ،  فهناك مشكالت تتعلق بالطالب     
 حىت يتمكن مـن     املعلم لدى   وأخالقية ، إىل مشكالت صحية ، وكل ذلك يتطلب مهارات         

رمبا يكون املعلم هو الـذي يتـوىل مـسألة          ف. ساهم يف عالجها    يمعرفة تلك املشكالت و   
كما أن  . ن ضمن فريق يف املدرسة يتوىل حل املشكلة          ورمبا يكو   ، اكتشاف وعالج املشكلة  

. بـاتمع  ، أو بـاإلدارة  ، أو  أخرى من املشكالت املتعلقة باملعلم اًهذا املقرر يتناول أنواع 
ويأمل الباحث أن يصاحب هذا املقرر تطبيق عملي حملاولة عالج بعض املشكالت املختـارة              

 .ية قبل العمل يف الواقع التعليميسة وتدريبات عملمن الواقع التعليمي ، حىت يكون هناك ممار
  

  : الدراسة ملقرر مشكالت تربوية جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 
اقترح بعض أفراد جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنا على النحو            

  :التايل 
  .الع على بعض املشكالت التربوية  املرحلة االبتدائية لالطدارس الزيارات امليدانية مل-1
  . املشكالت التربوية وحلها من منظور إسالمي -2
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  . مناذج من حلول املشكالت يف أنظمة تربوية أخرى -3
  

ميكن القول أن بعض هذه املفردات مناسبة أن تضمن يف تفاصيل املفردات املقترحة ،                
  . أنظمة تربوية أخرى مثل الزيارات امليدانية ، ومفردة مناذج من املشكالت يف

  
  

   التربية اإلسالمية: املقرر الثاين 
وهي قيمة عالية تؤكد موافقـة       ) 2.94(  هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل         
 كما أن االحنراف املعياري ملفردات هـذا        . الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمع

التربيـة  : هذه املفردات متثلت يف املوضوعات التالية     و. ) 0.38 – 0.13(املقرر تراوح بني    
مفهومهـا ، أهـدافها ،      ( والتربية اإلسـالمية     ) .مفهومها ، خصائصها ، أنواعها      (العامة  

و مصادر التربية اإلسالمية القرآن الكرمي والسنة النبويـة الـشريفة           ) . خصائصها ، أسسها    
  ، القـدوة ك التربية اإلسـالمية     أساليبو. ن  واإلمجاع واملصاحل املرسلة والقياس واالستحسا    

والتوجيه واملوعظة احلسنة والترغيب والترهيب واحملاورة واملناقشة واملمارسة  والقصة وضرب           
ووسائط التربية اإلسالمية  املسجد واألسرة واملدرسة واملعلم واتمع والنشاط واملنهج           . املثل  

اال الفكري والروحي واجلسدي وااالت الدينية       :وجماالت التربية اإلسالمية    . الدراسي    
ومناذج من  . وموضوع التربية اإلسالمية والتحديات املعاصرة كالعوملة واإلرهاب        . والدنيوية  

 مهمة جداً يف التربية الفكر التربوي عند علماء املسلمني ، وأبرز آرائهم التربوية وهذه املفردة 
. ماء اإلسالم جيد أن لديهم أفكاراً كثرية يف التربية والتعلـيم             فاملتتبع لتاريخ عل   اإلسالمية ، 

 من هذا املوضوع فاختصت بفقه التدريس عند        اًتناولت جزء ) هـ1424(ودراسة املالكي   
  .األئمة األربعة 

كان من   ) 2.98(    ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
كما يالحظ أن أدىن متوسط حـسايب بلـغ         . سالمية    جماالت التربية اإل  : نصيب موضوع   

وموضـوع  ،  وخصائـصها   ،   التربية مفهومها     :وكان من نصيب موضوعني مها     ) 2.91(
ـ        توسائط التربية اإلسالمية ، ولكن كل       عاليـة   اًا القيمتني األعلى واألدىن هي يف احلقيقة قيم
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  .مية املقترحة  الدراسة على مفردات مقرر التربية اإلسالجمتمعتؤكد موافقة 
 ،املفرداتاملقررات و أمهية هذه   و  احلالية ،  ويؤكد هذه النتائج اليت توصلت هلا الدراسة        

على أمهية تزويد املعلم خالل إعـداده بـأهم         ) هـ1413(ما توصلت له دراسة الغامدي      
 وما دلت عليه نتائج دراسة الزهراين وكسناوي      . خصائص نظام التربية والتعليم يف اإلسالم       

على حتقيق  برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات            ) هـ1413(
كما دلت نتائج دراسة الزهـراين      . املرتبطة باألصول اإلسالمية للتربية والتعليم بدرجة كبرية        

وكسناوي أيضاً على حتقيق  برنامج الدبلوم العام للتربية االسـتفادة لـدى املعلمـني مـن        
 دراسة الرويشد علـى     ؤكدوت.  علومات املرتبطة بأساليب التربية اإلسالمية  بدرجة كبرية         امل

كما دلـت   % . 92أمهية تعرف املعلم على تطور اجتاهات الفكر التربوي اإلسالمي بنسبة           
على أن مقرر التربية اإلسالمية  قد حقق فائـدة          ) هـ1423(أيضاً نتائج دراسة املطرودي     

ة جداً خالل دراستهم له يف برنامج اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني            للطالب بدرجة كبري  
وكل هذا يدل على أن مقرر التربية اإلسالمية هو مقرر مهـم            .  باململكة العربية السعودية    

جداً يف اإلعداد التربوي للمعلم ، وخاصة معلم التربية اإلسالمية الذي يعد القدوة يف التربية               
ربية احلقة السليمة هي تلك التربية املعتمدة على كتاب اهللا عز وجل وعلـى              فالت. اإلسالمية  

وكل معلم مهما كان ختصـصه حيتـاج إىل اإلملـام           . سنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم        
ـ      ، فهو القدوة لطالبه وهو مربٍ     بأساليب التربية اإلسالمية     .  هلـم    اً هلم قبل أن يكون معلم

قدمياً ملقرر على مناذج من الفكر التربوي لدى علماء املسلمني          ويرى الباحث أن حيتوي هذا ا     
، حىت ال يعتقد أحد أن التربية هي فكر حديث ، ونتاج مل تعرفه األمة اإلسالمية إال                 وحديثاً
وحىت يستطيع معلم التربية اإلسالمية ممارسة تربية طالبه بكل وضوح وعلى أسـس             . حديثاً  

ري معني للطالب املعلم بعد اهللا تعاىل يف تأصيل علم التربيـة            وهذا املقرر هو خ   . علمية أصيلة   
كمـا  . التأصيل الشرعي ، فهو يقدم التربية اإلسالمية مبفهومها الشامل جلميع جماالت احلياة             

أن هذا املقرر يستخدم وسائط تربوية متعددة تتناغم فيما بينها من أجل حتقيق هدف سامي                
 .سلم أال وهو إجياد املواطن الصاحل امل

  
  : الدراسة ملقرر التربية اإلسالمية جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 
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اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                
  :النحو التايل 

  . الدراسات التربوية اإلسالمية املقارنة -1
  .قف تربوية من السرية النبوية  موا-2
  .إلسالمي للعلوم التربوية والنفسية لتوجيه ا ا-3
  .فلسفة التربية اإلسالمية  -4
  . تاريخ التربية اإلسالمية ومؤسساا -5
  . تطبيقات التربية اإلسالمية يف احلياة اليومية -6
  

إن من الواضح أن أعضاء هيئة التدريس املختصني يرون أن ملقرر التربية اإلسـالمية                
ولكـن مـدة الربنـامج      . ملفردات املقترحة من قبلهم مفيدة      أمهية كبرية ، ولذلك كانت ا     

التربوي، وعدد ساعاته ، وعدد مقرراته ، ال تسمح بتقدمي كل ما هـو مفيـد يف التربيـة                   
اإلسالمية ، لذا حرص الباحث على أن حيتوي هذا املقرر أهم املفردات اليت سيحتاجها معلم               

كما أن بعض هذه املفردات م املختـصني        . ئية  التربية اإلسالمية يف تدريسه للمرحلة االبتدا     
وميكـن أيـضاً أن     . بالتربية العامة ، والتربية اإلسالمية وأصوهلا أكثر من أمهيتها لدى املعلم            

تقدم بعض هذه املفردات من ضمن مفردات مقررات أخرى يف اإلعداد الثقايف ، أو اإلعداد               
 من مفردات يف أداة الدراسة ، ويستفاد من         لذلك يرى الباحث االكتفاء مبا ورد     . األكادميي  

  .هذه اإلضافات كقراءات خارجية أو حبوث مقدمة يف هذا املقرر 
  
  

  البحث التربوي : املقرر الثالث 
وهذه قيمـة عاليـة      ) 2.94( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

 كما أن االحنراف املعيـاري      .ا املقرر    الدراسة على املفردات املقترحة هلذ     جمتمعتؤكد موافقة   
 وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات      )  .0.51 – 0.21(ملفردات هذا املقرر تراوح بني      

مفهومـه ،   (والبحث التربـوي    ) . مفهومه ، ميادينه ، وخطواته      ( البحث العلمي   : التالية  
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. )ي والوصفي وشبه التجرييب   لتارخيا( ومناهج البحث التربوي    ) . ميادينه ، أهدافه ، خطواته      
واملتغريات يف البحـث    . وجمتمع البحث والعينة    . وأدوات مجع املعلومات يف البحث العلمي       

والتحليل واملعاجلات اإلحصائية للبحـث     . والصدق والثبات يف البحث التربوي      . التربوي  
) . واملراجـع ج والتوصيات واملقترحـات     امللخص والنتائ ( وكتابة تقرير البحث    . التربوي  

وهذه اخلطة تغـين عـن      ) متطلب عملي يف هناية دراسة املقرر       ( وإعداد خطة حبث تربوي     
  .االختبار النهائي للمقرر 

كان مـن    ) 2.97(  ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
) 2.85(كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ        . جمتمع البحث والعينة    : نصيب موضوع   

 القيمتني األدىن واألعلى    كلتاو. التحليل واملعاجلات اإلحصائية    : وكان من نصيب موضوع     
،  %95يدل على املوافقـة بنـسبة       ) 2.85( ، حيث أن املتوسط       عالية قيماًهي يف األصل    

  . الدراسة على مفردات مقرر البحث التربوي جمتمعتؤكد موافقة و
 ة ما توصلت إليه دراسـة فـايز       لدراسة احلالية  اليت توصلت هلا ا    ويؤكد هذه النتائج  

كما أكدت  .  على أمهية دراسة مقرر البحث التربوي يف برنامج إعداد املعلم           ) هـ1413(
 كلتاو. أمهية معرفة املعلم مبناهج البحث وأساليبه       % 99بنسبة  ) م2002(دراسة الرويشد   

 التربـوي ملعلـم التربيـة       الدراستني تؤكد أن وجود هذا املقرر من ضمن مقررات اإلعداد         
ويرى الباحث أن وجود هذا املقرر ضروري جداً ملعلـم          . اإلسالمية هو أمر ضروري جداً      

التربية اإلسالمية فمن خالله يستطيع املعلم مواجهة املستجدات التربوية احلديثة عن طريـق             
، وحـىت   إجراء املزيد من الدراسة والبحث ملا ميكن أن يواجهه من صعوبات يف التـدريس               

. يتمكن أيضاً من تطوير نفسه ذاتياً عن طريق إجراء الدراسات واألحباث العلمية يف ختصصه               
كما أن هذا املقرر سيساعد معلم التربية اإلسالمية على اإلطالع على الدراسات واألحبـاث              

 يساعد وهذا املقرر. العلمية وتقيميها ومتييزها عن الكتابات األخرى القائمة على الرأي ارد 
فرصة للتطبيق العملـي    ال هاملعلم على تعلم كيفية استخدام األسلوب العلمي للبحث ، ويعطي         

 وتعترب   ،  بعمل خطة حبث تقدم يف هناية دراسة املقرر        همن خالل قيام  ، وذلك   خالل دراسته   
 .عوضاً عن االختبار النهائي له 
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  :بوي  الدراسة البحث الترجمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 
اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                

  :النحو التايل 
  .التوثيق للمراجع وحمركات البحث و التدرب على استخدام املكتبة -1
  . أخالقيات الباحث -2
  .  تقومي البحث التربوي -3
  .سالمي  تاريخ البحث التربوي يف مؤسسات التعليم الديين اإل-4
  ) .متطلب عملي (  نقد دراسة عملية منشورة -5
   .SPSS التحليل اإلحصائي وتدريبات على برنامج -6

يالحظ إن أغلب هذه املفردات م املختصني يف جمال البحوث العلمية ، أو طـالب                
الدراسات العليا ، وهي تصلح أن يتعلمها معلم التربية اإلسالمية وهو على رأس اخلدمـة ،                

كما أن بعض هذه املفردات سيتم تناوهلا ضمناً يف املفـردات           . ليس خالل مرحلة اإلعداد     و
وبعض املفـردات مفيـدة     . املقترحة من هذه الدراسة ، ولكنها ذكرت هنا بشكل مفصل           

  .للمعلم ، وحبذا دراستها يف الدورات التدريبية أثناء اخلدمة 
  

    التقومي التربوي : املقرر الرابع 
وهذه قيمة عالية تؤكد موافقـة       ) 2.93( توسط احلسايب اإلمجايل هلذا املقرر      بلغ امل   
 كما أن االحنراف املعياري ملفردات هـذا        . الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمع

:   وهذه املفردات متثلـت يف املوضـوعات التاليـة         )  .0.49 – 0.16(املقرر تراوح بني    
مفهـوم ،   ( والقياس  ) . مهيته ، أغراضه ، خصائصه ، وظائفه ، جماالته          مفهومه ، أ  ( التقومي  

وعالقـة الفـروق الفرديـة      . وعالقة األهداف التربوية بالتقومي التربوي      ) . أمهيته ، أنواعه    
والتقـومي  ) .  ، إعـدادها     خصائصها ، اسـتخداماا   ( وأدوات التقومي   . بالتقومي التربوي   

   .وتقومي التقومي. واستخدامات نتائج التقومي . والتقومي الشامل . املستمر
كان من ، و ) 2.97(  ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ   

مفهومه ، أمهيته ، أغراضه ، خصائـصه ،         ( موضوع التقومي   :  موضوعات هي    ةنصيب ثالث 
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، ) ا ، إعـدادها     خصائصها ، اسـتخداما   ( ، وموضوع أدوات التقومي     ) وظائفه ، جماالته    
،  ) 2.84( كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ        . وموضوع استخدامات نتائج التقومي     

 مل  جمتمع الدراسة تقومي التقومي ، والحظ الباحث أن بعض أفراد         : وكان من نصيب موضوع     
  القيمـتني األدىن   كلتـا و. يفهم معىن هذه املفردة وكتب جبوارها غري مفهوم هذا املصطلح           

  .واألعلى هي يف األصل قيماً عالية تؤكد موافقة جمتمع الدراسة على مفردات مقرر التقومي التربوي 
العديد من الدراسات العلميـة ،      احلالية   الدراسة   هذه النتائج اليت توصلت إليها    ويؤيد    

. على أن مادة التقومي مفيدة ملزاولة مهنة التدريس         ) هـ1413(فدلت نتائج دراسة حسن     
على أمهية دراسة مقرر التقـومي واملقـاييس        ) هـ1413(دلت نتائج دراسة فايزه     لك  وكذ

التربوية يف برنامج إعداد املعلم ، حيث أكدت دراستها على وجود بعض القـصور يف أداء                
على ) م2002(كما أكدت دراسة الرويشد وزمالئه      .  الطالب التدريسي يف جمال التقومي      

وأكدت أيضاً على أمهيـة     .  االعتبار عند تقومي أداء التالميذ       ضرورة وضع الفروق الفردية يف    
توفر الكفايات األدائية لدى املعلم يف جمال وضع االختبارات التحصيلية لقياس أداء التالميـذ              

كما أكدت أيضاً على أمهية توفر الكفايات األدائية لدى املعلم ، فيستفيد من نتائج االختبارات               . شفويا وحتريريا   
  .وكل نتائج هذه الدراسات توافق ما توصلت إليه الدراسة احلالية . سني التعلم ، وتفسري النتائج يف حت

نتائج دراسة العيسوي واخلوالدة    ما توصلت   على أمهية مقرر التقومي التربوي      مما يدلل   و   
على أن مستوى أداء املعلمات على املهارات التدريسية املتعلقة بتقومي الـدرس            ) م2005( 
برنـامج  اليت دلت على حتقيق     ) هـ1413(الزهراين وكسناوي   نتائج دراسة    و .ان عالياً   ك

الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات واملهارات املرتبطة بالتقومي بدرجة            
مات  برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلو          على حتقيق  كبرية ، وأيضاً    

إال أن الربنامج حقق االستفادة لدى      . املرتبطة بكيفية بناء االختبارات الدراسية بدرجة كبرية        
 ، وكل هذه    املتعلمني من املعلومات املرتبطة بكيفية تقومي التحصيل الدراسي بدرجة متوسطة         

يف نتائج هذه الدراسة توافق ما توصلت إليه الدراسة احلالية ، وأمهية وجـود هـذا املقـرر                  
على أن مستوى معلمـي     اليت دلت   ) هـ1424(نتائج دراسة سامل     ويؤيد ذلك     .الربنامج

 كانت بدرجة متوسطة يف      ، العلوم الشرعية يف حتقيق الكفايات التعليمية يف برنامج إعدادهم        
 وبدرجة متوسطة يف جمال بنـاء االختبـارات         ،جمال اإلملام بالطرق املختلفة للتقومي التربوي       
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وأيضاً دلت نتائج دراسة بادغشر     .  لتقومي حتصيل الطالب يف مواد العلوم الشرعية         التحصيلية
على أن املهارات التدريسية ملعلمي العلوم الشرعية متحققة بدرجة متوسطة يف           ) هـ1422(

، وهذا يوافق ما توصـلت إليـه الدراسـة          جمال صياغة أسئلة االختبارات وأساليب التقومي       
ويأمل الباحث أن تكون مـواد اإلعـداد        . دات ضمن هذا املقرر     بضرورة وجود هذه املفر   

  مقرر هلذا يعد . بدرجة عالية دائماً     التربية والتعليم    بوي حتقق أهدافها وميكن توظيفها يف     التر
فاملعلم .  من املقررات املهمة يف برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية            التقومي التربوي 

 هو   ،  عمله ال يستطيع أن يقيم   أو  ،  عاماً كامالً وال يستطيع أن يقيم طالبه        طالبه  علم  الذي ي 
معلم ال يعتمد عليه يف تربية وتعليم الطالب ، وهو معلم ال ميكن الوثوق بالنتائج اليت يقدمها                 

  للطالب ادين ، ويسبب عدم االحترام له لدى الطالب         اًوهذا يسبب إحباط  . يف هناية العام    
املهملني الذين قد تسجل هلم الدرجات العالية من قبـل          من الطالب   حىت  ، و  نهماتهدين م 

وكم من طالب جمد وذكي تعـرض       . املعلم الذي ال يعرف كيف يقيم طالبه بشكل سليم          
يأمل الباحث أن يستفيد معلم التربية      و.  للظلم من قبل معلم ال يعرف أصول التقومي التربوي          

التربوي عن طريق استخدام نتائج التقـومي يف حتـسني العلميـة             مقرر التقومي    مناإلسالمية  
وهنا تكمن أمهية مفردة تقـومي      . التعليمية ، وأن يستفيد منه يف تقومي نفسه وعمله التعليمي           

 . أسلوب تقومي الطالب حيتاج إىل مراجعة وتقومي بشكل مستمرف  ،التقومي
  :التقومي التربوي  الدراسة ملقرر جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 

 اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنا علـى النحـو                 
  :التايل 

  . تقومي اإلنسان يف اإلسالم -1
  . االختبارات اإللكترونيةو إعداد االختبارات التحصيلية املقننة -2
  . التقومي الذايت -3
  . تصحيح وحتليل نتائج االختبارات -4
  . أخطاء وصعوبات التقومي -5
  .  لعملية التقومي ة عمليات تطبيق-6
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ميكن القول أن بعض هذه املفردات م املختصني يف التقومي وتفيدهم ، أكثر من املعلم      
وأما . كما أن بعضها سيتم تغطيتها ضمناً يف املفردات احلالية املقترحة           . يف املرحلة االبتدائية    
ونية فهي جيدة ، ولكن ينبغي عدم املغاالة يف إدخال احلاسـب اآليل يف              االختبارات اإللكتر 

. كل شيء بالعملية التعليمية حىت ال ينخفض مستوى الطالب يف اجلوانب الكتابية ، واللغوية 
  .كما أن التطبيقات العملية للتقومي مهمة جداً يف ممارسة ما يتعلمه الطالب املعلم 

  
  

  ملدرسية اإلدارة ا:املقرر اخلامس 
وهذه قيمة عاليـة    ،   ) 2.93( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

كما أن االحنراف املعيـاري     .  الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمعتؤكد موافقة   
وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات     . )  0.45 – 0.24(ملفردات هذا املقرر تراوح بني      

ووظـائف  ) . مفهومها ، أهـدافها  ( واإلدارة املدرسية  . مبادئ القيادة يف اإلسالم     : ة  التالي
وأمنـاط اإلدارة   . ومسؤوليات مدير املدرسة    . ومهارات اإلدارة املدرسية    . اإلدارة املدرسية   

واللوائح اإلدارية املدرسـية باململكـة      . واالجتاهات احلديثة يف اإلدارة املدرسية      . املدرسية  
  .عربية السعودية ال

كان مـن    ) 2.96(  ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
كما يالحظ أن أدىن متوسط حـسايب بلـغ         . مهارات اإلدارة املدرسية    : نصيب موضوع   

 القيمـتني األدىن    كلتاو. مبادئ القيادة يف اإلسالم     : وكان من نصيب موضوع      ) 2.87(
 الدراسة على مفردات مقـرر اإلدارة       جمتمع عالية تؤكد موافقة     قيماً واألعلى هي يف األصل   

  .املدرسية 
 العديد من الدراسات العلميـة ،        احلالية ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة        

على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلـة إعـداده          ) م2000(فلقد أكدت دراسة طنش     
على أمهية توفر املعرفة لدى     ) م2002( الرويشد وزمالئه    وأكدت دراسة . اإلدارة املدرسية   

أن ) هـ1423(ودلت أيضاً نتائج دراسة املطرودي      % . 83املعلم بوظائف اإلدارة بنسبة     
مقرر إدارة مدرسية قد حقق فائدة للطالب بدرجة كبرية خالل دراستهم لـه يف برنـامج                
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ليت رأت ضرورة وجود هـذا املقـرر        وهذا يتفق مع نتائج هذه الدراسة ا      . اإلعداد التربوي   
  .ضمن مقررات اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية 

على حتقيق برنامج الدبلوم    ) هـ1413(كما دلت نتائج دراسة الزهراين وكسناوي       
ومبهام مـدير   ،  العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات املرتبطة باإلدارة التربوية           

،  وبدرجة متوسطة للمعلومات املرتبطة مبواصفات املـدير النـاجح            ، جة كبرية املدرسة بدر 
) م2005(أكدت دراسة العيسوي واخلوالـدة      كذلك  و. ومبعرفة لوائح وتنظيمات املدرسة     

،  مجيع املهارات التدريسية اخلاصة بإدارة الفصل        يفعلى أن مستوى أداء املعلمات كان عاليا        
املعلم حيتاج غالباً إىل اإلملام بوظـائف       ف. لت إليه الدراسة احلالية     وهذه النتائج توافق ما توص    

 تسلم قيـادة ذلـك    ته يف  ألنه حيتاجها يف حالة رغب      ، ومهام مدير املدرسة  ،  اإلدارة املدرسية   
    كما يأمل الباحث أن يطلـع      . دمج العلم اإلداري باخلربة العملية      الصرح التربوي ، فعندها ي

 على اللوائح واألنظمة اإلداريـة       ، علم التربية اإلسالمية بشكل خاص    وم،  املعلم بشكل عام    
واألنظمـة  ،  باململكة العربية اإلسالمية ، حىت يكون على علم ومعرفة جبميـع التطـورات              

فيحفظ نفسه قبل أي شيء آخر من أي مسئولية نظامية قد           ،   والتعاميم اجلديدة     ، والتعليمات
ويف نفس الوقت يكتسب    . عامله مع الطالب أو يف تدريسه       إذا ارتكب خمالفة يف ت    ،  تلحق به   

إعمـال إداريـة يف     ب  القيام أو،  خربة إدارية حيتاج هلا مستقبالً إذا مت ترشيحه إلدارة املدرسة           
كما أن هذا املقرر يبني للمعلم حقوقه وواجباته ، واحلقـوق والواجبـات             . اال التربوي   

 .املترتبة عليه 
  

  : الدراسة ملقرر اإلدارة املدرسية جمتمعرحة من قبل مفردات إضافية مقت
  اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنا على النحـو                

  :التايل 
 .إدارة مدرسة املستقبل  - 1
 .  التقومي يف جمال اإلدارة املدرسية  - 2
 .  وظائف املعلم اإلدارية  - 3
 . اإلدارة اإللكترونية  - 4
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 .الت اإلدارة املدرسية باململكة العربية السعودية   مشك - 5
 .  مناذج تطبيقية يف اإلدارة املدرسية  - 6
  .   جتارب عاملية يف اإلدارة املدرسية  - 7

إن املفردات املقترح إضافتها هلذا املقرر تدل بال شك إن اإلدارة املدرسة مهمة جـداً               
اإلعداد بكل شيء مهم ، بل البـد        ولكن ال ميكن إثقال كاهل برنامج       . يف برنامج اإلعداد    

مث البد من مراعاة قضية مهمة جـداً ، وأال وهـي أن هـذه               . من احلرص على األهم أوالً      
املقررات وهذه املفردات إمنا هي مفاتيح للعلم ، وليست كل العلم ، لذا املعلم يتعلم كيـف                 

. يادة علمـه فيهـا      حيصل على هذه العلوم ، وما هي أدواته ، ومن مث تعطى له احلرية يف ز               
وميكن االستفادة من هذه املفردات يف القراءات اخلارجية ، ويف البحوث ضـمن متطلبـات               

كما جيدر القول أن بعض هذه املفردات سيتم تغطيتها ضمناً يف املفردات املقترحـة              . املقرر  
ملـستقبل  وبعض هذه املفردات جدير أن يتعلمها املعلم أثناء اخلدمة كإدارة مدارس ا           . حالياً  

  .واإلدارة اإللكترونية والتجارب العاملية يف اإلدارة املدرسية 
  
  
  

  علم النفس التربوي : املقرر السادس 
وهذه قيمة عاليـة تؤكـد       ) 2.92(  إن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل          
عياري ملفردات  كما أن االحنراف امل   .  الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمعموافقة  

:  وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات التاليـة        . )  0.44 – 0.18(هذا املقرر تراوح بني     
تـصنيفها ، مـستوياا ،      ( ، واألهداف التربويـة     ) ماهيته وجماالته   ( علم النفس التربوي    

هيتـه ،   ما( والتعلم  ) . مكوناا ، تصنيفها ، صياغتها      ( واألهداف السلوكية   ) . صياغتها  
والعمليات العقلية املتصلة   . و مناذج من نظريات التعلم      ). أهدافه ، دوافعه ، شروطه ، مبادئه        

و الفروق الفردية وعالقتها    ) . اإلدراك والتفكري والذكاء واالبتكار والتذكر والنسيان     (بالتعلم  
  .وخصائص املعلم الفعال .  وانتقال أثر التعلم .بالتعلم 

كان مـن    ) 2.97( متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ         ويالحظ أن أعلى    
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اإلدراك والتفكري والـذكاء واالبتكـار      (العمليات العقلية املتصلة بالتعلم     : نصيب موضوع   
وكان من نصيب    ) 2.88( كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ        ) . والتذكر والنسيان 

 كلتـا يالحـظ أن    و .)  ، صـياغتها     مكوناا ، تصنيفها  ( األهداف السلوكية   : موضوع  
 الدراسة على   جمتمع عالية تؤكد موافقة     قيماًالقيمتني األدىن واألعلى هلذا املقرر هي يف األصل         

   .مفردات مقرر علم النفس التربوي 
وهذه النتائج اليت تدل على أمهية دراسة املعلم هلذا املقرر تؤيدها نتـائج الدراسـات                 

على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلة       ) م2000( دراسة طنش    فأكدت: العلمية التالية   
على أمهية دراسة مقرر    ) هـ1413(ودلت أيضاً دراسة فايزه     . إعداده علم النفس التربوي     

) هـ1423(كما دلت نتائج دراسة املطرودي      . علم النفس التربوي يف برنامج إعداد املعلم        
دة للطالب بدرجة كبرية خالل دراستهم له يف        على أن مقرر علم النفس التربوي قد حقق فائ        

 اتفقت مع هذه الدراسة على ضرورة وجـود          الثالث الدراسات ف .برنامج اإلعداد التربوي    
  .مقرر يف برنامج اإلعداد التربوي يتناول علم النفس التربوي 

 مقرر علم النفس التربوي     اءكما أكدت العديد من الدراسات العليمة أيضاً أمهية احتو        
ففي جمال صـياغة األهـداف      . وضوعات تتناول األهداف التربوية والتعليمية والسلوكية       مل

على أن مستوى معلمي العلوم الـشرعية       ) هـ1424(فدلت نتائج دراسة سامل     ،   السلوكية
 يف جمـال حتديـد       ، يف حتقيق الكفايات التعليمية يف برنامج إعدادهم كانت بدرجة متوسطة         

 وهذا يتفق مع هذه الدراسة اليت ترى        .ذا يستدعي زيادة االهتمام ا      األهداف التعليمية ، وه   
ضرورة وجود مفردات عن األهداف التربوية واألهداف السلوكية ، وأن يتم تناوهلا بـشكل       

 برنـامج   على حتقيـق  ) هـ1413(راين وكسناوي    نتائج دراسة الزه   كما أكدت . واضح  
واملرتبطـة  ،  مني من املعلومات املقدمة يف الربنـامج        الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعل     

بأهداف التعليم بدرجة كبرية ، وكذلك باملوضوعات املتعلقة بعالقـة األهـداف العامـة              
 دراسـة الرويـشد      أيضاً كما أكدت . ، وهذا يؤيد نتائج هذه الدراسة       باألهداف اخلاصة   

 لصياغة األهداف التعليمية بشكل على توفر الكفايات األدائية لدى املعلم) م2002(وزمالئه 
نتـائج دراسـة بادغـشر      ويؤيد ما توصلت إليه هذه الدراسة توافقها مع         . واضح وحمدد   

ة ملعلمي العلوم الشرعية متحققة بدرجة متوسطة يف        يعلى أن املهارات التدريس   ) هـ1422(
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بشكل أكثر  وهذا يتطلب التركيز على األهداف السلوكية       . جمال كتابة األهداف السلوكية     
 يف جمـال اسـتخدام       الـسليم  عمليالتطبيق  ال املعلم إىل حتقيق     ، من أجل أن يصل    وضوحاً  

فمعلم التربية اإلسالمية إذا كان ال يعرف ما هـي األهـداف الـيت              . األهداف السلوكية   
  مـشكلة   تعترب من خالل تدريسه هلم مقررات التربية اإلسالمية فهذه       ،  سيحققها يف تالميذه    

 أن ال يعرف معلم التربية اإلسالمية كيـف يـصيغ            مشكلة وال يقل عنها خطورة    ،   خطرية
وترجع املـشكلة يف    .  مدى حتققها     ، أو كيف حيكم على     بطريقة علمية السلوكية  األهداف  

ذلك إىل عدم االهتمام الكايف ذا املوضوع يف برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية سواء من               
ملية ، وتسعى هذه الدراسة إىل التأكيد على االهتمام باألهداف العامة           الناحية النظرية أو الع   
 أن يتم تناول هذا املوضوع يف مقرر        جمتمع الدراسة قترح بعض أفراد    وا .واألهداف السلوكية   

، احث يرى أن وجوده سيكون هنا أفضل      ، ولكن الب  ) 1(طرق تدريس التربية اإلسالمية رقم      
) 1(له علمياً ، وأما يف مقرر طرق تدريس التربيـة اإلسـالمية             ألنه يف هذا املقرر يتم تأصي     

فحىت ال يكون هناك تكرار أو إثقال  . فسيكون التطبيق العملي الستخدام األهداف السلوكية       
، لذا من األفضل أن يتعلم املعلم يف هذا املقرر األهـداف            ) 1(على مقرر التربية اإلسالمية     

  ) .1(يف مقرر طرق التدريسالسلوكية بشكل شامل ، مث يطبقها 
ويف جمال موضوعات التعلم ونظرياته ومبادئه فقد اهتمت العديد مـن الدراسـات             

على أمهية تـوفر    % 65بنسبة  ) م2002(فأكدت دراسة الرويشد    . العلمية ذه املفردات    
كما أكدت علـى أمهيـة تـوفر        . ومبادئه لدى املعلم    ،  ووسائله  ،  كفايات اإلملام بالتعلم    

أن يستطيع  و. واحلديثة  قدمية  يتعرف على قوانني التعلم ال    ، لكي   ايات املعرفية لدى املعلم     الكف
حيلل مناذج التعلم احلديثة وتطبيقاا يف الصف الدراسي ، وأكدت أيضاً على أمهية تـوفر               أن  

عن الكفايات املعرفية لدى املعلم فيتعرف على اجلوانب احلركية والعقلية واالنفعالية املسئولة            
 ، وكل هذا يوافق ما توصلت إليه هذه الدراسة من ضرورة االهتمام مبفردات لـتعلم                التعلم

على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلة       ) م2000(أكدت دراسة طنش    كما   . ونظرياته
وهذا يتفق مع هذه الدراسة اليت رأت أمهية تناول هذا املوضـوع يف           . إعداده نظريات التعلم    

على حتقيـق  برنـامج      ) هـ1413( دلت نتائج دراسة الزهراين وكسناوي       كما. الربنامج  
الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات املرتبطة بأنواع الـتعلم بدرجـة              
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متوسطة ، ودلت أيضاً على حتقيق  برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني مـن                
، وهـذا يوافـق مـا       لية التعليمية بدرجة متوسطة     ميعة الذكاء يف الع   املعلومات املرتبطة بطب  

علـى أن مـستوى     ) هـ1424(كما دلت نتائج دراسة سامل      . توصلت إليه هذه الدراسة     
 بدرجة أقل من    برنامج إعدادهم كان  معلمي العلوم الشرعية يف حتقيق الكفايات التعليمية يف         

داخـل الفـصل    ،  ات التعليم والتعلم املختلفة      يف جمال القدرة على توظيف نظري       ، املتوسط
زيادة التركيز على موضوعات الـتعلم يف       يف هذه الدراسة أن يتم      ويأمل الباحث   . الدراسي  
.  فال يكفي توظيف نظريات التعلم يف التدريس بدرجة متوسطة أو أقل من ذلك           ، هذا املقرر 

الدرجة الضعيفة وهـذا    س بعدها إال    ولي،  فالدرجة املتوسطة تعين أن املعلم على حافة اخلطر         
ومهنة التعلـيم تعـىن     . ضعف يف مستوى التالميذ التربوي والعلمي       يعين أنه سيكون هناك     

مـن   معلم التربية اإلسالمية      ، ومن الضروري جداً أن يتمكن      بشكل أساسي بتعليم الطالب   
  ،   ودوافعـه   ، ونظرياتـه ،  طالبه ، وهذا ال يتأتى إال مبعرفته ملاهية التعلم          تقدمي أفضل العلم ل   

ولن يكون ذلك إال بزيادة االهتمام مبوضوع التعلم        . فيستثمرها بطريقة صحيحة يف تدريسه      
  .ونظرياته وتطبيقاته التربوية 

 ويف جمال موضوع الفروق الفردية أيدت العديد من الدراسات العلمية أمهية تنـاول             
بنسبة ) م2002(راسة الرويشد وزمالئه    فأكدت نتائج د  . هذا املوضوع خالل إعداد املعلم      

أكدت دراسة الغامدي   كذلك  و. أمهية متكن املعلم من كفاية اإلملام بالفروق الفردية         % 99
وما تقتضيه من   ،  على أمهية التركيز على الفروق الفردية يف برامج إعداد املعلم           ) هـ1413(

.  ما توصلت إليه هذه الدراسـة        ، وكل هذا يوافق   تنويع وتعديل يف أساليب العملية التربوية       
ة ملعلمـي العلـوم     يعلى أن املهارات التدريس   ) هـ1422(كما دلت نتائج دراسة بادغشر      
ودلت .  يف جمال مراعاة الفروق الفردية أثناء طرح األسئلة  ،الشرعية متحققة بدرجة متوسطة

وم العام للتربية   على حتقيق برنامج الدبل   ) هـ1413(أيضاً نتائج دراسة الزهراين وكسناوي      
ومراعاة الفروق الفردية يف    ،  االستفادة لدى املعلمني من املعلومات املرتبطة بالفروق الفردية         

مبدأ االهتمام بـالفروق    ف.  ، وهذا يوافق ما توصلت إليه هذه الدراسة          التعليم بدرجة كبرية    
املستوى يف الفهـم    الفردية هو مبدأ مهم يف التربية والتعليم ، فليس كل الطالب على نفس              

وهذا يتطلب وعي املعلم بالفروق الفردية بني طالبه ، والتعامل معهـا بطريقـة              . واإلدراك  
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علمية صحيحة فال يستجيب للطالب األعلى ذكاء ويهمل اآلخرين وال يركز على اآلخرين             
  .فيمل الطالب الذكي 

 االستغناء عنه أبداً    وميكن القول أن مقرر علم النفس التربوي مقرر مهم جداً ال ميكن             
بل يتطلب مزيداً من االهتمام وإعطائـه       . يف برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية        

 .الزمن الكايف من الساعات التدريسية 
  

  : الدراسة ملقرر علم النفس التربوي جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 
ت أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى         اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردا       

  :النحو التايل 
  .يف جمال التدريس التربوي  تطبيقات تربوية لعلم النفس -1
  . آراء بعض علماء املسلمني حول مبادئ التعلم -2
  ) .مفهومه وعناصره (  املوقف التربوي -3
  . خصائص املتعلم -4
  . العوامل املؤثرة يف السلوك اإلنساين -5
  .ات الذكاء  اختبار-6

 نبعت من حرص املختصني على توفري اإلعداد التربوي         يالحظ أن هذه اإلضافات     
ولكن من الـصعوبة مبكـان أن       . اجليد للمعلم خالل فترة وجوده يف كليات املعلمني         

، رص الباحث على التركيز على األهـم      لذلك ح . حيتوي هذا املقرر كل هذه املفردات       
كما أن بعض هـذه     . اإلسالمية بشكل واضح يف أدائه ملهنته       وعلى ما يفيد معلم التربية      

   . كاالختباراتاملفردات سيتم تغطيتها يف مقررات أخرى يف الربنامج
  
  

   علم نفس النمو: املقرر السابع 
  ، وهذه قيمة عاليـة    ) 2.92( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

 كما أن االحنراف املعيـاري      .ملفردات املقترحة هلذا املقرر      الدراسة على ا   جمتمعتؤكد موافقة   
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 وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات      )  .0.43 – 0.26(ملفردات هذا املقرر تراوح بني      
) . خصائصه ، قوانينه ، أسـبابه       ( والنمو  ) .  مفهومه ، أمهيته    ( علم نفس النمو    :  التالية  

. ومناذج من نظريـات النمـو       . وامل املؤثرة يف النمو     والع. والطرق العلمية لدراسة النمو     
ومـشكالت الطفولـة    ) . ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشد      (ومراحل النمو   

  .املرتبطة مبظاهر النمو واملؤثرة على التعلم 
كـان   ) 2.96(  كما يالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ            

وموضوع العوامل املؤثرة يف    ) مفهومه ، أمهيته    ( علم نفس النمو    : ني مها   من نصيب موضوع  
: وكان من نـصيب موضـوع        ) 2.89(كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ        . النمو  
 قيمـاً  القيمتني األدىن واألعلى هي يف األصل        كلتاو)  . خصائصه ، قوانينه ، أسبابه      (النمو  
واقترح الـبعض   . راسة على مفردات مقرر علم نفس النمو         الد جمتمعتؤكد موافقة   و  ، عالية

وال يرى الباحـث    .تغيري مسمى املقرر إىل علم نفس التطور أو علم نفس الطفولة واملراهقة             
  .مشكلة يف ذلك فالعربة باملضمون 

 تؤيدها نتائج العديد مـن الدراسـات         احلالية  الدراسة اوهذه النتائج اليت توصلت هل      
على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلة إعداده ) م2000( دراسة طنش   العلمية ، فأكدت  
على ضرورة تزويد املعلم    ) هـ1413( أكدت دراسة الغامدي    كذلك  و. علم نفس الطفل    

وكـذلك   .  ومعرفة خصائص كل مرحلة خالل مرحلة إعداد املعلم   ، بدراسة النمو ومراحله  
علم نفس النمو قد حقق فائدة للطالب       على أن مقرر    ) هـ1423(نتائج دراسة املطرودي    

، وكل نتائج هذه الدراسـات      بدرجة كبرية خالل دراستهم له يف برنامج اإلعداد التربوي          
ومن الدراسات اليت وافقت نتائج هـذه الدراسـة ،          . توافق ما توصلت إليه الدراسة احلالية       

ات املعرفيـة لـدى     فر الكفاي على أمهية تو  اليت أكدت   ) م2002(دراسة الرويشد وزمالئه    
وكذلك . حلل املشكالت عند الطالب مثل مشكالت التكيف االجتماعي والنفسي          املعلم،  

على حتقيق  برنامج الدبلوم العـام       اليت دلت   ) هـ1413(نتائج دراسة الزهراين وكسناوي     
تفادة  االسو. للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات املرتبطة مبراحل النمو بدرجة كبرية            

بدرجة متوسطة يف كل من املعلومات املرتبطة خبصائص النمو لدى الطالب ، واملعلومـات              
 ، وهذا يوافق ما توصلت إليـه الدراسـة          املرتبطة بالعوامل املؤثرة يف النمو بدرجة متوسطة      
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يف إعداد معلم املرحلـة     ة كبرية    أمهي  له ويرى الباحث أن مقرر علم نفس النمو تربز        . احلالية
الـيت  ، و بتدائية بشكل خاص ، ألن املرحلة االبتدائية هي املرحلة التأسيسية لدى املـتعلم              اال

فمن املهم جداً دراسة املعلم بشكل عام ومعلم التربية         . ستعتمد  عليها بقية املراحل التعليمية       
ومشكالت النمو  ،   وخصائصه ونظرياته    ،اإلسالمية بشكل خاص ملراحل النمو لدى املتعلم        

 وحىت يقدم املادة    ،حىت يتمكن املعلم من مراعاة كل مرحله خالل تدريسه          ،   املتعلمني   لدى
ولذلك من اخلطأ أن يعد معلم للتـدريس يف         . العلمية بأسلوب مناسب لكل مرحلة عمرية       

املرحلة املتوسطة أو الثانوية مث يحول للتدريس يف املرحلة االبتدائية مباشرة دون املرور بـأي               
ومن الفوائد اليت ميكن أن جينيها معلم التربية        . ربوية تراعي طبيعة املرحلة االبتدائية      دورات ت 

اإلسالمية من خالل دراسته هلذا املقرر أن يعود طالبه على العبادات يف كـل صـف مـن                  
الصفوف الدراسية كصالة الفرض للصف األول والثاين والثالث والسنن وصـيام رمـضان             

واخلامس والسادس ، ويكون ذلك حبسب خصائص النمو لكل صف          وصيام التطوع للرابع    
  . دراسي باملرحلة االبتدائية 

  
  
 

  : الدراسة ملقرر علم نفس النمو جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 
اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                   

  :النحو التايل 
  .الفروق البينية بني التالميذ  عالقة النمو ب-1
  . اإلسالم والنمو اإلنساين -2
  . الطفل للتعلم ت استعدادا-3
  . دور املدرسة يف التعامل مع احتياجات النمو -4
  . النمو النفسي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية -5
  . أثر خصائص النمو على عملية التعلم -6
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ية ملعلم التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ،        يالحظ أن بعض هذه املفردات هلا أمه        
ولكن يفضل دراستها من خالل الدورات التدريبية أثناء اخلدمة ، حىت ال يقل برنامج اإلعداد               

كما أن بعض املفردات سيتم تغطيتها ضمناً يف نفس مفردات املقـرر            . باملقررات واملفردات   
  .احلايل ، أو مقررات أخرى يف الربنامج 

  
    : املقرر الثامن 

  التوجيه واإلرشاد الطاليب 
ويعترب هذا هو أقـل      ) 2.91( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

واملقترحة لربنامج اإلعداد التربوي    ،  متوسط حصل عليه مقرر من بني مجيع املقررات ككل          
يف يعتـرب   ) 2.91( أن متوسط يبلـغ      إال. ملعلم التربية اإلسالمية واملقدمة من مجيع األقسام        

.  الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقـرر         جمتمع تؤكد موافقة     ،  قيمة عالية  نفس الوقت 
وهـذه  . )  0.50 – 0.29(كما أن االحنراف املعياري ملفردات هذا املقرر تراوح بـني           

. )ه ، أمهيتـه ،أهدافـه     مفهوم( التوجيه واإلرشاد   :  املفردات متثلت يف املوضوعات التالية      
ونظريـات التوجيـه    . وأسس التوجيه واإلرشـاد     . ومبادئ التوجيه واإلرشاد يف اإلسالم      
وطـرق مجـع    . وميادين التوجيه واإلرشاد الطاليب     .  واإلرشاد الطاليب وتطبيقاا التربوية     

مـاعي  الفـردي واجل  ( وعمليات اإلرشاد   . املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب       
وأدوار الفئات املشاركة يف عملية التوجيـه واإلرشـاد         ) . واملباشر وغري املباشر والسلوكي     

  . وبرامج التوجيه واإلرشاد الطاليب املقدمة يف املرحلة االبتدائية . الطاليب 
كان مـن    ) 2.95( ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           

كما يالحـظ أن أدىن     )  . مفهومه ، أمهيته ،أهدافه     ( إلرشاد    التوجيه وا : نصيب موضوع   
أدوار الفئات املشاركة يف عملية     : وكان من نصيب موضوع      ) 2.85( متوسط حسايب بلغ    

تؤكد و  ،  عالية قيماً القيمتني األدىن واألعلى هي يف األصل        كلتاو. التوجيه واإلرشاد الطاليب    
  .قرر التوجيه واإلرشاد الطاليب  الدراسة على مفردات مجمتمعموافقة 
العديد من الدراسات العلميـة ،      احلالية  ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة          

على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلـة إعـداده          ) م2000(فلقد أكدت دراسة طنش     
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ـ    ) هـ1423(دلت نتائج دراسة املطرودي     كما  . اإلرشاد النفسي    ه على أن مقرر التوجي
واإلرشاد الطاليب قد حقق فائدة للطالب بدرجة كبرية خالل دراستهم له يف برنامج اإلعداد              

على حتقيق برنامج   ) هـ1413( دلت نتائج دراسة الزهراين وكسناوي        وكذلك .التربوي  
 وأمهيته   ، الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات املرتبطة باإلرشاد الطاليب          

على حتقيق  برنـامج     كما دلت أيضاً     .واإلرشاد الطاليب بدرجة متوسطة     ،  سس التوجيه   وأ
الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات املرتبطة بكيفية تشخيص ومعاجلة            

، وكل هذه الدراسات توافق ما توصلت إليه الدراسـة          مشكالت الطالب بدرجة متوسطة     
وجود مقرر اإلرشاد والتوجيه الطاليب ضمن مقـررات برنـامج اإلعـداد            احلالية من أمهية    

على أمهية توفر الكفايات املعرفية     ) م2002(كما أكدت دراسة الرويشد وزمالئه      . التربوي  
 سلوكيات التالميذ ، وعلى أمهية رصد السلوك        ثرة يف لدى املعلم لكي يقَوم دور العوامل املؤ      

تتفق مع نتائج الدراسة احلاليـة        ، وهذه الدراسة     ب موضوعي   املنحرف عند التالميذ بأسلو   
 برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية على مقرر التوجيه واإلرشـاد           اءاليت أكدت على احتو   

  ، وقد يعتقد البعض أن التوجيه واإلرشاد الطاليب هو من صميم أعمال معلم آخر            . الطاليب  
آخر ، ولكن يرى الباحث أن هذا املقرر        إعداد  امج  وهو املشرف الطاليب الذي يعد وفق برن      

فمعلـم  ! . فما بالك مبعلم التربية اإلسـالمية       ،  ال يستغين عنه أي معلم مهما كان ختصصه         
 ذلك ألن    ، التربية اإلسالمية يعد من أكثر املعلمني احتياجاً لدراسة التوجيه واإلرشاد الطاليب          

 فيعلمهم األخالقيات والـسلوكيات      ، سيات التالميذ طبيعة املواد اليت يدرسها تتعامل مع نف      
احلسنة ، وحياول أن يعاجل السلوكيات اخلاطئة بالتوجيه الرباين ، وقدوم يف ذلك رسول اهللا               

وشعارهم الرمحة بني مجيع أفراد األمة اإلسالمية ، فلقد قال الرسـول            . صلى اهللا عليه وسلم     
 توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى        مثل املؤمنني يف   ((: صلى اهللا عليه وسلم     

وهذا املقرر يساعد معلم التربيـة       " . )1( ))منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى       
اإلسالمية على استخدام األساليب املناسبة للتوجيه واإلرشاد كل حسب حالته ، فيـستخدم             

 .أسلوب الترغيب والترهيب 
  

                                                 
   .9 ، ص 8ج.  مرجع سابق )هـ1407 ( العسقالين ، ابن حجر ،) 1
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  : الدراسة ملقرر التوجيه واإلرشاد الطاليب جمتمعة من قبل مفردات إضافية مقترح 
 اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنا علـى النحـو                 

  :التايل 
  . العالقة بني التربية اإلسالمية والتوجيه واإلرشاد الطاليب -1
  . إجراءات اإلرشاد الطاليب وخطواته -2
  .العملية اإلرشادية وأخالقياا  متطلبات -3
  . توظيف التقنية احلديثة يف التوجيه واإلرشاد -4
  . معوقات التوجيه واإلرشاد يف املرحلة االبتدائية -5
  . تدريبات عملية على دراسة حالة -6
  

بعض من هذه املفردات ميكن تغطيته ضمناً يف بعض املفردات املقترحة هلذا املقـرر ،                 
وبعض . يهم املختصني بالتوجيه واإلرشاد أكثر من املعلمني حبكم التخصص          كما أن بعضها    

املفردات يقترح الباحث أن يقدم للمعلم يف التدريب أثناء اخلدمة ، فمن الصعوبة مبكـان أن                
  .يتم دراسة أغلب العلم يف التوجيه واإلرشاد يف مقرر واحد ، لذا مت التركيز على األهم أوالً 

  

   السؤال الثاني إجابة: ًثانيا 
  

والـيت ميكـن    ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية           : 2س
وطرق التدريس والتربية امليدانية يف كليـات املعلمـني وفـق            من قبل قسم املناهج      تقدميها

لتربيـة  االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس بكليـات ا              
  وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية  ؟

  

 هذا السؤال قام الباحث بأخذ أراء أعضاء هيئة التـدريس يف كليـات               عن ولإلجابة
التربية وكليات املعلمني يف قسم املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية حـول املقـررات              

  .  الدراسة على أداة الدراسة تمعجمومت ذلك من خالل استجابات . واملفردات املقترحة 
 يوضح متوسطات املقررات املقدمة من قسم املناهج وطـرق           )13( رقم   اجلدول   
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  .التدريس  
  

  متوسطات املقررات املقدمة من قسم املناهج وطرق التدريس  ) 13( جدول 

ترتيب املقرر يف 
  االستبيان

ترتيب املقرر حبسب 
املتوسط احلسايب 

  للمقرر
املتوسط   املقررات

  احلسايب

  2.94  )1(التربية اإلسالمية  تدريس طرق 1 2
  2.94  )2(التربية اإلسالمية  تدريس طرق 2 3
  2.94  امليدانيةتربية 3 5
  2.93   االبتدائيالتعليم مناهج 4 1
ـة         5 4 قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسـالمية باملرحل

  االبتدائية
2.92  

  2.93   اإلمجايل 

  
للمقررات املقترح تقدميها مـن قـسم       نتائج االستجابات   ) 13(اجلدول رقم   ويبني   

سط عايل القيمة يـدل     وهو متو  ) 2.93(  ، فبلغ املتوسط اإلمجايل      املناهج وطرق التدريس  
 على وجود هذه املقررات كجزء من برنامج اإلعداد التربوي ملعلم على موافقة جمتمع الدراسة 

وحـصلت  . ذه املقررات من قبل قسم املناهج وطرق التدريس         التربية اإلسالمية ، وتقدم ه    
والتربيـة  ) 2(وطرق تدريس التربية اإلسالمية     ) 1(ق تدريس التربية اإلسالمية     رمقررات ط 

فيما حصل مقرر قراءة حتليلية ملناهج التربيـة         ) 2.94( بلغ  إذ  امليدانية  على أعلى متوسط      
وهو أقل متوسط من بـني كـل   )   2.91(بلغ متوسط إذ  على أقل    اإلسالمية باملرحلة االبتدائية  

ا تعترب  يالعليا والدن للمتوسطات  ا القيمتني   توكل. املتوسطات جلميع املقررات املقترح تقدميها يف الربنامج        
   . ، ومعترب ا ، وتدل على املوافقة من قبل جمتمع الدراسة على الربنامج املقترح عاليةقيماً

  
   الدراسة على املقررات ومفرداا واملقترح تقدميها من قسم املناهج وطرق التدريسجمتمعات استجاب ) 14(  جدول 

  استجابة جمتمع الدراسة ملكونات الربنامج  

ب 
الترتي

ترتيب  
املفردة 
  للمقرر

  مقررات مقدمة من قسم

  غري موافق  ال أدري  موافق

ف املعياري
االحنرا

 

املتوسط
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حبسب 
 املتوسط
 احلسايب

التكرار   املناهج وطرق التدريس 
النسبة  
التكرار  
النسبة  
التكرار  
النسبة  
  

  

  

،  ) 1( طرق تدريس التربية اإلسالمية ) 1   
  :ومفرداته هي 

                

  ).أنواعها ، معايريها ( طرق تدريس التربية اإلسالمية  1  6
146 98.6 1  0.7  1  0.7  0.18 2.98  

 .ري ملواد التربية اإلسالمية  مناذج من التحض-5 2 5
145 98 2  1.4  1  0.7  0.20 2.97  

 املرحلة االبتدائية مدارس مواد التربية اإلسالمية يفتدريسمشاهدة   3 9
  2.97 0.25  1.4  2  0.7  1  98 145  ) متطلب عملي (

  ).أنواعه وشروطه وخطواته . ماهيته ، أسسه، أمهيته ( التخطيط للتدريس  4 4
145 98 3  2  0  0  0.28 2.96  

3 5 
)مفهومه ، عناصره ، وحمدداته(  التدريس   -3

144 97.3 1  0.7  3  2  0.29 2.95  
  .التربية اإلسالمية مبادئ التعلم يف  -2 6 2

141 95.3 4  2.7  3  2  0.32 2.93  
  ) .أنواعه ، جماالته  أمهيته ، (يف التربية اإلسالمية النشاط  7 7

140 94.6 5  3.4  3  2  0.33 2.93  
 ) .استخدامها  أمهيتها ، كيفية( الواجبات املرتلية يف التربية اإلسالمية  8 8

140 94.6 5  3.4  3  2  0.33 2.93  
 .) هداف تدريسهاأووظيفتها ، ومفهومها  ( التربية اإلسالمية  9  1

139 93.9 2  1.4  7  4.7  0.44 2.89  
  املتوسط العام للمقرر    

    2.94         
 )14(تابع جدول رقم ==     

    
      

  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

 ) 2( طرق تدريس التربية اإلسالمية ) 2  
 :ومفرداته هي

                

   ) .جباتها صفاته ، إعداده ، و( التربية اإلسالميةمعلم  1 1
145 98 1  0.7  2  1.4  0.25 2.97  

  .مناذج تدريس التربية اإلسالمية باالجتاهات احلديثة  2 4
144 97.3 4  2.7  0  0  0.16 2.97  

  ) .متطلب عملي داخل الكلية (التدريس املصغر  3 6
143 96.6 5  3.4  0  0  0.18 2.97  

مفهومها ، شروطها ،(االجتاهات احلديثة يف التدريس 4 2
ا ا

143 96.6 3  2  2  1.4  0.27 2.95  
بتدائية املرحلة اال مدارس مواد التربية اإلسالمية يفتدريسمشاهدة   5 5

ل( ع   2.93 0.31  1.4  2  4.7  7 93.9 139)تطل
ـة(تدريب عملي بواقع حصتني باألسبوع 6 7 متطلب عملي مبدرس

  2.88 0.42  3.4  5  5.4  8 91.2 135  ) .ابتدائية 

  .تأثري االجتاهات احلديثة على عناصر منهج التربية اإلسالمية  7 3
136 91.9 7  4.7  5  3.4  0.41 2.86  
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  توسط العام للمقررامل  
    2.94         

    
  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

  :التربية امليدانية ، ويقدم من خالل ) 3  
              

تدريب عملي ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس املرحلة 1 1
  2.98 0.18  0.7  1  0.7  1 98.6 146االتدائة

 ) تنفيذ ، التقومي التخطيط ، ال( التمكن من مهارات التدريس   2 3
144 97.3 2  1.4  2  1.4  0.26 2.96  

االجتماع األسبوعي مع املشرف ملناقشة األداء التدريسي وعالج         3 5
  2.95 0.29  2  3  0.7  1 97.3 144  .املشكالت 

ـشطة:التدرب على مهام املعلم مثل       4 4 ـشاركة يف األن الريادة وامل
  2.93 0.35  2.7  4  2  3 95.3 141  .املدرسية 

ـعه 5 2 ـتم وض التدريس يف الصف ملواد التخصص وفق جدول ي
  2.91 0.39  3.4  5  2.7  4 93.9 139 .باملشاركة بني املشرف وإدارة املدرسة واملعلم األساسي

  املتوسط العام للمقرر  
    2.94         

    
  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

  ومفرداته هي: مناهج التعليم االبتدائي )  4    
              

  . عناصر املنهج  1 3
145 98 3  2  0  0  0.14 2.98  

  .مفهوم املنهج   2 1
145 98 2  1.4  1  0.7  0.20 2.97  

 )14(تابع جدول رقم ==     
              

      
  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

  .أسس بناء املنهج   3 2
144 97.3 3  2  1  0.7  0.22 2.97  

  .تنظيمات املناهج  4 4
143 96.6 2  1.4  3  2  0.30 2.95  

 تطوير مناهج التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  5 8
141 95.3 3  2  4  2.7  0.35 2.93  

   .بناء مناهج التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية 6 7
136 91.9 8  5.4  4  2.7  0.39 2.89  

  .نظريات املناهج العامة  7 5
135 91.2 6  4.1  7  4.7  0.46 2.86  

  .ستتر املنهج امل  8  6
136 91.9 7  4.7  5  3.4  0.41 2.86  

  املتوسط العام للمقرر  
    2.93         

    
  متوسط  فاحنرا  % ت  % ت % ت
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قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسـالمية ،       ) 5  
  :ومفرداته هي 

                

األهداف واحملتوى وطرق التدريس    ( حتليل كتب التربية اإلسالمية      1 3
  2.95 0.27  1.4  2  2  3 96.6 143  )  والتقومي والوسائل التعليمية

  .قراءة يف كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية  2 4
141 95.3 4  2.7  3  2  0.32 2.93  

  ) .مفهومه ، أمهيته ، أهدافه (  التحليل   3 1
139 93.9 6  4.1  3  2  0.34 2.92  

 متطلب عملي( ائية حتليل أحد كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتد 4 6
140 94.6 4  2.7  4  2.7  0.36 2.92  

ـا ،( حتليل الكتب املدرسية     5 2 ـداا ، معايريه أدواا ، وح
اا ط

137 92.6 8  5.4  3  2  0.36 2.91  
  . مصادر االطالع اخلارجي يف مناهج التربية اإلسالمية  6 5

136 91.9 7  4.7  5  3.4  0.41 2.86  
  لمقرراملتوسط العام ل  

    2.92         

  
  :على النحو التايل   ) 14( وميكن التعليق على اجلدول السابق رقم 

  

  )1( طرق تدريس التربية اإلسالمية : املقرر األول 
وهذه قيمـة عاليـة      ) 2.95( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

كما أن االحنراف املعيـاري      . ذا املقرر  الدراسة على املفردات املقترحة هل     جمتمعتؤكد موافقة   
وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات      . ) 0.44 – 0.20(ملفردات هذا املقرر تراوح بني      

مبادئ الـتعلم يف     و .)  هداف تدريسها أووظيفتها ،   ومفهومها   ( التربية اإلسالمية : التالية  
والتخطـيط للتـدريس    ) . تـه   مفهومه ، عناصره ، وحمددا    ( والتدريس  . التربية اإلسالمية   

ومناذج من التحضري ملـواد التربيـة       ) . أنواعه وشروطه وخطواته    . ، أسسه، أمهيته    ماهيته(
يف التربيـة   النـشاط   و) . أنواعها ، معايريها    ( وطرق تدريس التربية اإلسالمية     . اإلسالمية  
أمهيتها، كيفية  (تربية اإلسالمية   والواجبات املرتلية يف ال   ) . أنواعه ، جماالته    أمهيته ،   (اإلسالمية  

وهذا ( املرحلة االبتدائية     مدارس    مواد التربية اإلسالمية يف    تدريسمشاهدة  و) . استخدامها  
  ) . للمقرر متطلب عملي

كان من  ، و  ) 2.98( ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
كما يالحـظ أن     . )واعها ، معايريها    أن( إلسالمية  طرق تدريس التربية ا   : نصيب موضوع   

 التربيـة اإلسـالمية   :  وكان من نصيب موضـوع        ،  )2.89( أدىن متوسط حسايب بلغ     
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، ويرجع ذلك إىل ورود جزء من هذا املوضوع         )  هداف تدريسها أووظيفتها ،   ومفهومها  (
املقصود هناك  مقرر التربية اإلسالمية املقدم من قسم التربية وعلم النفس ، مع أن             مفردات  يف  

هو التربية اإلسالمية مبفهومها الواسع ، وهنا يف هذا املقرر يقـصد ـا مقـررات التربيـة          
  ، والتوحيـد ،   والتجويد    ، القرآن الكرمي : مثل  ،  اإلسالمية اليت تدرس يف املرحلة االبتدائية       

سطات مفردات   القيمتني األدىن واألعلى ملتو    كلتاوجتدر اإلشارة إىل أن     . واحلديث  ،  والفقه  
 الدراسة على مفردات مقرر طـرق       جمتمع عالية تؤكد موافقة     قيماًهذا املقرر هي يف األصل      
  ) .1(تدريس التربية اإلسالمية 

 العديد من الدراسات العلميـة ،        احلالية ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة        
 خالل مرحلـة إعـداده      على ضرورة أن يدرس املعلم    ) م2000(فلقد أكدت دراسة طنش     

وعلى ضرورة أن يتعرف املعلم خالل مرحلة إعداده على املدرسـة           . طرق التدريس اخلاصة    
دلت نتائج دراسة فـايزه     كذلك  و .  الذي سيعمل فيه مستقبالً    ويزروها لريى الواقع العملي   

% . 98على أمهية دراسة مقرر طرق التدريس يف برنامج إعداد املعلم بنسبة            ) هـ1413(
على أن مقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية        ) هـ1423(ما دلت نتائج دراسة املطرودي      ك

، وكـل  قد حقق فائدة للطالب بدرجة كبرية خالل دراستهم له يف برنامج اإلعداد التربوي              
كما أكدت دراسة الرويشد وزمالئه     . نتائج هذه الدراسات تتوافق مع نتائج الدراسة احلالية         

ية توفر الكفايات األدائية لدى املعلم عند ختطـيط الـدرس يف ضـوء              على أمه ) م2002(
األهداف التعليمية ، وعلى أمهية توفر الكفايات األدائية لدى املعلم فينوع يف استخدام طرق              

 اليت ضمنت برنـامج      احلالية مع نتائج الدراسة  ة  وتتفق نتائج هذه الدراس   . التدريس املختلفة   
  .  مية مقرر طرق تدريس خاصة إعداد معلم التربية اإلسال

نتائج دراسـة   مما يؤكد على ما توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية ، ما أكدت عليه              و
ة ملعلمي العلوم الشرعية متحققة بدرجـة       يعلى أن املهارات التدريس   ) هـ1422(بادغشر  

متوسطة يف  و بدرجة   . كبرية يف جمال كتابة أهداف تدريس العلوم الشرعية يف دفتر التحضري            
 التنويع يف طرق التدريس ، ويف جمال حتديد ومتابعة     يف جمال جمال التحضري واختيار األسئلة ، و     

 .األنشطة الالصفية ، ويف جمال متابعة الواجبات املرتلية ، ويف أغلب مهارات تنفيذ الـدرس                
عية يف  على أن معرفة وممارسة معلمي العلوم الشر      ) م2003(كما دلت نتائج دراسة النوري      
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 أكرب للمعلـم يف العمليـة       اًاملرحلة االبتدائية ركزت على األساليب التقليدية اليت تعطي دور        
، واحلقائـب التعليميـة،      يف معرفة أساليب حل املـشكالت        اًوأن لديهم ضعف  . التعليمية  

إىل عدم وعي معلمي    ) هـ1419(كما دلت أيضاً نتائج دراسة عسريي       . والعصف الذهين   
.  سالمية بأهداف تدريسها ألنه مل تقدم هلم األهداف من قبل وزارة التربية والتعليم              التربية اإل 

وأن من أهم أسباب عدم وعي معلمي التربية اإلسالمية بأهدافها تدريسها ضعف إطالعهـم              
وأنه . على ما خيص التربية اإلسالمية من الناحية التربوية وإسناد تدريسها إىل غري املختصني              

كما أكدت نتائج دراسة    . اإلعداد ملعلمي التربية اإلسالمية مل تراع هذه األهداف         يف مرحلة   
أن مستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية يف األردن ملهارات التـدريس           ) م2005(الكيالين  

وكل نتائج هذه الدراسات توافق ما توصلت إليه نتـائج الدراسـة            . الالزمة كان متوسطا    
  .ليت اقترحتها هلذا املقرر احلالية ، واملفردات ا

على حتقيق برنامج الدبلوم العام ) هـ1413(ودلت نتائج دراسة الزهراين وكسناوي 
للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات واملهارات املرتبطة بطرق التدريس  واملعلومات            

وم العـام للتربيـة    حتقيق برنـامج الـدبل  إال أنه مت.  املرتبطة بعناصر التدريس بدرجة كبرية 
االستفادة لدى املعلمني بدرجة متوسطة يف املعلومات املرتبطة باكتساب معلومات شـروط            

املرتبطة بطرق التحضري ، واملرتبطة بأمهية النشاطات وكيفية تنظيمها         وكذلك  التعليم اجليد ،    
لـى أن  ع) م2005( كما دلت أيضاً نتائج دراسة العيسوي واخلوالـدة         . ودور املعلم فيها    

.  التدريسية املتعلقة باألنشطة لدى معلمات التربية اإلسالمية كان متـدنياً            تمستوى املهارا 
على أن مستوى معلمي العلوم الـشرعية يف        ) هـ1424(دلت نتائج دراسة سامل     كذلك  و

حتقيق الكفايات التعليمية يف برنامج إعدادهم كانت بدرجة أقل من املتوسط يف جمال تصميم              
أن دراسة على   هذه ال دلت أيضاً نتائج    . ليمية مالئمة لتدريس مواد العلوم الشرعية       أنشطة تع 

متكن خرجيي معلمي التربية اإلسالمية يف اجلامعات السعودية من مهارات التدريس يف جمـال              
ويأمل الباحث بوجود مقرر طرق التدريس للتربية اإلسـالمية أن           . التخصص كان متوسطاً    

 ألعلى الدرجات خالل ممارستهم ملهنة التدريس ، وأن ال نـرى أي             يصل مستوى املعلمني  
ويود الباحث أن يـشري     .  أو متوسط أو أقل من املتوسط يف مستويات أدائهم           مستوى متدنٍ 

 ،)1(املقرر  : مهاقترح أن يقدم على مرحلتنيي، هنا إىل أن مقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية 
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 طـرق    مقـرر  إلغـاء كما يقترح    طرق التدريس اخلاصة ،      وليتناوكالمها  ،  ) 2(املقرر  مث  
، وليس ملعلـم     ألن هذا الربنامج مقدم إلعداد معلم التربية اإلسالمية فقط            ، التدريس العامة 

مجيـع   ويأمل الباحث أن تقدم مجيع مقررات طرق التدريس اخلاصة يف           . يدرس كل املواد    
، خاصة أن مرحلة معلـم الـضرورة        ) 2 (مقررو،  ) 1 (التخصصات على مقررين ، مقرر    

انتهت حبمد هللا إىل غري رجعة ، وحنن يف هذا العصر ال نريد أن يقوم بتدريس مواد التربيـة                   
 وأن ما حدث يف السنوات السابقة هو اسـتثناء علـى            ،اإلسالمية إال املعلم املعد لتدريسها      

 يصلح أن يقدم حالياً     كما يرى الباحث أن مقرر طرق التدريس العامة ال        . القاعدة واألصل   
يف برامج إعداد املعلم ، وميكن إعداد املعلمني الذين يقومون بتدريس عدة مواد ليست مـن                

عـددهم هـؤالء    سيكون  ختصصهم يف املناطق النائية وذات اإلعداد القليل من الطالب ، و          
 برامج إعداد   ال أن تتحمل  . بأن يتم إقامة دورات تدريبية خاصة هلم        فيقترح    ، املعلمني قليالً 

  .املعلم هذه املهمة على حساب طرق التدريس اخلاصة 
لعملي لتدريس طرق التدريس العامة،     ومن جهة أخرى يؤكد الباحث على أن الواقع ا        

 تسبب يف ضياع جهد كبري ملن        ، والذي خيلط فيه جمموعة من الطالب من ختصصات خمتلفة        
ويتنـاول  ،  املقرر لكـل التخصـصات      ألنه سيحاول أن يكيف     ،  يقوم بتدريس هذا املقرر     

  .املوضوعات بعمومية ، واملفترض أن يتناوهلا خبصوصية حسب كل ختصص 
 سيساعد معلم التربية اإلسـالمية علـى   )1( طرق تدريس التربية اإلسالمية    مقرر إن

االرتباط باملدرسة يف وقت مبكر ، وقبل الوصول إىل مرحلة التربية العلمية ، ألنه سيـشاهد                
وربـط  . ، وسيحاول أن يربط بني النظرية والتطبيـق          املعلمني األساسني يف املدرسة    يستدر

الطالب املعلم باملدرسة يف وقت مبكر هو مطلب تربوي مهم ، فعندما يلتحق الطالب بربنامج   
من األفضل أن يرى تلـك      فالكلية فهو يعلم أنه سيتجه بعد التخرج إىل مهنة التعليم ، لذلك             

  .فيها معلماً قضى أكثر حياته املدرسة اليت سي
  

  :)1(طرق تدريس التربية اإلسالمية  الدراسة ملقرر جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 
 اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنا علـى               

  :النحو التايل 
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  . مناذج من توزيع املقرر الدراسي الفصلي والسنوي -1
  .أصيل طرق التدريس  ت-2
  .ية ملعلم التربية اإلسالمية كفايات التدريسال -3

    
هذه املفردات إمنا هي تفصيل للمفردات األساسية اليت اقترحتها هذه الدراسة، مثـل             

كما أن بعض هذه املفردات سيتم تناوهلا       . توزيع املقرر الدراسي يف فقرة التخطيط للتدريس        
لذا يرى الباحث االكتفاء مبا ورد      ). 2(لتربية اإلسالمية   يف مقررات أخرى كطرق تدريس ا     

  .يف الدراسة احلالية من مفردات
  

  )2( طرق تدريس التربية اإلسالمية : املقرر الثاين 
وهذه قيمة عاليـة    ،   ) 2.94( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

كما أن االحنراف املعيـاري      . ة هلذا املقرر   الدراسة على املفردات املقترح    جمتمعتؤكد موافقة   
وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات      . ) 0.42 – 0.16(ملفردات هذا املقرر تراوح بني      

واالجتاهـات احلديثـة يف      ) . جباتها صفاته ، إعداده ، و     ( التربية اإلسالمية معلم  :  التالية  
الجتاهات احلديثة على عناصر منـهج      وتأثري ا ) . مفهومها ، شروطها ، دواعيها      ( التدريس  

 تدريسمشاهدة  و.  ومناذج تدريس التربية اإلسالمية باالجتاهات احلديثة       . التربية اإلسالمية   
والتـدريس املـصغر    ) . متطلب عملي   ( املرحلة االبتدائية     مدارس   مواد التربية اإلسالمية يف   

متطلـب عملـي    (ألسبوع  وتدريب عملي بواقع حصتني با    ) . متطلب عملي داخل الكلية   (
وهذا يعترب أول وقوف للطالب املعلم أمام التالميذ لذا حرص الباحث    ) داخل مدرسة ابتدائية    

على أن جيعله حصتني فقط باألسبوع حىت تتم يئة املتدرب للتربية العلمية ملدة فصل كامـل    
  . بعد االنتهاء من دراسة هذا املقرر بنجاح 
كان من  ، و  ) 2.97(  من بني مفردات املقرر بلغ       ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب    

،  ) جباتها صفاته ، إعداده ، و     ( التربية اإلسالمية معلم  موضوع  : نصيب ثالث مواضيع هي     
وموضوع مناذج تدريس التربية اإلسالمية باالجتاهات احلديثة ، وموضوع التدريس املـصغر            

 وكان  ، )2.86( سط حسايب بلغ    كما يالحظ أن أدىن متو    )  . متطلب عملي داخل الكلية   (
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 كلتـا و. تأثري االجتاهات احلديثة على عناصر منهج التربية اإلسالمية         : من نصيب موضوع    
 الدراسة على مفردات    جمتمع تؤكد موافقة     ،  عالية قيماًالقيمتني األدىن واألعلى هي يف األصل       

  ) .2(مقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية 
 العديد من الدراسات العلميـة ،        احلالية يت توصلت إليها الدراسة   ويؤيد هذه النتائج ال     

على حاجة الطالب إىل مزيد من املقررات مثل        ) هـ1413(فلقد دلت نتائج دراسة فايزه      
وهذا يتفق مع نتيجة الدراسة احلالية جبعل مقرر        . يف برنامج إعداد املعلم     ) 2(طرق التدريس   

اين كما دلت نتائج دراسة الزهـر     ) . 2(و  ) 1(ين  طرق التدريس اخلاصة موزعة على مقرر     
برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من        على حتقيق   ) هـ1413(وكسناوي  

وأكدت دراسـة طـنش   . املعلومات املرتبطة باملفاهيم احلديثة لطرق التدريس بدرجة كبرية      
د املعلم العريب ، وعلى ضرورة      على جعل أسلوب التعلم الذايت أحد مداخل إعدا       ) م2000(

ريس املصغر بالكلية أمام زمالئه ، وهذا يوافق نتائج         أن يدرس املعلم خالل مرحلة إعداده التد      
  .الدراسة احلالية 

إال أن هناك دراسات علمية دلت نتائجها على ضعف لدى املعلمني ، فدلت نتـائج               
ية يف حتقيـق الكفايـات      على أن مستوى معلمي العلوم الـشرع      ) هـ1424(دراسة سامل   

يف جمال اإلملام بطرق تـدريس    ،  التعليمية يف برنامج إعدادهم كانت بدرجة أقل من املتوسط          
) م2003(دلت نتائج دراسة النـوري      كذلك  و. حديثة تالئم موضوعات العلوم الشرعية      

ليب على أن معرفة وممارسة معلمي العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية ركزت على األسـا             
 يف معرفـة    اًوأن لـديهم ضـعف    .  أكرب للمعلم يف العملية التعليمية       اًالتقليدية اليت تعطي دور   

 ، وهذا يؤيد نتائج الدراسـة       ألساليب حل املشكالت واحلقائب التعليمية والعصف الذهين      
الضعف يف مـستوى أداء     ألن   . احلالية بطرح مفردات حديثة يف تدريس التربية اإلسالمية         

لتربية اإلسالمية ميكن عالجه من خالل زيادة التركيز على طرق التدريس اخلاصة ،             معلمي ا 
 ويتخصص يف    يعد اًالتدريس العامة ، فنحن نريد يف هذا العصر معلم        وعدم االنشغال بطرق    

كما دلت نتائج دراسـة فـايزه       .  لكل املواد    اًتدريس التربية اإلسالمية فقط ، وليس معلم      
ة زيادة فترة التدريب العملي من فصل واحد إىل فصلني كـاملني يف             على أمهي ) هـ1413(

وقد برر الباحث يف تعليقـه      .  برنامج إعداد املعلم ، وهذا يتوافق مع نتائج الدراسة احلالية           
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األسباب اليت يرى مبوجبها تقـدمي مقـررات        ) 1(على مقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية       
ويأمل الباحث أن   .  وإلغاء مقرر طرق التدريس العامة       طرق التدريس اخلاصة على جزأين ،     

يساعد هذا املقرر معلم التربية اإلسالمية على التعرف على االجتاهات احلديثـة يف تـدريس               
فلن يقبل بعد   . التربية اإلسالمية ، وأهم التطورات التربوية يف جمال تدريس التربية اإلسالمية            

ية هو املعلم األقل إطالعاً يف اجلوانب التربويـة احلديثـة           اليوم أن يكون معلم التربية اإلسالم     
حبجة االكتفاء مبا درسه يف برنامج اإلعداد ، وأن تعليم الدين اإلسالمي هو أمر سـهل وال                 

كما يأمل الباحث أن يؤخذ بعني االعتبار يف هذا املقـرر اسـتخدام             . حيتاج إىل كبري جهد     
كما يقترح إضافة للمشاهدات    . ات املادية لتنفيذه    أسلوب التدريس املصغر ، وتوفري اإلمكان     

اليت يتطلبها هذا املقرر أن يقوم الطالب املعلم بالتدريب العملي البسيط بواقـع حـصتني يف                
. األسبوع كمقدمة للتربية امليدانية ، واليت تؤخذ يف الفصل األخري يف برنامج اإلعداد التربوي 

 له فائدة كبرية وتغذيـة      انقدميا س مالطالب ، ولكنه   على   اً كبري ئاًألن حصتني لن تشكل عب    
  . له طريق النجاح يف التربية العلمية انمهد سيامراجعة ، إضافة إىل أهن

  
  

  ):2(مفردات إضافية مقترحة من قبل جمتمع الدراسة ملقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية 
رر ، وبياهنـا علـى      اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املق          

  :النحو التايل 
  . التدريب على إدارة الصف الدراسي -1
  . تفعيل األنشطة أثناء احلصة الدراسية -2
 االستراتيجيات احلديثة يف التدريس مثل التعلم التعاوين واملنظمات املتقدمة ودورة التعلم            -3

  .اخل  ... والتعليم املصغر 
   استخدام احلاسب اآليل التعليمي -4
  . قضايا ومشكالت يف مناهج التربية اإلسالمية -5
  

من املالحظ أن أغلب هذه املفردات سيتم تغطيتها يف املفردات املقترحة هلذا املقرر ،                
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كما أن بعض هذه املفردات موجودة أصالً يف مقررات         . ولكنها ذكرت هنا بشكل مفصل      
  .أخرى يف هذا الربنامج 

  
  

  مليدانيةالتربية ا  : املقرر الثالث 
وهذه قيمة عاليـة    ،   ) 2.94( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

 كما أن االحنـراف     . الدراسة على املناشط التربوية املقترحة هلذا املقرر         جمتمعتؤكد موافقة   
: وهذه املناشط متثلت فيما يلي)  . 0.39 – 0.18(املعياري ملفردات هذا املقرر تراوح بني 

والتـدريس يف   . دريب عملي ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس املرحلة االبتدائية            ت
الصف ملواد التخصص وفق جدول يتم وضعه باملشاركة بني املشرف وإدارة املدرسة واملعلم             

والتدرب على  ) . التخطيط ، التنفيذ ، التقومي      ( والتمكن من مهارات التدريس       . األساسي  
واالجتماع األسبوعي مع املشرف    . الريادة واملشاركة يف األنشطة املدرسية      : مهام املعلم مثل    

  .ملناقشة األداء التدريسي وعالج املشكالت 
كان من  ، و  ) 2.98( ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           

. ئيةتدريب عملي ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس املرحلة االبتدا: نصيب موضوع 
التدريس : وكان من نصيب موضوع     ،   ) 2.91( كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ        

يف الصف ملواد التخصص وفق جدول يتم وضعه باملشاركة بني املـشرف وإدارة املدرسـة               
 الدراسة يرى ضرورة عـدم احتكـاك        جمتمعواملعلم األساسي ، مع مالحظة أن بعض أفراد         

ضل حىت ال يأخذ عنه املمارسات اخلاطئة ، وهذا ليس بـصحيح            املتدرب باملعلم األساسي أف   
على إطالقه فليس كل معلم أساسي لديه ممارسات خاطئة ، بل يعتقد الباحث ضرورة اعتبار               

وميكن اعتبار أن   . املعلم األساسي كمشرف مقيم مع املتدرب يف املدرسة وله حق التوجيه              
 عالية تؤكد موافقـة     قيماًا املقرر هي يف األصل       القيمتني األدىن واألعلى ملتوسطات هذ     كلتا
  . الدراسة على مفردات مقرر التربية امليدانية جمتمع

 العديد من الدراسات العلميـة ،        احلالية  الدراسة هذه النتائج اليت توصلت إليها    ويؤيد    
على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلـة إعـداده          ) م2000(فلقد أكدت دراسة طنش     



 - 281 -

على أمهية دراسـة التربيـة      ) هـ1413(دلت نتائج دراسة فايزه     كذلك  و. لية  ملعالتربية ا 
نتـائج دراسـة املطـرودي      أيضاً  كما دلت   % . 95العملية يف برنامج إعداد املعلم بنسبة       

على أن مقرر التربية امليدانية قد حقق فائدة للطالب بدرجة كبرية جداً خالل             ) هـ1423(
د التربوي ، كما حتققت أغلب أهداف التربية العلمية بدرجـة           دراستهم له يف برنامج اإلعدا    

  .وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية .كبرية جداً وكبرية 
نوال ومن الدراسات اليت تتوافق مع نتائج الدراسة احلالية ، ما دلت عليه نتائج دراسة               

 ،راسة مادة طرق التدريس العامةعلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائياً بني د       ) هـ1413(
علـى  ) م2002(وأكدت دراسة الرويشد وزمالئـه      . مع حتصيلها يف تطبيق التربية العلمية       

كما أكدت دراسة طـنش     .  أمهية توفر الكفايات األدائية لدى املعلم فيخطط وينفذ الدرس          
ألساسـية  على تزويد الطالب املعلم أثناء عملية اإلعـداد بـبعض الفعاليـات ا            ) م2000(

علـى أن املهـارات     ) هـ1422(ودلت نتائج دراسة بادغشر     . كالتخطيط لعملية التعليم    
ة ملعلمي العلوم الشرعية متحققة بدرجة متوسطة يف مهارات التخطـيط والتنفيـذ             يالتدريس

ـة     على تأييد وجود    ) م1998(وأكدت دراسة املغيدي    . والتقومي   االجتماعات بني طالب التربي
االجتماعات مع املشرف ال تركز على مناقشة       ، إال أن هذه     % 88 املشرف عليهم بنسبة     العلمية وبني 

)  م1998(كما  أكد املغيـدي      . مشكالت الطالب املتدرب ويغلب عليها الطابع النظري        
وأكـدت  . من قبل املعلم األساسي مع طالب التربية العملية         %99على وجود تعاون بنسبة     

يف عمليـة   ) األساسـي ( رة أن يشارك املعلم املتعـاون       على ضرو ) م2000(دراسة طنش   
وهذا أيضاً يتفق مـع نتـائج الدراسـة         . اإلشراف على الطالب املعلم خالل التربية العملية        

  .احلالية
ويرى الباحث أن هناك إمجاعاً من قبل التربويني على ضرورة وجود برنامج التربيـة              

ية اليت يقترحها الباحث قدمت     ملوالتربية الع . م  امليدانية ضمن برنامج اإلعداد التربوي للمعل     
 وتقدم  ،)2(خالل مقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية       بشكل مبسط بواقع حصتني يف األسبوع من        

 يكون متفرغاً   طالب املعلم يف كلية إعداده ، حبيث      بشكل موسع يف الفصل األخري لدراسة ال      
كما يأمل الباحـث أن     . ل عنها بأية مواد أخرى      تفرغاً كامالً للتربية العلمية ، حىت ال ينشغ       

يسند للمتدرب حصص حسب ختصصه فقط ، فال يدرس إال مواد التربية اإلسالمية ، ويـتم   
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التنويع بني تلك املقررات ، وأن ال يدرس مقررات أخرى كاللغـة العربيـة أو العلـوم أو                  
ومن الـضروري   . دربني  الرياضيات كسد الحتياج املدارس ، كما تفعل بعض املدارس باملت         

جداً أيضاً أن يشارك املعلم األساسي يف التربية امليدانية فهو املشرف املقيم املتـابع بـشكل                
كما ال بد من اإلشارة     . مباشر مع املتدرب أكثر من مدير املدرسة أو املشرف من قبل الكلية             

فيها من خري كثري هلـم ،        ملا    ، هنا إىل ضرورة االهتمام باالجتماعات األسبوعية مع املتدربني       
ومن تغذية راجعة تفيدهم ، ومن تبادل للتجارب مع زمالئهم وعالج للمـشكالت الـيت               

  .تواجههم 
  

  : الدراسة ملقرر التربية امليدانيةجمتمعمناشط تربوية إضافية مقترحة من قبل 
اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                

  :النحو التايل 
  .إدارة الصفو التدريب على  إدارة األزمات -1
  .  كفايات املعلم يف التربية امليدانية -5
  . التعرف على أسباب املشاغبة داخل الصف الدراسي -6
يـة والثانيـة يف املرحلـة        تقدمي التربية امليدانية على مرحلتني األوىل يف املرحلة االبتدائ         -7

  .املتوسطة
  .دريبية مصاحبة للتربية امليدانية يف مراكز التدريب أثناء اخلدمة  دورات ت-8

  . استمارة تقييم األداء للمتدرب -10
من املالحظ أن بعض هذه املناشط قد سبق التطرق له يف مقررات أخرى كـاإلدارة                  

 املدرسية ، وبعض املناشط ستكون من ضمن املناشط املقترحة يف الدراسة احلالية سواء يف هذا  
وأما الدورات التدريبية يف مراكز التـدريب أثنـاء اخلدمـة           . املقرر أو يف مقررات أخرى      

بل مكاهنا بعد التخرج ، وعند ممارسة       . واملصاحبة للتربية العملية فوجودها هنا ليس صحيحاً        
وما بعده فهو   . العمل ، وكل شي قبل ممارسة املهنة يعترب إعداداً تقوم به مؤسسات اإلعداد              

  .ب أثناء اخلدمة تدري
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  مناهج التعليم االبتدائي : املقرر الرابع 

 وهذه قيمة عاليـة تؤكـد        ،  )2.93( إن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل          
 كما أن االحنراف املعياري ملفردات      . الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمعموافقة  

: وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات التاليـة        .  ) 0.46 – 0.14(هذا املقرر تراوح بني     
ونظريـات  . وتنظيمات املنـاهج    .  وعناصر املنهج   . وأسس بناء املنهج      . مفهوم املنهج     
وتطوير . اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية   وبناء مناهج التربية    . واملنهج املستتر   . املناهج العامة   

  . رحلة االبتدائية  مناهج التربية اإلسالمية يف امل
كان من  و  ،  )2.98( ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           

 ) 2.86( كما يالحظ أن أدىن متوسط حـسايب بلـغ          . عناصر املنهج   : نصيب موضوع   
 كلتـا و. املنهج املستتر ،  وموضوع نظريات املناهج العامـة          :  وكان من نصيب موضوع     

 عالية تؤكد موافقة    قيماًواألعلى ملتوسطات مفردات هذا املقرر هي يف األصل         القيمتني األدىن   
ويعتقد الباحث أن الـسبب يف       . الدراسة على مفردات مقرر مناهج التعليم االبتدائي         جمتمع

عـدم انتـشار    إىل  ، يرجع    جمتمع الدراسة عدم اختيار مفردة املنهج املستتر من بعض أفراد         
أو املنهج اخلفي يف الوسط التربوي ، رغم أنه ميكن اختصار مفهـوم             مفهوم املنهج املستتر،    

وقد ثبـت   . من قبل املعلم واملدرسة واألنظمة      املنهج املستتر بأنه تربية وتعليم املتعلم بالقدوة        
 ملا يتمتع بـه   ،  يف تغيري مفاهيم وسلوكيات العديد من الطالب       اً كبري اًأن للمنهج املستتر دور   

  . وعدم اإللزامية من قبل املعلم أو املتعلم ، ونة هذا املنهج من مر
 العديد من الدراسات العلميـة ،        احلالية ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة        

على ضرورة أن يدرس املعلم خالل مرحلـة إعـداده          ) م2000(فلقد أكدت دراسة طنش     
ـ 1423(اسة املطرودي   ودلت نتائج در  . النظريات التربوية واملناهج وطرق التدريس       ) هـ

على أن مقرر مناهج التعليم االبتدائي قد حقق فائدة للطالب بدرجة كبرية خالل دراستهم له 
وزمالئه أمهية تـوفر    ) م2002(كما أكدت دراسة الرويشد     . يف برنامج اإلعداد التربوي     

اين الزهـر ودلت نتائج دراسـة     % . 91كفاية اإلملام بأسس بناء املناهج لدى املعلم بنسبة         
برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من        على حتقيق   ) هـ1413(وكسناوي  
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املعلومات املرتبطة مبفهوم املنهج ، واملرتبطة بأسس املنهج ، واملرتبطة بتنظيمـات املنـاهج              
أحد وهذه الدراسات تتفق مع نتائج الدراسة احلالية اليت جعلت هذا املقرر            .بدرجة متوسطة   

ويرى الباحث أن مقـرر منـاهج       . مقررات برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية        
 وما هي    ، هاؤ وكيف يتم بنا    ، التعليم االبتدائي سيزود املعلم برؤية واضحة عن مناهج التعليم        

 بدور  فال يكفي أن يقوم املعلم    . فيها ، وعاملاً بتفاصيلها     يتمكن من املشاركة    حىت  ،  مكوناا  
 ملواد تأتيه جاهزة من قبل وزارة التربية والتعليم ، بل البد أن يتعرف على األسس                 آيل تعليمي

. اليت قامت عليها تلك املناهج ، فهناك األسس الفكرية واألسس االجتماعية واألسس النفسية            
 . وهناك العناصر املكونة لكل منهج وهي األهداف واحملتوى والتدريس والوسائل والتقـومي           

كما يرى الباحث أنه من الضروري أن يتعرف على التنظيم الذي يتبعه املنهج الذي يقـوم                
 كمنهج املادة الدراسية ، وأن هناك تنظيمات أخـرى للمنـاهج كمنـهج        ، املعلم بتدريسه 

  . ومنهج الوحدات ،  واملنهج احملوري  ،النشاط
اإلسالمية بـشكل خـاص     ومعلم التربية   بشكل عام ،     للمعلم   إن هذا املقرر سيجعل     
 فهو الشخص الوحيد الذي     .وتقوميها ، وتطويرها     يف بناء مناهج التربية اإلسالمية        بناءً اًدور

 يف ومـشاركته     ، ميارس تطبيق تلك املناهج على أرض الواقع ، فمن املهم جداً معرفة رأيـه             
ـ         ،  تطوير مناهج التربية اإلسالمية      ذا املقـرر يف    وال يكون ذلك إال من خالل دراسة مثل ه

فإذا عرف عناصر مناهج التربية اإلسالمية وأسسها وكيف تنظم سيـسعى           . عداد  اإلبرنامج  
  .جاهداً لتفعيلها يف امليدان أو لتحسينها وتطويرها 

  
  : الدراسة ملقرر مناهج التعليم االبتدائي جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 

ردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى         اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مف       
  :النحو التايل 

  . مشكالت تطوير مناهج املرحلة االبتدائية -1
  . عالقة املنهج حباجات التالميذ -2
  . االجتاهات احلديثة يف بناء مناهج التربية اإلسالمية -3
  . املنهج اإللكتروين -4
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  . العوامل املؤثرة يف املناهج -5
  .عداد املناهج  دور املعلم يف إ-6
  

ميكن القول أن بعض هذه املفردات سيتم تغطيتها يف نفس املفردات املقترحة احلالية ،                
وإن ما ذكره هو تفصيل هلا ، كما أن بعض هذه املفردات سيتم تغطيتها ضـمن مفـردات                  

وقد حرص الباحث أن يقدم املفردات األساسية يف املناهج ، مث يترك لعضو             . مقررات أخرى   
  .  التدريس املختص حتديد التفاصيل اجلزئية للمفردات هيئة

  
  

   قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسالمية  : املقرر  اخلامس
ويعترب هذا هو أقل متوسط     ،   ) 2.92( إن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل          

 ملعلـم التربيـة     حصل عليه مقرر من بني مجيع املقررات املقترحة لربنامج اإلعداد التربـوي           
قيمـة  إال أنه يف نفس الوقت تعتـرب        . اإلسالمية واملقدمة من قسم املناهج وطرق التدريس        

 . الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمعوتؤكد موافقة   ،  هذه قيمة عالية    املتوسط  
هـذه   و )  .0.41 – 0.27(كما أن االحنراف املعياري ملفردات هذا املقرر تراوح بـني           

وحتليـل  ) . مفهومه ، أمهيته ، أهدافـه       (التحليل    :  املفردات متثلت يف املوضوعات التالية      
وحتليل كتب التربية اإلسالمية    ) . أدواا ، وحداا ، معايريها ، وخطواا        (الكتب املدرسية   

التربية وقراءة يف كتب    ) . األهداف واحملتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية والتقومي        ( 
.  ومصادر االطالع اخلارجي يف مناهج التربيـة اإلسـالمية          . اإلسالمية باملرحلة االبتدائية    

 كالفقه والتوحيد واحلديث والتجويد      ، وحتليل أحد كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية      
  ) . متطلب عملي هلذا املقرر(وهذا يعترب 

كان من  ، و  ) 2.95( ردات املقرر بلغ    ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مف       
كما ) . أدواا ، وحداا ، معايريها ، وخطواا        ( حتليل الكتب املدرسية    : نصيب موضوع   

ومـصادر  : وكان من نـصيب موضـوع        ) 2.86( يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ       
ألعلى هي يف األصل     القيمتني األدىن وا   كلتاو. االطالع اخلارجي يف مناهج التربية اإلسالمية         
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 الدراسة على مفردات مقرر قراءة حتليليـة ملنـاهج التربيـة            جمتمع عالية تؤكد موافقة     قيماً
  .اإلسالمية باملرحلة االبتدائية 

) م2000(نتائج دراسة طـنش     احلالية   الدراسة   هذه النتائج اليت توصلت إليها    ويؤيد    
حلة اإلعداد موضـوعات مقـررات      يدرس الطالب املعلم يف مر    ضرورة أن    علىاليت أكدت   

ويـرى   .  ، وهذا يتوافق مع نتائج الدراسة احلاليـة        املواد اليت سيقوم بتدريسها يف املستقبل     
الباحث أن هذا املقرر اجلديد املقترح تقدميه يف برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية              

 يف جمال    ، مية ختصصية متقدمة  لاهج ع هو مقرر مهم للغاية ، فاملعلم يدرس يف كلية إعداده من          
ولكنه عندما يـصبح معلمـاً يعلـم        . الفقه والتوحيد واحلديث والعقيدة والتفسري والقرآن       

 نتيجة   ، الطالب مواد التربية اإلسالمية واليت رتبت بطريقة قد ختالف كثرياً ما درسه بالكلية            
لى املناهج اليت سيقوم بتدريسها ،      الختالف املرحلتني ، لذلك من املهم جداً إطالع املعلم ع         

فإذا مت تعينه   . وحتليل تلك املقررات ، ومالحظة التتابع والتكامل واالستمرار يف تلك املناهج            
ألنه حللها بكل تفاصيلها علمياً وتربويـاً ،        ،  لن يصعب عليه تدريس تلك املقررات       فمعلماً  

أمل الباحث أن يكون هناك متطلـب       كما ي . علماً أن هذه املقررات تتغري بني فترة وأخرى         
عملي هلذا املقرر يتناول كل طالب فيه حتليل أحد مقررات التربية اإلسالمية الـيت تـدرس                

وطبيعة هذا املقرر عملية أكثر منها نظرية ، والبد من مراعاة ذلك عنـد              . باملرحلة االبتدائية   
  . تقييم الطالب املعلمني عند دراستهم له 

  
  :  الدراسة ملقرر قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسالمية جمتمعترحة من قبل مفردات إضافية مق

اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                   
  :النحو التايل 

  . االجتاهات احلديثة يف حتليل الكتاب املدرسي -1
  . الصور والنماذج والرسوم يف حتليل الكتب -2
  . تقومي وحدة دراسية -3

  .يالحظ أن هذه املفردات هي موجودة ضمن املفردات املقترحة يف الدراسة احلالية   
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  .إجابة السؤال الثالث : ًثالثا 
  
والـيت ميكـن    ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية          :  3س

ئل والتقنيات يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثة إلعـداد           من قبل قسم الوسا    تقدميها
وكليات املعلمني باململكة العربيـة     املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية          

  السعودية ؟
  

 هذا السؤال قام الباحث بأخذ أراء أعضاء هيئة التـدريس يف كليـات              عنولإلجابة  
ومت .  قسم الوسائل والتقنيات حول املقررات واملفردات املقترحة         التربية وكليات املعلمني يف   
  . الدراسة على أداة الدراسة جمتمعذلك من خالل استجابات 
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  متوسطات املقررات املقدمة من قسم  الوسائل والتقنيات ) 15( جدول 

ترتيب املقرر يف 
  االستبيان

ترتيب املقرر حبسب 
املتوسط احلسايب 

  للمقرر
املتوسط   املقررات

  احلسايب

  2.95   واالتصالالتعليم قنياتت 1 1
  2.95   التعليميةسائلالو  واستخدامإنتاج 2 2
  2.94  التعليم اإللكتروين 3 3

  2.95   اإلمجايل 

  
اجلزء ، فبلغ املتوسط اإلمجـايل      التايل نتائج االستجابات هلذا      ) 15(ويوضح اجلدول   

على متوسط جلميع أجزاء الربنامج ، ويدل على        وهو متوسط عايل القيمة ، وهو أ       ) 2.95(
 على وجود هذه املقررات كجزء من برنامج اإلعداد التربـوي ملعلـم             جمتمع الدراسة موافقة  

وحـصل مقـرر    . التربية اإلسالمية ، وتقدم هذه املقررات من قبل قسم الوسائل والتقنيات            
بلغ  على أعلى متوسط إذ      لتعليمية  تقنيات التعليم واالتصال ومقرر إنتاج واستخدام الوسائل ا       

ـ وكل.  ) . 2.94 (  على أقل متوسط إذ    فيما حصل مقرر التعليم اإللكتروين     ) 2.95(  ا ت
 ، ومعتد ا ، وتدل على املوافقة من قبل           عالية قيماًا تعترب   يالعليا والدن للمتوسطات  القيمتني  

   .جمتمع الدراسة على الربنامج املقترح
  

   الدراسة على املقررات ومفرداا واملقترح تقدميها من قسم الوسائل التعليمية والتقنياتجمتمعابات استج  ) 16( جدول 

   ملكونات الربنامججمتمع الدراسةاستجابة 

  غري موافق  ال أدري  موافق

ف املعياري
االحنرا

 

املتوسط
ب يف االستبيان 

الترتي
ترتيب  

  املقرر

حبسب 
 املتوسط
 احلسايب

  مقررات مقدمة من قسم

  الوسائل التعليمية والتقنيات  

التكرار
النسبة  
التكرار  
النسبة  
التكرار  
النسبة  
  

  

  

  :تقنيات التعليم واالتصال ، ومفرداته هي ) 1   
              

  )  .ماهيتها ، أمهيتها ، وظائفها (تقنيات التعليم  1 1
60 100 0  0  0  0  0.00 3  
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  ) .أهدافها ، استخداماا مفهومها ، ( مراكز مصادر التعلم   2  6
59  98.3 1  1.7  0  0  0.13 2.98 

مفهومه ، وسائله ، أهدافه ، عناصره ، مهاراته ،          ( االتصال التعليمي    3 2
 2.97 0.26  0  0  1.7  1 98.3  59  )معوقاته 

  ) .وظائفها ، أنواعها ( أنواع الوسائل التعليمية  4 5
59  98.3 1  1.7  0  0  0.26 2.97 

  ) .مفهومها ، أمهيتها ، مصادرها (  التعليمية  الوسائل 5 3
58 96.7 1  1.7 1  1.7  0.29 2.95 

  .األسس العلمية الختيار الوسائل التعليمية  6 4
58 96.7 2  3.3 0  0  0.36 2.93

  ) .املادية ، البشرية ( مشكالت الوسائل التعليمية  7 7
55 91.7 1  1.7 4  6.7  0.52 2.85 

  رراملتوسط العام للمق  
    2.95         

    
  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

  :إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية ، ومفرداته هي ) 2  
              

  ).تصنيفها وإعدادها وصيانتها ( التعامل مع الوسائل التعليمية  1 5
60 100 0  0  0  0  0.00 3  

  .مبادئ إنتاج الوسائل التعليمية   2  1
59 98.3 1  1.7 0  0  0.26 2.97 

  .خطوات إنتاج الوسائل التعليمية  3 2
59 98.3 1  1.7 0  0  0.26 2.97 

 )16(تابع جدول رقم ==     
              

      
  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

  .تطبيقات عملية على إنتاج الوسائل التعليمية بأنواعها  4 7
59 98.3 0  0  1  1.7  0.26 2.97 

  .لتعليمية بأنواعها تطبيقات عملية على استخدام الوسائل ا 5 8
59 98.3 0  0  1  1.7  0.26 2.97 

3 6
  .مبادئ استخدام الوسائل التعليمية 

58 96.7 0  0  2  3.3  0.36 2.93 
  .كيفية استخدام الوسائل التعليمية  7 4

58 96.7 0  0  2  3.3  0.36 2.93 
  .مشكالت إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية  8  6

55 91.7 1  1.7 4  6.7  0.52 2.85 
  املتوسط العام للمقرر  

      2.95          

    
  متوسط  فاحنرا%ت%ت%ت

  :التعليم االلكتروين ، ومفرداته هي ) 3  
              

  .االستخدامات التربوية للحاسب اآليل  1 1
60 100 0  0  0  0  0.00 3  

  .أنواع الربامج املستخدمة يف التدريس عرب احلاسب اآليل  2 7
60 100 0  0  0  0  0.00 3  
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  مفهومها ،خطوات تصميمها( الربامج التعليمية على احلاسب اآليل 3 8
60 100 0  0  0  0  0.00 3  

  ) .متطلب عملي ( إنتاج برامج تعليمية باستخدام احلاسب اآليل  104
57 95 0  0  3  5  0.44 2.9 

  ).مفهومه ، أهدافه ، استخداماته ( التعليم االلكتروين  5 2
59 98.3 0  0  1  1.7  0.26 2.97 

  .التعليم عن طريق االنترنت  6 3
58 96.7 0  0  2  3.3  0.36 2.93 

 ) . معايري اختيارها ، ، تقوميها (   الربامج التعليمية اجلاهزة -9 7 9
58 96.7 0  0  2  3.3  0.36 2.93 

  . املدرسة االلكترونية والفصول الذكية  8 4
57 95 1  1.7 2  3.3  0.38 2.92 

  ) .مفهومها ، كيفية إنتاجها ، استخدامها ( ددة الوسائط املتع 9 5
57  95  1  1.7  2  3.3  0.38 2.92 

  ) .مفهومه ، خطوات بنائه ، استخداماته ( التعليم املربمج  10 6
55 91.7 2  3.3 3  5  0.47 2.87 

  املتوسط العام للمقرر  
      2.94          

  
  
  

  : على النحو التايل ) 16( اجلدول السابق رقم ليل وميكن حت
   

   تقنيات التعليم واالتصال  : املقرر األول 
وهذه قيمة عاليـة تؤكـد      ،   ) 2.95( إن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل          
كما أن االحنراف املعياري ملفردات     .  الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر        جمتمعموافقة  

: املفردات متثلت يف املوضوعات التاليـة       وهذه  . )  0.51 – 0.00(هذا املقرر تراوح بني     
مفهومه ، وسـائله ،     ( واالتصال التعليمي   )  . ماهيتها ، أمهيتها ، وظائفها      (تقنيات التعليم   

مفهومهـا ، أمهيتـها ،      ( والوسـائل التعليميـة     ) . أهدافه ، عناصره ، مهاراته ، معوقاته        
، وظائفها(تعليمية وأنواع الوسائل ال. ة واألسس العلمية الختيار الوسائل التعليمي) . مصادرها
ومـشكالت  ) . مفهومها ، أهـدافها ، اسـتخداماا     ( ومراكز مصادر التعلم    ) . أنواعها  

  ) . املادية ، البشرية ( الوسائل التعليمية 
كان من نصيب    ) 3( ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
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كمـا يالحـظ أن أدىن متوسـط    . هيتها ، أمهيتها ، وظائفها ما(تقنيات التعليم   : موضوع  
املاديـة ،   ( مشكالت الوسائل التعليمية    : وكان من نصيب موضوع      ) 2.85(حسايب بلغ   

 جمتمـع  عالية تؤكد موافقـة      قيماً القيمتني األدىن واألعلى هي يف األصل        كلتاو) . البشرية  
  .صال الدراسة على مفردات مقرر تقنيات التعليم واالت

، العديد من الدراسات العلميـة      احلالية   الدراسة   يت توصلت إليها  ويؤيد هذه النتائج ال      
 وهذا يـتم     ،  التعليم اوتكنولوجي،  واليت أكدت على ضرورة إتقان املعلم للوسائل التعليمية         

فقد . خالل مراحل إعداده ، عن طريق دراسة الطالب املعلم ملقرر تقنيات التعليم واالتصال              
تطـوير  عليها  على أن مؤسسات إعداد املعلمني ينبغي       ) هـ1413(أكدت دراسة الغامدي    
كما أكـدت   . باعتبارها التطبيق العملي للمعلومات واملعارف      فيها ،   تكنولوجيا املعلومات   

.  يف تكنولوجيا التعليم يف عملية إعداد معلم املـستقبل          ظعلى تو ) م2000(دراسة طنش   
على حتقيق برنامج الدبلوم العام للتربية      ) هـ1413(راين وكسناوي   ودلت نتائج دراسة الزه   

. االستفادة لدى املعلمني من املعلومات واملهارات املرتبطة بالوسائل التعليمية بدرجة كـبرية             
على أن مقرر تكنولوجيا التعليم قـد       ) هـ1423(كما دلت أيضاً نتائج دراسة املطرودي       

وتـبني  .  الل دراستهم له يف برنامج اإلعداد التربوي        حقق فائدة للطالب بدرجة كبرية خ     
أن أبرز التحديات العاملية املعاصرة اليت تواجه مؤسسات إعداد         ) هـ1423(نتائج الزهراين   

 .التكنولوجيا واالنترنت واحلاسب اآليل والتلفزيون التعليمـي        : معلم التعليم العام باململكة     
 أن  ومن ناحية أخـرى    .إليه نتائج الدراسة احلالية     وكل هذه النتائج تتوافق مع ما توصلت        

دلت على أن مستوى معلمي العلوم الـشرعية يف حتقيـق           ) هـ1424(نتائج دراسة سامل    
 يف جمال إجـادة      ،  يف برنامج إعدادهم كانت بدرجة اقل من املتوسط         ، الكفايات التعليمية 
سة على ضرورة التركيز على     ، وهذه النتيجة تؤكد مع جاءت به هذه الدرا        مهارات االتصال   

ويرى الباحث أن مقرر تقنيات التعليم واالتصال هـو مـن           . تكنولوجيا التعليم والتقنيات    
ساعد معلم التربيـة    ، فهي كعلم اللغة بالنسبة للمفسر ، وهذا املقرر ي         األدوات  علم  مقررات  

 إن للوسـيلة    . فعالية   اإلسالمية على التمكن من القيام مبهامه التعليمية والتربوية بشكل أكثر         
 يف ترسيخ وتعزيز املعلومات وحتقيق أهداف التدريس ، وكل يوم تتطور            اً كبري اًالتعليمية دور 

فإذا وجدت القاعدة العلمية    . التكنولوجيا احلديثة ، وهذا يساعد على تطوير العملية التعليمية          
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لم حتقيق أهداف تدريسه بأقـل       فسيستطيع املع   ، لفهم دور التقنية احلديثة يف التربية والتعليم      
ومواد التربية اإلسالمية هي مواد مشجعة الستخدام الوسائل والتقنيات         . جهد وأكثر فاعلية    

التعليمية فالفقه واحلديث والقرآن الكرمي والتجويد واحلديث مواد خصبة الستخدام الوسائل           
  .التعليمية 

  
  :تقنيات التعليم واالتصال  الدراسة ملقرر جمتمعمفردات إضافية مقترحة من قبل 

اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                
  :النحو التايل 

  . التدريب على استخدام التقنيات التعليمية يف التدريس -1
  . االجتاهات احلديثة يف تقنيات التعليم -2
  . التعليم عن بعد -3
  . املكتبة اإللكترونية -4
  . التفاعلي و الفيدي-5

يالحظ أن بعض هذه املفردات سيتم تغطيتها ضمناً يف املفردات املقترحة يف الدراسة               
والـبعض  . احلالية هلذا املقرر ، والبعض اآلخر منها سيتم تناوله يف مقررات أخرى بالربنامج              
تدريب أثناء من املفردات جيد ويستحق الدراسة ولكن ليس ضمن الربنامج هذا ، بل خالل ال     

  .اخلدمة ، لذا يرى الباحث االكتفاء مبا ورد يف الدراسة احلالية من مفردات 
  

    إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية: املقرر الثاين 
، وهذه قيمة عاليـة      ) 2.95( يالحظ أن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل           

كما أن االحنراف املعيـاري     . رحة هلذا املقرر    تؤكد موافقة جمتمع الدراسة على املفردات املقت      
وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات     )  . 0.51 – 0.00(ملفردات هذا املقرر تراوح بني      

ومبـادئ  . وخطوات إنتاج الوسـائل التعليميـة       . مبادئ إنتاج الوسائل التعليمية     : التالية  
والتعامل مـع الوسـائل     . لتعليمية  وكيفية استخدام الوسائل ا   . استخدام الوسائل التعليمية    

. ومشكالت إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية      ) . تصنيفها وإعدادها وصيانتها    ( التعليمية  
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وتطبيقات عملية علـى اسـتخدام      . وتطبيقات عملية على إنتاج الوسائل التعليمية بأنواعها        
  .الوسائل التعليمية بأنواعها 

، وهي القيمـة     ) 3(  بني مفردات املقرر بلغ       ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من     
التعامل مـع الوسـائل التعليميـة       : العليا يف حساب املتوسط ، وكان من نصيب موضوع          

،  ) 2.85(كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلـغ         )   . تصنيفها وإعدادها وصيانتها    (
 وكلتا القيمـتني    .مشكالت إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية      : وكان من نصيب موضوع     

األدىن واألعلى هي يف األصل قيماً عالية تؤكد موافقة جمتمع الدراسة على مفـردات مقـرر                
  .إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية العديد من الدراسات العلميـة،               
ة مقرر إنتاج واسـتخدام الوسـائل       على أمهية دراس  ) هـ1413(فلقد دلت دراسة فايزه     

ـ 1423(ودلت نتائج دراسة املطرودي     . التعليمية يف برنامج إعداد املعلم       علـى أن   ) هـ
مقرري استخدام الوسائل وإنتاج الوسائل قد حقق فائدة للطالب بدرجـة كـبرية خـالل               

 كما دلت نتائج دراسـة الزهـراين وكـسناوي        . دراستهم له يف برنامج اإلعداد التربوي       
على حتقيق برنامج الدبلوم العام للتربية االستفادة لدى املعلمني من املعلومات           ) هـ1413(

. املرتبطة باختيار وإنتاج واستخدام وصيانة الوسائل التعليمية  وحل مشاكلها بدرجة كبرية             
وهذا يتفق مع النتائج اليت توصلت هلا الدراسة احلالية بضرورة وجود مقرر يتنـاول إنتـاج                

كما أن  . خدام الوسائل التعليمية ضمن مقررات اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية           واست
هناك دراسات علمية دلت نتائجها على ضعف مستوى املعلمني ، وخاصة معلمـي التربيـة    
اإلسالمية يف توظيف الوسائل التعليمية ، أو يف إنتاجها واستخدامها ، فنتائج دراسة العيسوي              

 التدريسية املتعلقة بتشجيع الطالبـات      تدلت على أن مستوى املهارا    ) م2005 (واخلوالدة  
كمـا أكـدت   . على إنتاج الوسائل التعليمية من قبل معلمات التربية اإلسالمية كان متدنياً       

نتائج  نفس الدراسة على أن مستوى أداء املعلمات كان متوسطا على املهارات التدريـسية               
وتوظيف التكنولوجيا يف التعلـيم ويرجـع       . الت الصوتية للتالوة    املتعلقة باستخدام التسجي  

السبب إىل عدم تدريبهن على استخدام التكنولوجيا يف التدريس خاصة يف جمـال تـدريس               
 ةدلت على أن املهـارات التدريـسي      ) هـ1422(ونتائج دراسة بادغشر    . التربية اإلسالمية 
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 جمال استخدام الوسائل التعليمية يف الوقت       ملعلمي العلوم الشرعية متحققة بدرجة متوسطة يف      
تدل على أن مـستوى أداء معلمـي التربيـة          ) م2005(ونتائج دراسة الكيالين    . املناسب  

كما دلت نتائج دراسـة     . اإلسالمية يف األردن يف استخدام الوسائل التعليمية كان متوسطا          
الكفايات التعليميـة يف    على أن مستوى معلمي العلوم الشرعية يف حتقيق         ) هـ1424(سامل  

برنامج إعدادهم كانت بدرجة اقل من املتوسط ، يف جمال استخدم الوسـائل التعليميـة ،                
. وبدرجة متوسطة يف جمال اإلملام بالوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس العلوم الـشرعية              

ئل التعليمية ليس   ونتائج هذه الدراسات تؤكد على أن الواقع ملعلم التربية اإلسالمية مع الوسا           
باملأمول ، وليس بقدر الطموحات ، وهذا يتوافق مع نتائج الدراسة احلالية اليت تؤكد علـى                

  .ضرورة التركيز على وجود هذا املقرر من ضمن مقررات اإلعداد التربوي 
ويرى الباحث أن من الغنب للتربية اإلسالمية أن يكون معلمها ال يستطيع توظيـف                

كما يقترح أن يقدم هذا     . ة يف التدريس ، فال حيسن إنتاجها وال استخدامها          الوسائل التعليمي 
املقرر بقسميه اإلنتاج واالستخدام معاً ، ففي ذلك ختفيف من كثرة مواد اإلعداد التربوي ،               
ويف ذلك أيضاً ربط بني إنتاج الوسيلة التعليمية واستخدامها مباشرة ، بدالً من فصل اإلنتاج               

فأصبح هناك زيادة عبء بكثرة     .  كما هو الواقع حالياً يف كليات املعلمني         عن االستخدام ،  
كما يأمل   . املواد التربوية ، ويف نفس الوقت انفصال بني املترابطني ومها اإلنتاج واالستخدام             

، يف نفس الفتـرة     ) 2(أن يتم دراسة هذا املقرر جبانب مقرر طرق تدريس التربية اإلسالمية            
  .يتم تناول التدريس املصغر هناك الزمنية حينما 

  
  :مفردات إضافية مقترحة من قبل جمتمع الدراسة ملقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                
  :النحو التايل 

  . استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم للوسائل -1
  .ألسس النفسية لتكنولوجيا التعليم  ا-2
  . نظريات التعلم وأثرها يف تقنيات التعليم -3
  . مهارات العروض التعليمية وإنتاجها -4
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  . خامات البيئة املستخدمة يف إنتاج الوسائل التعليمية -5
  

يالحظ أن بعض هذه املفردات مت تناوهلا يف مفردات مبقررات أخـرى بالربنـامج ،                 
  .ر من هذه املفردات موجود ضمناً يف املفردات املقترحة هلذا الربنامج والبعض اآلخ

  
     التعليم اإللكتروين: املقرر الثالث 

، وهذه قيمة عالية تؤكـد       ) 2.95(  إن هذا املقرر بلغ متوسطه احلسايب اإلمجايل          
ملعياري ملفردات  كما أن االحنراف ا   . موافقة جمتمع الدراسة على املفردات املقترحة هلذا املقرر         

: وهذه املفردات متثلت يف املوضوعات التاليـة        )  . 0.47 – 0.00(هذا املقرر تراوح بني     
مفهومـه ، أهدافـه ،      ( والتعلـيم االلكتـروين     . االستخدامات التربوية للحاسـب اآليل      

. واملدرسة االلكترونية والفـصول الذكيـة       . والتعليم عن طريق االنترنت     ) .  استخداماته
مفهومه ،  ( والتعليم املربمج   ) . مفهومها ، كيفية إنتاجها ، استخدامها       ( لوسائط املتعددة   وا

. وأنواع الربامج املستخدمة يف التدريس عرب احلاسب اآليل         ) . خطوات بنائه ، استخداماته     
والربامج التعليمية  ) . مفهومها ، خطوات تصميمها     ( والربامج التعليمية على احلاسب اآليل      

وإنتاج برامج تعليميـة باسـتخدام احلاسـب اآليل         ) . معايري اختيارها ، تقوميها     (جلاهزة  ا
  ) . متطلب عملي هلذا املقرر (

، وكـان مـن      ) 3( ويالحظ أن أعلى متوسط حسايب من بني مفردات املقرر بلغ           
موضوع االستخدامات التربوية للحاسب اآليل ، وموضوع أنواع        : نصيب ثالثة مواضيع هي     

الربامج املستخدمة يف التدريس عرب احلاسب اآليل ، وموضوع الربامج التعليمية على احلاسب             
، ) 2.87(كما يالحظ أن أدىن متوسط حسايب بلغ        ). مفهومها ، خطوات تصميمها     (اآليل  

)  . مفهومه ، خطوات بنائه ، اسـتخداماته        ( التعليم املربمج   : وكان من نصيب موضوع     
دىن واألعلى هي يف األصل قيماً عالية تؤكد موافقة جمتمع الدراسة علـى             وكلتا القيمتني األ  

  .مفردات مقرر التعليم اإللكتروين 
ويؤيد هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية العديد من الدراسات العلميـة،               

ت كثرية  يف دراسته أن التحديات احلالية إلعداد املعلم حتديا       ) هـ1423(فلقد أكد الزهراين    
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وأكـدت  ) . احلاسب اآليل والتلفزيون التعليمي  واإلنترنـت        ( منها التحدي التكنولوجي    
على أمهية توفر الكفايات األدائية لدى املعلم فيوظـف         ) م2002(دراسة الرويشد وزمالئه    

وهذا يتفق مع نتائج الدراسة احلالية  اليت جعلـت التعلـيم            . الكمبيوتر يف العملية التعليمية     
ويرى الباحث إن التعليم االلكتروين هو      . لكتروين مقرراً كامالً وليس مفردة ضمن مقرر        اإل

تعليم حقيقي ، وأصبح واقعاً ال حمالة ، بل إن بعض املدارس اليوم تستخدمه على نطاق واسع                 
فاختفت الكتب املدرسية واستبدلت بأجهزة احلاسب اآليل ، فاملدرسة االلكترونية والفصول           

لذلك على معلم التربية اإلسالمية أن يكون جاهزاً ومعـداً           . صبحت واقعاً ملموساً    الذكية أ 
كما أن السوق التعليمية التجارية أصـبحت       . للتعامل مع هذه الفصول وهذه التقنية احلديثة        

اليوم هدفاً لشركات الربامج، لذلك من الضروري أن يكون املعلم قادراً على التمييـز بـني                
ويأمل الباحث أن يساعد هذا املقرر معلم التربية اإلسالمية         .  تلك الربامج    الغث والسمني يف  

على إنتاج برامج تعليمية كمتطلب عملي هلذا املقرر ، كما أن هذا املقرر سيساعد املعلم على 
بـل  . االطالع على املستجدات سواء يف ختصصه العلمي أو املهين من خالل بوابة اإلنترنت              

ى جعل أولياء أمور الطالب متابعني ألبنائهم دراسياً ، عن طريـق مواقـع              إن املعلم قادر عل   
تعليمية تربوية يقوم املعلم نفسهم بإعدادها ، فيطلع ويل األمر على سري ابنه ، بل ميكـن أن                  
  . يطلع يف نفس اللحظة على بث حي للعملية التعليمية يف الفصل الدراسي من خالل اإلنترنت

  
  : من قبل جمتمع الدراسة التعليم اإللكتروين مفردات إضافية مقترحة

اقترح بعض أفراد  جمتمع الدراسة إضافة مفردات أخرى هلذا املقرر ، وبياهنـا علـى                
  :النحو التايل 

  ) .مكوناا واستخداماا (  إعداد غرفة احلاسوب -1
  . الذكاء الصناعي -2
  . دور معلم التربية اإلسالمية يف العصر املعلومايت -3
  . برامج الواقع االفتراضي -4
  . دورات متهيدية ومتقدمة يف احلاسب اآليل -5
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ميكن القول أن بعض هذه املفردات موجودة ضمناً يف املفردات املقترحة هلذا املقرر ،                
وبعضها اآلخر ليس هنا جماله كالدورات يف احلاسب اآليل ، ولكن ميكن تنفيذها من خـالل        

ويرغب الباحث يف التأكيد على ضرورة عدم       . يرغب يف ذلك    أنشطة مؤسسات اإلعداد ملن     
االستغراق الكامل يف التعليم من خالل احلاسب اآليل ، حىت ال تضعف املهارات اللغويـة ،                

  . والكتابية ، لدى املعلمني ، وهذا سينعكس سلباً على طالم يف املدارس اليت يعملون ا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  إجابة السؤال املفتوح
ع الباحث سؤاالً مفتوح تمع  الدراسة من أجل اقتراح مفـردات أو مقـررات               لقد وض   
حيث . فأما املفردات املقترح إضافتها للمفردات املوجود فتم عرضها يف هناية كل مقرر             . إضافية  

لوحظ أن أغلبها كان تفصيالً للمفردات املقترحة ، وبعضها موجود يف مقررات أخرى موجـودة               
ها كان جيداً ، ولكن مقررات برنامج اإلعداد التربوي ال تتحمل املزيـد مـن               بالربنامج ، وبعض  

وأما املقررات اإلضافية فلقد اقترح بعض أفراد  جمتمع  الدراسـة إضـافة              . الضغط يف املفردات    
  :تايل وتوضيح ذلك على النحو ال. مقررات لربنامج اإلعداد التربوي إضافة ملا سبق طرحه يف هذا الربنامج من مقررات 

  : الدراسة هي جمتمعاملقررات املقترحة من قبل  
 .التدريب على مواقف التعلم   - 1
 . الصحة النفسية  - 2
 .  طرق التدريس العامة  - 3
 .  نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية  - 4
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 . تقدمي مقرر طرق التدريس مصاحب للتربية امليدانية  - 5
 .   مهارات التدريس وكفاياته  - 6
 . مشروع حبث بيقدم فيها الطال) حرة ( قلة   دراسات مست - 7

يالحظ أن هذه املقررات إذا أضيفت للمقررات املقترح تقدميها يف هذا الربنامج فسيبلغ عـدد               
يف حني أن الربنـامج     . مقرر وهذا كثري جداً على برنامج اإلعداد التربوي         ) 24(املقررات ككل   

وهذا يدل على أن مـسألة      . مقرراً فقط   ) 16(الذي اقترحه الباحث يف هذه الدراسة يتكون من         
وضع مقررات وحتديد مفرداا ليس باألمر السهل ، بل توجد آراء متباينة جداً ، فكـل خمـتص                  

كما يالحظ أن عدداً مـن هـذه        . يعتقد أن هذا املقرر هو أوىل من غريه من املقررات األخرى            
ة احلالية ، ولكنها ذكرت هنا على شكل        املقررات عبارة عن مفردات مت تناوهلا يف مقررات الدراس        

ومن الصعوبة مبكان األخذ جبميع اآلراء ، ودراسة مجيع املقررات ، لذا فإن الباحث يقدم        . مستقل  
. األهم على املهم ، فهو يرى أن املقررات املقترحة تقدم فقط مفاتيح للعلوم ، وال تقدم العلم كله                   

صل على املعلومة ، وكيف يستخدمها ويوظفها بـشكل         وأهنا تعلم املعلم كيف يتعلم ، وكيف حي       
  . سليم ، وتفتح أمامه آفاق التدريس

  

  

  

الفصل اخلامس     
  
  
  
  

ملخص نتائج الدراسة       

واملقرتحات والتوصيات  
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  يدـهـمت
      
إن للمعلم مكانة عظيمة عند كل األمم ، واألمة اإلسالمية على وجـه اخلـصوص                  

رفيعة ، فهو املريب ألجيال املستقبل ، وهو املنفذ خلطط تطوير اتمع مـن              جعلت له مكانة    
الناحية التعليمية ، وهو الذي يفتح أفاق العلم لطالبه ويدهلم عليها ، ويزيد على ذلك معلـم                 
التربية اإلسالمية الذي حيمل الرسالة ربانية ، ويعلم طالبه دين اهللا عز وجل ، وتـشريعاته ،                 

ومل تعد مسألة تدريس التربية اإلسالمية يف املدارس اليوم حقاً          . القه الفاضلة   وعقائده ، وأخ  
مشاعاً جلميع املعلمني مبختلف ختصصام ، فلقد انتهى عصر معلم الضرورة منذ فترة زمنية              

وجاء دور املعلم املختص واملعد إعداداً أكادميياً وثقافياً وتربوياً لتـدريس مقـررات             . طويلة  
وهذا املعلم  . سالمية ، معلم قد بذل اجلهد الكثري من أجل أن يتقن مهنة التدريس              التربية اإل 

حيتاج إىل مؤسسات تعده وتأخذ بيديه إىل أفضل الطرق والوسـائل يف تـدريس التربيـة                
ولكن إذا كانت مؤسسات اإلعداد غري قادرة علـى         . اإلسالمية ، حىت يريب أبناءه الطالب       

.  يليق بالعلم الذي سيعلمه للطالب يف املدرسة ، فهذه مشكلة كبرية             تأهيل هذا املعلم تأهيالً   
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فإذا مل تقم مؤسسات إعداد املعلم بتطوير براجمها ، ومل تقومها وتتالف سـلبياا وتـضيف                
اجلديد املالئم لرباجمها ؛ فإن ذلك سينعكس على نوعية اخلرجيني الذين يتـصدرون لعمليـة               

د قامت عدة دراسات علمية على إجراء تقومي لربامج إعـداد           وق. تدريس التربية اإلسالمية    
ضـرورة تطـوير بـرامج      : معلم التربية اإلسالمية ، فخرجت تلك الدراسات بنتائج أمهها          

وهذا ما سعت هذه الدراسة إىل حتقيقه ، من خالل          . اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية      
واته حىت نصل إىل برنامج حمدد فيه مقـررات  استخدام أساليب البحث العلمي ، وتوظيف أد    

اإلعداد التربوي ، وحمدد فيها املفردات املالءمة هلا ، ويهدف هذا الربنامج إىل إعداد معلـم                
ويقدم . التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية إعداداً مهنياً ، مناسباً هلذا العصر الذي نعيش فيه              

 .ني باململكة العربية السعودية هذا الربنامج من خالل كليات املعلم
بناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلـم      : ( وقد سعى البحث احلايل حنو دراسة موضوع        

وقد تكونت  .  ) وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة         اإلسالميةالتربية  
تساؤالا وأهدافها ،   الفصل األول تناول مشكلة الدراسة و     . هذه الدراسة من مخسة فصول      

والفصل الثاين تناول اإلطار النظري للدراسة ، والدراسات السابقة ، والفصل الثالث تنـاول              
 وحتليلها ، والفصل اخلامس الذي      ةإجراءات الدراسة ، والفصل الرابع خصص لنتائج الدراس       

، ونتائجها ، وأهم    ملخص الدراسة   : بني أيدينا ، وفيه يتم تناول املوضوعات الرئيسة التالية          
  :التوصيات ، وأبرز املقترحات هلذه الدراسة ، وبيان ذلك كما يلي 

   ملخـص الدراسـة: ًأوال 
إن املعلم هو ركن أساسي يف العملية التعليمية ، وله أمهية كبرية ، ودور مؤثر يف تربية                    

 بال املسئولني عـن  الطالب ، لذلك فإن االهتمام به وإعداده يعترب من أهم األمور اليت تشغل   
 يف أبنائهـا ،     روخري استثمار تستثمره األمم هو االستثما     . التربية والتعليم وعن إعداد املعلم      

.  إذا مل يعد املعلم الذي سيبين هؤالء األبناء          رفهم رجال املستقبل ، ولن ينجح هذا االستثما       
ت هذه الدراسـة إىل     ومن هنا وجد االهتمام باملعلم ، وأجريت الدراسات والبحوث ، وسع          

االستفادة من نتائج تلك الدراسات السابقة واليت أجراها الباحثون حول بـرامج اإلعـداد              
وحيث إن برنامج اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني قـد          . التربوي ملعلم التربية اإلسالمية     

، ويـسعى   مضى عليه سنوات كثرية دون تغيري ؛ لذا فإن الباحث رأى أن يقوم ذه املهمة                
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كما قامت وكالة كليات املعلمني مـؤخراً       . لتطوير الربنامج التربوي ملعلم التربية اإلسالمية       
مبحاولة لتطوير برامج كليات املعلمني ،  وذلك بأن طلبت من مجيع كليات يف اململكة وضع                

  ) .6(ق ، انظر ملح)  العام واألكادميي والتربوي ( تصور  جديد وشامل لتطوير برامج اإلعداد 
وهذه الدراسة أحدى احملاوالت اليت تسعى لتطوير كليات املعلمني ، وقد احتوت على    

 تناول الباحث مقدمة هلذه الدراسة وعرض أمهيـة         الفصل األول ففي  . مخسة فصول رئيسية    
التربية اإلسالمية ، وأمهية دور معلمها ، وأمهية إعداده وتطويره والدواعي اليت دعت الباحث              

ما املكونات   :السؤال الرئيس التايل    وحدد الباحث مشكلة دراسته يف      .  هذه الدراسة    إلجراء
املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني وفق االجتاهـات             

  ؟ احلديثة  ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة 
  :التالية ية الفرعن هذا السؤال الرئيس األسئلة وتفرع ع 

اليت ميكن ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية   :  1س
 من قبل قسم التربية وعلم النفس يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثـة              تقدميها

إلعداد املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات املعلمـني             
  لكة العربية السعودية  ؟باملم
اليت ميكن  املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية  ما املكونات  : 2س

 من قبل قسم املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية يف كليات املعلمني وفق             تقدميها
ليات التربية االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بك        

  وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية  ؟
اليت ميكن ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية   :  3س

 من قبل قسم الوسائل والتقنيات يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثـة             تقدميها
وكليات املعلمـني   التدريس بكليات التربية    إلعداد املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة        

  باململكة العربية السعودية ؟
  :إىل حتقيق األهداف التالية  الدراسةهذه دراسته ، حيث سعت  كما حدد الباحث أهداف

 اليت ميكن تقدميها   التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية             )1
  .لتربية وعلم النفس يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم من قبل قسم ا
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 التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية            )2
 من قبل قسم املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية يف كليـات            اليت ميكن تقدميها  

  .احلديثة إلعداد املعلم املعلمني  وفق االجتاهات 
 التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية            )3

 من قبل قسم الوسائل والتقنيـات يف كليـات املعلمـني  وفـق               اليت ميكن تقدميها  
  .االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم 

ات اليت يتوقع الباحث أن تـستفيد       مث بني الباحث أمهية الدراسة احلالية ، وحدد اجله          
التربية اإلسالمية بـشكل    ومعلم  ،  مؤسسات إعداد املعلم بشكل عام      : من هذه الدراسة مثل   

واضعي املناهج بـشكل عـام      و . كليات التربية باجلامعات ، وكليات املعلمني     خاص ، يف    
مناهج التربية   الذين يقع على عاتقهم وضع وبناء     وومناهج التربية اإلسالمية بشكل خاص ،       

 للتربيـة اإلسـالمية ،   املشرفني التربويني ، ومعلمي التربية اإلسالمية  و .اإلسالمية وتطويرها   
كما  . الباحثني واملختصني يف جمال إعداد املعلم عامة ، وإعداد معلم التربية اإلسالمية خاصة    و
 بعـد انتقاهلـا     كون عليه برامج كليات املعلمني     ست يف وضع تصور ملا    هذه الدراسة    تساعدس

  .  مث تناول الباحث حدود الدراسة ، وأهم مصطلحاا  . لوزارة التعليم العايل
 حتت عنـوان اخللفيـة      الفصل الثاين وبعد إيضاح مشكلة الدراسة تناول الباحث يف          

. اإلطار النظري والدراسـات الـسابقة       : النظرية ، قسم هذا الفصل إىل جزأين مهمني مها          
عن معلـم    املبحث األول :  من هذا الفصل إىل أربعة مباحث رئيسة هي          ولاجلزء األ وقسم  

وتناول الباحث فيه أمهية معلم التربية اإلسالمية ، وما هي أبـرز            . التربية اإلسالمية وصفاته    
القدوة ، والتواضع ولني    : صفاته  ، وقسم الصفات إىل صفات خلقية وتتضمن صفات مثل            

مث الـصفات   . الورع ، واإلخالص ، والرمحـة ، والعـدل          اجلانب ، والصرب ، والتقوى و     
مث . العناية باملظهر العام ، وحسن املنطـق والفـصاحة          : الشخصية ، وتتضمن صفتني مها      

 التمكن من   و ،   املعرفة بطرق التدريس املختلفة   : الصفات املهنية ، وتتضمن الصفات التالية       
واملبحث  . لتمكن من مهارات وكفايات التدريس     ا  و  ،  طبيعة املتعلمني   فهم و ،   املادة العلمية 

وفيه تناول الباحث   . يف اإلطار النظري كان عن االجتاهات احلديثة والتربية اإلسالمية          الثاين  
كما بني  .  ، وبيان املفهوم الصحيح لالجتاهات احلديثة        مفهوم االجتاهات احلديثة يف اإلسالم    
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موقف و ان أسباب تلك املفاهيم اخلاطئة عند الناس ،       املفاهيم اخلاطئة لالجتاهات احلديثة ، وبي     
أسباب األخـذ باالجتاهـات     كما تناول يف هذا املبحث         . اإلسالم من االجتاهات احلديثة   

يف اإلطار النظري هلذه الدراسـة      واملبحث الثالث    . م التربية اإلسالمية    لاحلديثة يف إعداد مع   
حملة تارخيية  ويف هذا املبحث تناول الباحث      . يثة  كان عن برامج إعداد املعلم واالجتاهات احلد      

ومـا   يف كليات املعلمني ،      عن تطور إعداد معلم املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية        
وأنواع الربامج املقدمة   .  ، وشروط القبول يف كليات املعلمني        علماملهي أهداف برامج إعداد     

مكونات بـرامج   كما تناول يف هذا املبحث      . السعودية  يف كليات املعلمني باململكة العربية      
 مث تطرق يف هذا املبحث إىل       .معلم  يف املرحلة االبتدائية بكليات املعلمني        لاإلعداد التربوي ل  

نظم وبرامج إعداد املعلم املشهورة يف مؤسسات إعداد املعلم ، وذكر كل نظام وأبرز مالحمه               
برنامج النظـام   : والربامج اليت تناوهلا الباحث هي      . بياته  وصفاته الرئيسية وأهم اجيابياته وسل    

القائم برنامج إعداد املعلم    و. وبرنامج النظام التتابعي إلعداد املعلم      . التكاملي إلعداد املعلم    
واألخري يف  واملبحث الرابع    . برنامج إعداد املعلم  يف ضوء أسلوب النظم       و . على الكفايات 

تناول الباحث موضوع العوملة كـأبرز      اسة كان عن العوملة ، وفيه       اإلطار النظري هلذه الدر   
املتغريات الثقافية املعاصرة اليت أثرت على التربية والتعليم بشكل عام ، وعلى إعداد املعلـم               

وتطرق من خالل هذا املوضوع إىل تاريخ العوملة ونشأا ، ومفهوم العوملة يف             . بشكل خاص 
ختالف يف حتديد مفهوم العوملة ، وأبرز االجيابيات والسلبيات اللغة واالصطالح ، ومشكلة اال

. املعلـم   وبني عالقة العوملة بالتربية والتعليم وإعداد املعلم ، وأثر العوملة على إعداد             . للعوملة  
وتناول أيضاً يف هذا املبحث بعض املقترحـات        .  عصر العوملة    وحتديد أهم صفات املعلم يف    

  .العوملة إلعداد املعلم يف عصر 
وحىت تضيف هذه الدراسة شيئاً جديداً للعلم ، كان على الباحث أن يطلـع علـى                  

 هلذه الدراسة مت تناول املبحث      من اإلطار النظري  اجلزء الثاين   جتارب من سبقه يف العلم ، ففي        
حيث عرض أهم الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضـوع         . اخلامس عن الدراسات السابقة     

  .ص على عرض الدراسات واألحباث العلمية احلديثة املنشورة وغري املنشورة دراسته ، وحر
حيث استخدم املنهج   .  تناول الباحث إجراءات الدراسة امليدانية       الفصل الثالث ويف    

واختار أعضاء هيئة التدريس من     . الوصفي يف دراسته ، وحدد جمتمع الدراسة وفئاته الثالث          
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أعضاء قسم الوسـائل   أعضاء قسم التربية وعلم النفس ، و وقسم املناهج وطرق التدريس ،      
مث تناول أداة الدراسة وهي االستبانة ، وبني كيف قام ببنائها وعرضـها علـى               . والتقنيات  

حيث مت تطبيق هذه الدراسة يف      . وإجراءات تطبيقها     . احملكمني وحتديد الصدق والثبات هلا      
امعات السعودية ، وكليات املعلمني يف اململكـة        كلية موزعة بني كليات التربية باجل     ) 20(

ومت حتديـد األسـاليب     . عـضواً    ) 515( العربية السعودية ، وبلغ عدد جمتمع الدراسة        
  .اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات أداة الدراسة 

 من هذه الدراسة تناول الباحث عرض نتائج هذه الدراسة ، وذلك            الفصل الرابع ويف  
:  واتبع الباحث األسلوب التايل      اسة على بنود االستبانة    الدر أفرادنتائج إجابات   ليل  من خالل حت  

مث عـرض    . وحتليلها وتفسريها   مناقشة النتائج    مث   .نتائج أفراد الدراسة    ، مث عرض    عرض السؤال   
  . الدراسة عن األسئلة املفتوحة يف االستبانة جمتمعإجابات 
تناول الباحث ملخص الدراسة ، وأبرز نتائجها ،         هلذه الدراسة    الفصل اخلامس ويف    

  .وأبرز املقترحات والتوصيات اليت خرج ا من هذه الدراسة 

   :نتـائج الدراســة: ًثانيا 
 أن قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة وجتميعها ، وحتليلها بواسطة برنامج التحليل             بعد   

وصل يف هذه الدراسة إىل حتديـد       حيث مت الت  خرج بنتائج مهمة ،      . (SPSS)اإلحصائي  
املقررات التربوية املكونة لربنامج اإلعداد التربوي املقترح ملعلم التربية اإلسالمية ، ومت حتديد              

وكانت درجة موافقة جمتمع الدراسة علـى املقـررات املقترحـة           . مفردات هذه املقررات    
  : وكانت النتائج على النحو التايل. ) 3(من أصل  ) 2.5 – 3(ومفرداا عالية جداً تراوحت بني 

  :النتائج املتعلق بالسؤال األول : أوالً 
  

 ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية  : األول علىسؤال الوينص
 من قبل قسم التربية وعلم النفس يف كليـات املعلمـني وفـق              واليت ميكن تقدميها  اإلسالمية  

إلعداد املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات           االجتاهات احلديثة   
  املعلمني باململكة العربية السعودية  ؟

  ومفرداا  اتر هذا السؤال قام الباحث بإعداد استبانة حتتوي على املقر         عنولإلجابة    
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متوسط املقررات   وبلغ   .املقترح تقدميها من قبل قسم التربية وعلم النفس يف كليات املعلمني            
 وأما املقررات واملفردات املقترحة فكانـت        .وهي قيمة عالية     ) 2.93( ككل هلذا القسم    
  : على النحو التايل 

  

  : مشكالت تربوية ، ومفرداته هي مقرر) 1
  .املشكالت التربوية املتعلقة باملعلم    -1
  .تدريبات عملية حلل بعض املشكالت التربوية املختارة  -2
  ) .مفهومها ، أثارها على التربية والتعليم ( شكالت التربوية امل -3
  . األسلوب العلمي حلل املشكالت التربوية -4
  .املشكالت التربوية املتعلقة بالطالب  -5
  . املشكالت التربوية املتعلقة باتمع -6
  .املشكالت التربوية املتعلقة بإدارة املدرسة   -7
  .علقة باملناهج الدراسية  املشكالت التربوية املت-8

  : ، ومفرداته هي  التربية اإلسالميةمقرر )2
  . جماالت التربية اإلسالمية -1
  .مناذج من الفكر التربوي عند علماء املسلمني  -2
  . مصادر التربية اإلسالمية -3
  ) .مفهومها ، أهدافها ، خصائصها ، أسسها (  التربية اإلسالمية -4
  .سالمية  وسائل التربية اإل-5
  . التربية اإلسالمية والتحديات املعاصرة -6
  . وسائط التربية اإلسالمية -7
 ) .مفهومها ، خصائصها ، أنواعها (التربية  - 8
  

  :مفرداته هي و ،  البحث التربويمقرر) 3
  . جمتمع البحث والعينة -1
  ).مفهومه ، ميادينه ، وخطواته ( البحث العلمي  -2
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  ) .فهومه ، ميادينه ، أهدافه ، خطواته م(  البحث التربوي -3
  .  أدوات مجع املعلومات يف البحث العلمي -4
  ) .التارخيي والوصفي وشبه التجرييب (  مناهج البحث التربوي -5
  ) .امللخص والنتائج والتوصيات واملقترحات واملراجع ( كتابة تقرير البحث  -6
  . املتغريات يف البحث التربوي -7
  ) .متطلب يف هناية دراسة املقرر ( ة حبث تربوي  إعداد خط-8
  .  الصدق والثبات يف البحث التربوي -9

 . التحليل واملعاجلات اإلحصائية للبحث التربوي -10
 

  : التقومي التربوي ، ومفرداته هي مقرر) 4
  ) .مفهومه ، أمهيته ، أغراضه ، خصائصه ، وظائفه ، جماالته (  التقومي -1
  ) .خصائصها ، استخداماا ، إعدادها ( ومي  أدوات التق-2
  .  استخدامات نتائج التقومي -3
  . عالقة الفروق الفردية بالتقومي التربوي -5
  ) .مفهوم ، أمهيته ، أنواعه ( القياس  -6
  . التقومي املستمر -7
  . عالقة األهداف التربوية بالتقومي التربوي -8
  . التقومي الشامل  -9

  .ومي  تقومي التق-10
 
  :اإلدارة املدرسية ، ومفرداته هي مقرر ) 5

  . مهارات اإلدارة املدرسية -1
  . االجتاهات احلديثة يف اإلدارة املدرسية -2
   أمناط اإلدارة املدرسية-3
  ) .مفهومها ، أهدافها (  اإلدارة املدرسية -4
  . وظائف اإلدارة املدرسية -5
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  . مسؤوليات مدير املدرسة -6
  .اإلدارية املدرسية باململكة العربية السعودية  اللوائح -7
 مبادئ القيادة يف اإلسالم - 8
  

  : ، ومفرداته هي  علم النفس التربويمقرر )6
اإلدراك والتفكري والذكاء واالبتكار والتـذكر      ( العمليات العقلية املتصلة بالتعلم      -1

   .)والنسيان
  .  مناذج من نظريات التعلم -2
  .وعالقتها بالتعلم  الفروق الفردية -3
  . انتقال أثر التعلم -4
  ) .تصنيفها ، مستوياا ، صياغتها (  األهداف التربوية -5
  ).ماهيته ، أهدافه ، دوافعه ، شروطه ، مبادئه (  التعلم -6
  )ماهيته وجماالته ( علم النفس التربوي  -7
  . خصائص املعلم الفعال -8
  ) .صنيفها ، صياغتها مكوناا ، ت(   األهداف السلوكية -9
  

  : علم نفس النمو ، ومفرداته هي مقرر )7
  ) .مفهومه ، أمهيته (   علم نفس النمو -1
  . العوامل املؤثرة يف النمو -2
  ) . ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشد( مراحل النمو -3
  . م  مشكالت الطفولة املرتبطة مبظاهر النمو واملؤثرة على التعل-4
  .  الطرق العلمية لدراسة النمو -5
  . مناذج من نظريات النمو -6
  ) .خصائصه ، قوانينه ، أسبابه ( النمو  -7
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  : التوجيه واإلرشاد الطاليب ، ومفرداته هي مقرر) 8
  ) .مفهومه ، أمهيته ،أهدافه (  التوجيه واإلرشاد  -1
  . أسس التوجيه واإلرشاد -2
  )ردي واجلماعي واملباشر وغري املباشر والسلوكي الف(  عمليات اإلرشاد -3
  . طرق مجع املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب -4
  . مبادئ التوجيه واإلرشاد يف اإلسالم -5
  . نظريات التوجيه واإلرشاد الطاليب وتطبيقاا التربوية -6
  . ميادين التوجيه واإلرشاد الطاليب -7
  .رشاد الطاليب املقدمة يف املرحلة االبتدائية  برامج التوجيه واإل-8
  . أدوار الفئات املشاركة يف عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب -9
  

  

  :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين  : ثانياًً
  

ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية        : وينص السؤال الثاين على     
 من قبل قسم املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية يف كليات           كن تقدميها واليت مي اإلسالمية  

املعلمني وفق االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات              
  التربية وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية  ؟

  ومفرداا  اترة حتتوي على املقر    هذا السؤال قام الباحث بإعداد استبان      عنولإلجابة  
 .املناهج وطرق التدريس والتربية امليدانية يف كليـات املعلمـني    ميها من قبل قسم   املقترح تقد 

 وأمـا املقـررات      .وهي قيمة عاليـة      ) 2.93( وبلغ متوسط املقررات ككل هلذا القسم       
  :واملفردات املقترحة فكانت على النحو التايل 

  
  :، ومفرداته هي  ) 1(  التربية اإلسالمية  طرق تدريسمقرر )1

 ).أنواعها ، معايريها (  طرق تدريس التربية اإلسالمية -1
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  . مناذج من التحضري ملواد التربية اإلسالمية -2
 .) متطلب عملي ( املرحلة االبتدائية مدارس   مواد التربية اإلسالمية يفتدريسمشاهدة  -3
  ).أنواعه وشروطه وخطواته . أسسه، أمهيته ماهيته ، (  التخطيط للتدريس -4
  ) .مفهومه ، عناصره ، وحمدداته (  التدريس -5
  .التربية اإلسالمية مبادئ التعلم يف  -6
  ) .أنواعه ، جماالته  أمهيته ، (يف التربية اإلسالمية النشاط  -7
  ) .أمهيتها ، كيفية استخدامها (  الواجبات املرتلية يف التربية اإلسالمية -8
  .) هداف تدريسهاأووظيفتها ، ومفهومها  (  التربية اإلسالمية- 9
  

  :ومفرداته هي  ) 2(  طرق تدريس التربية اإلسالمية مقرر )2
   ) .جباتها صفاته ، إعداده ، و( التربية اإلسالميةمعلم  -1
  . مناذج تدريس التربية اإلسالمية باالجتاهات احلديثة -2
  ) .ب عملي داخل الكلية متطل(  التدريس املصغر -3
  ) .مفهومها ، شروطها ، دواعيها ( االجتاهات احلديثة يف التدريس  -4
  ) متطلب عملي ( املرحلة االبتدائية مدارس   مواد التربية اإلسالمية يفتدريسمشاهدة  -5
  ) .متطلب عملي مبدرسة ابتدائية (  تدريب عملي بواقع حصتني باألسبوع -6
  .ت احلديثة على عناصر منهج التربية اإلسالمية  تأثري االجتاها-7
  

  : التربية امليدانية ، ويقدم من خالل  مقرر)3
  . تدريب عملي ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس املرحلة االبتدائية -1
  ) .  التخطيط ، التنفيذ ، التقومي (  التمكن من مهارات التدريس  -2
  .ناقشة األداء التدريسي وعالج املشكالت  االجتماع األسبوعي مع املشرف مل-3
  .الريادة واملشاركة يف األنشطة املدرسية :  التدرب على مهام املعلم مثل -4 

 التدريس يف الصف ملواد التخصص وفق جدول يتم وضعه باملشاركة بني املشرف             -5
  .وإدارة املدرسة واملعلم األساسي 
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  :داته هي ومفر:  مناهج التعليم االبتدائي  مقرر)4

  . مفهوم املنهج  -1
  . أسس بناء املنهج  -2
  .  عناصر املنهج -3
  . تنظيمات املناهج -4
  . نظريات املناهج العامة -5
  . املنهج املستتر -6
  . بناء مناهج التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية -7
 . تطوير مناهج التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية -8

  
  
  : قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسالمية ، ومفرداته هي مقرر) 5

  ) .مفهومه ، أمهيته ، أهدافه (  التحليل  -1
  ) .أدواا ، وحداا ، معايريها ، وخطواا (   حتليل الكتب املدرسية -2
 التـدريس والوسـائل    األهداف واحملتوى وطرق    ( حتليل كتب التربية اإلسالمية      -3

  ) . والتقوميالتعليمية 
  . قراءة يف كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية -4
  .  مصادر االطالع اخلارجي يف مناهج التربية اإلسالمية -5
  ) .متطلب عملي (  حتليل أحد كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية -6

  
  

  :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث  : ثالثاًً
ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربـوي ملعلـم         : ثالث على   وينص السؤال ال  

من قبل قسم الوسائل والتقنيات يف كليات املعلمني وفق         اليت ميكن تقدميها    التربية اإلسالمية و  
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وكليات االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية             
  ربية السعودية ؟املعلمني باململكة الع
  ومفرداا  اتر هذا السؤال قام الباحث بإعداد استبانة حتتوي على املقر         عنولإلجابة  

وبلغ متوسط املقررات ككل    .  يف كليات املعلمني     الوسائل والتقنيات املقترح تقدميها من قبل قسم      
  :كانت على النحو التايل وأما املقررات واملفردات املقترحة ف.  وهي قيمة عالية  ) 2.95( هلذا القسم 

  : تقنيات التعليم واالتصال ، ومفرداته هي  مقرر)1
  )  .ماهيتها ، أمهيتها ، وظائفها ( تقنيات التعليم -1
  ) .مفهومها ، أهدافها ، استخداماا (  مراكز مصادر التعلم -2
  )اته مفهومه ، وسائله ، أهدافه ، عناصره ، مهاراته ، معوق( االتصال التعليمي  -3
  ) .وظائفها ، أنواعها ( أنواع الوسائل التعليمية -4
  ) .مفهومها ، أمهيتها ، مصادرها (   الوسائل التعليمية -5
  . األسس العلمية الختيار الوسائل التعليمية -6
  ) .املادية ، البشرية (  مشكالت الوسائل التعليمية -7

  :داته هي  إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية ، ومفرمقرر) 2
  ).تصنيفها وإعدادها وصيانتها (  التعامل مع الوسائل التعليمية -1
  . مبادئ إنتاج الوسائل التعليمية -2
  . خطوات إنتاج الوسائل التعليمية -3
  . تطبيقات عملية على إنتاج الوسائل التعليمية بأنواعها -4
  . تطبيقات عملية على استخدام الوسائل التعليمية بأنواعها -5
  . مبادئ استخدام الوسائل التعليمية -6
  . كيفية استخدام الوسائل التعليمية -7
  . مشكالت إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية -8
  

  : التعليم االلكتروين ، ومفرداته هي  مقرر)3
  . االستخدامات التربوية للحاسب اآليل -1
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  .  أنواع الربامج املستخدمة يف التدريس عرب احلاسب اآليل-2
  ) .مفهومها ، خطوات تصميمها (  الربامج التعليمية على احلاسب اآليل -3
  ) .متطلب عملي (   إنتاج برامج تعليمية باستخدام احلاسب اآليل -4
  ).مفهومه ، أهدافه ، استخداماته (  التعليم االلكتروين -5
  .  التعليم عن طريق االنترنت -6
  ) . ايري اختيارها ، ، تقوميها مع(   الربامج التعليمية اجلاهزة -7
  . املدرسة االلكترونية والفصول الذكية -8
  ) .مفهومها ، كيفية إنتاجها ، استخدامها (  الوسائط املتعددة -9

  ) .مفهومه ، خطوات بنائه ، استخداماته (  التعليم املربمج -10
  
  
  
  

   توصيـات الدراسـة: ًثالثا 
اسة خرجت بنتائج مهمة ، وبناء على تلك النتائج من خالل ما سبق تبني أن هذه الدر      

فإن الباحث يرى أن يقدم توصيات تساعد يف تطوير برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربيـة               
ففي ضوء نتائج الدراسـة يقـدم        . اإلسالمية يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية        

  :الباحث التوصيات التالية 
 اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف مؤسـسات           ضرورة تطوير برامج   -1

. إعداده ، سواء يف كليات التربية باجلامعات السعودية ، أو يف كليات املعلمني              
  .هلا وتطويروأن ال تترك هذه الربامج مدة زمنية تتجاوز العشر سنوات دون تقومي 

ية يف مؤسسات   ضرورة االهتمام بوجهة نظر من يقوم بتدريس املقررات التربو         - 2
إعداد املعلم ، وعدم تطوير الربامج بعيداً عنهم ، فلقد دلت نتائج البحث على              
املوافقة بدرجة عالية على املقررات املقترح تقدميها يف األقسام الثالث من قبـل             

 .أعضاء هيئة التدريس ، فهم أقرب الناس إىل ميدان اإلعداد 
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 قبل قسم علم النفس هي التربية        يرى الباحث أن تكون املقررات املقدمة من       - 3
اإلسالمية ، وعلم النفس التربوي ، والبحث التربوي ، وعلم نفـس النمـو ،               

. والتقومي التربوي والتوجيه واإلرشاد ، واإلدارة املدرسية ،واملشكالت التربوية          
أما املواد األخرى مثل تعليم الكبار ، وتربية خاصة ، فتترك ملرحلة متقدمة ملن              

له امليداين يتعلق ذه الفئتني ، وهذا خيفف العبء على هذا القـسم             يكون عم 
 .حىت يؤدي رسالته على أحسن وجه 

  املقررات التربوية واليت ميكن تقدميها من قبل قسم املناهج وطرق التـدريس             - 4
، وطـرق   ) 1(هي مناهج التعليم االبتدائي ، وطرق التدريس للتربية اإلسالمية          

، وقراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسالمية باملرحلة       ) 2(مية  تدريس التربية اإلسال  
 . االبتدائية ، والتربية امليدانية 

 ضرورة التركيز يف املقررات املقدمة من قبل قسم املناهج على الطرق اخلاصة،             - 5
 .، وليس مقرراً واحد ) 2(و ) 1(وجعلها على مقررين 

امة ، ويكون عوضاً عن ذلـك        أن يتم االستغناء عن مقرر طرق التدريس الع        - 6
ذلك ألننا يف حاجة إىل معلـم       . زيادة يف التركيز على طرق التدريس اخلاصة        

 . متخصص يف تدريس علم واحد ، وليس كل العلوم 
: املقررات التربوية واليت ميكن تقدميها من قبل قسم الوسائل والتقنيات هـي              - 7

ئل التعليميـة ، والتعلـيم      تقنيات التعليم واالتصال ، وإنتاج واستخدام الوسا      
 .اإللكتروين 

 ضرورة االهتمام يف برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسـالمية علـى             - 8
اجلوانب التطبيقية يف كل املقررات املقدمة ، وعدم االكتفاء باجلانب النظـري            

بل البد من جعل املتطلبات العملية جزء ال يتجزأ من هذه املقررات            . فقط فيها   
 . وسائل تقييم دارسيها ومن 

 ضرورة ربط املدرسة بالطالب املعلم منذ مرحلة متقدمة عند دخولـه كليـة              - 9
اإلعداد ، وعدم االقتصار على مقرر التربية امليدانية يف الفصل األخري عند هناية             

ويكون ذلك من خالل املقررات املقدمة من مجيع األقسام         . مرحلة إعداد املعلم    
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فمقررات علم النفس التربـوي     . ج وطرق التدريس فقط     وليس من قسم املناه   
وعلم نفس النمو والتوجيه واإلرشاد واإلدارة املدرسية واملـشكالت التربويـة           

وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية والتعليم     ) 2(و) 1(وطرق التدريس اخلاصة    
ن الذي  فريتبط الطالب مبكراً بامليدا   . اإللكتروين كلها تساعد على هذه املهمة       
 .سيعمل به طوال حياته إن شاء اهللا تعاىل 

التهيئة املبكرة والطويلة للتربية امليدانية ، ملا هلا من أمهية كبرية ملعلـم              -10
التربية اإلسالمية ، ويتم يئة الطالب للعمل كمعلم خـالل ثـالث مراحـل              

يـة  باملـشاهدات امليدان  ) 1(فاملرحلة األوىل يف طرق تدريس التربية اإلسالمية        
املطلوبة منه يف املقرر ، واملرحلة الثانية خالل دراسة ملقرر طرق تدريس التربية             

واملرحلة الثالثة  . بالتطبيق العملي املبسط بواقع حصتني أسبوعياً       ) 2(اإلسالمية  
وبذلك يكون الطالب جاهزاً للعمل     . بدراسة مقرر التربية امليدانية فصالً كامالً       

 .ائم كمعلم يف املدارس بشكل د
   

  مقتـرحـات الدراسة : ًرابعا 
يف ظل ما تقدمه الدراسات العلمية من تطوير وعالج ورؤى مفيدة للعملية التربوية ، ويف                 

فإنه يرى حىت تتم    . ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ، وما خرج به الباحث من فوائد                
، فإنه من الضروري القيام بإجراء املزيـد        عملية تطوير إعداد معلم التربية اإلسالمية بشكل كامل         

وهلذا فإن الباحث يقترح إجراء الدراسات      . من األحباث والدراسات العلمية املكملة هلذه الدراسة        
  :العلمية التالية 

 إلعداد معلم التربية اإلسـالمية يف       - التخصصي   –دراسة بناء الربنامج اإلعداد األكادميي       )1
  .عربية السعودية كليات املعلمني باململكة ال

 إلعداد معلم التربية اإلسالمية يف كليـات        - العام   –دراسة بناء الربنامج اإلعداد الثقايف       )2
  .املعلمني باململكة العربية السعودية 

 دراسة مقارنة بني مكونات برامج إعداد معلم التربية اإلسـالمية يف اململكـة العربيـة                )3
 .العربية السعودية ، وبرامج إعداده يف بعض الدول 

دراسة للتعرف عن مدى حاجة الطالب املعلمني ختصص التربية اإلسـالمية يف كليـات               )4
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 . لبعض املقررات التربوية مثل تعليم الكبار والتربية اخلاصة وطرق التدريس العامة املعلمني
  .ية اسة مدى ارتباط مقررات اإلعداد التربوي باحتياجات املعلمني املهنية يف املرحلة االبتدائدر )5
 .دراسة تقوميية للتربية امليدانية يف كليات املعلمني لتحديد وسائل تطويرها  )6
دراسة جتريبية ملعرفة مدى أثر االرتباط املبكر للطالب املعلم يف كليات املعلمني باملدرسـة               )7

 .االبتدائية قبل دراسة مقرر التربية امليدانية 
 .  كليات التربية بالدول العربية  والدول األجنبية دراسة مقارنة لربامج اإلعداد التربوي املعلم لدى ) 8
القـرآن  ( دراسة عن مدى احلاجة لفصل إعداد معلمي التربية اإلسالمية حبسب فروعها             )9

 .يف مؤسسات اإلعداد ) الكرمي والتجويد ، واحلديث والفقه ، والتوحيد ، والتفسري 
 .فق االجتاهات املعاصرة دراسة لبناء الربنامج التربوي ملعلمي التخصصات األخرى و )10
دراسة مقارنة لنظامي إعداد املعلم التكاملي والتتابعي يف مؤسسات إعداده باململكة            )11

 .العربية السعودية 
  هذا واحلمد هللا رب العاملني

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

  املراجع واملصادر
  

 .القرآن الكرمي  - 1
الطبعـة  ،  التربية اإلسـالمية وفالسـفتها     ) م1985( ة ،   اإلبراشي ، حممد عطي    - 2

 .مصر : مطابع احلليب ، الرابعة
  .القاهرة   ، دار املعارف ، التربية اإلسالمية ) 1983( األهواين ، أمحد فؤاد  - 3
التربية والتعليم يف زمـن العوملـة ،        ) م2002( آل إبراهيم ، إبراهيم عبدالرزاق       - 4

) 140(جملة التربية القطرية ، العدد       . حركات احلياة منطلقات تربوية للتفاعل مع     
 .الدوحة : ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم )31(السنة 

تذكرة الـسامع واملـتكلم يف      ،  ) هـ1416( ،  بدر الدين الكتاين    ابن مجاعة ،     - 5
 .م الدما، حتقيق حممد هاشم الندوي ، رمادي للنشر ، أدب العامل واملتعلم 

 ، املطبعة املنريية ، القاهرة1 ، ججامع العلم وفضله ) ت , ب ( ابن عبد الرب  - 6
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، 2ج ، دار الكتاب العـريب     ، عيون األخبار  ) ت  . ب  ( ،   ابن قتيبة الدينوري   - 7
 .بريوت 

 ، دار املعرفـة ،      تفسري القـرآن العظـيم    ) هـ1402( ابن كثري ، عماد الدين       - 8
 .بريوت

، حتقيق حممد فؤاد عبد      سنن ابن ماجه    )ت. ب  (  ،    ، حممد بن يزيد    هابن ماج  - 9
  . بريوت ،الباقي، دار الفكر

 . بريوت :  ،  دار صادر لسان العرب) هـ1410(ابن منظور ، حممد  -10
، ) 554( ، جملة العريب ، العدد       الثورة على العوملة  ) م    2005(  أبو زيد ، أمحد      -11

 .يناير ، الكويت 
ـ 1414( السجستاين ،سليمان بن األشعث،  أبو داود    -12  .  داودأيب سـنن   ) هـ

 .دار الفكر لبنان .  زينو مجيل حممدحتقيق 
 أساليب وطرائـق التـدريس      تطوير)" م1990( وآخرون   كاملزينة، فريد   أبو   -13

 مكتب التربية العريب لدول     ، " يف جمال إعداد وتدريب املعلمني     التعليم وتكنولوجيا
  . العربية املتحدة كلية التربية، جامعة اإلماراتاخلليج،

 ،  املستدرك علـى الـصحيحني     )هـ1411 ( أبو عبد اهللا ، حممد بن عبد اهللا          -14
  .، بريوت، دار الكتب العلمية   حتقيق مصطفى عبد القادر عطا

 العربيـة  اململكـة  يف التعليمي النظام )هـ1425(صاحل بن علي     ،   أبو عـراد  -15
 العوملة وأولويات التربية ، جامعـة        ، حبث مقدم لندوة    العوملة حتديات و السعودية

 .امللك سعود ، الرياض 
منـوذج  (معايري تقومي املؤسسات التربوية     " ـ  ) 1997(أبو عالم ، رجاء حممود       -16

 ـ جملة التربية ،الكويت  ـ العدد الثالث والعـشرون ـ الـسنة      )"كلية التربية 
  .25 -20ص ص . م 1997السابعة ـ أكتوبر 

 ، دار ابن اجلـوزي ،       أصول التربية اإلسالمية   ) هـ1419( أبو الوي ، أمني      -17
 .الدمام 



 - 317 -

تطوير برامج إعـداد معلمـي املرحلـة    " ـ) 1996(أبو لبدة ، عبد اهللا يونس   -18
، العدد احلادي والعـشرون ـ   ) الكويت(ـ جملة التربية  " االبتدائية ملدارس الغد

 .م 1996السنة السابعة ـ إبريل 

  وعمـارة بيـت العافيـة      , وسـعد املقـرم     , محد  وعثمان أ , املربوك  , أمحد   -19
, كلية الـدعوة اإلسـالمية       , طرق التدريس وفق املناهج احلديثة    ) م  1990( 

 .الطبعة الثانية ، ليبيا 

  ، الطبعـة الثانيـة     القياس النفسي والتربوي  ) م1981( أمحد ، حممد عبدالسالم      -20
 . القاهرة : ، مكتبة النهضة املصرية عشر

 ورؤية جديدة لـدور     العوملة ،) هـ1425(بد اخلالق جاب اهللا     منال ع أمحد ،    -21
 ، ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة        الدور وأخالقيات التدريس   صراع يف ضوء    املعلم

 .وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
   .بريوت:  ، دار إحياء التراث العريب 2،  ج املوطـأ )هـ1406(مالك أنس ،  -22
املهارات التدريسية الالزمة ملعلمـي العلـوم       )  هـ1422(علي عمر   بادغشر ،    -23

  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،        - دراسة تقوميية    –الشرعية يف املرحلة املتوسطة     
 .الرياض : كلية التربية ، جامعة امللك سعود 

 ابن كثري ،    دار . صحيح البخاري ) . هـ1407.( حممد بن امساعيل    . البخاري   -24
 .فى البغا ،  الطبعة الثالثة ، بريوت حتقيق مصط

: دار الفكـر     . صحيح البخاري ) . هـ1411.( حممد بن امساعيل    . البخاري   -25
 . دمشق

 ، حتقيق ناصر    صحيح األدب املفرد  ،  )هـ1414( البخاري ، حممد بن إمساعيل       -26
 . دار الصديق ، اجلبيل .الدين األلباين 

انب التخصصي من برنامج إعداد     تقومي اجل )  هـ1424(بريكيت ، أكرم حممد        -27
معلمي اللغة العربية بكليات املعلمني يف ضوء الكفايات اللغوية املطلوبة للتدريس           

 ـ رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة أم   يف املرحلة االبتدائية 
 .مكة املكرمة : القرى 
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 اخلليج  رسالة, "  يف إعداد املعلمني   حديثة اجتاهات) " م1989(حكمت  ,البزاز   -28
 .الرياض  :  )28 العدد(العريب  

مدى معرفة معلمي العلوم الشرعية ألساليب التدريس        )م2003(البكر ، رشيد       -29
 حبث منـشور     ، وممارستهم هلا يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         

زء األول ، كلية    ، اجل ) 27( ، العدد    - التربية وعلم التفس     –يف جملة كلية التربية     
 .القاهرة : التربية ، جامعة عني مشس 

 التحديات اليت تفرضها العوملة على النظـام        يف قراءة) هـ1425( فوزية،   البكر -30
، ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة وأولويـات         التربوي ىف اململكة العربية السعودية    

 .التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
طــرق التــدريس ) م 1993( , بــداحلي الــسبحي عو, فــوزي , بنجــر   -31

  .دار زهران للنشر والتوريع ، جدة , واستراتيجياته
اإلفادة من تكنولوجيا التعليم يف تصميم بـرامج        ) م1981( سعديه حممد   . ادر -32

 ، املركز العريب لتقنيـات      تدريب املعلمني املبنية على الكفاية،وتكنولوجيا التعليم     
 .لعدد الثامن ، الكويت التربوية، الكويت ، ا

 ، حتقيق أمحد حممد شاكر ،       سنن الترمذي  )ت. ب   ( الترمذي ، حممد عيسى ،     -33
  . بريوتدار إحياء التراث العريب، 

حتقيق حممد   . صحيح سنن الترمذي  ). هـ1408.(حممد بن عيسى    . الترمذي   -34
 .الرياض : مكتبة التربية العريب لدول اخلليج . ناصر الدين األلباين 

، نفحات من منرب الرسـول عليـه         )هـ1421( ،   لثبييت ، عبد الباري عواض    ا -35
 .، اموعة الثانية الصالة والسالم

 ،  توصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية األربـع     ) هـ1403(جامعة أم القرى     -36
، املركـز العـاملي للتعلـيم       ) هــ   1402(املؤمتر الرابع املنعقد يف اندونيسيا      

 .كرمة مكة امل: اإلسالمي
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 ، املؤمتر التربوي الثالث إلعـداد       الكتاب العلمي ) هـ1420(جامعة أم القرى     -37
تأمل الواقع واستشراف املستقبل ، اجلزء األول ، كلية التربيـة ،            : املعلم ، املعلم    

 .مكة املكرمة  : جامعة أم القرى 

  وخـريي عبـداللطيف   , وهيفاء أبو غزالة    , وذوقان عبيدات   , عزت  , جرادات   -38
  الطبعة الرابعة ، مكتبـة دار الفكـر للنـشر          , التدريس الفعال ) هـ  1404(  

 .عمان,  والتوزيع 

تطور إعداد املعلم يف كليات املعلمـني       ) هـ1413( حبيب ، ثروت عبدالباقي      -39
باململكة ، املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربيـة الـسعودية ،              

 .مكة املكرمة : التربية جامعة أم القرى ، كلية 
املعلم واجتاه االستقامة يف التربية اإلسالمية ، دراسة        ) هـ1413(احلريب ، حامد     -40

 ، املنعقد مقدمة إىل املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية
 .مكة املكرمة : بكلية التربية يف جامعة أم القرى 

دراسة استطالعية لتحديـد    ) هـ1413( يم موسى   حريري ، هاشم وعبداحلك    -41
مستوى األداء الوظيفي للمعلمني املتخرجني حسب النظام التكـاملي والنظـام           

 ، املؤمتر الثاين إلعـداد معلـم         الطائف – جدة   –التتابعي يف مدن مكة املكرمة      
كـة  م: ، جامعة أم القرى ، كلية التربيـة         التعليم العام باململكة العربية السعودية      

 .املكرمة 
تصور مقترح للمقومات الشخصية    ) هـ1425(حسن ، السيد حممد أبو هاشم        -42

 ، حبـث منـشور      واملهنية الضرورية ملعلم التعليم العام ىف ضوء متطلبات العوملة        
  .ومقدم لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 

 يف اإلسالم ومدى فهم املعلمني هلا       املعلمرسالة   )هـ1414(  أمحد   أمينةحسن ،    -43
 التربوية والتعليمية يف ظل الفلسفة      املناهج ، كتاب أحباث مؤمتر      يف العصر احلديث  

  .  للفكر اإلسالمي ، القاهرة العاملياإلسالمية والفلسفة احلديثة ، املعهد 
دور املواد التربوية يف إعداد معلم التعليم العام        ) هـ1413( حسن ، علي حسن      -44

 دراسة حتليلية لبعض الصعوبات املتعلقة بتحصيلها كمـا يـدركها الطـالب             –
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، حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة املعلمون مبنطقة الرس 
 .مكة املكرمة : العربية السعودية ، جامعة أم القرى 

, "بية املتحدة املعلم يف دولة اإلمارات العرإعداد"، )م 1989(حسن، علي حسني  -45
 العدد الرابع، السنة الرابعة، كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية          التربية،جملة كلية   
 . املتحدة

 ، حبث منـشور،     التعليم وحتديات ثقافة العوملة   ) م1999(حسن ، هدى حسن      -46
 ، جامعـة عـني      3 ، اجلزء    23 التربية وعلم النفس ، العدد       –جملة كلية التربية    

 .سمش
تقومي برنامج الـدبلوم    ) هـ1413(  ، عبداهللا و فتحية معتوق عساس ،         احلصني -47

  ، حبث مقدم للمـؤمتر       العام يف التربية بكلييت التربية للبنات مبكة املكرمة وجدة        
مكة : الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى             

 .املكرمة 
 تقومي اجلانب التربوي من برنامج إعداد        )هـ1412( إبراهيم احلسن   احلكمي ،    -48

معلم التربية اإلسالمية بكلية التربية جامعة أم القرى فرع الطائف من وجهة نظـر      
 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم            معلمي التربية اإلسالمية  
  .القرى ، فرع الطائف 

 ,  فاية التدريس طرقه ووسائله احلديثة     ك قياس) هـ  1404( حممد زياد    , محدان -49
 .، جدة  والتوزيع للنشرالدار السعودية 

العوملة وآليـات تطـوير     ) هـ1424( بن صاحل بن محيد      عبد الكرمي   ،    احلميد -50
املناهج وانعكاساا على طرق وأساليب التدريس اجتاهات جديدة يف التـدريس           

يات التربية ، جامعة امللك سعود ،         ، حبث مقدم لندوة العوملة وأولو       وبناء املناهج 
 .  الرياض 

 . 2ط . مسند اإلمام أمحد بـن حنبـل      ) . هـ1398. (  أمحد   اإلمام. حنبل   -51
 .دمشق : املكتب اإلسالمي 
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تقـومي برنـامج اإلعـداد      ) هـ1413( اخلطايب ، عبداحلميد و لطفي خملوف        -52
 ،  كة العربية الـسعودية   التربوي ملعلمي املرحلة االبتدائية بكليات املعلمني يف اململ       

حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية الـسعودية ،             
 .مكة املكرمة : جامعة أم القرى 

ب ،  -53 رونالخطي حات وآخ د ش ـ1415 ( محم ة  ، )ه ول التربي أص
  . الرياض دار الخريجي ،  ، اإلسالمية

 ، مؤسسة محادة ،     قائب التدريبية احل) م2002( أمحد ورداح اخلطيب  . اخلطيب   -54
 . أربد

دور حمتوى كتاب احلـديث والثقافـة       ) هـ1424(الدوسري ، عادل سلطان      -55
املنطقة اإلسالمية يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى طالب الصف الثالث الثانوي يف            

 .مة  مكة املكر: ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى  الشرقية
الطبعـة   ،   املدرس ومهارات التوجيه  ،  ) هـ1416 ( حممد عبد اهللا    الدويش ،    -56

 .  الرياض  ، ، دار الوطن الثانية
 ، دراسـة    إعداد ومتهني املعلم يف كليـات التربيـة       ) م1997( الديب ، فتحي     -57

، السنة السابعة ، مركز البحوث       ) 23( منشورة يف جملة التربية الكويتية ، العدد        
 .الكويت: وية واملناهج بوزارة التربية الترب

 ـ دار الفكـر   اختيار املعلم وإعداده ودليل التربية العملية)1996(راشد ، على  -58
 .العريب ، القاهرة ، مجهورية مصر العربية 

 .شركة مكتبات عكاظ، الرياض . حتليل النظم) هـ1400( أمحد . رشيد -59
ربية يف جامعة امللك فيصل يف      دور كلية الت  ) هـ1413(  رشيد ، هادية حممد ،       -60

، حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العـام           ) إعداد معلم التعليم العام   
 .مكة املكرمة : باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى 

 .الرياض ، دار طيبة ، كيف تطور املعلمة نفسها )هـ1423 ( ، رشيد ،وفاء -61
تطوير برنامج اإلعداد   ) م2002(ر ووليد الكندري    الرويشد ، فهد وسامي نصا     -62

ـة       . املهين بكلية التربية األساسية يف ضوء الكفايات التربوية         حبث منشور يف جملة كلي
 .القاهرة : ،جامعة عني مشس )3(اجلزء ) 26(،العدد ) التربية وعلم النفس ( التربية 
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 قضايا اإلعداد وعوائق    :معلم التعليم العام    ) هـ1413(الزهراين ، سعد عبداهللا      -63
 ، املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربيـة الـسعودية ،              التخطيط

 .مكة املكرمة : جامعة أم القرى ، كلية التربية 
دراسة تقوميية ألثـر اإلعـداد      ) هـ1413(الزهراين ، علي  وحممود كسناوي        -64

لوم العام مبركز الـدورات التدريبيـة       التربوي على املعلمني امللتحقني بربنامج الدب     
 ، املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام        بكلية التربية جامعة أم القرى مبكة املكرمة      

 .مكة املكرمة : باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية التربية 
 ضوء بعض إعداد معلم التعليم العام يف   )  هـ1423( الزهراين ، علي بن حبين ،        -65

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة           االجتاهات العاملية املعاصرة  
 .مكة املكرمة  : أم القرى 

 , التـدريس مناذجـه ومهاراتـه     )  هــ   1419( كمال عبد احلميد    , زيتون   -66
 .املكتب العلمي للنشر والتوزيع : اإلسكندرية 

، دار النـشرق     , نتاجية للمدرس إلا الكفاية) م  1981( حممد مصطفى    , زيدان -67
 . جدة

دراسة حتليلية تقوميية لربامج إعداد معلم العلوم       ) هـ1424(سامل ، حممد حممد      -68
 ، مركز البحوث بكلية التربيـة ،        الشرعية يف كليات التربية باجلامعات السعودية     

 .الرياض : جامعة امللك سعود 
الجتاهات العاملية يف إعـداد     ا) م1991(سعادة ، يوسف جعفر ، وأمحد اللقاين         -69

 .القاهرة : مركز الكتاب للنشر  . معلم املواد االجتماعية
منوذج مقترح لتطوير تدريس مقرر أسس      ) هـ1412( لطيفة صاحل   . السمريي -70

، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القـرى ،         املناهج وتنظيماا يف ضوء أسلوب النظم     
 .كلية التربية، مكة املكرمة 

 التعليم يف اململكـة     نظام). هـ  1417. (  اهللا وآخرون  عبددالعزيز  سنبل، عب ال -71
  .الرياض :  كلية التربية، جامعة امللك سعود،  السعوديةالعربية
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التربية يف الوطن العريب على مشارف      ،  ) 2002(السنبل ، عبد العزيز بن عبد اهللا         -72
مجهورية مصر  :  ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية        القرن احلادي والعشرين  

 .العربية 
 ، الـد    من أعالم التربية العربية اإلسالمية     ) 1409( إبراهيم حممد   الشافعي ،    -73

  . الرياض  ،  مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،األول
  . ، املركز العريب للتدريب  أنظمة إعداد املشرفني) م2001( داود . شقبوعة  -74
، علم ومتطلبات إعداده يف احلياة املعاصرة     امل) هـ1401( شكري ، أمحد ابراهيم      -75

 .جدة: س ، جامعة امللك عبدالعزيز حبث منشور مبجلة كلية التربية ، العدد الساد
 ،  الكفاءات الالزمة للمعلم يف قطر    )  م1981( الشيخ ، سليمان، وفوزي زاهر       -76

 . الدوحة حولية كلية اإلنسانيات ، جامعة قطر ،
) هـ1410(مد عزت عبداملوجود ، وكافية رمضان       الشيخ ، عبداهللا حممد ، وحم      -77

 . ، دراسة تقوميية إعداد املعلم وتدريبه يف الكويت
تقومي اجلانب التخصصي من برامج إعـداد       ) هـ1420( الشهري ، مانع علي      -78

 ، معلم الرياضيات بكليات املعلمني من وجهة نظر اخلرجني وأعضاء هيئة التدريس
 .مكة املكرمة : لية التربية ، جامعة ام القرى رسالة ماجستري غري منشورة ، ك

معلم القرن احلادي والعشرين اختياره ـ ) 2001(شوق ، حممود وحممد سعيد ،       -79
:  ، دار الفكـر العربيــ،   ـ إعداده ـ تنميته يف ضوء التوجيهات اإلسالمية  

 .القاهرة ، مجهورية مصر العربية
جلامع بني فين الرواية والدراية      فتح القدير ا   )هـ1403( الشوكاين ، حممد علي      -80

 .بريوت ،  ، دار الفكر من علم التفسري 
 يف عـصر    التربويـة  األولويات )هـ1425 ( بن سليمان   عبدالرمحن  ، الطريري -81

، ويات التربية ، جامعة امللك سعود     ، حبث منشور ومقدم لندوة العوملة وأول       العوملة
 .الرياض 

:  ، دار الفكـر       وإعداده وتدريبـه   املعلم كفاياته ) م1999( طعيمة ، رشدي     -82
 .القاهرة 
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 ، جملة التربية والتعليم ،      مناهج التعليم يف ظل العوملة    ) م2000(طعيمة ، رشدي     -83
 .القاهر : م 2000يناير /م1999 ، اكتوبر 18 و 17العددان 

إعداد املعلم العريب يف ضوء حتديات القـرن        ) م2000(طنش ، علي السيد أمحد       -84
، جامعة حلـوان ، كليـة       )  دراسة مقارنة ورؤية مستقبلية       (احلادي والعشرين 

 .مصر : التربية ، الد السادس ، العدد الثاين 
مهنة التعليم  ) هـ  1413(عبداجلواد ، نور الدين حممد ، ومصطفى حممد متويل           -85

 .الرياض :  ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج يف دول اخلليج العربية
أسلوب النظم بـني التعلـيم      ) م1987( اهر عبد الرازق    جابر وط . عبد احلميد    -86

 .، دار النهضة العربية ، القاهرة والتعلم
 ، القاهرة ،    القياس النفسي النظرية والتطبيق   )  هـ1418(عبدالرمحن ، سعد ،      -87

 .القاهرة : دار الفكر العريب  
 التربوي عند بدر الـدين بـن        الفكر ) هـ1409(  إبراهيم   حسنعبدالعال ،    -88

، من أعالم التربية العربية اإلسالمية ، الد الثالث ، مكتب التربية العـريب              اعةمج
 .الرياض لدول اخلليج  ، 

 ،   املرجع يف تدريس علوم الـشريعة        ) هـ1417( عبداهللا ، عبد الرمحن صاحل       -89
  .إصدارات دار الفيصل الثقافية ، الرياض  

،  مفهومه أدواته ، أساليبه    :البحث العلمي   )  م1996(عبيدات ، ذوقان وآخرون      -90
 .الرياض : دار أسامة للنشر 

   إىل البحـث يف العلـوم      املـدخل )  هــ      1416(صاحل بن حممد    , العساف -91
 . مكتبة العبيكان : الرياض , السلوكية

،   فتح الباري بشرح صحيح البخاري       )هـ1407 ( العسقالين ، ابن حجر ،     -92
 .لقاهرة ادار الريان ،  حتقيق حمب الدين اخلطيب ، 

،  ، كتاب املعرفة السابعالشياطني ختتبئ يف التفاصيل   ) هـ1420( عشقي ، أنور     -93
 .الرياض : ، وزارة املعارف  حنن والعوملة من يريب اآلخر
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 املتغريات العاملية املعاصرة وأثرها يف تكوين       )هـ1427(العصيمي ، خالد حممد ،     -94
للجمعية الـسعودية للعلـوم      ، حبث منشور يف اللقاء السنوي الثالث عشر          املعلم

كليـة  ) . إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصـرة         ( التربوية والنفسية   
 .الرياض : التربية ، جامعة امللك سعود 

 أهداف املدارس املتكاملة رؤية إسالمية ،       ) هـ1414 ( علي ، سعيد إمساعيل ،     -95
 ظل الفلسفة اإلسالمية والفلسفة     كتاب أحباث مؤمتر املناهج التربوية والتعليمية يف      

 .  ، املعهد العايل للفكر اإلسالمي ، القاهرة احلديثة

 ضـوء   يف ألدوار املعلم املـتغرية      حديثة رؤية،  ) هـ1425 (  محود  ، علي  علي -96
، ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة وأولويات التربية ، جامعة امللك            حتديات العوملة 

  .سعود ، الرياض 
دراسة تقوميية إلعداد معلم اللغة العربيـة بكليـة         ) هـ1413  ( فايزة،  عوض   -97

 ،  حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العـام            التربية جامعة امللك فيصل   
 .مكة املكرمة : باململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى 

 ،   والعوملـة  التربية اخللقية بني اإلسالم   )  هـ1425( العيد ، سليمان بن قاسم       -98
:  كلية التربية  –جامعة   امللك سعود      " العوملة وأولويات التربية    "حبث مقدم لندوة    

 . الرياض
دراسة تقوميية للمهارات   ) م2005(العيسوي ،مجال مصطفى  و ناصر اخلوالدة         -99

التدريسية الالزمة للطالبة املعلمة ومعلمة التربية اإلسالمية مبرحلة التعليم األساسي          
حبث منشور يف جملة دراسات يف املناهج وطرق التـدريس ،            ،    إلماراتبدولة ا 
 .القاهرة :  مايو ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 103العدد 

 التعليمية ملعلم العلـوم يف      الكفايات) " هـ  1413( صاحل حممد    , العيوين -100
مركز البحوث  , عود   امللك س  جامعة " املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية    

 .الرياض  : التربوية بكلية التربية

الكفايات الالزمـة ملعلمـي التربيـة       ) هـ1416( الغافري ، هاشل سعد      -101
اإلسالمية باملرحلة الثانوية يف سلطنة عمان وقياس مدى توافرها لـدى معلمـي             
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، رسالة ماجستري ، عمان،جامعـة الـسلطان        التربية اإلسالمي يف منطقة الظاهرة    
 .وس،كلية التربية ، عمان قاب

 ،  التربية اإلسالمية وحتديات العوملـة    ) هـ1422( الغامدي ، أمحد عبداهللا      -102
 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

إعداد املعلم يف ضوء    ) هـ1413(الغامدي ، عبدالرمحن عبداخلالق حجر ،        -103
، حبث مقدم إىل املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام           خصائص التربية اإلسالمية  

 .مكة املكرمة : يف اململكة ، الكتاب العلمي ، اجلزء الثالث ، جامعة أم القرى 

قياس اجتاهات معلمي التربية اإلسـالمية      )  هـ1423(الغامدي ، فريد علي      -104
 غري منـشورة ،      ، رسالة ماجستري   وعالقة ذلك بأدئهم التدريسي باملرحلة الثانوية     
  .كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة

 اموعة الذهبيـة يف اخلطيـب       )هـ1412 ( ، الغامدي ، ناصر بن حممد     -105
 .، مكة املكرمة، دار طيبة اخلضراء املنربية

مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية     ) هـ    1425(  الغامدي ، يوسف     -106
دريس مادة احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلـة        ملصادر االطالع اخلارجي يف ت    

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية        الثانوية للبنني مبدينة الدمام باملنطقة الشرقية     
 .التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

 الكفايـات " ) هــ   1413 ( مصطفىعثمان  , شعبان عبدالقادر    , غزالة -107
 يف املنطقة الشرقية باململكة العربية االبتدائيةي املرحلة التدريسية واللغوية لدى معلم

,  العربية الـسعودية      معلم التعليم العام يف اململكة     إلعداد الثاين   املؤمتر " السعودية
 . ، مكة املكرمة جامعة أم القرى , التربية كلية: مكة املكرمة

 العام باململكـة    اإلعداد األكادميي ملعلم التعليم   ) هـ1413(غنامي ، مهىن حممد      -108
العـام باململكـة العربيـة        ، املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم         العربية السعودية 

 .مكة املكرمة : ، جامعة أم القرى ، كلية التربية السعودية
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سياسات وبرامج إعداد املعلم العـريب ، وبنيـة         ) 1996( غنيمة ، حممد متويل      -109
 .صرية اللبنانية  ، الدار املالعملية التعليمية التعلمية

 ، دار اخلطـايب     معجم علوم التربية  ) م1994(الفاريب ، عبداللطيف ، وآخرون       -110
 .بريوت : للطباعة والنشر 

مناهج البحث العلمي يف التربية وعلـم       )  م1985( فان دالني ، ديو بولد ب        -111
 .القاهرة :   ، الطبعة الثانية ، مكتبة األجنلو املصرية النفس

الكفايات التعليميـة ملعلمـي     )  هـ1422( البنعلي   عائشة وحصة .فخرو   -112
، رسالة التربية وعلـم الـنفس ، اجلمعيـة          ومعلمات الصفني اخلامس والسادس     

  .السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، العدد الرابع عشر ، الرياض 
تقومي اجلانب التخصصي من برامج إعداد      ) هـ1415( فقيه ، عبدالرمحن حممد      -113

 ، رسالة ماجستري غري     ت الرياضيات جبامعة أم القرى مبكة املكرمة      معلمي ومعلما 
 .مكة املكرمة : منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

حماضرات مادة مناهج املرحلة االبتدائيـة      ) هـ1420 (حممودإبراهيم  , فالته   -114
 .كرمة جامعة أم القرى ، مكة امل, كلية التربية : املكرمة مكة ، ملرحلة املاجستري

 . 2ط . القـاموس احملـيط   ) . هـ1407.( حممد بن يعقوب    . الفريوزآبادي   -115
 .بريوت : مؤسسة الرسالة 

، دار   2ج   ،  ،      اجلامع ألحكام القرآن   ) هـ1413( القرطيب ، حممد بن أمحد       -116
 بريوت، الكتب العلمية 

 دار  ،  وإعـداد املعلـم  التدريس) هـ 1414( ، عبدالرمحنقنديل ، ياسني    -117
  .الرياضر الدويل ، النش

 ، مركز   فلسفة إعداد املعلم يف ضوء التحديات املعاصرة      )  2001(كتش، حممد  -118
 .القاهرة : الكتاب للنشر 

مستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية يف      )  م2005(الكيالين ، أمحد حمي الدين       -119
يف  ، حبث منـشور      األردن ملهارات التدريس الالزمة هلم وعالقته ببعض املتغريات       
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 مارس ، اجلمعية املصرية     101جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد         
 .القاهرة : للمناهج وطرق التدريس 

فقه التدريس والتعليم ومدى العمـل      ) هـ1424(املالكي ، عبدالرمحن عبداهللا      -120
لة  ،رسا به يف تدريس التربية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية          

 .مكة املكرمة : دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 
صياغة جديدة للتعليم يف إطـار      :  لتعليم الشامل ا) هـ1425(عزيزة  املانع ،     -121

بية ، جامعة امللك سـعود ،       ورقة عمل مقدمة لندوة العوملة وأولويات التر      . العوملة
 .الرياض

 يف جمال إعـداد     التجديد) " م  1996 (الرسول  )رب   (عبداادي ، فتوح     -122
 . 87 ـ84ص ص, وزارة التربية: ، الكويت  ) 19( العدد التربية جملة ،" املعلم

مسات العصر ومتغرياته وانعكاسـها     ) هـ1420(حممد ، السعيد حممد رشاد       -123
 ، حبث منشور ، الكتاب العلمي ، املؤمتر التربوي          على مستقبل إعداد املعلم العريب    

 ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ،         171عداد املعلم ، اجلزء الثاين ، ص      الثالث إل 
 . مكة املكرمة

 املعلم من منظـور التربيـة        إعداد) هـ    1415(عبداهللا عبداحلميد   ,حممود   -124
 .املدينة املنورة , دار البخاري,  اإلسالمية

  إعداد معلم املـواد االجتماعيـة      برامج واقع) " هـ  1412( حسن   , خمتار -125
 يف دول جملس التعـاون لـدول        املعلمنيللمرحلتني اإلعدادية والثانوية يف كليات      

: مكة املكرمة    ) 26( العدد   , والنفسية البحوث التربوية    سلسلة , اخلليج العربية 
 . جامعة أم القرى 

سلوك واجتاه طلبة كلية الشريعة جبامعة        )هـ1410 (أمل علي ،  ،  املخزومي   -126
 ، رسالة اخلليج العربية ، الرياض ،مكتب        مري حنو اللغة العربية   التاسع من أيلول باز   

   . الرياض  ،10 السنة 31التربية العريب لدول اخلليج ، عدد 

 ،  دار الفكـر ،       نظريات املناهج التربوية   )هـ1417( مدكور ، علي أمحد      -127
  .القاهرة
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دار :عمـان    ,  التعليمية يف ضوء النظم    الكفايات) م  1983( توفيق   , مرعي -128
 .الفرقان للنشر والتوزيع 

املدرسة األردنية وحتديات القرن احلادي     ـ  ) 1999(مساد ، حممود وزمالئه      -129
 .األردن :  ، مؤسسة عبد احلميد شومان ، عمان والعشرين

دار  . صـحيح اإلمـام مـسلم     ). هـ1412.( االمام أبو احلسني    . مسلم   -130
  .القاهرة : احلديث 

رؤى يف تأهيل معلم القـرن      ـ  ) 2002م(  املشيقح ، عبد الرمحن بن صاحل      -131
 . ـ الطبعة األوىل ـ مكتبة التوبة ، بريدة ، اململكة العربية السعوديةاجلديد

تقومي برنامج اإلعداد التربوي ملعلمي     ) هـ1423( املطرودي ، خالد ابراهيم      -132
ه  ، رسالة دكتـورا    التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية       

 .مكة املكرمة : غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 
تقومي التربية العملية يف كلية التربية جبامعة امللك        ) م1998(املغيدي ،احلسن ،     -133

) 33( ،حبث منشور ، جملة احتاد اجلامعات العربية ، العدد           فيصل باملنطقة الشرقية  
 .يناير 

دراسة حول التطـوير واإلصـالح       "ـ  ) 1999(املفرج ، بدرية وزميالا      -134
 ـ   ـ  جملة التربية ، الكويت) اجلزء األول ) (مناذج من بعض الدول (التربوي 

 – 48ص ص . م 1999العدد الواحد والثالثون ـ السنة التاسعة ـ أكتـوبر    
52.  

تقومي برنامج  )  هـ1420. (منسي ، حممود عبداحلليم وزين حسن ردادي         -135
التربية فرع جامعة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة من وجهة         اإلعداد التربوي بكلية    

 ، الكتاب العلمي ، املؤمتر التربوي الثالـث         نظر طالل وطالبات املستوى النهائي    
 ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكـة           171إلعداد املعلم ، اجلزء الثاين ، ص      

 .املكرمة 
، الطبعـة    خالق اإلسـالمية  األ ) هـ1407( امليداين ، عبد الرمحن حسن       -136

 .دمشق  ، دار القلم الثانية ،
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دار  ، أسس احلضارة اإلسـالمية    ) هـ1418( امليداين ، عبد الرمحن حسن       -137
 .دمشق  ، القلم

نهج التربـوي للعلمـاء واملـربني       امل ) هـ1420( النجار ، يوسف حممد ،     -138
 . بريوت  ، دار ابن حزم ،املسلمني

 ، حتقيق   سنن النسائي  ) هـ1406 ( ن شعيب ،  النسائي ، أبو عبد الرمحن ب      -139
 . حلب ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،، الطبعة الثانية ة دعبد الفتاح أبو غ

 ، كتاب املعرفة السابع ، حنن       عوملة أم أمركة ؟   ) هـ1420( اهلوميل ، حسن     -140
 .الرياض : والعوملة من يريب اآلخر ، وزارة املعارف 

مركز املعلومات  , )30العدد( , التربوي التوثيق)  هـ   1409(وزارة املعارف    -141
 .الرياض , التطوير التربوي  ,التربوياإلحصائية والتوثيق 

ــارف  -142 ـــ1421. (  وزارة املع ــارف . ) ه ـــ 1420وزارة املع  -ه
شـهر ربيـع     ) . 60(  ، جمـلة املعـرفة ، العدد       هـ، رؤية مستقبلية  1430
 .الرياض : يونيو ، وزارة املعارف / األول 

 ،  سياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية      )  هـ1426(وزارة املعارف    -143
 .مطابع البيان 

كليات املعلمـني البـدايات والتطـور       ) هـ1426( وزارة التربية والتعليم     -144
 . ، الرياض واالجناز

، تعميم وكيل الوزارة لكليات املعلمـني     ) هـ1427(وزارة التربية والتعليم     -145
 . الرياض :هـ 1427-3-21بتاريخ 

 ،  التدريس يف مدرسة النبـوة     )هـ1413(سراج حممد عبد العزيز     وزان ،    -146
  مكة املكرمة  :رابطة العامل اإلسالمي

حماضرات يف طرق تـدريس التربيـة       ) . هـ1419. ( سراج حممد   . وزان   -147
مكة : جامعة أم القرى    . كلية التربية    . هـ الفصل الثاين  1419اإلسالمية لعام   

 .املكرمة 
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حماضرات يف االجتاهات احلديثة     )هـ1424(سراج حممد عبد العزيز     ن ،   وزا -148
  . مكة املكرمةجامعة أم القرى ، كلية التربية ،  ، لطرق تدريس التربية اإلسالمية

 . ، دار الفكر ، عمان  منظومة تكوين املعلم) هـ1424( ويح ، حممد   -149
كادميي والعملـي   العالقة بني اإلعداد األ   ) هـ1413( ياسني ، نوال حامد      -150

 ،  لطالبات الدبلوم التربوي مبركز الدورات التدريبية بكلية التربية جامعة أم القرى          
حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية الـسعودية ،             

 .مكة املكرمة : جامعة أم القرى 
ـ 1425(اليوسف ، عبداهللا بن عبدالعزيز       -151  مقاومـة   دور املدرسـة يف   ) هـ

 موقف اإلسالم من اإلرهـاب،      ر ، حبث مقدم ملؤمت    اإلرهاب  والعنف والتطرف   
 .الرياض : جامعة اإلمام مبحمد بن سعود اإلسالمية 

  
152- Kagan , Dona M. , Professional growth among 

preservice and beginning teachers . Review of 
American Educational Research Association , 
Washington Dc, summer, 62 (2).1992. 

153- Mallaouh , Faizah M . '' prospective Female Teachers 
and College in the Kingdom of Saudi Arabia '' PH.D. 
dissertation ' University of Exeter ' u.k. ' Ddissertation 
abstracts international ' Vol .53'NO.3'Sept. 1992. 

154- Blank ' Susan M. " Evaluation of the Effectiveness of 
the lowa chautaugue science In-Service program : 
Changing teacher corfidence concerning . Dissertation 
' Abstracts International . Vol . 54'NO.9' march 1994' p 
.3403-A . 

 
  
  
  
  



 - 332 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 

  

  

  

  ـق الدراسة  مالحــــــــ

  



 - 333 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 1امللحق رقم 



 - 334 -

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  حفظه اهللا            /   سعادة الدكتور 

  :حتية طيبة وبعد          السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  

ـ          " دراسة بعنوان   جيري  الباحث  فإن    ق بناء برنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربيـة اإلسـالمية وف
 الدكتوراه، كجزء من متطلبات احلصول على درجة        "  االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة     

  .من قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 
التربية اإلسالمية يف   التعرف على املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم         ودف هذه الدراسة إىل     

 وهو  سؤال الدراسة الرئيس  إلجابة على   من خالل ا   .كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم        
ما املكونات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني وفق االجتاهـات               : 

  . املعاصرة ؟ احلديثة  ملواجهة املتغريات الثقافية

ويقدم برنامج  اإلعداد التربوي ملعلم التربية اإلسالمية يف كليات املعلمني من خالل برنامج اإلعـداد                
التكاملي ، وتقدم مقررات هذا الربنامج عن طريق قسم التربية وعلم النفس ، وقسم املناهج وطرق التـدريس                  

  .والتربية امليدانية ، وقسم تقنيات التعليم 

  
  
أداة الدراســـــة في صورتها األولية
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وقـد  . باحث بوضع املقررات املقترحة لربنامج اإلعداد التربوي ، ووضع هلا املفردات املناسبة             وقام ال   
استعان الباحث بعد اهللا عز وجل بالعديد من برامج اإلعداد التربوي يف كليات التربية باجلامعات الـسعودية                 

  .والعربية وكليات املعلمني ، وبالعديد من الدراسات العلمية ، واملختصني 
وبصفتكم أحد املختصني يف هذا اال ، وخلربتكم الواسعة فيه ، آمل تفضل سعادتكم باإلطالع على                
القائمة اليت بني أيدكم وإبداء مالحظاتكم ومرئياتكم ، وما ترونه من مقترحات إما حبذف أو تعديل أو إضافة                   

وسيكون ملالحظاتكم أمهية ودور كبري     . فقرة ترون ضرورة إضافتها أو غري ذلك ، مما يفيد الباحث يف دراسته              
  .بعد اهللا عز وجل يف إعداد هذه القائمة 

  ,,     شاكراً ومقدراً جلهودكم وتعاونكم واهللا حيفظكم ويرعاكم 
  

  الباحث                              

  محد بن مرضي الكلثم            
  
  

  

غري  مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

        مواد تقدم من قبل قسم التربية وعلم النفس  
        : ، ومفرداته هي التربية اإلسالميةمقرر ) 1  1

        . التربية مفهومها وخصائصها وأنواعها ، وعالقتها بالعلوم األخرى -1  
        . تاريخ التربية ، وأبرز علمائها قدمياً وحديثاً -2  
        .، وأسسها  مفهوم التربية اإلسالمية ، وأهدافها -3  
        . مصادر التربية اإلسالمية وخصائصها-4  
        . وسائل التربية اإلسالمية -5  
        . وسائط التربية اإلسالمية -6  
        . جماالت التربية اإلسالمية -7  
        . مناذج من الفكر التربوي عند علماء املسلمني -8  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، مفرداته هي تربويطرق البحث ال) 2  2

         . البحث العلمي ، مفهومه ،وميادينه ، وخطواته -1  
        . البحث التربوي ، مفهومه وأمهيته وميادينه وأهدافه -2  



 - 336 -

        .وأنواعها ) التارخيي والوصفي وشبه التجرييب (  مناهج البحث التربوي -3  
        .  جمتمع البحث وطرق اختيار العينة -4  
        .واستخدام املصادر وتوثيقها . أدوات مجع املعلومات يف البحث العلمي  -5  
        . املتغريات والصدق والثبات والتحليل واملعاجلات اإلحصائية للبحث -6  
        . كتابة تقرير البحث ونتائجه -7  
        . إعداد خطة حبث تربوي -8  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي تربويعلم النفس المقرر ) 3  3

        ماهية علم النفس التربوي ، وجماالته وعالقته بفروع علم النفس األخرى -1  
        . األهداف التربوية وتصنيفها ومستوياا وصياغتها -2  
          األهداف السلوكية ومكوناا وتصنيفها وصياغتها ومميزاا وعيوا-3  
        .، وشروطه  ، دوافعه  التعلم ، ماهيته ، أهدافه-4  
        .  مناذج من نظريات التعلم وتطبيقاا التربوية -5  
       )ذكاء واالبتكار والتذكر والنسياناإلدراك والتفكري وال( العمليات العقلية املتصلة بالتعلم -6  
        . الفروق الفردية وعالقتها بالتعلم -7  
        . انتقال أثر التعلم ومبادئه -8  

غري  مناسبة   املقترحةا ومفردااتقررامل  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

        . خصائص املعلم الفعال والتفاعل الصفي -9  
        . التأصيل اإلسالمي وإسهامات علماء املسلمني يف علم النفس التربوي -10  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي مقرر علم نفس النمو) 4  4

        .لم نفس النمو ، مفهومه وأمهيته يف التربية والتعليم   ع-1  
        . خصائص النمو وقوانينه وأسبابه-2  
        .  الطرق العلمية لدراسة النمو -3  
        . العوامل املؤثرة يف النمو -4  
      ومظاهرها ومتطلباا  )ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشد( مراحل النمو -5  
        . مشكالت الطفولة املرتبطة مبظاهر النمو واملؤثرة على التعلم -6  
        . التأصيل اإلسالمي وإسهامات علماء املسلمني يف علم نفس النمو -7  
        :مفردات مقترحة   
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        : ، ومفرداته هي التقومي التربوي مقرر) 5  5
        .وظائفه وجماالته  التقومي ، مفهومه وأمهيته وأغراضه وخصائصه و-1  
        . األهداف التربوية والتقومي التربوي -2  
        . الفروق الفردية وعالقتها بالتقومي التربوي -3  
        . أنواع التقومي ، واستخداماا -4  
        .  أدوات التقومي التربوي -5  
        .صفاا وتصميمها وموا )الشفهية والتحريرية (  أنواع االختبارات التقوميية -6  
        . التقومي املستمر أهدافه وكيفيته -7  
        . التقومي الشامل ، مفهومه وأهدافه وخطواته -8  
         التحليل اإلحصائي لنتائج التقومي ، واستخداماته-9  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ومفرداته هي مقرر التوجيه واإلرشاد الطاليب) 6  6

        .اد ، مفهومه وأمهيته وأهدافه ، وعالقته بفروع علم النفس  التوجيه واإلرش-1  
        . أسس ومسلمات التوجيه واإلرشاد -2  
        . نظريات التوجيه واإلرشاد الطاليب وتطبيقاا التربوية -3  
        . ميادين التوجيه واإلرشاد الطاليب -4  
        . أدوات مجع املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشاد -5  
        . أساليب التوجيه واإلرشاد -6  

غري   مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

        )الفردي واجلماعي واملباشر وغري املباشر والسلوكي (  طرق وعمليات اإلرشاد -7  
        . املشاركون يف عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب وأدوارهم -8  
        .واإلرشاد الطاليب يف املرحلة االبتدائية  التوجيه -9  
        . النموذج اإلسالمي يف التوجيه واإلرشاد -10  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي مقرر اإلدارة املدرسية)  7  7

        . أسس ومبادئ القيادة واإلدارة يف اإلسالم -1  
        . وعالقتها باإلدارة التعليمية  اإلدارة املدرسية ، مفهومها وأهدافها-2  
        . وظائف اإلدارة املدرسية وجماالا -3  
        .  مهارات اإلدارة املدرسية -4  
         الواجبات والصالحيات واالختصاصات والتنظيم املدرسي  وتوزيع املسؤوليات-5  
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        . أمناط اإلدارة املدرسية -6  
        .ملدرسية  االجتاهات احلديثة يف اإلدارة ا-7  
        . املشكالت يف اإلدارة املدرسية وعالجها -8  
        . التنظيمات واللوائح اإلدارية املدرسية باململكة العربية السعودية -9  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي مقرر مشكالت تربوية) 8  8

        .ة والتعليم  املشكالت التربوية ، مفهومها ، أثارها على التربي-1  
        . األسلوب العلمي حلل املشكالت التربوية -2  
        .    املشكالت التربوية املتعلقة بإدارة املدرسة وسبل عالجها -3  
        . املشكالت التربوية املتعلقة باملعلم وسبل عالجها -4  
        . املشكالت التربوية املتعلقة بالطالب ، وسبل عالجها -5  
        .ات عملية على حل بعض املشكالت التربوية املختارة  تدريب-6  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي مقرر  تعليم الكبار) 9  9

        . تعليم الكبار ، مفهومه ،وأمهيته ، وأهدافه ، وتارخيه -1  
        . العالقة بني تعليم الكبار والتنمية -2  
        .كبار ، وجماالته  األسس النفسية لتعليم ال-3  
        . خصائص الكبار النفسية واالنفعالية والعقلية واالجتماعية -4  
        . طرق تدريس  الكبار والوسائل التعليمية املناسبة هلم -5  

غري   مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

        . مشكالت تعليم الكبار وطرق عالجها -6  
        . االجتاهات احلديثة يف تعليم الكبار -7  
        . إعداد معلم تعليم الكبار -8  
        :مفردات مقترحة   
          
          

        مواد تقدم من قبل قسم املناهج وطرق التدريس  

ــالب  (      :  ، ومفرداته هي مقرر مناهج التعليم االبتدائي) 1 10 ــاص بط خ
الدراسات اإلسـالمية   
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العربية والقرآنية واللغة   
  )فقط 

        . مفهوم املنهج قدمياً وحديثاً -1  
        ) .الفكرية واالجتماعية والنفسية (  أسس بناء املنهج -2  
        ) األهداف واحملتوى والتدريس والتقومي (  عناصر املنهج -3  
منهج املادة الدراسـية ، النـشاط ، احملـوري ، الوحـدات             (  أنواع املناهج وتنظيماا     -4  

  )دراسيةال
      

        .وآثارها على عناصر املنهج   العامة نظريات املناهج -5  
        . املنهج املستتر ودوره يف العملية التربوية -6  
        . بناء مناهج العلوم الشرعية واللغة العربية يف املرحلة االبتدائية -7  
        . تطوير املناهج مفهومها وأسباا وخطواا -8  
        :حة مفردات مقتر  
          
        : ، ومفرداته هي مقرر طرق التدريس العامة) 2 11
        .ة أهداف التدريس يف املرحلة االبتدائي -1  
        . التخطيط للتدريس ، أمهيته وأنواعه -2  
        أنواعه وشروطه ومراحله وكيفيته .، أمهيته  ، أسسهماهيته ، قواعده: التحضري  -3  
ـ أمهيتـها و   و مة مفهومهـا ، وأنواعهـا ،       طرق التدريس العا   -4   ـ  امميزا ا عيو 

  .ا وحمددات اختيار طريقة التدريس املالئمة ، ومعايريها ااستخدامو
      

        .ماهيتها ، تصنيفها ، أنواعها ، أمهيتها : الوسائل التعليمية  -5  
        .، أنواعه ، خصائصه طبيعته ، أغراضه ،  أمهيته: التقومي  -6  
        .وكيفية تقدميها أمهيتها وشروطها سئلة الصفية الشفوية األ -7  
        وتوجيه نشاط الطالب بطريقة اجيابية.  مهارات إدارة الصف -8  
        .، وبرامج إعداده صفاته وواجباته :  املرحلة االبتدائية علمم -9  

غري   مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

         الواجبات املرتلية ، أمهيتها وكيفية استخدامها-10  
         االجتاهات احلديثة يف طرق التدريس العامة-11  
        :مفردات مقترحة   
          
ختصص دراسات       :  ، ومفرداته هي مقرر طرق تدريس العلوم الشريعة) 3 12

  إسالمية
       .عالقتها باملواد األخرى و  ،تهاأمهيووظيفتها ، ومفهومها  :علوم الشرعيةمواد ال -1  
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        .التربية اإلسالمية مبادئ التعلم يف  -2  
        . مفهوم التدريس ، وعناصره ، وحمدداته -3  
        .  احلديث - الفقه –التوحيد  : تدريس موادأهداف  -4  
        .، وخطواته أمهيته ، وعناصره :  التحضري -5  
        )التوحيد واحلديث والفقه ( الشرعية  مناذج من التحضري ملواد العلوم -6  
        . أنواع طرق تدريس العلوم الشرعية ، ومعايري طريقة التدريس الناجحة-7  
        . الوسائل التعليمية يف تدريس العلوم الشرعية -8  
        .وأنواعه ، وجماالته أمهيته ، : يف التربية اإلسالمية أنواع النشاط  -8  
        .العلوم الشرعية س مواد التقومي يف تدري -9  
        .جباته اصفاته ، إعداده ، و : العلوم الشرعيةمعلم مواد  -10  
        . املرحلة االبتدائية  مدارس  يفعلوم الشرعية مواد التدريسمشاهدة  -11  
        :مفردات مقترحة   
          
 ختصص دراسات      :  ، ومفرداته هي مقرر طرق تدريس القرآن الكرمي) 4 13

  قرآنية
       .عالقتها باملواد األخرى و ، تهاأمهيووظيفتها ، ومفهومها  :علوم الشرعيةمواد ال -1  
        .التربية اإلسالمية مبادئ التعلم يف  -2  
        . مفهوم التدريس ، وعناصره ، وحمدداته -3  
         .القرآن الكرمي ، والتجويد : تدريس أهداف  -4  
        .، وخطواته وعناصره أمهيته ، :  التحضري -5  
        . مناذج من التحضري ملواد  القرآن الكرمي والتجويد -6  
       . أنواع طرق تدريس القرآن الكرمي والتجويد ، ومعايري طريقة التدريس الناجحة-7  
        . الوسائل التعليمية يف تدريس القرآن الكرمي والتجويد -8  
       .وأنواعه ، وجماالته أمهيته ، : كرمي والتجويد يف تدريس القرآن الأنواع النشاط  -8  
        .القرآن الكرمي والتجويد التقومي يف تدريس  -9  
        .جباته اووإعداده ، وصفاته ،  : القرآن الكرميمعلم مواد  -10  

غري   مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

        . املرحلة االبتدائية  مدارس يفآن الكرمي والتجويد القر مواد تدريسمشاهدة  -11  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي  باملرحلة االبتدائيةالعلوم الشرعيةمقرر قراءة حتليلية لكتب ) 5 14
        . التحليل ، مفهومه ، وأمهيته ، وأهدافه -1  
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        . أسس ومعايري حتليل الكتب -2  
        . حتليل الكتب وخطواا  أدوات-3  
        . قراءة يف كتب العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية -4  
        . حتليل األهداف واحملتوى وطرق التدريس والتقومي لكتب العلوم الشرعية -5  
        . التتابع يف كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية -6  
        .مية باملرحلة االبتدائية  التكامل يف كتب التربية اإلسال-7  
        . متطلب عملي لتحليل أحد كتب العلوم الشرعية باملرحلة االبتدائية -8  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي االجتاهات احلديثة يف طرق تدريس العلوم الشرعية مقرر ) 6 15
        . مفهوم االجتاهات احلديثة -1  
        .م من االجتاهات احلديثة  موقف اإلسال-2  
        . شروط األخذ باالجتاهات احلديثة -3  
        . أسباب األخذ باالجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم الشرعية -4  
        . أهم االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم الشرعية -5  
        . تأثري االجتاهات احلديثة على عناصر منهج العلوم الشرعية -6  
        .  مهارات وكفايات معلم العلوم الشرعية وطرق قياسها -7  
        . التعلم الذايت يف تدريس العلوم الشرعية -8  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ويقدم من خالل مقرر التربية امليدانية) 7 16
        . تدريب عملي ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس املرحلة االبتدائية -1  
يف الصف ملواد التخصص وفق جدول يتم وضعه باملشاركة بـني املـشرف              التدريس   -2  

  .وإدارة املدرسة واملعلم األساسي 
      

       التمكن من مهارات  التدريس ونظريات التعلم و استخدام الوسائل التعليمية وأساليب التقومي  -3  
        ... ة يف األنشطة املدرسية  التدرب على مهام املعلم املختلفة كالريادة واملشارك-4  
        . االجتماعي األسبوعي مع املشرف ملناقشة األداء التدريسي وعالج املشكالت -5  
          
غري  مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م

 مناسبة
  التعديل املقترح

        مقررات تقدم من قبل قسم الوسائل وتقنيات التعليم  

        : ، ومفرداته هي م واالتصالمقرر تقنيات التعلي) 1 17
        . تقنيات التعليم ، ماهيتها وعالقتها بالتربية -1  
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         االتصال التعليمي مفهومه ووسائله وأهدافه وعناصره ومهاراته ومعوقاته -2  
        .  الوسائل التعليمية مفهومها وأمهيتها ووظائفها وأنواعها -3  
        .سس العلمية الختيارها   مصادر الوسائل التعليمية واأل-4  
        . أنواع الوسائل التعليمية ، وأمثلة على كل نوع منها ووظائفها -5  
        .  احلاسب اآليل واإلنترنت يف التربية والتعليم -6  
        . مراكز مصادر التعلم ، مفهومها وأهدافها واستخداماا -7  
        . مشكالت الوسائل التعليمية املادية والبشرية -8  
        :مفردات مقترحة   
          
        : ، ومفرداته هي مقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية) 2 18
        . مبادئ استخدام الوسائل التعليمية -1  
        . مبادئ إنتاج الوسائل التعليمية -2  
      ها السمعية البصرية وخطوات إنتاجوالوسائل الوسائل البصرية  والوسائل السمعية ،  -3  
      والوسائل السمعية البصرية وكيفية استخدامها  الوسائل البصرية والوسائل السمعية ، -4  
        . تصنيف الوسائل التعليمية وإعدادها وصيانتها -5  
        . تطبيقات عملية على إنتاج الوسائل التعليمية بأنواعها -6  
        .أنواعها  تطبيقات عملية على استخدام الوسائل التعليمية ب-7  
        . مشكالت إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية -8  
        :مفردات مقترحة   
          
        :  ، ومفرداته هي مقرر استخدام احلاسب اآليل يف التعليم) 3 19
        . االستخدامات التربوية للحاسب اآليل -1  
        . التعليم االلكتروين ، مفهومه واستخداماته -2  
        .نترنت والتعليم  اال-3  
        . املدرسة االلكترونية والفصول الذكية -4  
        . الوسائط املتعددة ، مفهومها وكيفية إنتاجها واستخدامها -5  
        . التعليم املربمج ، مفهومه وخطوات بنائه واستخداماته -6  
        . أنواع الربامج املستخدمة يف التدريس عرب احلاسب اآليل -7  
        .صميم الربامج التعليمية على احلاسب اآليل مفهومها وخطواا  ت-8  

غري  مناسبة   املقترحةا ومفردااتاملقرر  م
 مناسبة

  التعديل املقترح

        معايري اختيار وتصميم الربجميات التعليمية ، وتقومي الربامج التعليمية املعدة مسبقاً-9  
        .آليل   إنتاج برامج تعليمية عرب احلاسب ا-10  
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        :مفردات مقترحة   
          

  
 : مقررات مقترحة أو اقتراحات عامة 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 2امللحق رقم 
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  ململكة العربية السعوديةا
   وزارة التعليم العايل

      جامعة أم القرى
  كلية الرتبية       

  قسم املناهج وطرق التدريس

  :سة  بعنوان استبا�ة   لدرا

  بناء بر�امج اإلعداد الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية وفق

  
  

 أداة الدراســـــة في صورتها النهائية
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   االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة
  إعداد

   محد بن مرضي بن إبراهيم الكلثم  :الطالب 
  

  إشراف

  سراج بن حممد عبدالعزيز وزان.  د . أ 
  ثا�ي ال الدراسيالفصل

 هـ1427 –هـ 1426

  

  حفظه ا           عضو هيئة التدريس     / دة سعا
  :حتية طيبة وبعد            السالم عليكم ورمحة ا وبركاته 

بنــاء بر�ــامج اإلعــداد الرتبــوي ملعلــم الرتبيــة " دراســة بعنــوان فــإن الباحــث يقــوم  بــإجراء 
مـن متطلبـات    كجـزء   ،  "  اإلسالمية وفق االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعاصرة       

  ة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  من قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبيالدكتوراهاحلصول على درجة 
التعرف على املكو�ات املقرتحة لرب�امج اإلعداد الرتبوي ملعلم وهتدف هذه الدراسة إىل 

  .ملعلم الرتبية اإلسالمية يف كليات املعلمني وفق االجتاهات احلديثة إلعداد ا
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ويقدم بر�امج  اإلعداد الرتبـوي ملعلـم الرتبيـة اإلسـالمية يف كليـات املعلمـني مـن خـالل بر�ـامج                       
اإلعداد التكاملي ، وتقدم مقررات هذا الرب�امج عن طريق قسم الرتبية وعلم النفس ، وقسم املنـاهج                 

  .وطرق التدريس والرتبية امليدا�ية ، وقسم تقنيات التعليم 
 أرجـو التفـضل بإعطـائي       ختصني يف هذا اال ، وخلربتكم الواسـعة فيـه ،          وبصفتكم أحد امل  

وإبـداء الـرأي     الـيت بـني أيـدكم     جزءاً من وقتكم الثمني لإلجابة على املضامني الواردة يف هـذه االسـتبا�ة              
   . ، وما ترو�ه من مقرتحاتمومرائياتكوإبداء مالحظاتكم  . هحول موافقتكم عليها أو عدم

  ,,اً جلهودكم وتعاو�كم وا حيفظكم ويرعاكم شاكراً ومقدر

  الباحث
   الكلثم محد بن مرضي

  0555822482جوال  
       مكة  املكرمة8076ب       .ص

Email : 
alkalthem@hotmail.com  

  
  :البيانات الشخصية 

  ) ..............................................اختياري ( االسم  -1
 : .................املدينة  : .................................. الكلية ......   ...: ...........اجلامعة  -2
 :القسم التابع له  -3

     (الوســـائل والتقنيـــات ) ج                )(املناهج وطرق التدريس ) ب           )(علم النفس  ) أ
  (     

ــالمية  ) و         )   (أصول التربية )     هـ(       )اإلدارة التربوية ) د  ــة اإلس ــر  ) ز(       )   التربي ــسم آخ ق
( ....................)  

  .وبأي طريقة تناسبكم .  بنسخة من ملخص الرسالة بعد االنتهاء منها إذا رغبتم ذلك تزويدكميسعدين  :مالحظة 
       )         (الرمز الربيدي )     : (املدينة )       (ب .  ص

        : ..............................................    أو الربيد االلكتروين

  أمام العبارة في المكان المناسب )       (وضع عالمة  وأرج
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 موافقغري  ال أدري مـوافق  ا املقترحةااملقررات ومفرد  م

        مقررات تقدم من قبل قسم التربية وعلم النفس: أوالً   

        :هي  ، ومفرداته التربية اإلسالمية) 1  1

        ) .مفهومها ، خصائصها ، أنواعها ( التربية -1  

        ) .مفهومها ، أهدافها ، خصائصها ، أسسها (  التربية اإلسالمية -2  

        . مصادر التربية اإلسالمية -3  

        . وسائل التربية اإلسالمية -4  

        . وسائط التربية اإلسالمية -5  

         . جماالت التربية اإلسالمية-6  

        . التربية اإلسالمية والتحديات املعاصرة -7  

        . مناذج من الفكر التربوي عند علماء املسلمني -8  

        :مفردات مقترحة   

          

        : ، مفرداته هي البحث التربوي) 2  2

         ).مفهومه ، ميادينه ، وخطواته (  البحث العلمي -1  

        ) .ادينه ، أهدافه ، خطواته مفهومه ، مي(  البحث التربوي -2  

        ) .التارخيي والوصفي وشبه التجرييب (  مناهج البحث التربوي -3  

        .  أدوات مجع املعلومات يف البحث العلمي -4  

        .العينة و جمتمع البحث -5  

        . املتغريات يف البحث التربوي -6  

        .  الصدق والثبات يف البحث التربوي -7  

        . التحليل واملعاجلات اإلحصائية للبحث التربوي -8  

        ) .امللخص والنتائج والتوصيات واملقترحات واملراجع (  كتابة تقرير البحث -9  

        ) .متطلب يف هناية دراسة املقرر (  إعداد خطة حبث تربوي -10  

        :مفردات مقترحة   

 موافقغري  ال أدري مـوافق  ا املقترحةااملقررات ومفرد  م

        : ، ومفرداته هي علم النفس التربوي) 3  3

        )ماهيته وجماالته (  علم النفس التربوي -1  

        ) .تصنيفها ، مستوياا ، صياغتها (  األهداف التربوية -2  

        ) .مكوناا ، تصنيفها ، صياغتها (   األهداف السلوكية -3  

        ).افعه ، شروطه ، مبادئه ماهيته ، أهدافه ، دو(  التعلم -4  

        .  مناذج من نظريات التعلم -5  
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        )اإلدراك والتفكري والذكاء واالبتكار والتذكر والنسيان(  العمليات العقلية املتصلة بالتعلم-6  

        . الفروق الفردية وعالقتها بالتعلم -7  

        . انتقال أثر التعلم -8  

        . خصائص املعلم الفعال -9  

        :مفردات مقترحة   

          

        :علم نفس النمو ، ومفرداته هي ) 4  4

        ) .مفهومه ، أمهيته (   علم نفس النمو -1  

        ) .خصائصه ، قوانينه ، أسبابه (  النمو -2  

        .  الطرق العلمية لدراسة النمو -3  

        . العوامل املؤثرة يف النمو -4  

        .و  مناذج من نظريات النم-5  

        ) . ما قبل امليالد واملهد والطفولة واملراهقة والرشد( مراحل النمو -6  

        .  مشكالت الطفولة املرتبطة مبظاهر النمو واملؤثرة على التعلم -7  

        :مفردات مقترحة   

          

        :التقومي التربوي ، ومفرداته هي ) 5  5

        ) .، خصائصه ، وظائفه ، جماالته مفهومه ، أمهيته ، أغراضه (  التقومي -1  

        ) .مفهوم ، أمهيته ، أنواعه (  القياس -2  

        . عالقة األهداف التربوية بالتقومي التربوي -3  

        . عالقة الفروق الفردية بالتقومي التربوي -4  

        ) .خصائصها ، استخداماا ، إعدادها (   أدوات التقومي -5  

        .تمر  التقومي املس-6  

        . التقومي الشامل  -7  

        .  استخدامات نتائج التقومي -8  

        . تقومي التقومي -9  

        :مفردات مقترحة   

          

 موافقغري  ال أدري مـوافق  ا املقترحةااملقررات ومفرد  م

        : ومفرداته هي  ،التوجيه واإلرشاد الطاليب) 6  6

        ) .مه ، أمهيته ،أهدافه مفهو(  التوجيه واإلرشاد  -1  

        . مبادئ التوجيه واإلرشاد يف اإلسالم -2  

        .التوجيه واإلرشاد  أسس -3  
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        . نظريات التوجيه واإلرشاد الطاليب وتطبيقاا التربوية -4  

        . ميادين التوجيه واإلرشاد الطاليب -5  

        .لطاليب  طرق مجع املعلومات يف عملية التوجيه واإلرشاد ا-6  

        )الفردي واجلماعي واملباشر وغري املباشر والسلوكي (  عمليات اإلرشاد -7  

        . أدوار الفئات املشاركة يف عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب -8  

        . برامج التوجيه واإلرشاد الطاليب املقدمة يف املرحلة االبتدائية -9  

        :مفردات مقترحة   

          

        : اإلدارة املدرسية ، ومفرداته هي ) 7  7

        . مبادئ القيادة يف اإلسالم -1  

        ) .مفهومها ، أهدافها (  اإلدارة املدرسية -2  

        . وظائف اإلدارة املدرسية -3  

        .  مهارات اإلدارة املدرسية -4  

        . مسؤوليات مدير املدرسة -5  

        . أمناط اإلدارة املدرسية -6  

        . االجتاهات احلديثة يف اإلدارة املدرسية -7  

        . اللوائح اإلدارية املدرسية باململكة العربية السعودية -8  

        :مفردات مقترحة   

          

        :مشكالت تربوية ، ومفرداته هي ) 8  8

        ) .مفهومها ، أثارها على التربية والتعليم (  املشكالت التربوية -1  

        . العلمي حلل املشكالت التربوية  األسلوب-2  

        . املشكالت التربوية املتعلقة باملناهج الدراسية -3  

        .   املشكالت التربوية املتعلقة بإدارة املدرسة  -4  

        . املشكالت التربوية املتعلقة باملعلم  -5  

        . املشكالت التربوية املتعلقة بالطالب -6  

        .ية املتعلقة باتمع  املشكالت التربو-7  

        . تدريبات عملية حلل بعض املشكالت التربوية املختارة -8  

        :مفردات مقترحة   

          

 موافقغري  ال أدري مـوافق  ا املقترحةااملقررات ومفرد  م

         تقدم من قبل قسم املناهج وطرق التدريسقرراتم: ثانياً   

        ومفرداته هي  : مناهج التعليم االبتدائي)  1  9
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        . مفهوم املنهج  -1  

        . أسس بناء املنهج  -2  

        .  عناصر املنهج -3  

        . تنظيمات املناهج -4  

        . نظريات املناهج العامة -5  

        . املنهج املستتر -6  

        . التربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  بناء مناهج-7  

        .لتربية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية  تطوير مناهج ا-8  

        :مفردات مقترحة   

          

        : ، ومفرداته هي  ) 1( طرق تدريس التربية اإلسالمية ) 2 10

        .) هداف تدريسهاأووظيفتها ، ومفهومها  (  التربية اإلسالمية -1  

        .التربية اإلسالمية مبادئ التعلم يف  -2  

        ) . مفهومه ، عناصره ، وحمدداته ( التدريس -3  

        .)وخطواته أنواعه وشروطه . ، أسسه، أمهيته ماهيته (  التخطيط للتدريس -4  

        . مناذج من التحضري ملواد التربية اإلسالمية -5  

        ).أنواعها ، معايريها (  طرق تدريس التربية اإلسالمية -6  

        ) .أنواعه ، جماالته أمهيته ،  (يف التربية اإلسالمية النشاط  -7  

        ) .أمهيتها ، كيفية استخدامها (  الواجبات املرتلية يف التربية اإلسالمية -8  

      ) متطلب عملي ( املرحلة االبتدائية  مدارس  مواد التربية اإلسالمية يفتدريسمشاهدة  -9  

        :مفردات مقترحة   

          

        :ومفرداته هي  ) 2( المية طرق تدريس التربية اإلس) 3 11

         ) .جباتها صفاته ، إعداده ، و( التربية اإلسالميةمعلم  -1  

        ) .مفهومها ، شروطها ، دواعيها (  االجتاهات احلديثة يف التدريس -2  

        . تأثري االجتاهات احلديثة على عناصر منهج التربية اإلسالمية -3  

        .سالمية باالجتاهات احلديثة  مناذج تدريس التربية اإل-4  

      ) متطلب عملي ( املرحلة االبتدائية  مدارس  مواد التربية اإلسالمية يفتدريسمشاهدة  -5  

        ) .متطلب عملي داخل الكلية (  التدريس املصغر -6  

        ) .متطلب عملي مبدرسة ابتدائية (  تدريب عملي بواقع حصتني باألسبوع -7  

        :ترحة  مفردات مق  

          

 غري موافق ال أدري مـوافق  ا املقترحةااملقررات ومفرد  م
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        : قراءة حتليلية ملناهج التربية اإلسالمية ، ومفرداته هي ) 4 12

        ) .مفهومه ، أمهيته ، أهدافه (  التحليل  -1  

         .)أدواا ، وحداا ، معايريها ، وخطواا (   حتليل الكتب املدرسية -2  

األهداف واحملتوى وطرق التدريس والوسـائل      (  حتليل كتب التربية اإلسالمية      -3  
  ) التعليمية والتقومي 

      

        . قراءة يف كتب التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائية -4  

        . يف مناهج التربية اإلسالمية  اخلارجي  مصادر االطالع-5  

        ) .متطلب عملي ( سالمية باملرحلة االبتدائية  حتليل أحد كتب التربية اإل-6  

        :مفردات مقترحة   

          

        :التربية امليدانية ، ويقدم من خالل ) 5 13

        . تدريب عملي ملدة فصل دراسي كامل يف إحدى مدارس املرحلة االبتدائية -1  

بـني   التدريس يف الصف ملواد التخصص وفق جدول يتم وضعه باملـشاركة             -2  
  .املشرف وإدارة املدرسة واملعلم األساسي 

      

        ) .  التخطيط ، التنفيذ ، التقومي (  التمكن من مهارات التدريس  -3  

        .الريادة واملشاركة يف األنشطة املدرسية :  التدرب على مهام املعلم مثل -4  

        . املشكالت  االجتماع األسبوعي مع املشرف ملناقشة األداء التدريسي وعالج-5  

          

        مقررات تقدم من قبل قسم الوسائل وتقنيات التعليم: ثالثاً   

        :تقنيات التعليم واالتصال ، ومفرداته هي ) 1 14

        )  .ماهيتها ، أمهيتها ، وظائفها ( تقنيات التعليم -1  

       ) ، معوقاته ، عناصره ، مهاراتهمفهومه ، وسائله ، أهدافه (  االتصال التعليمي -2  

        ) .مفهومها ، أمهيتها ، مصادرها (   الوسائل التعليمية -3  

        . األسس العلمية الختيار الوسائل التعليمية -4  

        ) .وظائفها ، أنواعها ( أنواع الوسائل التعليمية -5  

        ) .مفهومها ، أهدافها ، استخداماا (  مراكز مصادر التعلم -6  

        ) .املادية ، البشرية ( ت الوسائل التعليمية  مشكال-7  

        :مفردات مقترحة   

          

        :إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية ، ومفرداته هي ) 2 15

        . مبادئ إنتاج الوسائل التعليمية -1  

        . خطوات إنتاج الوسائل التعليمية -2  

        . مبادئ استخدام الوسائل التعليمية -3  
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 موافقغري  ال أدري مـوافق  ا املقترحةااملقررات ومفرد  م

        . كيفية استخدام الوسائل التعليمية -4  

        ).تصنيفها وإعدادها وصيانتها (  التعامل مع الوسائل التعليمية -5  

        . مشكالت إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية -6  

        .عليمية بأنواعها  تطبيقات عملية على إنتاج الوسائل الت-7  

        . تطبيقات عملية على استخدام الوسائل التعليمية بأنواعها -8  

        :مفردات مقترحة   

          

         :التعليم االلكتروين ، ومفرداته هي ) 3 16

        . االستخدامات التربوية للحاسب اآليل -1  

        ).مفهومه ، أهدافه ، استخداماته (  التعليم االلكتروين -2  

        .  التعليم عن طريق االنترنت -3  

        . املدرسة االلكترونية والفصول الذكية -4  

        ) .مفهومها ، كيفية إنتاجها ، استخدامها (  الوسائط املتعددة -5  

        ) .مفهومه ، خطوات بنائه ، استخداماته (  التعليم املربمج -6  

        .س عرب احلاسب اآليل  أنواع الربامج املستخدمة يف التدري-7  

        ) .مفهومها ، خطوات تصميمها (  الربامج التعليمية على احلاسب اآليل -8  

        ) . معايري اختيارها ، ، تقوميها (   الربامج التعليمية اجلاهزة -9  

        ) .متطلب عملي (   إنتاج برامج تعليمية باستخدام احلاسب اآليل -10  

        :مفردات مقترحة   

          
          

  
  : أو اقتراحات عامة  مقررات إضافية

1-   
2-  
3-  
4-  
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     قائمة بأمساء احملكمني ألداة الدراسة 

  الكلية  القسم  االسم م

  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  سراج بن حممد وزان. د.أ 1

  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  سليمان بن حممد الوابلي. د.أ 2

  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  ضيف اهللا الثبييت. د.أ 3

  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  موسى صاحل احلبيب. د 4

  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  روعيحفيظ حممد املز. د .أ 5

  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  فوزي بنجر. د  6

  
  

  أعضاء لجنة تحكيمقائمة بأسماء 
  الدراسةداة أ
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  جامعة أم القرى–كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  فريد حكيم. د  7

 أم القرى جامعة –كلية التربية   املناهج وطرق التدريس  سامل أمحد خليل. د  8

  جامعة أم القرى–كلية التربية   علم النفس  ربيع سعيد طه. د .أ 9

  جامعة أم القرى–كلية التربية   علم النفس  هشام حممد إبراهيم خميمر. د  11

  جامعة أم القرى–كلية التربية   علم النفس  أمحد السيد. د  12

  املعلمني مبكة املكرمةكلية   املناهج وطرق التدريس  يوسف سليمان الطاهر. د.أ 13

  كلية املعلمني مبكة املكرمة  املناهج وطرق التدريس  عبداهللا أمحد عباس. د  14

  كلية املعلمني مبكة املكرمة  املناهج وطرق التدريس  عبدالرمحن املالكي. د  15

  كلية املعلمني مبكة املكرمة  املناهج وطرق التدريس  حممد نور. د  16

  كلية املعلمني مبكة املكرمة  الوسائل والتقنيات  عبداهللا عطار. د  17

  كلية املعلمني بالباحة  املناهج وطرق التدريس  أسامة كمال الدين ابراهيم. د 18

  كلية املعلمني بالباحة  املناهج وطرق التدريس رضوان حسني احلاج عبداهللا. د 19

   بالباحةكلية املعلمني  املناهج وطرق التدريس  شوقي حسنني أبو عرايس. د 20

  كلية املعلمني بالباحة  املناهج وطرق التدريس  عبداملنعم عابدين. د 21

  كلية املعلمني بالباحة  املناهج وطرق التدريس  عبداملاجد أمحد عبداهللا. د 22

  كلية املعلمني بالباحة  املناهج وطرق التدريس  فالح أمحد. د 23

   املعلمني بالباحةكلية  املناهج وطرق التدريس  ذياب عيد ذياب. د 24
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Study Abstract 
:Study title 
 

Building an Educational Preparation Program For Islamic Education Teachers Consistent With Recent Trends 
To Confront Contemporary Cultural Challenges 

Kaltham-Hamed  Mordi Al: Researcher’s Name 
Instruction Islamic Education& Doctorate in Education Curriculum : Degree Sought 

:Study Objective 
Constructing an educational preparation program for Islamic Education Teachers at teachers colleges in line with 

modem trends to face contemporary cultural variables. 
:Theme of the study 

The study had been concerned with building a suggested educational preparation program directed at colleges of 
teachers in the Kingdom of Saudi Arabia.  The proposed program would be according to recent trends to meet 
contemporary cultural challenges (variables).  The investigation involved some subjects: (study problem; 
theoretical framework focusing on significance of the Islamic Education teacher and his attributes; recent trends 
and Islamic Education; teacher education programs; globalization; previous studies; procedures of the study and 
the results of field testing; a summary of the study and its results, recommendations and suggestions).  The 

  

تعميم وكيل الوزارة 
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researcher employed the descriptive methodology, and in the field applications he used a questionnaire 
containing the proposed courses and their relevant topics within the educational preparation program.  Then he 
verified the validity and reliability of the instruments used in the study.  A three samples of faculty staff had been 
selected from Colleges of Education at Saudi universities in addition to members from Education Departments at 
Teachers Colleges.  The study engaged 325 members (146) of which from Curriculum and Instruction 
Departments; (60) from Department of Media and Technology of Education; and (117) from Education and 
Psychology Departments.  Descriptive statistical techniques were utilized for performing required analyses 
(percentages; frequencies; arithmetic means; Alpha Cronback Coefficient for calculating reliability; and 

Spearman Brown for reliability). 
 
:Most Important Results 

1) The total mean for courses proposed to be offered by the Education and Psychology Department was 
(2.93) out of 3; the education problems courses achieved the utmost arithmetic mean value of (2.96) 
while student counseling and guidance course attained the least arithmetic mean of (2.91) among the 
proposed courses in the program, with the number of proposed courses from this department reaching 
(8) courses. 

2) The total mean of courses proposed to be offered by the Media and Technology Department was (2.95) 
out of 3 while the Educational Technology and Communication Department and the Production and 
Usage of media course achieved highest mean of (2.95).  The Electronic learning course had the least 
mean of (2.94).  The number of courses offered by this department was (3) courses. 

 
Important Recommendations: 

1) The incorporation within the educational preparation programs for Islamic Education Teachers at Saudi 
Colleges of Teachers the proposed courses and their relevant subjects presented in this study. 

2) The need to develop educational preparation programs of Islamic Education teacher in concerned 
institutes at Colleges of Education at Saudi universities or at Teachers Colleges.  Not more than ten 
years should be allowed to elapse before these programs could be evaluated and developed. 

3) The need to stress in the educational preparation programs for Islamic Education teacher on the applied 
aspects in all offered courses and not only on the theoretical part.  In fact practical requirements should 
be an integral component in these courses and a means of evaluation for learners studying them. 

4) The necessity of forming a bond between the school and the student teacher at an early stage since 
entering the preparation college and not to restrict the process to field teaching practice at the end of the 
teacher preparation stage.  This goal can be accomplished through courses offered by all departments 
and not limited to the curriculum and instructions department. 

 
 

Supervisor                                                                          Student 
 

  


