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  ملخص الدراسة
  

الجودة في التعليم من خالل استقرار اآليات الكريمة هدفت الدراسة إلى تأصيل مفهوم 
واألحاديث الشريفة وأقوال علماء التربية المسلمين ذات العالقة بالموضـوع وقـد اسـتخدم    
الباحثان أسلوب تحليل المحتوى من ناحية كيفية كأحد تقنيات المـنهج الوصـفي ، أظهـرت    

م تحـت مسـميات اإلحسـان واإلتقـان     الدراسة السبق اإلسالمي في التأكيد على جودة التعلي
والسداد ، كما بينت أن هناك العديد من المحفزات القوية الدافعة إلى تحسين التعليم وتجوديـه  
بصورة مستمرة ، وقد اجتهد علماء التربية المسلمون في تحديد معايير جودة التعليم المتعلقـة  

ل إلى آليات عديدة لضمان جـودة  بعناصر العملية التعليمية وإدارة الصف ، كما أمكن التوص
التعليم ، وأوصت الدراسة بضرورة وجود مبادرة ذاتية إلصالح العملية التعليمية وتحسـينها  

  .في جميع مراحلها مع االستفادة من خبرات وتجارب اآلخرين في هذا المجال 
  

This study aimed to cauterized the concept of quality in education, 
through exploration and reading in holy Korans and el Hadeeth, besides 
literature came from Islamic scientist, related to the subject, the 
researchers used the method of analysis of content through Qualitative 
approach, and one of the descriptive methods, the study shows that 
Muslims were pioneer in the discovery of the quality concept, under 
various labels like- Elhssan. 

Elthan, we found that there are various incentives for the 
improvement of learning and equality, the Islamic scientists tried to 
outlined the criteria for the learning equality, and class management, also 
they concluded some mechanisms that ensure the equality. 

The researchers recommended of preparing an initiative to 
improve the educational process in all the stages, getting the benefits 
from the experience of others. 
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  :مقدمة 
تحرص المجتمعات المعاصرة على تطوير نظمها التعليمية وتحقيق أعلـى درجـات   
الجودة في المخرج التعليمي وقد أصبحت قضية جودة التعليم موضع اهتمام المعنيين بـالتعليم  

اإلقليمي والعالمي ، حيث يرى الكثيرون أن السبيل لمواجهة تحديات القـرن   ينعلى الصعيد
  .م وتحسين مخرجاته ييتمثل في رفع جودة نوعية التعل الحادي والعشرين

ونحن المسلمين على جانب كبير من التقصير في األخذ بأسباب اإلتقان فـي جميـع   
جوانب عملنا بما في ذلك التعليم ، على الرغم أننا أولى باالحتكام إلى مقاييس ومعايير الجودة 

أن نتقن عبادتنا وأخالقنا وأعمالنا وأن نحسن التي أكّد عليها وحددها اإلسالم ، فنحن مطالبون 
في أقوالنا وأفعالنا وأداءنا ، وإذا كان الدين اإلسالمي بطبيعته منهـاج حيـاة شـامل لجميـع     

ومن َأحسـن  : " جوانب الحياة ، فإننا مطالبون بإحسان هذا الدين كما جاء في قوله عز وجل 
هللا و ههجو لَمَأس نمينًا مدنسحم و١٢٥: النساء ، آية ("  ه(  

وقد ثبت بالدليل القاطع ، أن التعليم اإلسالمي الجيد ، هو الذي أنـتج لنـا حضـارة    
متميزة ، نعمت بها البشرية لقرون طويلة ، وحققت ألصحابها ولغيرها مـن الشـعوب    سامقة

اقتصادي وتـوالي   التقدم العلمي والحضاري ولوال الفساد السياسي وما ترتب عليه من ضعف
الغزوات والحروب من الخارج إلى بالد المسلمين ، لما ضعف التعليم وفقد عناصر جودتـه  

طعيمة وآخرون، (. ولما وصل المسلمون إلى هذا المستوى من التردي في جميع مجاالت الحياة
٢٠٥:  ٢٠٠٦(  

وجيـا وحـرارة   إن التعليم الذي تنشده األمة اليوم ، هو الذي يجمع بين العلم والتكنول
اإليمان واالستعداد لحمل وتبليغ رسالة اإلسالم ، رسالة العدل والحرية والمساواة والفضـيلة  
وإنسانية اإلنسان ، والجودة الشاملة للتعليم ، ال بد أن تتضمن هذا كله ويكون هدفها األصـيل  

  )١٨٧:  ٢٠٠٦يالوي ، بال(. من التعليم 
إلـى   –التي أجريت في بالد المسلمين  -يدانية وتشير نتائج الكثير من الدراسات الم

تدنّي نوعية التعليم ونمطيته ومن أبرز مظاهر ذلك ، ضعف القدرات التي يبنيها الـتعلم فـي   
وكان مما دفـع الـدول    )٦،  ٥:  ٢٠٠٢،  تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة (عقل وشخصية الطالب 

وعية التعليم ، هو الشعور بعدم فعاليـة الـنمط   النامية ودول العالم الثالث لالهتمام بتحسين ن
التعليمي السائد فيها ، مما أدى إلى تخلفها عن ركب التقدم والمدنية وإخفاقهـا فـي تحقيـق    
التنمية المنشودة ، في حين تتسابق الدول المتقدمة إلى تحسين التعليم سـعياً لتحقيـق التفـوق    

، وصحب ذلـك جهـود عالميـة واسـعة      )١٦٦:  ١٩٩٦ناصر ، (وبلوغ الصدارة بين األمم 
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إلصالح التعليم وتنادت الدعوات في مختلف الدول إلصالح النظم التعليمية ، بحيـث تسـتند   
:  ٢٠٠٢مصـطفى ،  (العملية إلى تقويم يكشف عن عناصر القوة والضعف في النظم المطبقـة  

٣٢( .  
ليم ، منها ما هـو  وأجريت العديد من الدراسات المحلية والعالمية حول الجودة في التع
أن تطبيق ) ٢٠٠٠(ميداني تطبيقي ومنها ما هو تنظيري ، حيث أفادت دراسة محمود ومصطفى 

إدارة الجودة الشاملة سيقلل من البيروقراطية اإلدارية إلى حركة في المؤسسات التعليمية ، وقـد  
ارة الجـودة  إلى عدم توافر كوادر تعليمية مؤهلة في ميـدان إد ) ١٩٩٤(توصلت دراسة درباس 

الشاملة في القطاع التعليمية وعقدت وحدة الجودة بالجامعة اإلسالمية يوماً دراسياً حول الجـودة  
دراسة حول جودة التعلـيم مـن   ) ٢٠٠٤(، وأجرى شاهين وشندي ) ٢٠٠٤(في التعليم العالي 
  .لمفهوم الجودة في التعليم ومتطلبات تحقيقها  فعرضامنظور إسالمي 

تحسين العملية التعليميـة   –تحت عنوان  –الجهود المضنية التي تُبذل وعلى الرغم من 
أن التقدم في هذا المجال لم يزل بطيئاً في جميـع مراحـل التعلـيم ،    وتحقيق الجودة فيها ، إال 

والحظ الباحثان أن موضوع الجودة من ناحية تنظيرية ، لم ينضج بعد ولم تكتمل حلقاته ، فكان 
  .لدراسة هذا الموضوع ذلك دافعاً ومحفزاً 
  :مشكلة الدراسة 

  :في ضوء ما سبق ، يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في األسئلة التالية 
  ما مفهوم جودة التعليم في اإلسالم ؟:  ١س
  ما محفزات تحقق جودة التعليم في التصور اإلسالمي ؟:  ٢س
  راها علماء التربية المسلمون؟ما معايير الجودة المتعلقة بعناصر العملية التعليمية كما ي:  ٣س
  ما مقومات جودة التعليم وآليات ضمانها في التصور اإلسالمي ؟:  ٤س

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى ما يلي 

  .تحديد مفهوم جودة التعليم في اإلسالم  -١
 .الكشف عن محفزات تحقيق جودة التعليم في التصور اإلسالمي  -٢

 .تعلقة بعناصر التعليمي كما بينها علماء التربية المسلمون تحديد أبرز معايير الجودة الم -٣

  .توضيح مقومات جودة التعليم وبيان آليات ضمانها في التصور اإلسالمي  -٤
  :أهمية الدراسة 

  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي 
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ظـل   األهمية الكبيرة لموضوع الجودة في تعليمنا المعاصر باعتبار كونه مطلباً ملحاً في - ١
  .تحديات العولمة 

 .تُعد الدراسة محاولة حثيثة لتأصيل مفهوم الجودة في اإلسالم من جميع أبعاده  - ٢

افتقار البيئة العربية بشكل عام والفلسطينية على وجه الخصوص إلى مثل هذه الدراسات  - ٣
 .التأصيلية

 :يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة  - ٤
  .على تحسينها وتطويرها نوالعاملو التعليمية ليةالعم متابعة على القائمون المشرفون - 
 .، في كل مراحل التعليم المعلمون الحريصون على تطوير أداءهم  -

 .الباحثون المعنيون ، بتقويم العملية التعليمية وفق معايير الجودة الشاملة  -

  :منهج الدراسة 
، بالوقوف  استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى ، كأحد تقنيات المنهج الوصفي

واستخراج مـا فيهـا مـن    المسلمين على اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة وأقوال العلماء 
موضوع الجودة ومن ثم العمل على تصنيفها ثم إدراجهـا تحـت الجانـب    خاصة بمضامين 

  .الخاص بها من الجوانب التي ذكرت في تساؤالت الدراسة 
  :حدود الدراسة 

  :اقتصرت الدراسة على 
  .رآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال علماء التربية المسلمين الق - ١
مفهوم ومحفزات جودة التعليم في التصور اإلسالمي ومعايير الجودة المتعلقـة بعناصـر    - ٢

  .العملية التعليمية وآليات ضمانها 
  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

  "م في اإلسالم؟ودة التعليما مفهوم ج: "إلجابة عن السؤال األول ونصه ا
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُـوا مـنكُم   " رن باإليمان تحث القرآن الكريم على تلقي العلم المق

اتجرد لْمُأوتُوا الْع ينالَّذطلـب العلـم   " وجاء في الحديث الشريف  . )١١: المجادلة ، آية ("  و
  . )١٨١:  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب(" فريضة على كل مسلم 

في  والتأملوألن طلب العلم فريضة فهو عبادة ، ذلك أن حقائق العلم ، هي آيات اهللا 
 ١٩٩٠مدكور ، (. آيات اهللا واالنتفاع بها في عمارة األرض ، وظيفة اإلنسان والغاية من خلقه 

 :٢٨٣(   
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، إلزام فريق من المسلمين المتعلمـين  " وبناء عليه كان التعليم حقاً لكل مسلم بمعنى 
بتعليم غيرهم ممن ال يعلمون ، ال على أساس أن ذلك منّة يمنون بها عليهم ، ولكـن علـى   

  )٢١:  ١٩٩٩علي ، (" . أساس أن ذلك حق لهم 
مـن  : "  rورغب اإلسالم بالسعي إلى تحصيل العلم ، ويتضح ذلك م خالل قولـه  

  )٢٠٧٤:  ٤ت ، ج.مسلم ، ب( " .سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقاً إلى الجنة 
 ١٩٨٩وآخـرون ،   قمبر(يقصد بالتعليم عملية إكساب مهارات عقلية أو يدوية أو بدنية و

  . )٢٤،  ٢٣ص ص ، : 
ويستخدم مصطلح التعليم للداللة على تنمية الجانب المعرفي المتمثل في طلب العلـم ،  

لتي تساعد المـتعلم علـى التفاعـل    عملية توفير الشروط المادية والنفسية ا" والتعليم عبارة عن 
النشط مع عناصر الموقف التعليمي واكتساب الخبرات والمعارف والمهارات واالتجاهات والقيم 

وقـد اسـتخدم هـذا    ،  )٧٣:  ١٩٩٣د ، شرا( "التي يحتاجها المتعلم وذلك بأبسط الطرق الممكنة 
في ) هـ٦٢٠(المتوفى سنة  يجنوالمصطلح من علماء المسلمين قديماً ، العالم برهان الدين الزر

نصاري الشافعي ، وشيخ اإلسالم زكريا بن محمد األ) القيم وتعليم المتعلم في طريق التعلم(كتابه 
، وكذلك اإلمام أبو ) اللؤلؤ المنظوم في روم التعلم والتعليم(في رسالته ) هـ٩٢٦(المتوفى سنة 

  ) .العلم والمتعلم(ته في رسال) هـ١٥٠(لنعمان بن ثابت المتوفى سنة حنيفة ا
صناعة التعليم هـي  " أن ) هـ١٠٥٩(واعتبر اإلمام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 
وأخبر المولى .  )١٤:  ١٩٨٩ناصر ، (" . أشرف الصناعات التي يستطيع اإلنسان أن يحترفها 

هو الَّذي بعثَ " رسوالً ومعلماً  rسبحانه وتعالى عن منّته ونعمته العظيمة بأن بعث نبيه محمداً 
ن كَانُوا من قَبـُل  في اُألميين رسوالً منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإ

: عن جوهر رسالته من خالل قولـه  rالرسول وأفصح  . )٢: الجمعة ، آية ("  لَفي ضالٍل مبِينٍ
  )٣٢٨:  ٣ت ، ج.ابن حنبل ، ب( " .إن اهللا عز وجل لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسراً"

  :مفهوم الجودة 
اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقاً وكفلسفة للكون واإلنسان والحياة هـو كمـال الجـودة    

ضِ وِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما بديع السماوات واَألر" واإلبداع ، ذلك أن اإلسالم دين اهللا جلت حكمته 
كُونكُن فَي قُوُل لَه١١٧: البقرة ، آية ( " ي( .  

إن مفهوم الجودة حاضر في كل تعاليم اإلسالم بكل مضامينه وهو يمثل قيمة إسالمية 
أن يقوم بها اإلنسان يفترض وقد حث القرآن الكريم على الجودة الشاملة في كل األعمال التي 

لَّيس الْبِر َأن تُولُّواْ وجوهكُم قبَل الْمشْرِق والْمغْـرِبِ  : " ذلك من خالل قوله عز وجل ويفهم 
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ى حبـه  ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ والْمآلِئكَة والْكتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْماَل علَ
والْيتَامى والْمساكين وابن السبِيِل والسآِئلين وفي الرقَابِ وَأقَام الصالةَ وآتَـى   ذَوِي الْقُربى

ك الزكَاةَ والْموفُون بِعهدهم ِإذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبْأساء والضراء وحين الْبْأسِ ُأولَـِئ
  . )١٧٧: البقرة ، آية ("  وُأولَـِئك هم الْمتَّقُون الَّذين صدقُوا
ارتبط مصطلح الجودة في اإلسالم بمفـردات ومفـاهيم أخـرى ذات عالقـة ،     وقد 

يتعرض لها الباحثان من باب االستجالء والتوضيح والمقارنـة ، ولعـل مـن أبـرز هـذه      
وهو أصل يـدل  ) ج و د(قاقي ، فالجودة في اللغة أصلها االشتالمصطلحات اإلحسان واإلتقان 

  )٤٩٣:  ١، ج ١٩٩١ابن فارس ، (. على التسمح بالشيء وكثرة العطاء 
: من القول والفعـل ، ويقـال    أتى بالجيد: ده أي صار جيداً وأجاد الشيء جو دوجا

  )٢٥٥،  ٢٥٤:  ٢، ج ٢٠٠٣ابن منظور ، (. فالن في عمله وأجود وجاد عمله  أجاد
 :ت.ب الـرازي، (. داً واستجاده عده جيداً وجمع الجود جيـاد الشيء جوده تجوي وأجاد

  )٤٠٤،  ٤٠٣:  ٤، جالزبيدي (. أي يجيد كثيراً : ، والجيد ضد الرديء ورجل مجيد )٧٥
 )٣١: ، آية ص("  ِإذْ عرِض علَيه بِالْعشي الصافنَاتُ الْجِياد: " وجاء في محكم التنزيل 

ة بمعنى الجيدة في الجري والسريعة فـي االنقيـاد وكثيـرة العطـاء     والجياد في اآلية السابق
  . )١٦٢،  ١٦١:  ٨، ج ٢٠٠٢القرطبي ، (والرائعة في الجمال 
  )١٣٦،  ١٣٥:  ٣، ج ٢٠٠٣ابن منظور ، (.  جودةًأي صار رائعاً يجود : وجاد الفرس 
األداء  السابق لمعاني الجودة من ناحية لغوية يتضح أنها تتضـمن العرض ومن خالل 

  .الجيد والعطاء الواسع المستمر الذي يتصف بالروعة والجمال 
  :مفهوم اإلحسان 

وردت مشتقاته في القرآن الكريم مرات كثيرة ، تارة بصيغة المصدر وتـارة بصـيغ   
وَأحسنُواْ ِإن اللّـه يحـب   " الفاعل ولم ترد بصيغة األمر إال مرة واحدة مخاطباً فيها الجماعة 

  . )١٩٥: البقرة ، آية ("  محسنينالْ
إن اهللا تعالى يحـب  " عمل يحبه اهللا عز وجل  rوالعمل الحسن كما أخبر المعصوم 

  . )٢٧٨:  ١ت ، ج.األلباني ، ب(" من العامل إذا عمل أن يحسن 
  . فعل ما هو حسن وأحسـن الشـيء أجـاد صـنعه     : واإلحسان في لغة من أحسن 

  )٧٤:  ١٩٧٢، أنيس وزميله (
. واإلحسان بمعنى النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسـينها وإتمامهـا وإكمالهـا    

  )٢٦:  ٢٠٠٣البدر ، (
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" إحكام العمل وإتقانه ومقابلة الخير بأكثر منه والشر بأقل منه " وعرف اإلحسان بأنه 
  . )٤٥٩:  ١، ج ١٩٨٢حجازي ، (

اتق اهللا "الق الحسنة معهم ى والتزام األخعلى معاملة الناس بالحسن rوحث الرسول 
  )٤٢٣: ٣ت، ج.الترمذي، ب( ."حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنحيثما كنت وأتبع السيئة ال

فاإلحسان في العمل ذو شقين ، األول استخدام أقصى درجات المهارة واإلتقان فيـه  
   )٥٧:  ١٩٩٢مدكور ، (. وأما الشق الثاني فهو التوجه بالعمل هللا عز وجل 

إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فـإذا قتلـتم   "  rد ذلك ما جاء في حديثه ويؤك
ت ، .مسلم ، ب(" فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 

، فالحديث السابق يدلل على اإلتقان في العمل كما يشير إلى تـوفير األداة الفاعلـة    )٧٢:  ٦ج
  .يذ المهمة على أكمل وجه والمجيدة لتنف

وباإلجمال فإن اإلحسان يتضمن معنى التمام واإلكمال وفعل الشيء الجيد وإتقان العمـل  
  .مظهراً من مظاهر اإلحسان وثمرة من ثماره تكون الجودة وإخالصه هللا عز وجل ، وبذلك 

  :مفهوم اإلتقان 
  إلتقان اإلحكـام لألشـياء   اإلتقان في اللغة من أتقن الشيء أحكمه وإتقانه إحكامه ، فا

  . )٧٣:  ٣، ج ٢٠٠٣ابن منظور ، (
  "  كتَاب ُأحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَّـدن حكـيمٍ خَبِيـرٍ   : " وجاء في محكم التنزيل 

  . )١: هود ، آية (
المـتقن لألمـور   هـو  فاإلتقان أحد مظاهر ومؤشرات الحكمة في العمل ، والحكـيم  

  . )٧٣:  ٣، ج ٢٠٠٣ابن منظور ، (حاذق ، ورجل تقن متقن لألشياء  )٣٩٢:  ٢٠٠٢السعدي ، (
، وجـاء فـي    )١٧:  ٧، ج ٢٠٠٢القرطبي ، (واإلتقان بمعنى اإلحسان واإلحكام للشيء 

ربنـا سـبحانه   ولفـت  ،  )٤: التين ، آية ("  لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍ: " قوله تعالى 
صنْع اللَّه الَّذي َأتْقَن كُلَّ شَـيء ِإنَّـه   : " عباده إلى إتقان صنعته في خلقه بقوله انتباه وتعالى 

لُونا تَفْعبِم وبين رب العزة في كتابه الحكيم بعض مظاهر إبداعه  )٨٨: النمل ، آيـة  ("  خَبِير ،
قَينَا فيها رواسي وَأنبتْنَا فيها مـن كُـلِّ   واَألرض مددنَاها وَألْ" وإتقانه في هذا الكون الرحيب 

  . )٨-٧: ق ، اآليات ("  تَبصرةً وذكْرى ِلكُلِّ عبد منيبٍ *زوجٍ بهِيجٍ 
رات الدالة على اإلتقان أداء الشيء بمهارة كما جاء في الحديث الشـريف  شومن المؤ

 ".الذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة و"
  )٥٤٩:  ١ت ، ج.مسلم ، ب(
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يتضح مما تقدم أن اإلتقان مفهوم يتضمن إحكام الشيء وإحسانه وأداء العمل بمهـارة  
هناك عالقة متداخلـة بـين اإلتقـان    " إلى أن ) ٢٠٠٧محجوب ، شبكة اإلنترنت ، (ويشير 

ق بالمهارات التي يكتسبها اإلنسان فيمـا اإلحسـان قـوة    واإلحسان غير أن اإلتقان عمل يتعل
داخلية تتربى في كيان المسلم وتتعلق في ضميره وتترجم إلى مهارة يدوية ، فاإلحسان أشمل 

  .وأعم داللة من اإلتقان 
وباإلجمال يمكن القول ، أن الجودة تعني إجادة العمل واإلتقان درجة عالية في الجـودة  

قان غير أن األخير أخص من حيث الداللة لكونه يتضمن حـذق الشـيء   واإلحسان مرادف لإلت
والمهارة في أداءه وإحكامه ويبقى اإلحسان هو األصل الذي ينبثق عنه فعل الصـواب وجـودة   

  .العمل وإتقانه ، بصفته قيمة روحية إيمانية دافعة ومحفزة لكل عمل يحبه اهللا عز وجل ويرضاه 
  :اإلسالمي  مفهوم جودة التعليم في التصور

حث اإلسالم كما تبين سابقاً ، على إحسان العمل وتجويـده وإتقانـه ، وجـاء فـي     
  . )٢٨٥:  ١١ت ، ج.العجلوني ، ب(" إن اهللا يحب العامل إذا عمل أن يتقن "  rحديثه

والتربية هي عمل إنساني رائع وملح ، ينبغي التماس الجودة في أداءه ، والجودة فـي  
  . )١٧:  ٢٠٠٣أحمد ، (" بنائية تهدف إلى تحسين المنتج النهائي عملية " التعليم هي 

التعليميـة فـي مسـتوياتها    اإلدارة قدرة " وعرفت الجودة في التعليم بأنها عبارة عن 
ومواقعها المختلفة على أداء أعمالها بالدرجة التي تمكنها من إعداد خريجين يمتلكـون مـن   

التنمية في مجتمعهم طبقاً لما تم تحديده من أهـداف   المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات
  . )٧٩:  ٢٠٠٣ي وزميله ، عالشاف(" ومواصفات لهؤالء الخريجين 

ومهما تنوعت تعاريف الجودة في التعليم ، إال أنها تضم ثالثة جوانب أساسية ، جودة 
راعـى  وتعني تحديد المواصفات والخصائص التي ينبغي أن ت) Design quality(التصميم 

وتعني القيام باألعمال وفـق  ) Performance quality(وجودة األداء ، في التخطيط للعمل 
وتعني الحصول على منـتج تعليمـي   ) Output quality(المعايير المحددة وجودة المخرج 

   )٩٣:  ٢٠٠٤،  تعليما(. وخدمات تعليمية وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة 
ترجمة احتياجات وتوقعات المستفيدين " سالمي عبارة عن وجودة التعليم من منظور إ

من العملية التعليمية إلى مجموعة خصائص محددة تكون أساساً في تصميم الخدمات التعليمية 
. وجل أجل تلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين وتحقيق رضى اهللا عز وطريقة أداء العمل من

  )٣:  ٢٠٠٧الخطيب ، (
  :السابقة للجودة في التعليم يتضح ما يلي ومن خالل التعريفات 
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أن مفهوم الجودة في التعليم ، ليس حديثاً وإنما هو قديم ومسبوق من خالل حث اإلسالم  -
  .على اإلحسان في العمل وإتقانه 

وتفاصيلها في صـورة مـدخالت   بكل عناصرها العملية التعليمية تضمن مفهوم الجودة  -
المنتج من خالل توفير اإلمكانـات المتاحـة    ومخرجات والغرض األساس منها تحسين

 .وتوظيفها ضمن خطة مدروسة 

 .الحكم على جودة العمل ، واألداء يتم في ضوء معايير محددة  -

 .ارتباط الجودة بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته  -
إلـى   –وهو يسعى إلى تحقيق الجودة العالية في المنـتج التعليمـي    –الفرد المسلم  عيتطل -

هللا عز وجل من خالل التزام ما أمر به وحث عليه وال يتعارض هذا مع االستجابة إرضاء ا
الحتياجات وتوقعات سوق العمل وتحقيق الفائدة والنفع للمسلمين ، عمالً بالتوجيه النبـوي  

  . )٤٥٣:  ١٢، ج ١٩٨٣الطبراني ، ( "أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس " الشريف 
عملية تستهدف تحقيق منـتج  " ثان جودة التعليم بأنها وفي ضوء ما سبق يعرف الباح

تعليمي عالي الجودة ، من خالل توفير المدخالت الالزمة والعمل على تحسينها بمـا يحقـق   
األهداف المنشودة وفق معايير محددة ، ويكفل تلبية حاجات سوق العمـل ، ويكـون الـدافع    

  ." األساس لذلك كله ، الحرص على إرضاء اهللا عز وجل 
ز المنـتج ،  يد التعليم وتحسينه بما يكفل تميومن الجدير ذكره في هذا المقام ، أن تجو

ذلك أن الفرد المسلم مطلوب منه تسديد األعمال بصورة ، عملية طموحة ومستمرة ال تتوقف 
وقـاربوا  سـددوا  " دائمة يحبها اهللا عز وجل ويتضح ذلك من خالل التوجيه النبوي الشريف 

، ١٩٨٧، البخاري(" األعمال أدومها وإن قل أحب من يدخل أحدكم عمله الجنة وأن  واعلموا أنه
  . )٢٣٧٣:  ٥ج

فالسداد كما جاء في الحديث الشريف السابق هو حقيقـة االسـتقامة ، وهـو يعنـي     
هم والمقاربة ، أن يصـيب  سلااإلصابة في جميع األقوال واألعمال والمقاصد ، فالسداد إصابة 

رض إذا لم يصب الغرض نفسه ولكن بشرط أن يكون حريصاً ومصمماً على ما قرب من الغ
  )١٦٢:  ١١، ج١٩٦٨النووي ، (. قصد السداد وإصابة الغرض فتكون مقاربته من غير عمد 
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  "دة التعليم في التصور اإلسالمي؟ما محفزات جو: "عن السؤال الثاني ونصه اإلجابة

عث والدوافع التي تحرك وتوجه بقوة سـلوك  البوا" نقصد هنا بمحفزات جودة التعليم 
العاملين في سلك التعليم ، نحو تحسين وتجويد مدخالت العملية التعليمية بما يحقق منتج على 

ومن خالل البحث واالستقراء لآليات الكريمة واألحاديـث النبويـة   " درجة عالية من الجودة 
  :على النحو التالي  تم تحديد أبرز هذه المحفزاتوأقوال العلماء المسلمين 

  :الحث على العمل الصالح  -أ
ومن : "العمل الصالح ومن ذلك قوله تعالىحث القرآن الكريم في كثير من آياته على 

، ورغب المـولى سـبحانه    )٣٣: فصلت ، آية ("  َأحسن قَولًا ممن دعا ِإلَى اللَّه وعمَل صاِلحا
وبشِّرِ الَّذين آمنُـواْ  : " داومة على العمل الصالح لقوله عز وجل وتعالى عباده المؤمنين بالم

 ـارا اَألنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج ملَه َأن اتاِلحلُواْ الصمعالعمـل  ف،  )٢٥: البقـرة ، آيـة   ("  و
وعمَل صاِلحا فَعسـى   فََأما من تَاب وآمن" الصالح طريق الفالح مع اقترانه باإليمان والتوبة 

ينحفْلالْم نم كُون٦٧: القصص ، آية ("  َأن ي( .  
ويحث القرآن الكريم على المبادرة إلى العمل األفضل ويقارن بينه وبين غيـره مـن   

ن آمـن بِاللّـه   َأجعلْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَم" األعمال التي ال ترتقي إليه 
   ينالظَّـاِلم مي الْقَـودهالَ ي اللّهو اللّه ندع ونتَوسالَ ي بِيِل اللّهي سف داهجرِ ومِ اآلخوالْيو* 

عنـد اللّـه   الَّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ في سبِيِل اللّه بَِأمواِلهِم وَأنفُسهِم َأعظَـم درجـةً   
ونالْفَاِئز مه لَِئكُأو٢٠،  ١٩:  تاناآليالتوبة ، ("  و( .  

معياراً للعمل الصالح وهو تحقيق النفع لآلخرين ويتضح ذلك مـن   rوحدد الرسول 
ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة "  rخالل قوله 

  . )٢٢٨:  ٣ت ، ج.حنبل ، بابن (" إال كان له صدقة 
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فالعمل الصالح في اإلسالم يتصف بالشمول والتنوع وهو ال يقتصر على جلب الخير 
النافع وإنما يتعداه إلى محاربة الشر الضار ، والعمل الصالح يحتـاج إلـى إعـداد وتربيـة     

  )١٩-١٦:  ١٩٩٦الكيالني ، (. وتدريب على أدائه وتوفير مؤسساته 
لك ينبغي أن يكون أخالقياً وناجحاً ، فإذا كان أخالقياً وغير نـاجح  والعمل الصالح كذ

ال يجلب منفعة وال يدفع ضرراً وإذا كان ناجحاً وغير أخالقي ، فإنـه يجلـب ضـرراً وإذا    
  )٤٩:  ١٩٨٨الكيالني ، (. اجتمع االثنان فيه كان عمالً نافعاً غير ضار 

ته ومصيره في اآلخـرة ، وجعـل   وقد لخص القرآن الكريم ، مسيرة اإلنسان في حيا
الربح والخسارة بناء على ثالثة مقاييس ، هي اإليمان والعمل الصـالح والتواصـي بـالحق    

ِإالَّ الَّـذين   *ِإن اِإلنسان لَفي خُسرٍ  *والْعصرِ " والصبر وجاء ذلك كله مقترناً بالقسم بالوقت 
اصتَوو اتاِلحلُوا الصمعنُوا ورِآمبا بِالصواصتَوقِّ وا بِالْح٣-١: العصر ، اآليات ("  و( .  

إلى معيار التفاضل بين الناس ، وبين أن أخيرهم هو من يسـتثمر   rوأشار الرسول 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر النـاس مـن   " عمره الطويل في العمل الحسن 

  . )٥٦١:  ١ت ، ج.، باأللباني (" طال عمره وساء عمله 
: وحث القرآن الكريم على التسابق في األعمال الخيرة كما جاء في قوله عز وجـل  

"اترتَبِقُواْ الْخَيا فَاسلِّيهوم وةٌ ههِلكُلٍّ وِجووعد المولى سبحانه وتعـالى   )١٤٨: البقرة ، آية (" و
فـي   *ُأولَِئك الْمقَربون  *السابِقُون  والسابِقُون" السباقين في الخير بالجنة والمنزلة العالية 

  . )١٢-١٠: الواقعة ، اآليات ("  جنَّات النَّعيمِ
  :الحث على اإلحسان في العمل  -ب

"  ِإن اللّه يـْأمر بِالْعـدِل واِإلحسـانِ   : " أمر اهللا سبحانه وتعالى باإلحسان في قوله 
خر من كتابه العزيز ، جاء االقتران بين اإليمـان والتقـوى   ، وفي موضع آ )٩٠: ، آية النحل(

لَيس علَى الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصـاِلحات  " يحبه اهللا سبحانه وتعالى لعباده الذي واإلحسان 
وآمنُواْ ثُم اتَّقَواْ وَأحسـنُواْ   جنَاح فيما طَعمواْ ِإذَا ما اتَّقَواْ وآمنُواْ وعملُواْ الصاِلحات ثُم اتَّقَواْ

يننسحالْم بحي اللّه٩٣: المائدة ، آية ("  و( .  
دعـوة  إن شمولية المنهج اإلسالمي وتغطيته لكل جوانب الحياة اإلنسانية ، واكبتهـا  

يفيـة  إلى اإلحسان في كل عمل يقوم به وارتبط الجزاء بالنسبة لإلنسـان بك اإلنسان اإلسالم 
، )٧: الكهف، آية(" ِإنَّا جعلْنَا ما علَى اَألرضِ زِينَةً لَّها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسن عمالً"العمل واألداء 

الَّذي : " بالعمل غاية الحياة الدنيا لقوله سبحانه وتعالى واالختبار وجعل اهللا عز وجل االبتالء 
  . )٢: الملك ، آية ("  يبلُوكُم َأيكُم َأحسن عملًاخَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِل
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وبين اهللا عز وجل في قرآنه الكريم ، أن أجر العمل الحسن ال يضيع عنـده سـبحانه   
  . )٣٠: الكهف ، آية ("  ِإن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات ِإنَّا لَا نُضيع َأجر من َأحسن عملًا"

واإلسالم يحث على اإلحسان واإلتقان في أداء العبادات ومن ذلك على سبيل المثـال  
ما من مسلم تحضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت : "rقوله 

 )٣١٩:  ٣، ج ١٩٩٣ابن حبان ، (" كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله 
" قارئ القرآن إلى تحسين صوته حيث جاء في الحـديث الشـريف    rربي ووجه الرسول الم

، ولما كان إحسان العمل من السلوكات  )٧٤٩:  ٣، ج ١٩٩٣ابن حبـان ،  (" القرآن بأصواتكم زينوا 
األخالقية التي تدخل في إطار العبادة بمفهومها الشامل ، الذي يتضمن العلم والتعليم فإن المعلـم  

  . )٣٨: ١٩٩٦يالجن ، ( ن تعليمه مبتغياً بذلك وجه اهللا عز وجلمطلوب منه أن يحس
  :وجه أفضل على إتمام العمل وإكماله على التأكيد  -ج

، نظام عام اتصف بالكمال والتمام وتنـزه عـن الـنقص    الدين في المفهوم اإلسالمي
"ي وتمعن كُملَيتُ عمَأتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمَأكْم موينًاالْيد الَماِإلس يتُ لَكُمض٣: المائدة ، آية (" ر( .  

وجاء على لسان نبي اهللا شعيب عليه السالم مخاطباً موسى عليه السالم وطالباً منـه  
قَاَل ِإنِّي ُأرِيد َأن ُأنكحك ِإحدى ابنَتَي هـاتَينِ  " إتمام العمل في المدة المحددة مقابل أجر معلوم 

تَْأجرني ثَماني حججٍ فَِإن َأتْممتَ عشْرا فَمن عندك وما ُأرِيد َأن َأشُقَّ علَيك ستَجِدني علَى َأن 
يناِلحالص نم إتمام العمل من مظاهر الوفاء وقد وصف ف )٢٧: اآلية القصص ، ("  ِإن شَاء اللَّه

وجـاء   )٣٧: النجم، آية("  وِإبراهيم الَّذي وفَّى" له سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السالم بقو
  . )٣٢٢: ٣ت، ج.ابن حنبل، ب( "إن من تمام الصالة إقامة الصف"في الهدي النبوي الشريف 

وإتمام العمل عملية بنائية تكاملية من حيث الجهد المبذول وتتصف باالستمرار وبـذل  
ييم وإن بدى جمالها وحسنها للناظرين وعبـر عـن   مزيد من المتابعة والمراجعة والنظر والتق

مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيهـا  : "  rهذا قوله 
موضع لبنة لم يضعها ، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويتعجبون منه ويقولون لو تم موضـع  

  . )٥٨٦:  ٥ت ، ج.الترمذي ، ب(" هذه 
التعليمي على أتم وجه وأكمل صورة ، ال بد من توافر منظومة مـن   وإلخراج المنتج

القيم اإلسالمية لدى العاملين في حقل التعليم وهي بدورها باعثة ومشجعة على ذلك ، ويمكـن  
  :إجمال أبرزها فيما يلي 

   :إخالص العمل هللا عز وجل  -١
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ا يشوبه مـن  أي ال يمازج العمل م بيعرف اإلخالص بأنه تصفية العمل من كل شو
شوائب إرادات النفس ، كطلب المدح من الناس أو تعظيمهم أو طلب أموالهم أو غير ذلك من 

  . )٢٩٤،  ٢٩٣:  ٢٠٠٣الجوزية ، (العلل والشوائب 
ويوجب اإلسالم على العامل أن يخلص النية في العمل ويتقنه وينصح فيه خشية مـن  

اً من وجهة النظر اإلسالمية ، ينبغـي أن يـتم   اهللا تعالى ، ألنه يراقبه وحتى يكون العمل متقن
  . )١١٧:  ٢٠٠١عبيدات ، (على أكمل وجه دون إهمال أو تقصير أو تفريط 

واألعمال  الحكيم باإلخالص في العبادة كتابة من عدة مواضع في عباده وجل عز اهللا أمر وقد
، )٥: البينـة ، آيـة   ( " مخْلصين لَه الدين وما ُأمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه: " ومن ذلك قوله عز وجل 

فَمـن كَـان   " وفي موضع آخر يرغب القرآن الكريم المؤمنين بإخالص العمل هللا عز وجـل  
  . )١١٠: الكهف ، آية ("  يرجو ِلقَاء ربه فَلْيعمْل عمالً صاِلحا وال يشْرِك بِعبادة ربه َأحدا

لوجـه اهللا وثانيهمـا أن يكـون     له معياران ، أولهما أن يكون خالصاًلمقبول االعمل ف
صواباً ، فإذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لـم  

  . )٢٩٢:  ٢٠٠٣الجوزية ، (يقبل حتى يكون خالصاً صواباً 
يدة فاإلخالص هللا في العمـل  إن من متطلبات اإلخالص في العمل ، أداؤه بصورة ج

المهني ومراعاة الدقة في تنفيذه من أبرز أسرار نجاحه ، ومتى صدر العمل عن نية صـادقة  
وشعور مخلص ، أدى إلى أن يدأب العامل على مواصلته دون سآمة أو ملل وأفضـى إلـى   

ـ  ويعد اإلتقان ،  )٤٥:  ١٩٨٠البقري ، (رفع كفاية اإلنتاج  الص فـي  مظهراً من مظـاهر اإلخ
العمل وهو ال يقتصر في اإلسالم على عمل دون آخر ، بل هو مطلوب في كل عمـل مـن   

  . )٤٠٣:  ١٩٩٧إبراهيم ، (أعمال الدين والدنيا 
ولما كان العلم عبادة ، فقد لزم إخالص النية فيه ، كشرط للقبول عند اهللا عز وجل ، 

أداءه لالرتقـاء نحـو األفضـل     كما أن اإلخالص باعث على إتقان العمل وتفاني المعلم في
  . )٣٠٩:  ١٩٨٩، صالح(

من تعلم علماً مما يبتغى به : "من صرف مقصد التعليم لغير اهللا بقوله rوحذر الرسول 
، ت.أبو داود ، ب( "وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرض الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

  . )٣٢٣:  ٣ج
اسة ، إلى إحياء مفهوم التعبـد بـالعلم فـي مؤسسـاتنا     وبناء عليه أضحت الحاجة م

غياب روح التضحية من أجل العلوم والمعارف ، كان نتيجـة  " التعليمية بكل مراحلها ، ألن 
انحسار روح التعبد بالعلم لخدمة عباد اهللا ودينه ، وبذلك تخلف المسلمون اليوم فـي الناحيـة   

  )٢٧:  ١٩٩٩يالجن ، (. العلمية والتقنية 
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   :التزام األمانة في أداء األعمال  -٢
"  والَّـذين هـم ِلَأمانَـاتهِم وعهـدهم راعـون     " : وصف اهللا عباده المؤمنين بقوله 

أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من " وجاء في التوجيه النبوي الشريف  )٨: ، آيـة  المؤمنون(
على التناصح في العلم وحذر  rوحث الرسول المعلم  ، )٧١:  ١، ج ١٩٨٩البيهقـي ،  (" خانك 

تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه ، أشد من خيانته فـي  : " من الخيانة فيه بقوله 
  )٢٧٠:  ١، ج ١٩٨٣الطبراني ، ( ."اهللا سائلكم يوم القيامةوإن  ماله

ة مـن األمانـة   أن إتمام المعلم لعمله على أكمل وجه وأتم صور) ابن حجر(واعتبر 
  )٢١٥:  ١٩٩٩رجب ، (. العلمية 

أن يبذل قصارى جهده في تعلـيم  ، ومن متطلبات التزام خلق األمانة في أداء المعلم 
أن يكون صادقاً مع غيره في قوله وعمله وعـدم  واألجيال وفق المواصفات العلمية والخلقية 

خصـص للعطـاء ، فـال    التهرب من إلقاء دروسه بأعذار مصطنعة وأن يستثمر كل وقت م
يضيع من ساعات الدروس أو المحاضرات وكذلك االلتزام في تنفيذ النظم واللوائح الخاصـة  

  )٢٠،  ١٩:  ١٩٩٦يالجن ، (. بتنظيم األمور التعليمية 
   :استشعار المسئولين تجاه األعمال  -٣

مل، نجده ر معنى المسئولية في كل ما يقوم به من عأن العامل الذي يستشع في شك من ما
ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم "، وجاء في محكم التنزيل الدقة واإلجادة في أداء واجباته التزام على يحرص

لُونمتَع ا كُنتُممع َألُنلَتُسشَاء ون يي مدهيشَاء ون يلُّ مضن يلكةً وداحةً و٩٣: النحل ، آية ( "ُأم( 
عمله سواء أبداه للناظرين أو أخفاه فاهللا عز وجل مطلع علـى عملـه    فاإلنسان محاسب عن

  . )٢٨٤: البقرة ، آية ("  وِإن تُبدواْ ما في َأنفُسكُم َأو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللّه" وسيحاسبه عليه 
أال كلكم راعٍ وكلكم : "  rوكل عامل في أي موقع تعليمي ، هو راعٍ ومسئول لقوله 

  . )١٤٥٩:  ٣ت ، ج.مسلم ، ب(" مسئول عن رعيته 
ومن األمور التي يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة ، العلم الذي يحمله كمـا جـاء فـي    

عن عمره فيما أفنـاه  : لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال "  rحديثه
 " .ه وعن علمه مـاذا عمـل بـه    وعن شبابه فيما أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق

  )٢٢٧:  ٣ت ، ج.األلباني ، ب(
  :التماس العلم النافع إلى المسلم توجيه  -د

اإليمان بطبيعته يستلزم العلم النافع بشموله ، الذي يزيد اإلنسان صلة باهللا عز وجـل  
   )١٢٢:  ١٩٨١النجار ، (. ويمكنه من القيام بواجبات خالفته في األرض وعمران الحياة فيها 
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علـى الناحيـة    ، مركزاًالذي نراه في الفلسفة البرجماتيةومقياس العلم النافع ليس ذلك 
: ١٩٩٢علـي،  ( .يصب في مصلحة األمة وإقامة الـدين ، وإنما هو العلم الذي المادية في الحياة

١٠١(  
اللهم انفعني " ربه سبحانه وتعالى االستزادة من العلم النافع  rالرسول المعلم سأل و

  )٩٢:  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب(" . ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً ب
فالحديث السابق يفيد أن على المسلم التماس العلم النافع كمحتوى وكذلك االنتفاع بـه  
كوظيفة في الحياة العملية مع طلبه الزيادة في هذا العلم وفي ذلك توازن واضح بـين الكيـف   

  .االستزادة فيه يضيره  والكم فالحرص على النوع ال
ليس العلم " بقوله ) الشافعي(وضمن معايير الجودة في العلم أن ينفع صاحبه كما بين 

  )٥٣١:  ١٩٩٦أحمد ، (" . ما حفظ العلم ما نفع 
، الـدارمي (" . تعلموا العلم وانتفعوا به وال تتعلموه لتتجملوا به"وجاء في الهدي النبوي 

  )١١٦:  ١، ج ١٩٨٦
 عز وجل عباده بالسعي إلى األفضل واألرقى في شئون الحياة كلها حيث ويرغب اهللا

إن اهللا تعالى كريم يحب الكرم جواد يحب الجود ، يحـب معـالي   " جاء في الحديث الشريف 
مـا  ترك ، ويحذر المولى سبحانه وتعالى من  )١٩: ت .القرشي ، ب(" األمور ويكره سفاسفها 
  . )٦١: البقرة ، آية ("  َأتَستَبدلُون الَّذي هو َأدنَى بِالَّذي هو خَير قَاَل" فيه خير واألخذ باألدنى 

وقد استعاذ رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم من كل علم ال نفع فيه وال فائدة كمـا  
اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن نفسٍ ال تشبع وعلـم ال ينتفـع بـه    : جاء في قوله 

  . )٢٩:  ٥، جت .بالترمذي ، (" يستجاب لها  ودعوة ال
أن من معايير العلم النافع ، اقترانه بالعمل ويتضح ذلك مـن  ) ابن سحنون(وقد اعتبر 

من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره وإنما العلم نور يضـعه اهللا تعـالى   : " خالل قوله 
ل به وأحب الدنيا أعمى حب الدنيا قلبه ولم في القلوب فإذا عمل به نور اهللا قلبه ، وإن لم يعم

  . )٢٣٠:  ١، ج ١٩٨٩المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ، (" ينوره العلم 
معلم الخير يستغفر له كـل  : " على تعليم الناس ما فيه خير بقوله  rوشجع الرسول 

  . )١١٠:  ١، ج ١٩٨٦الدارمي ، (" شيء حتى الحيتان في البحار 
طالب العلم بأن يعتني بتحصيل الكتب المحتـاج  ) ٢٧٣:  ١٩٨٣العاملي ، ( ويوصي

إليها في العلوم النافعة ما أمكن بكتابة أو شراء وإال فبإجارة أو إعارة ألنهـا آلـة التحصـيل    
  .وكثير ما تدرب بها األفاضل في األزمان السابقة 

  :تدني نوعية التعليم المعاصر في بالد المسلمين  -هـ
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عد المنهج اإلسالمي في تربية العقل على االهتمام بالكيف قبل الكم ، فليسـت  من قوا
الكثرة بالضرورة دليالً على القوة واألصالة ، فالكيف أو النوعية مقدمـة علـى الكـم غيـر     

للّـه مـع   كَم من فَئة قَليلَة غَلَبتْ فَئةً كَثيرةً بِِإذْنِ اللّه وا" المجدي وقد جاء في محكم التنزيل 
ابِرِينوقد حذر الرسول  )٢٤٩: البقرة ، آية ("  الص ،r    مما أصاب األمة اليوم مـن تـداعي

في مواجهة التحديات إذ العبرة بالنوع ال بالكم ، ممـا  الغثائية الكثرة  األمم عليها ، إذ لم تجد
مم من كل أفقْ يوشك أن تداعى عليكم األ" يعطي مؤشراً على تدني مستوى المخرج التعليمي 

أنتم يؤمئذ كثيـر  : يا رسول اهللا أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال : كما تداعى األكلة على قصعتها قلنا 
ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الـوهن  

  . )٢٧٨:  ٥ت ، ج.ب ابن حنبل ،(" حب الحياة وكراهية الموت : وما الوهن ؟ قال : قلنا : قال 
ومع تزايد الطلب على التعليم المدرسي في بالد المسلمين ، دون إدراج نوعية التعلـيم  
المقدم في عداد األولويات واتباع أساليب بالية في التدريس تقوم على االستظهار واالعتماد على 

، اوني وحل المشكالتعلى العمل التععن التكيف مع أساليب التعلم الحديثة قائمة  عاجزين معلمين
  )١٧٠:  ١٩٩٦التعليم ذلك الكنز المكنون ، ( .كل ذلك شكل عقبة كبرى أمام توفير تعلم أفضل 

لقد شهد التعليم في البالد العربية واإلسالمية ، انتشار مؤسسات تعليمية كثيـرة فـي   
الطلبة  مختلف مراحل التعليم ، مما أدى إلى وفرة في عددها وفي المقابل انخفضت مستويات

العلمية والفكرية ولذا اتجهت المنظمات التربوية نحو الحفاظ على مستوى التعلـيم وتحسـين   
  )٧٥:  ١٩٩١مدني ، (. نوعتيه 

وترتب على ما سبق سلبيات التعليم في بالد المسلمين ، عجز النظام التعليمـي عـن   
العطب قـد أصـاب    إخراج المبدعين وغياب عقلية التخطيط والنقد والمراجعة وهذا يعني أن

) ٧٥-٧٣:  ١٩٩٥حسنة ، (، وقد انتقد  )٥٦:  ١٩٩٢حسـنة ،  (أجهزة العملية التعليمية برمتها 
مناهج التعليم في بالد المسلمين من حيث كونها ربت الحواس على الذّل وروضـت النفـوس   

  .على الهزيمة النفسية وتقبل المنكر 
نظمة التعليمية المعمول بها في بـالد  وفي ضوء ما سبق ، ينبغي إعادة النظر في األ

المسلمين ، فالعيوب التي تجسدت فيها تمثل دافعـاً قويـاً لمراجعتهـا ، فالتقـدم والعمـران      
 –على سـبيل المثـال    –واالزدهار ، ال يتأتى من خالل مناهج تعليمية بالية ، وهذا ما دفع 

بق العلمي عندما نجحـوا فـي   أمريكا إلى مراجعة مناهجها التعليمية بعدما أحرز الروس الس
أعقب ذلك اتساع حملـة النقـد   ) ١٩٥٧(إطالق صاروخهم األول في الفضاء الخارجي سنة 

للتعليم األمريكي من حيث األهداف والمحتوى واألساليب وحدث بالفعل تغييـر فـي منـاهج    
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ـ    . ر التعليم ، كان سبباً في تحقيق السبق العلمي والتكنولوجي ألمريكا فـي عالمنـا المعاص
  )٢٥-١٩:  ١٩٨٥الشيباني ، (
  :تشجيع اإلسالم للتجديد والتطوير  -و

من القواعد المقررة ، أن اإلسالم دين كل زمان ومكان ، وحاجات النـاس تختلـف   
باختالف ظروف العصر الذي نعيش وهذا يقتضي إحداث تغير فـي الـنظم لتناسـب هـذه     

تجديد والتطوير هنا إحداث مجموعة من ويقصد بال.  )١٦٥:  ١٩٦٧شلبي ، (الظروف المتباينة 
التغيرات في نظام تعليمي معين بقصد زيادة فعاليته أو جعله أكثر استجابة لحاجـات الفـرد   

  . )١٨٥:  ١٩٩٣راشد ، (والمجتمع 
ومن األسباب المشجعة على التجديد والتطوير في النظام التعليمي ، االنفجار المعرفي 

عصرنا الحالي ، إضافة إلى قصور المناهج التعليمية والرغبـة  والتقدم التكنولوجي الهائل في 
إن ) . ١٩٠:  ١٩٩٣راشد ، (في استشراف الحاجات واالتجاهات المستقبلية للفرد والمجتمع 

محتوى التعليم ينبغي أن يتجدد ويتغير ليتناسب مع ظروف العصر حتى يكون مجـدياً وقـد   
علموا أوالدكم غير ما علمـتم فـإنهم خلقـوا     "أوصى بذلك اإلمام علي رضي اهللا عنه بقوله 

  . )٤٨:  ١٩٨٥الكيالني ، (" لزمان غير زمانكم 
إن تجديد العملية التعليمية وإحداث تغيرات فيها ، تأتي من منطلق التحسين والتفعيـل  

ن والصالح كما جاء في قولـه  واإلصالح ، وقد جاء االقتران في كتاب اهللا العزيز بين اإليما
وجاء على لسان . )٤٨: األنعام، آية(" وَأصلَح فَالَ خَوفٌ علَيهِم والَ هم يحزنُون آمن منفَ" :تعالى

، وحفـز المـولى   )٨٨: هود، آية(" ِإن ُأرِيد ِإالَّ اِإلصالَح ما استَطَعتُ"نبي اهللا هود عليه السالم 
  . )١٧٠: األعراف، آية(" يع َأجر الْمصلحينِإنَّا الَ نُض: "سبحانه وتعالى على اإلصالح بقوله

إن عملية إصالح التعليم في المنهج اإلسالمي تسير علـى هـدى وبصـيرة وتأخـذ     
الذي  rباألسباب مع التوكل على اهللا عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد اقتداء بفعل الرسول 

يا حي يـا قيـوم برحمتـك    " ه كان يستعين باهللا عز وجل في كل أموره ودلل على ذلك دعاؤ
  . )٤٧٦: ١، ج ١٩٨٩البيهقي، (" أستغيث أصلح لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عين 

وحتى تسير عملية تحسين مفردات وعناصر النظام التعليمي ال بد من توعية جميـع  
ـ   ا األطراف والجهات المعنية بأهمية التغيير نحو األفضل وتقبل ذلك عن قناعة وحمـاس بم

يشكل حافزاً لالنطالق القوي نحو التميز وتوفير المناخ المالئم والمساعد على اإلبداع وتحقيق 
  .أعلى درجات اإلتقان والجودة 

ولعل من أبرز مقومات التجديد في العملية التعليمية ، تشجيع اإلسـالم ألهـل العلـم    
أي بمـا يخـدم   واالختصاص على االجتهاد من خالل إعمال العقل والتأصل وإظهـار الـر  
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المصلحة العامة واإلسالم إذ يشجع على استحداث الجديد في حياة المسلمين ، يشترط فيـه أال  
من سن في اإلسـالم  " يتعارض مع األصول اإلسالمية وقد جاء في التوجيه النبوي الشريف 

سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتبت له مثل أجر من عمل بها ، وال ينقص من أجـورهم شـيء   
سن في اإلسالم سنة سيئة فعمل بها بعده ، كتبت عليه مثل وزر من عمل بها وال ينقص  ومن

  . )٢٢٦:  ٤ت ، ج.مسلم ، ب(" من أوزارهم شيئاً 
وإذا كان التجديد حافزاً على تحسين وتجويد العملية التعليميـة ، فـإن االنفتـاح علـى     

المطهرة على تلمس مواطن الحكمـة   ، وقد حثت السنة النبويةمن أبرز مداخله الخبرات النافعة 
الكلمة الحكمة ضالة المـؤمن حيـث   " فيما عندهم لتحقيق الفائدة المرجوة عند اآلخرين والنظر 
) ١٧٧:  ١، ج ١٩٦٨زادة ، (، وقد دعا  )١٣٩٥:  ٢ت ، ج.ابن ماجة ، ب( "وجدها فهو أحق بها 

صار على نتاج العقول اإلسـالمية ،  المسلمين إلى االنفتاح على ثقافة وفكر اآلخرين وعدم االقت
واعتبر بعض العلماء المسلمين الرحلة سبباً رئيساً لتناقل الخبرات واتصال الشعوب واكتشـاف  
الجديد وكسب العلوم وتعلم طرق وأساليب التدريس المختلفة ، مما يؤدي إلى إتقان العلوم وفهمها 

  . )١٩٣:  ١، ج ١٩٨٦، شمس الدين( "
بتنظيم منهاج يجعل المتعلم مطلعاً على مستجدات العصـر مـن   ) أبو حنيفة(ونصح 

: ١٩٨٥الكيالنـي،  (. حيث الفكر والثقافة، بحيث يساعده على مجابهة التحديات التـي تواجهـه  
المتعلم إلى االستفادة من الشيوخ الـذين حصـلت لـديهم الخبـرة     ) الزرنوجي(ووجه . )٩٠

  . )٤٠:  ١٩٩٠لوحيدي ، ا(والتجربة وذلك من خالل المشاهدة والمخالطة 
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 ١٩

ما معـايير الجـودة المتعلقـة بالعمليـة     : " اإلجابة عن السؤال الثالث ونصه 
  " التعليمية كما يراها علماء التربية المسلمون ؟ 

من بدهيات القول ، أن الحديث عن الجودة في العملية التعليمية ال يمكن أن يكون بعيداً 
تي في ضوءها يتم تقويم العمـل التعليمـي والحكـم عليـه     عن المعايير الواضحة المحددة وال

  .بموضوعية ودرجة عالية من الثقة واالطمئنان 
والمعايير في اللغة أصلها معيار وهو نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه 

  . )٦٣٩:  ١٩٨٩مصطفى ، ( الشيء
يحكم علـى أعمـال   وتعرف المعايير اصطالحاً بأنها عبارة عن مقاييس من خاللها 

  )٢٠١:  ١٩٨٠السمالوطي ، (. اإلنسان وسلوكه 
جملة المقاييس والمواصفات التي أقرهـا العلمـاء   " ويقصد الباحثان بمعايير الجودة هنا 

ومـن  " والتي في ضوءها يتم الحكم على جودة العملية التعليمية كمدخالت ومخرجات المسلمون 
أمكن وأبعادها ن فيما يخص العملية التعليمية بكل عناصرها خالل استقراء أقوال العلماء المسلمي

  :إجمال أبرز معايير الجودة الخاصة بها فيما يلي 
  :معايير جودة المحتوى  -أ

  :وتتلخص هذه المعايير في اآلتي 
 ومات وبقول ابـن معلعز وجل وليس مجرد حفظ ال اهللا إلى خشية ،التعليمي المحتوى يؤدي أن - ١

 :٢ج ،١٩٧٧ البـر،  ابن عبـد ( "إنما العلم خشية هللا ،س العلم بكثرة الروايةلي: "مسعود في ذلك
: فاطر ، آية("  ِإنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء: " ، وينسجم ذلك مع قوله عز وجل )٥٢
٢٨(.  

  :كريم األخالق مع إثراء المعلومات  أن يعزز -٢

لها والتي تمثلت في ترفيـه األخـالق   ن جوهر رسالته التي يحمع rأخبر الرسول 
 r، وقدم  )٦٧٠:  ٢، ج ١٩٩٠النيسابوري ، ( "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق": لقوله وإتمامها

ده أمـة  ثالثٌ لهم أجران ، أحدهم رجٌل كانت عن: " إحسان التأديب على إحسان التعليم قوله 
البخاري ، ( "أعتقها فتزوجها فله أجران ثم فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها يطؤها 
  . )٤٨:  ١، ج ١٩٨٧

وإذا كانت الحضارة ، ال تقوم إال بالعلم والتقدم العلمي ، ومـا لـم يخضـع التعلـيم     
على النـاس ، وإذا كـان العلمـاء يبنـون      اًللتوجيه األخالقي ، فإنه سيجلب مفاسد وشرور

إن شـر  " ، وقد جاء في الحديث الشـريف   فإن الفاسدين منهم يهدمونها، الحضارة والمدنية 
ومن الخطـأ   )١٠٤:  ١، ج ١٩٨٦الدارمي ، (" الشر شراء العلماء وإن خير الخير خيار العلماء 
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 ٢٠

مجرد التعليم بحشو األذهان بالمعلومات المقررة وتوصيلها إلى األذهان ، يؤدي إلـى  " الظن أن 
على ذلك أن ارتفاع نسبة التعليم في المجتمعات  األدلة ومن ،ة األجيال ويرتقي بهم إلى الكمالتربي

قل عما تالمتعلمين ال الجرائم بين أن نسبة ، الل الشرور والجرائم كما يلحظ اليوم قلم يؤد إلى إ
،  )٢١١:  ١٩٨٩يـالجن ،  ( "لدى غير المتعلمين حتى في أكثر الدول تقدماً في المجاالت العلمية 

يراً في العملية التعليمية تكمن في تزكيـة المـتعلم مـن    وما من شك في أن لألخالق أثراً كب
الرذائل وتأدبه مع أساتذته كما يؤثر في تحصيله إيجاباً ، حينما يتحلـى بالصـبر ، كمـا أن    
لألخالق دوراً فاعالً في عالج بعض المشكالت التعليمية مثل ظاهرة الغش فـي االمتحانـات   

  . )٢٦٥:  ١٩٩٦يالجن ، (ات ومحاباة المعلم لبعض الطلبة في إعطاء الدرج
إن مفهم التعليم يتسع ليشمل تهذيب المتعلم ورعايته من ناحية أخالقية ومساعدته فـي  

حسن " تكوين قيم ومثل واتجاهات أخالقية وذلك باستخدام ما أمكن من وسائل التعليم من أجل 
  )٥٣:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (. " تربيته وتحسين خلقه وإصالح شأنه 

بناء الخلق القويم من خالل  فيالتعليم في أكثر من موضع على أهمية ) األكفاني(ويؤكد 
من أن يتولى تعلم  –مع ما فضله اهللا به من المنطق–فإنه ال شيء أشنع وال أقبح باإلنسان : "قوله

  .)١٦٢:  ١٩٩٩رجب ، ( "اآلداب والعلوم والصنائع ويهمل نفسه ويعريها من الفضائل 
ن تستقيم أخالقه حيث يقول في فة العلم عن كل طالب يتعلم دون أص) الغزالي(وينفي 

فإن قلت فكم طالب رديء األخالق ، حصل العلوم مما أبعد له عن فهم العلم الحقيقـي  : " ذلك
ية ، حديث ينظمه بلسـانه مـرة وبقلبـه    دالجالب للسعادة ، فما يحصله صاحب األخالق الر

على قلبه ، لحسنت أخالقه ومن لم يحصل على هـذه  ولو ظهر نور العلم يردده أخرى وكالم 
  . )١٤٤: ت .الغزالي ، ب(" متعلماً  يحسبالصفات ، ال 

الفقهاء وتعلم يا بني اصحب : " ابنه فقال  –وهو من الفقهاء  –وقد أوصى حبيب الشهيد 
، )١٢٧: ١ج،  ١٩٧٧ابن عبـد البـر ،   ( "، فإنه أحب إلي من كثير من الحديث منهم وخذ من أدبهم

وحتى ينجح المعلم في تعزيز فضائل األخالق لدى طلبته ، فال بد أن يبادر ابتداء إلى تزكيـة  
تحسين علمه ونشره ، ذلك أن الطالب ال يقتصر على بنفسه وترفيه أخالقه أكثر من االعتبار 

أثر بمواقفه وإنما يتعلم أسلوب المعلم في التفكير والمعالجة والبحث ويت له تقدم التي المعرفة تعلم
 )٢٠: ١٩٣٣ابـن جماعـة،   (نفسه حـث   السياق وفي ،)١٤٦، ١٤٥: ت.الغزالي، ب(واتجاهاته 

  ".ر باطنه وظاهره من األخالق الرديئة ويعمره باألخالق المرضية هطأن ي" المعلم على 
من ترك الكذب ، وهو باطٌل بني له فـي ريـض   " وعمالً بالتوجيه النبوي الشريف 

" لمراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له فـي أعالهـا   الجنة ومن ترك ا
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فإن على المعلم أن يعزز روح المبادرة الذاتية لدى المتعلمـين   )٣٥٨:  ٤ت ، ج.الترمـذي ، ب (
  .نحو تحسين أخالقهم وتجويدها 

  :تقديم الخبرات العملية المفيدة  -٣

د التعليمي مضيعة للوقت والجهـد  هما لم يترتب على العلم من فائدة عملية يصبح الج
، فالخوض فيها خوض فيما لم يـدل  كل مسألة ال يبنى عليها عمل" ك في ذل) الشاطبي(ويقول 

على استجابة دليل شرعي وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث ما هو مطلوب 
  . )٢٠:  ١٩٩٤القرضاوي ، (" شرعاً 

مـن قشـوره    ه اليالً من صلب العلم وجوهرفالمحتوى التعليمي ينبغي أن يكون أص
) الزرنوجي(، وقد نصح  )١٣:  ١٩٩٤القرضاوي ، (وحشوه وفضوله مما ال معنى له وال فائدة 

أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج " طالب العلم 
  . )٣١:  ١٩٩٠الوحيدي ، ("  في المآلإليه 

لى تلمس العلم العملي النافع الذي يؤدي وظيفة إأصحابه  rسول المعلم وقد وجه الر
: " جاء في الحديث الشريف عن يزيد بن ثابت رضـي اهللا عنـه قـال    حيث ملحة في الحياة 

فما مر : على كتاب قال  آمنإني واهللا ما : أن أتعلم له كتاب يهود قال  rأمرني رسول اهللا 
فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت لـه وإذا كُتـب   : بي نصف شهر حتى تعلمته له قال 

  . )٢١٦٥:  ٥جت ، .بالترمذي ، (" إليه قرأت له كتابهم 
  :والدقيقة الصحيحة العلمية للمادة احتواؤه -٤

ضعاف وغير موثقين وأرشـده إلـى ذكـر     ن رجالع من األخذ المعلم )السمعاني( حذر
  . )٩٣: ١٩٩٩ رجب،(مصادر المعرفة التي يقدمها لطالبه 

ومن واجبات المعلم قبل انفضاض مجلسه ، أن يتأكد من صحة ما كتبه طالبه ، فقـد  
أسـتاذه  يخطئون النقل واالستماع أو الكتابة وعلى المتعلم أن يعرض القسط الذي كتبه علـى  

، ولضمان صحة المعلومـات التـي يقـدمها     )١٠٤:  ١٩٩٩رجب ، (لضمان الصحة واإلتقان 
بعدم االعتماد على ذاكرتـه فقـط ، ألن الحفـظ خـوان     ) السمعاني(ينصحه  المعلم لطالبه

  . )٩٩:  ١٩٩٩رجب ، (ويستدعي ذلك منه االستعانة بالكتاب 
  :اشتماله على ما يمتع النفس ويدخل السرور إليها  -٥

وطرائف يحتاج إليهـا  ملَح ضمن معايير قبول العلم ، تضمنه ما فيه إمتاع للنفس من 
  . )١٥:  ١٩٩٤القرضاوي ، (لذهن والبدن كالل ااإلنسان بعد 
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النفس اإلنسانية بطبيعتها ال تستطيع مالزمة األعمال، بل ترتاح إلى تنقل األحوال، " و
فإذا عاهدتها بالنوادر في بعض األحيان والطفتها بالفكاهات في أحد األزمان عادت إلى العمل 

  . )١: ت .النويري ، ب(" الجد نشطة جديدة 
كان يلجأ إلى شيء من المالطفة والمداعبة إلى نفـوس   rملحوظ أن الرسول ومن ال

: وهو يعد للجهـاد فقـال لـه     rقد أتى رجل إلى النبي " أصحابه أثناء تعليمهم وتهذيبهم و
ومـا أصـنع   : إنا حاملوك على ولد الناقة فقال الرجل :  rاحملني يا رسول اهللا فقال النبي 

  . )٣٢٢:  ٢ت ، ج.ابن حنبل ، ب(" د اإلبل إال النوق لوهل ت:  rبولد الناقة ؟ فقال النبي 
  :مراعاة التدرج في المعلومات  -٦

ذلك شرطاً أساساً إلتقان  ، واعتبرقديم المعلوماتإلى أهمية التدرج في ت )الماوردي( أشار
،  )٣٨٣: ت.أبو العينـين، ب ( ، فالعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقهاالتعلم

  . على مراعاة الترتيب في تقديم العلم فيبدأ باألهم فالمهم )٣٤٩:  ١٩٦٤الغزالي ، (وحث 
المعلـم  ) ابن خلـدون (وفي إطار مراعاة التدرج في تقديم المعلومات للمتعلم ، طالب 

بعدم الخلط بين المسائل التعليمية الواردة في الكتاب الواحد ومراعاة الترتيب في عرضـها ،  
االنتقال بالمتعلم من مستوى آلخر ، وإذا لم يراع المعلم ذلك ، فـإن الكـالل والملـل    بهدف 

  . )١٧٨:  ١٩٨٥، وزميله النجار (سيصيب المتعلم ، وربما دفعه ذلك إلى هجر العلم 
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  :معايير جودة المقرر الدراسي  -ب
 )٣٦:  ١٩٩٠الوحيـدي ،  (إلى تجويد الكتاب المقرر وإتقان إخراجـه  ) الزرنوجي(دعا 

ختار بدقة تامة ، ويستدل عليه من خالل مؤلفيها تُُفالكتب المراد تعلمها ينبغي أن تكون جيدة و
، ومن أبرز معايير الجودة في  )١٦٤:  ١٩٩٩رجب ، (أصحاب التجارب الوثيقة والفكر السديد 

  :ما يلي  –كما أرتأى العلماء المسلمون  –الكتاب المعتمد للتعلم 
  .لعلم النافع المفيد احتواؤه على ا - ١
 .اإليجاز ووضوح التعبير قدر اإلمكان  - ٢

 )١٦٨:  ١٩٩٩رجب ، (. الدقة في اختيار البراهين  - ٣

 . دقة وصحة المعلومات المتضمنة في الكتاب  - ٤

  )٢٧٧:  ١٩٨٣العاملي ، ( .حسن الخط وجماله  - ٥
  

  
  :معايير جودة التحصيل  -ج

ين القدرة العلمية الصحيحة ، والتحصـيل  الفهم الجيد أساس العلم ، وبدونه ال يمكن تكو
هو نتاج الجهد التعليمي المبذول وهو مؤشر على جودة العملية التعليميـة وإن مجـرد الحفـظ    

خبر تدريـه  " ) ١٩٢:  ١٩٨٣العاملي ، (للمعلومات دون وعي وفهم ال قيمة له وفي ذلك يقول 
لطالب علم التفسـير أن الحفـظ   ) ١٩٠:  ١٩٨٣،  العاملي(، ويبين " خير من ألف خبر ترويه 

ليس مقصود العلم وهدفه ، وأن فائدته تكمن في فهم المعاني على نحو يمكن المتعلم من استخدام 
المعلم علـى  ) ٥٢:  ١٩٣٣، ابن جماعة(وحث . واألمر والنهي ما تعلمه في األحكام والمواعظ

  .بذل جهده في تفهيم طالبه وتقريب المعنى لهم 
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ما يقاس بدرجة فهمهم وإدراكهم ال بحجم المعلومات التي يحفظونهـا،  فتحصيل الطلبة إن
صح المعلم بإتاحة الفرص للطلبة من حين آلخر حتى يسألوا ويستفسروا فيوضح لهم مـا  ولذا نُ
تبنى فكـرة  حيث ويتفق هذا مع االتجاه الجديد في التعليم المعاصر  . )٩٣:  ١٩٨٣العاملي ، ( أبهم

ي يرتكز على إتقان المتعلم للمادة الدراسية والوصول إلى درجة التمكن مـن  التعلم اإلتقاني ، الذ
المهارات ، فالمعلمون ال يكتفون بحصول الطالب علـى درجـة النجـاح وإنمـا     أو المعلومات 

  )١١٣: ٢٠٠٣شحاتة ، (. من التحصيل ممكنة يحرصون على وصوله إلى أقصى درجة 
  : سمعايير جودة طريقة التدري -ج

ماء التربية المسلمون ، في مواضع عديدة من كتابـاتهم إلـى الحـديث عـن     تطرق عل
مواصفات الطريقة الجيدة في التدريس والتي تعد عامالً أساساً في جـودة التحصـيل وتحقيـق    

  :األهداف التعليمية المنشودة ، ويمكن تلخيص هذه المعايير فيما يلي 
 :اعتمادها على التخطيط المحكم  -١

ه ، يجنّب عمله العشوائية ، كما يمكنه من تنظيم خطيط المعلم لدرسن الطبيعي أن تفم
عناصر الموقف التعليمي ويساعده على مواجهة المواقف التعليمية بروح معنوية عالية فضالً 
عن كونه يساعده على تطوير وتحسين العملية التعليمية من خالل تقـديم مقترحـات جديـدة    

المعلم علـى  ) ٥٣-٤٩:  ١، ج ١٩٦٨زادة ، (، وحث )١٣٩،  ١٣٨:  ١٩٨٩الزيور وآخرون ، (
التحضير الجيد لدرسه واالجتهاد في جميع المعلومات الشاردة والواردة من مصادر عديـدة ،  

  .فالمعلم ال يلقي درسه إال بعد التأكد من معرفته وإتقانه 

 تركيز المعلم حديثه على موضوع درسه وعدم االستطراد في مواضيع جانبية ، تشتت - ٢
انتباه التالميذ وتصرفهم عن مقصود الدرس فالمعلم ينبغي أال يبحث في مقام أو يـتكلم  

  )٣٩،  ٣٨:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (. على فائدة إال في موضعها 
  :تهيئة المتعلمين للدرس  -٣

  :ويتم ذلك من خالل 
  )٦٨:  ١٩٣٣، ابن جماعة( .الجلوس البارز لجميع الحاضرين وطالقة الوجه وحسن السالم -
. إعطاء المعلم تالميذه نبذة أو فكرة عن موضوع الدرس مثيراً دوافعهم ومهيئاً أذهـانهم   -

 )٣٨:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (
  :حسن اإللقاء -٤

المعلم الذي ال يحسن إلقاء درسـه ويكتفـي بحفـظ    ) ٤٨:  ١، ج ١٩٦٨زادة ، (انتقد 
  .واه وقدراته العقلية المعلومات وتلقينها لطالبه واعتبر ذلك سبباً في إهمال المتعلم لق

ولقد أثبتت نتائج الدراسات التربوية الحديثة ، أن اإللقاء الجيد ، أكثر فعالية من تقديم 
، كما أنه وسيلة ناجعـة لتنميـة   والتبسيط التوجيهات المكتوبة ، خاصة إذا صاحبه التوضيح 
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ضعيف فـي هـذا   ر الثاالتجاهات والمثل ، وهذا ما ال يتوفر في الصفحة المطبوعة ذات األ
  )٣٣:  ١٩٨٤ريان ، (. المجال 

على أن اإللقاء الجيد أكثر فائدة وأتم نفعـاً ، إذا  ) ٥٢،  ٥١:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (ويؤكد 
  .د من قبل المعلم في تقريب المعنىصاحبه الشرح والتوضيح وحسن التلطف وبذل الجه

  :مراعاة الرفق بالمتعلم وعدم تحميله أكثر من طاقته  -٥
فالطريقة الجيدة في التدريس ، تراعي القدرة العقلية والجسدية للمتعلم ، فال يصح للمعلم 

، )٥٤:  ١٩٣٣ابن جماعـة،  ( ، حتى ال يسأم وينفرد والتكليفأن يحمله ما ال يطيق جسده من الجه
  . )٢٨٦: ة ، آية البقر("  الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها" وينسجم هذا مع التوجيه القرآني 
في التعليم ، تجزئة المادة التعليمية إلى مجموعات حتـى   rوكان من هدي الرسول 

يسهل استيعابها وفي ذلك مراعاة لقدراتهم الذهنية كما أنه يتضمن التيسير على المتعلم ، وقـد  
حدثنا من كـان يقرئنـا مـن    : عن أبي عبد الرحمن قال " جاء في الحديث النبوي الشريف 

عشـر آيـات ، فـال     rأنهم كانوا يقترئون القرآن من رسـول اهللا   rحاب رسول اهللا أص
فعلمنـا العلـم   : يأخذون في العشر األخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قـالوا  

  . )٤١٠:  ٥ت ، ج.ابن حنبل ، ب(" والعمل 
  :تأكيدها على استخدام الحواس  -٦

على أن التعلم يتم مباشـرة عـن    )٤٠١-٣٩٩:  ١، ج ١٩٩٥إخوان الصفا ، (أكد 
  . ل المباشرة واإلحاطة والمخالطةطريق الحواس من خال

األساليب التعليمية الشائعة فـي زمانـه والتـي     )٢٢٧:  ٩ابن تيمية ، ج(وقد انتقد 
  . تقتصر على مجرد اإلخبار والتلقين وحث على استعمال القوى السمعية والحسية 

  :اعتمادها على الحوار  -٧
، رة والمناظرة في المسائل العلميةيلزمهما فتق اللسان بالمحاوواإلتقان، الملكة حصول ف

  )١٤٦: ت .ابن خلدون ، ب( .ويتطلب ذلك انتظام المتعلم في الدراسة حتى ترسخ وتنمو قدراته 
وأشارت بعض الدراسات الحديثة إلى مزايا الحوار ولخصت آثاره اإليجابيـة علـى   

  :رزها المتعلم والتي من أب
على االنتباه وإغراؤه بالمتابعة  المتعلم احتواؤه على عنصر التشويق وشحذه للذهن وحثه -

  .مما يبعد عنه الملل ويجدد نشاطه 
: ١٩٩٣الزنتـاني،  ( .اركة الفاعلة في الموقـف التعليمـي  على المبادرة الذاتية والمش تشجيعه -

٢٠٥(  
  :عليم اللفظي في التاإلغراق االهتمام بالممارسة والتطبيق وعدم  -٨
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التالزم بين العلم والعمل هو المبدأ واألساس في تعليمنا اإلسالمي وقد عبر عن حالة 
مـل  العلم روح والعمل بدن والعلم أصـٌل والع : " بقوله ) ابن المقفع(التفاعل والتكامل بينهما 

حصـيل  والذي يجهد نفسه فـي ت  )١٥٠:  ١٩٨٥شمس الدين ، (" فرع والعلم والد والعمل مولود
، ويقف عند حد التحصيل دون التطبيق ، فكأنه مثل الذي يزرع شجرة مـا ، يعجبـه   لمعرفةا

، فالممارسـة سـبيل الـتعلم كمـا      )١٩٨:  ١٩٣٣الزمخشري ، (منظرها لكن ال يستفيد بثمرها 
الصناعات ، فمن أراد تعلّم الكتابة فسبيله أن يتعاطا ما يتعاطاه الكاتب الحاذق وهو التـدريب  

، ومـن الجـدير   )٦٧،  ٦٦:  ١٩٦٤الغزالـي ،  (يصير له ملكة راسخة الخط الحسن حتى على 
ذكره في هذا المقام أن تعليمنا المعاصر ، يعتبر أنه ال قيمة لمقدار المعلومات التي يكتسـبها  

:  ١٩٨٤ريان ، (ع تطبيقها واستخدامها في المواقف العملية لطالب ويقوم بتسميعها ما لم يستطا
٣٣( . 

  :يح الفرص للمتعلم الستخدام أساليب المنهج العلمي يت -٩

 من االتكال على الحفظ دون تعمق وقد دعا إلى االعتماد على المالحظة) احظالج(حذر 
علـى  ) ٥٥٥: ت .ابن خلدون ، ب(د كَّأو) ٢٠:  ١٩٩٩، رجب(والفحص واالختبار والتجربة 

ا يزيد طالب العلـم تمكنـاً فـي قدراتـه     التعلم باالكتشاف وتفريغ المسائل واستنتاج األدلة وهذ
  .لمعاني المقصودةوإيضاحاً ل

  :التنوع في األساليب بما يالئم الموقف التعليمي  - ١٠
فالمعلم ال يحتاج إلى إتقان المادة العلمية وامتالك ناصيتها فحسب ، بل عليه أن يكـون  

ي ويسـاعده علـى توصـيل    عارفاً بأساليب التعلم ، متقناً في تنويعها بما يخدم الموقف التعليم
  )١٧٤:  ١٩٨٢النحالوي ، ( .المعلومات إلى عقول طالبه بكفاءة عالية 

ضرب كالمعلم على استخدام ما يستطيع من األساليب ) ٦٥١: ت .السعدي ، ب(وحث 
  .المتعلمين أفهام األمثال والتصوير والتحرير إليصال المسائل إلى 
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  :م معايير جودة المذاكرة لدى المتعل -هـ
ال شك أن معرفة طالب العلم لعادات االستذكار السليمة ، مفيدة جداً لزيادة تحصـيلهم  
وتحسين درجاتهم العلمية ودلت األبحاث العلمية على أن سبب فشل كثير من الطلبة ال يرجع إلى 
ضعف قدراتهم العقلية بقدر ما يعود إلى جهلهم بأساليب االستذكار الصحيحة وإلـى اكتسـابهم   

  )٥:  ١٩٩٦عثمان ، ( .ت استذكار ضارة تعوق فهمهم لدراستهم عادا
وقدم العلماء المسلمون نصائح لطالب العلم متعلقة بالمذاكرة الجيدة والمنتجـة ، وهـي   

يمكن االعتماد عليها في الحكم على فعالية طريقة المذاكرة التي ينتهجها طلبـة  معايير بطبيعتها 
  :عايير في اآلتي العلم ، ويمكن إجمال أبرز هذه الم

ارتكازها المسبق على مواظبة المتعلم على حضور الدروس وحسن التوكل علـى اهللا عـز    - ١
  )١٨٥:  ١٩٨٩،  ٣المنظمة العربية للتربية والثقافة ، ج( .وجل 

االنتباه والتركيز وعدم تشتت الذهن ويتطلب ذلك اختيار المكان المناسـب البعيـد عـن     - ٢
. القلـب   ومن خلتتمنع رق التي تكثر فيها الحركات التي الملهيات كاألسواق وقوارع الط

 )١٢٨،  ١٢٧:  ١٩٨٣العاملي ، (
اغتنام الوقت الصالح للمطالعة ، وهو الوقت الذي يشعر فيه المتعلم بالنشاط وهمة البـدن   - ٣

 )١٢٨،  ١٢٧:  ١٩٨٣العاملي ، (. وقوة الذهن وصفاء النفس ونباهة الخاطر وقلة الشواغل 
أجود األوقات للحفـظ األسـحار   " ات المناسبة حسب غرض المذاكرة حيث إن اختيار األوق - ٤

 )٥٧:  ١٩٣٣ابن جماعـة،  ( "وللبحث األبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل
ويلحظ من التقسيمة السابقة ألوقات المذاكرة ، حث العلماء المسلمين المتعلم علـى بـذل   

االطالع والمذاكرة طوال اليوم بما يكفـل إتقـان الـتعلم    الجهد المتواصل والدؤوب في 
 .وتحقيق التفوق الدراسي لديه 
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 ٢٨

 : التكرار الواعي لما تم حفظه واستيعابه  -٥
، يثبت في الذهن إلى تكرار ما تم حفظه وإدراكه جيداً دلت التجارب الشخصية على أن

ولة التي رددناها قـديماً  فترات طويلة من الزمن ومثال ذلك جداول الضرب وبعض أناشيد الطف
يعتني بتصحيح درسه الذي "المتعلم بأن ) ٤١: ١٩٨٣العاملي، (نزل نحتفظ بها وقد أوصى ولم 

رسـخ  تيحفظه حفظاً محكماً ثم يكرره بعد حفظه تكراراً جيداً ثم يتعاهده في أوقـات يقررهـا لي  
لطالبه كيفية معينة في القراءة ) جابر(، وحدد "يزال محفوظاً جيداً ال بحيث ويراعيه، مؤكداً رسوخاً

الصحيحة ، تتمثل في قراءة الكتاب ثالث مرات متتالية ، األولى ليتثبت مـن صـحة األلفـاظ    
ومعانيها والثانية لدراسة النص من حيث المعاني المباشرة بغية الوصول إلى المعـاني البعيـدة   

تى يحقق الغرض المرجـو مـن   والخفية وأما القراءة الثالثة ، فهي تبويب المعاني وتصنيفها ح
  . )٣٣٤:  ١٩٩١علي ، (موضوع الدراسة 

  

  
  

  : معايير جودة المبنى الدراسي -و
أشارت العديد من الدراسات العلمية، إلى أهمية موقع ومساحة المبنى الدراسي والشروط 

أثير جيـد  الصحية الالزمة لمرافقه وأثر ذلك على جودة العملية التعليمية ، فالمباني الجيدة لها ت
على صحة شاغليها من التالميذ والموظفين ، كما أن الحياة المدرسية الصحية ، تؤدي إلى تكوين 

،  )٢٥٣:  ٢٠٠٦طعيمة وآخرون ، ( العادات الصحية وتربي النشء على النواحي المعيشية السليمة
  :لي ومن وجهة نظر علماء التربية ، فإن مواصفات المبنى الدراسي الجيد تتلخص فيما ي
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 ٢٩

تواجد المبنى الدراسي في مكان صحي وهادئ حيث ال غبار وال دخان وال إزعاج فيـه   - ١
  .وال ضوضاء ، تشغل الفكر وتشوش النفس بشكل يعيق التحصيل 

 )١٠١:  ١٩٨٣العاملي ، (. سعة المبنى ووجوده في مكان آمن  - ٢
ب والنوافذ لتحمي تقام فوق األبوا) ظلة خشبيةم(والشماسات على األبواب والنوافذ احتواؤه  -٣

 .الداخل إليها من الشمس والمطر 

اشتماله على المرافق الخدماتية األساسية ، كالحمامات والمطابخ للطهي والمسـجد إلقامـة    -٤
 .الصالة وبقربه المتوضأ والساعات لمعرفة الوقت 

ياه توافر الناحية الجمالية في المبنى وذلك من خالل وجود الزخارف والفضيات المملوءة بالم - ٥
وسط المبنى إضافة إلى تزيين المباني بالرسومات واللوحات القرآنية التـي تحلـي العمـد    

 )١٠٩: ١٩٨٤النقيب، ( .والجدران بزخارفها الجميلة والشبابيك النحاسية ذات األشكال الرائعة
  

  
  

  :معايير الجودة المتعلقة بإدارة الصف  -ز
  سية تشكل عناصر جـودة فـي إدارة   تحدث علماء التربية المسلمون ، عن مقومات أسا
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  :الموقف التعليمي وتساعد على تحقيق األهداف المنشودة على أتم وجه، ويمكن إجمالها في اآلتي
توافر الهدوء وقت الدرس ، وعلى المعلم أن يجتهد في تجنيب مجلسه العلمي ، األصـوات   - ١

  )٤١،  ٤٠:  ١٩٣٣ابن جماعة ، ( .العالية أو الصياح وما شابه ذلك 
وما من شك في أن المعلم والتالميذ في حاجة إلى مناخ تعليمي يتسم بالهدوء حتى يسهل 
عملية التفاعل المثمر بينهما من ناحية وبين التالميذ أنفسهم من ناحيـة أخـرى ، وهـذا    

) السـمعاني (وقد حـث  ، ) ١١:  ١٩٩٥، شفشق وزميلته (. التفاعل يكون نتاجه التعلم الجيد 
بدء درسه في جو من الفوضى ، وعليه أن ينتظر حتى يكون الطلبة مهيئين  المعلم على عدم

 )١٩٧:  ١٩٩٩رجب ، (باستنصات الجالسين ) المعيد(، وطالب المستملي للتعلم 
إذ يقوده اإلتقان والعناية  ،للمتعلم وتركيز االنتباه والفكر، ولذلك أثر إيجابي عليه التامة اليقظة - ٢

المنظمـة العربيـة   ( .ه على الوضوح واستبعاد اللبس والغموض بكل ما يتعلم كما يربي فكر
 )٣٨:  ٤، ج ١٩٨٩للتربية والثقافة والعلوم ، 

ومن واجب المعلم التأكد أثناء درسه من تمام متابعة تالميذه لما يقول ويمكن التحقق مـن  
ذلك بعد الفراغ من شرح فكرة أو عرض عنصر من عناصر درسه من خـالل طـرح   

  )٥٣:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (. ة بما قام بشرحه أسئلة متعلق

 :توافر المناخ النفسي واالجتماعي المحفز على التعليم  -٣
أثبتت نتائج دراسات عديدة أن هناك عالقة قوية بين نوع المناخ السائد أثناء التدريس وكم  -

فء لذي يشيع فيه الشـعور بالـد  العمل الذي ينجزه التالميذ ونوع حصيلة التعلم ، فالجو ا
قة في العالقات ، يساعد على تحقيق الكثير من األهداف ، التي يسعى المعلم إلـى  ادوالص

بلوغها إضافة إلى أنه يزيد من مستوى دافعية التالميذ للتعلم ومبـادرتهم إلـى المشـاركة    
  )١٨:  ١٩٨٩الزيور وآخرون ، ( .اإليجابية في كل ما تحتويه الخبرات التعليمية من أنشطة 

الحسنة بين المعلم وطلبته ، من المكونات الرئيسة في أي نظام لإلدارة الصفية، فالعالقة  -
وتنعكس هذه العالقة على سلوك الطلبة من خالل تأثيرها اإليجابي على اتجاهاتهم نحـو  
المعلم والمدرسة بشكل عام ، كما أنها تزيد من احتماالت تعاونهم مع المعلـم واتبـاعهم   

   )٢٧٠:  ٢٠٠٣رون ، ها(. للتعليمات المدرسية 

أول عوامل التشويق أن تكون بين العـالم  " أن ) ١٠٧:  ١٩٧٣الماوردي ، (وقد اعتبر  -
على ضـرورة ترغيـب   ) ١١٦: ت .ابن جماعة ، ب(كما أكد " والمتعلم صالت حسنة 

 .الطلبة في التحصيل والتهوين عليهم 

اً وال ينفروا راغبـاً وال  أال يمنعوا طالب"على المعلمين ) ٩٣:  ١٩٧٣الماوردي ، (وحث  -
، أن يكون رفيقاً بتالميذهينبغي المعلم ، ف"لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم يؤيسوا متعلماً
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يسلك سلوك هدي األنبياء وطريقتهم في التبليغ ، حيث الصبر واالحتمال ومقابلة إسـاءة  
ت ، .ابن القـيم ، ب (الناس إليهم باإلحسان والرفق بهم واستجالبهم إلى اهللا بأحسن الطرق 

في تعليم أصحابه رضوان اهللا عليهم، ومن  rوينسجم هذا مع منهج الرسول .  )٦٦:  ١ج
بينما أنا أصلي : قال " األمثلة على ذلك ما رواه اإلمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي 

يرحمك اهللا فرماني القـوم بأبصـارهم   : إذ عطس رجل من القوم فقلت  r مع رسول اهللا
يصمتونني ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم : قلت ف

فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسـن   r لكنّي سكت ، فلما صلى الرسول
ة ال يصح فيها شيء من كـالم  إن هذه الصال: تعليماً منه فواهللا ما ضربني وال شتمني قال 

 .)٣٨١:  ١ت ، ج.مسلم ، ب( "و التسبيح والتكبير وتالوة القرآن ، إنما هالناس

 : ممارسة المعلم االتصال اللفظي وغير اللفظي على أفضل وجه  -٤

المعلـم  كمـا أن  التعليمية ، تعد اللغة أكثر أدوات االتصال استخداماًً خالل األنشطة 
تعبيره اللفظي وغير اللفظي  مصدر االستثارة األساسي لدافعية التعلم لدى التالميذ ، من خالل

وعادة ما يكون تعلم الطلبة القيام باألشياء في حالة استخدام المعلم لغـة   )١٢٦:  ١٩٩٣راشد ، (
إيجابية أسهل ، كما أن الرسائل اللفظية غير المشجعة ، تستجر مقاومـة الطلبـة وتمـردهم    

لى العلماء المسلمون اهتماماً ، وأو )١٩٧-١٩٣:  ٢٠٠٣هارون ، (وتؤثر سلباً على دافعية التعلم 
كبيراً بلغة المعلم وخطابه الموجه لطلبته ، وقد حددوا له مواصفات لجودة الخطـاب واللغـة   

 :التي يستخدمها مع طالبه والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

قَـوٌل معـروفٌ   "استخدام الكالم اللطيف مع المتعلم وينسجم ذلك مع التوجيـه القرآنـي    -
رغْفمآ َأذًىوهعتْبي قَةدن صم رمن "، وجاء في الحديث الشريف )٣٦٣: البقرة ، آية (" ةٌ خَي

،  )٢٦٨:  ١ت ، ج.مسـلم ، ب ( "ليصـمت  كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقـل خيـراً أو  
المعلم باستخدام حسن الحديث وطيب الكـالم وعـدم   ) ٧٧: ١٩٨٤اآلجري، (وأوصى 

) ١٧٨:  ١٩٨٣العـاملي ،  (وحـث   .م الزائد عن الضرورة الخوض في فضول الكال
  .المعلم على أن يبدأ الدرس بأعذب ما يمكن من األلفاظ 

وما من شك في أن الكلمات اللطيفة ، تشجع الطالب وتقوي روحه المعنوية وتترك فـي  
 .)٢٨١:  ٢٠٠٠البقعاوي، (مما يجعله يحب مدرسيه ويتفتح ذهنه للدرس  األثر أحسن نفسه

أنّي المعلم في إلقائه وعدم التعجل ، ليتمكن الطالب من متابعته وإعمال فكره ويصـف  ت -
ال يسرد الكالم سرداً بـل يرتلـه   : " ذلك بقوله ) ١٢٤،  ١٢٣:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (

 " .ويرتبه ويتمهل فيه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٢

االعتدال في الصوت على قدر الحاجة ، فال يخفض المعلم صوته خفضاً ال يحصل معه  -
فائدة أو يجهد اآلذان في سماعه وال يرفع صوته إلى درجة التشويش على الطلبـة  تمام ال

 )١٨٨:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (. وتصديع رؤوسهم 

 )١٠٣:  ١٩٩٩رجب ، (. عدم إطالة الكالم خشية السآمة والملل وفتور الطلبة  -
هر للطلبة بحديثه بعضاً دون بعض وال يظ يخصص فال جميعاً الطالب إلى كالمه المعلم توجيه -

:  ١٩٣٣ابـن جماعـة،   ( .عاً عند الشـرح بعضهم على بعض ويكون نظره إليهم جمي تفضيل
١٥١( 

تنويع المعلم في الكالم بما يراعي الفروق الفردية بين التالميذ وعبر عـن هـذا قـول     -
وال يعطيه ما ال يحتمله ذهنه وال يبسـط الكـالم   ) " ١٦٧،  ١٦٦:  ١٩٨٣العاملي ، (

حفظه وال يقصر به عما يحتمله بال مشقة ويخاطب كل واحـد مـنهم   بسطاً ال يضبطه 
 " .على قدر درجته وبحسب فهمه 

احترام المتعلمين وتوقيرهم من خالل مناداتهم بأحب األسماء إليهم ، فإن ذلـك أشـرح    -
 )١٦٥:  ١٩٨٣،  العاملي(. لصدورهم وأبسط لسؤالهم وأجلب لمحبتهم 

لدرس وإعطاء فرصة للطلبة لكي يتحدثوا ويعبـروا عمـا   عدم احتكار المعلم للكالم أثناء ا - 
يجول في خاطرهم وفي ذلك تأكيد على فعالية المتعلم وإيجابيته فهو ليس مجرد متلقـي ،  
واالتصال اللفظي ال ينبغي أن يسير في اتجاه واحد من المعلم إلى المتعلم وعبر عن هـذا  

مسألة أو فصل سكت قليالً حتـى   إذا فرغ المعلم من) " ١٣٩:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (قول 
 " .تت الفائدة آيتكلم من في نفسه فإذا لم يسكت هذه السكتة ف

تدعيم المعلم كالمه ، باستخدام اللغة الصامتة غير اللفظية ، كأن يلتفت بوجهه إلى الطلبـة   -
، )٣٤: ١٩٣٣، ابن جماعة( "أو يسأله بمزيد من االلتفات واإلقبال عليه يكلمه من يخص"وجميعاً 

المعلم بأن يجلس في موضع يبرز وجهه فيه لجميـع  ) ١٧٦:  ١٩٨٣العاملي ، (وطالب 
 .بحسب الحاجة للخطاب ، ويفرق النظر عليهم  اًالحاضرين ويلتفت إليهم التفاتاً خاص

يبه أن يقول قوالً ثم يرجع عنـه  عمراعاة المعلم للدقة في إجابة األسئلة الموجهة إليه فال ي - ٥
ينبغي له أن يجيب عما ال يعرفه وال حرج لـه  ال له وجه الصواب ، وإلى غيره إن بدا 

ال أعلمه أو ال أدري وهذا بحد ذاته من عالمـات  : فإذا سئل عما ال يعلم فليقل في ذلك 
 )٤٢:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (. العلم 

أن يطيل الدرس تطويالً يمـل وال يقصـره   " إدارة وقت الحصة بكفاءة ، فال ينبغي للمعلم  -٦
ابـن جماعـة ،   ( حالة التطويلصيراً يخل ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة تق

المعلم من إطالة مدة الدرس ، لكونه يمنع ) ١٧٨:  ١٩٨٣العاملي ، (، وحذر  )٥٢:  ١٩٣٣
 .المقصود اتالطلبة من فهمه ، فالمقصود إفادتهم وضبطتهم فإذا صاروا إلى خالف هذا ، ف
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ما مقومات جودة التعليم وآليات ضـمانها  : " ال الرابع ونصه اإلجابة عن السؤ
  "في التصور اإلسالمي ؟ 

هناك جملة من المقومات واآلليات لضمان جودة التعليم ، أمكن التوصل إليهـا مـن   
خالل تتبع اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلمـاء المسـلمين ، ويمكـن    

  : إجمال أبرزها فيما يلي
  :اإلعداد الجيد للمعلم قبل التصدر  -أ

من متطلبات النجاح في األعمال ، المعرفة واإللمام بتفاصيلها وقد جاء في التوجيـه  
والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولــِئك كَـان عنْـه    " القرآني 
إلى أن إتقـان المعلـم   ) ١٠١:  ١٩٧٧الزرنوجي ، (، وأشار  )٣٦: راء ، آية اإلس("  مسُؤوالً

" المعلـم  ) ٤٥:  ١٩٣٣ابن جماعـة ،  (لمادته العلمية يمكنه من أداء درسه بنجاح ، وينصح 
  " .بأال يتنصب للتدريس إذا لم يكن أهالً له ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه 

يلـم  " ما لم تكتمل معرفته بمادته التي يدرسـها وحتـى   فالمعلم ال يكون تعليمه جيداً 
بطبيعتها ، من حيث محتواها وما تشتمل عليه من تفاصيل وفروع وحتى يكون مسـتوعباً ال  

، ومن منطلق الحرص على تطوير برنامج إعداد  )٥٥:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (" متفهماً ألصولها 
تعيينه إال بعد اجتياز فترة امتياز عام ، كمـا   المعلم ، برز في اآلونة األخيرة اتجاه نحو عدم

هو الحال في إعداد األطباء وفي كثير من الدول المتقدمة ، يتم تدريب الخريج على المهارات 
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العملية الالزمة ، لممارسة المهنة ، تحت إشراف أساتذته من ذوي الخبرة العمليـة العاليـة ،   
  . )١٣:  ٢٠٠٣اوي ، الزو(داخل معاهد وكليات التربية النموذجية 

ويؤكد الباحثان في هذا المقام على ضرورة التركيز على انتقاء العناصر الجيدة مـن  
أكدت بعض الدراسات ، على أنـه لـم تظهـر    " الطلبة لاللتحاق بكليات ومعاهد التربية وقد 

شروط قبول تتسم بالجدية والحزم فيما يخص الطلبة المراد التحـاقهم بكليـات التربيـة وأن    
يكون معدل الدرجات التي يحصل عليها الطالب في العام األخيـر   –غالباً  –معيار االختيار 

  . )١٧:  ١٩٩٦راشد ، (" من المرحلة الثانوية 
وإذا كانت كليات التربية ال تشكل عامل جذب للمتميزين من الطلبة الذين يقبلون علـى  

ب والهندسة ، فإن هذا يستلزم العمـل  التخصصات العملية ذات البريق والمكانة االجتماعية كالط
على تحسين رواتب المعلمين وتطوير مكانتهم االجتماعية واإلعالء من شأنهم مما يشكل دافعـاً  

  .قوياً للطلبة الجدد ، نحو االلتحاق بكليات التربية والتطلع إلى ممارسة مهنة التعليم في المستقبل 
  :اختيار أصحاب الكفاءة وفق معايير محددة  -ب

وينطبق هذا على كل عامل في حقل التعليم ، سواء كان معلمـاً أو إداريـاً يمـارس    
وضـع  وأن من عالمات الساعة ، ضياع األمانة  rالتوجيه أو اإلشراف ، وقد بين الرسول 

إذا ضيعت األمانة فانتظروا السـاعة  " الرجل في غير مكانه المناسب ، ففي الحديث الشريف 
  . )٢١:  ١، ج ١٩٨٧البخاري ، (" إذا وسد األمر إلى غير أهله : ؟ قال وكيف إضاعتها : قالوا 

فال يجوز لمن هو في موقع المسئولية ، أن يسـتجيب للضـغوط والمـؤثرات غيـر     
من استعمل رجالً من : "  rالموضوعية وهو يقدم على تعيين أحد من العاملين التزاماً بقوله 

 "ن اهللا وخان رسوله وخان المؤمنينمنه ، فقد خاعصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى هللا 
  . )١٠٤:  ٤، ج ١٩٩٠الحاكم ، (

وهو يقوم بتوليـه   rفاألصل في الوظائف أن يقدم األصلح واألكفأ ، وهذا من هديه 
أصحابه مهام في الدولة اإلسالمية األولى ، فلم يكن يسند األعمال إال لمن يرى فيـه القـدرة   

الوفاء بمتطلباتها ومن يعطي المواقع لمن يطلبها وال يستطيع  rيكن  على أدائها بكفاءة ، ولم
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يـوم  " األمثلة على ذلك قوله ألبي ذر رضي اهللا عنه 

. )١٤٥٧:  ٣ت ، ج.مسـلم ، ب (" القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليهـا  
" نا واهللا ال نولّي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً أحـرص عليـه   إ" وجاء في الحديث الشريف 

  . )٤٨٢:  ٦ت ، ج.مسلم ، ب(
اختيار األنسب لتحمل المسئولية وأداء األمانة ومن الشواهد على  rوكان من عادته 

فتوافد رجال األوس إلى رسول اهللا وقالوا  rذلك حين نزل بنو قريظة على حكم رسول اهللا 
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إنهم موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إخواننا باألمس ما قـد علمـت   :  يا رسول اهللا
:  rبلى قـال  : أال ترضون يا معشر األوس ، أن يحكم فيهم رجٌل منكم ؟ قالوا :  rفقال 
  . )١٩٠،  ١٨٩:  ٣، ج ١٩٨٧ابن هشام ، (قد رضينا : فقالوا  –إلى سعد بن معاذ  –فذاك 

على ضرورة االستعانة ) ٨٥:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (، أكّد وفيما يخص تعيين المعلمين 
) ٨٦:  ١٩٣٣، ابـن جماعـة   (ويلفت  " .بمن كملت أهليته وكان أحسن تعليماً وأجود تفهيماً " 

فقد يتـوفر  انتباهنا إلى أن معيار الصالح في المعلم ليس بالضرورة ذيوع الشهرة وبعد الصيت 
ه من الشهرة ، فالمعيار هنا تحقيق النفع علـى أيـدي   الصالح وتتحقق الكفاءة فيمن لم ينل حظ

من التقيد بالمشـهورين  ) المتعلم(وليحذر  –مخاطباً المتعلم  –المعلم ويتضح ذلك من خالل قوله 
وترك األخذ عن الخاملين وغير المشهورين ، فإذا كان الخامل من ترجى بركته، كان النفع بـه  

  .آثم أعم والتحصيل من جهته 
  :مال أبرز معايير الكفاءة في المعلم على النحو التالي ويمكن إج

أن يكون غزيراً في مادته العلمية ، يعرف ما يعمله أتم المعرفة وأعمقها ، لديه إطـالع   - ١
  )٨٧:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (. واسع وله من يوثقه من المشايخ العلماء في عصره 

 )١٠٠:  ١٩٩٩الهنيـدي،  (ا طبيعة العمل أن تتوافر فيه القدرات الذهنية والبدنية التي تتطلبه - ٢
يا َأبت اسـتَْأجِره  : "  -على لسان نبيه شعيب عليه السالم  –وينسجم هذا مع قوله تعالى 

يناَألم تَ الْقَوِيرتَْأجنِ اسم رخَي فالقوة التي وردت فـي اآليـة    )٢٦: القصص ، آية ("  ِإن
لجسم والتحمل ، بحيث تظهر هذه القوة في سلوك المعلـم  السابقة ، قوة شاملة في العلم وا

 . )٩٣:  ١٩٨٩الحاج محمد ، (إذا تكلم كان واثقاً من قوله وإذا اشتغل كان راسخاً في عمله 

فمع التميـز   )٢،  ١:  ١٩٨٥عبد العـال ،  (االلتزام األخالقي والتحلي باألدب وحسن الخلق  - ٣
الكبر مجانبة يتمثل في حسن الخلق والتواضع والعلمي للمعلم ، ال بد من تميز أخالقي ، 

إلـى  ) ١٦:  ١٩٩١يـالجن ،  (، ويشـير   )٣٠٥:  ١٩٨٩وزميلـه ،   ينساآل(وسعة الصدر 
األخالق اإلسالمية مثلت جانباً بارزاً في الشخصية العربية واإلسالمية بعد العقيدة ، كمـا  

 .ضارة واإلبداعات أنها من عوامل تقدم المسلمين في ميادين الحياة وفي مجال الح

 )١١٩:  ١٩٨٩الزرنوجي ، (. خشية اهللا عز وجل والورع والتقوى  - ٤
) ٥٣٧،  ٥٣٦: ت .ابن خلـدون ، ب (وأكد على ذلك االستعداد الفطري لممارسة المهنة ،  -٥

حيث اشترط ضرورة توفر االستعداد عند المعلم ليكون معلماً فالتعليم مهنة من جملة المهن 
جادة فيه ملكة خاصة ، تمكن أصحابها من اإلحاطـة بمبـادئ الـتعلم    في العلم واإلالتفنن و

وقواعده وأساليبه وما لم توجد هذه الملكة ، ال يحصل التفنن واإلجادة وهذه الملكـة شـيء   
  .غير الفهم والوعي ، ألن الفهم والوعي ، يشترك فيهما من يحذق المهنة ومن ال يحذقها 
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كتـابهم   rأسلم وفد ثقيف وكتب لهم رسول اهللا وتروي لنا كتب السيرة ، أنه عندما 
أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سناً لكنه كان أحرصهم على التفقـه فـي   

إني قد رأيت هذا الغالم مـن أحرصـهم   :  rاإلسالم وتعلم القرآن فقال أبو بكر لرسول اهللا 
  . )١٢٤:  ٢ج،  ١٩٨٧ابن هشام ، (على التفقه في الدين وتعلم القرآن 

ولضمان كفاءة المرشح للعمل في التعليم ، ال بد من اختياره وفحصه باالعتماد علـى  
  .أدوات تقويم محددة بما فيها إجراء المقابلة الشخصية المباشرة 

  :استدامة النمو المهني لدى العاملين  -ج
لعلمي والتكنولوجي ظل التطور ا في مستمراً نمواً يتطلب بطبيعته المهني والعمل مهنة التعلم

: ١٩٩٢نـور الـدين،   ( مجال المعرفة والتغير المستمر في البيئة االجتماعية في المتراكمة والزيادة
ويتحقق هذا النمو من خالل ، برامج تدريب متواصلة ، ال تقتصر على الناحية المعرفية  )٢٩

النفسـية   –المعلم والفنية للمعلمين ، بل ينبغي أن تشمل كذلك الجوانب األخرى من شخصية 
واالجتماعية لكون مهنة التعليم شاقة ومتعبة ، سرعان ما تؤدي إلى وضع غير متـزن لـدى   

، وإلـى جانـب    )Kyriacou, 1987: 146-150(المعلمين وتفقدهم الدافعية والرغبة في العمل 
نمـو  التدريب المستمر للمعلم ، عبر المراكز المخصصة لذلك ، ال بد من االهتمام بتشـجيع ال 

التفقه في مجال عمله واجب وفرض عين وهـذا يقتضـي مـن    " المهني الذاتي لديه ذلك أن 
  .)٩٥:  ١٩٨٠القنجري، (" العامل متابعة كل جديد في نطاق عمله وصوالً إلى اإلتقان واإلبداع

فالمعلم يفترض أال ينقطع عن التعلم والمداومة على اإلطالع في فروع العلم والمعرفـة  
دوام الحرص على االزدياد بمالزمـة الجـد واالجتهـاد    "تدريسها ويتطلب ذلك منه يقوم ب التي

واالشتغال واإلشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكراً وتعليقاً وحفظاً وتصنيفاً وبحثاً وال يضيع شيئاً 
  )١١٨: ١٩٨٣عبد العال، ( ."بصدده من العلم إال بقدر الضرورةمن أوقات عمره في غير ما هو 

  :تعاون والعمل بروح الفريق ال -د
وتَعـاونُواْ  : " حث المولى سبحانه وتعالى عباده على التعاون في مجال الخير بقوله 

  . )٢: المائدة ، آية ("  علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ
عاملين في المؤسسة التعليمية ، يتيح العمل الجماعي القائم على التعاون بين األفراد الف

الفرصة لتفجير المواهب والطاقات االبتكارية كما يسهل عملية تبادل الخبرات ، ويساهم فـي  
بلورة رؤية واحدة مشتركة تمثل توجهاً موحداً ، يتحاشى التكرار والتنـاقض والتضـارب ،   

: ح الفريق الواحد قوله تعالىتحديد المهام والواجبات بدقة وقد عبر عن العمل برو على ويعمل
" رِينوَأطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُم واصبِرواْ ِإن اللّه مع الصابِ" 
  . )٤٦: األنفال ، آية (
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ح ومن النماذج الجلية في تظافر الجهود والتعاون البناء بقصـد اإلعمـار واإلصـال   
ذي القرنين حينما طلب منه قومه بنـاء سـد   قصة ومواجهة التحديات واألخطار ما جاء في 

بينهم وبين المفسدين في األرض ، فطلب العون من اهللا عز وجل ابتداء ثم طلب منهم العـون  
قَالُوا يا " : من أجل تنفيذ المهمة وإتقان العمل وإحكامه ويتضح ذلك من خالل قوله عز وجل 

قَرنَينِ ِإن يْأجوج ومْأجوج مفْسدون في الَْأرضِ فَهْل نَجعُل لَك خَرجا علَى َأن تَجعَل بينَنَا ذَا الْ
ـ  *قَاَل ما مكَّنِّي فيه ربي خَير فََأعينُوني بِقُوة َأجعْل بينَكُم وبينَهم ردما  *وبينَهم سدا  وني آتُ

 زبر الْحديد حتَّى ِإذَا ساوى بين الصدفَينِ قَاَل انفُخُوا حتَّى ِإذَا جعلَه نَارا قَاَل آتُـوني ُأفْـرِغْ  
  . )٩٧-٩٤: الكهف ، اآلية ("  فَما اسطَاعوا َأن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا *علَيه قطْرا 

عاون بين العاملين ، داخل المؤسسة التعليمية الواحدة ، بل ال بـد وأن  وال يقتصر الت
يمتد إلى المؤسسات األخرى في البلد الواحد وحتى خارج حدود البلد مع الدول األخرى ذات 
التجارب المتقدمة في مجال تجويد وتطوير التعليم ، ويعبر عن هذه الفكرة اليوم ، ما يسـمى  

 :الشـريف  الحـديث  فـي  r وأصل هذه الفكرة والمبدأ، قوله )Network( التشبيك بمصطلح
:  ٢، ج١٩٨٧البخـاري،  (" ، كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بـين أصـابعه   المؤمن للمؤمن"

٨٦٣(.  
  :التزام مبدأ الشورى وتبادل الرأي  -هـ

حث اإلسالم على التشاور بين المسلمين ، بما يعود بالمنفعة وتحقيق المصلحة العامة 
" فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في اَألمرِ" خاطب المولى سبحانه وتعالى نبيه قائالً وقد 

  . )١٥٩: آل عمران ، آية (
"  وَأمرهم شُورى بينَهم: " وفي موضع آخر من كتابه العزيز وصف المؤمنين بقوله 

وكـان اهللا يعلـم أن خيـر    : "اآلية السابقة بقوله الظالل على ، ويعلق صاحب)٣٨: الشورى، آية(
، أن تربي بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة وأن األمة وإعدادها للقيادة الرشيدة وسيلة لتربية

وكيف تحتمل  ح خطأهالتعرف كيف تصح –مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريرة  –تخطئ 
  . )٥٠١:  ١، ج١٩٨٠قطب، ( " إذا زاولت الخطأتعلم الصواب إال، فهي ال تتبعات رأيها وتصرفها

ومن قبيل االستشارة لتطوير وتحسين العمل التعليمي ، سـؤال أهـل االختصـاص    
،  )٤٣: ، آية النحل ("  فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكْرِ ِإن كُنتُم الَ تَعلَمون: " والخبرة عمالً بقوله عز وجل 

  . )١٤: فاطر ، آية ("  لَا ينَبُئك مثُْل خَبِيرٍو" وفي موضع آخر من كتابه العزيز 
وقد أبدى موسى عليه السالم ، استعداداً قوياً لتعلم واكتساب الخبرة والمهـارة الجديـدة   

. )٦٦: الكهف، آية( "هْل َأتَّبِعك علَى َأن تُعلِّمنِ مما علِّمتَ رشْدا"فجاء على لسانه في محكم التنزيل 
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الدال : " تبادل الخبرات النافعة بين الناس والحرص على إفادتهم بقوله  rع الرسول وقد شج
  . )٢٢٧:  ١٧، ج ١٩٨٣الطبراني ، (" على الخير كفاعله 

أصحابه رضوان اهللا عليهم على قول الحق واحترام الذات وعـدم   rوربى الرسول 
ة إلـى إسـداء الـرأي وتوجيـه     احتقارها أو انتقاصها بما يحد من المشاركة الفاعلة والمبادر

يـا رسـول اهللا   : ال يحقر أحدكم نفسه قالوا : " النصح المطلوب ويتضح ذلك من خالل قوله 
يرى أمراً هللا عليه مقاالً ثم ال يقول فيه فيقول اهللا عز وجل لـه  : كيف يحقر أحدنا نفسه قال 

، فيقول فإياي كنت أحق أن خشية الناس : كذا وكذا فيقول في ما منعك أن تقول : يوم القيامة 
، ومن الشواهد البينة على ممارسة الشورى بصورة  )١٣٢٨:  ٢ت ، ج.ابن ماجة ، ب(" تخشى 

إلـى استشـارة    rعملية وفاعلة ، ما حدث في غزوة األحزاب ، حيـث سـارع الرسـول    
 الصحابة في وضع خطة دفاع عن المدينة وبعد المناقشات التي جرت ، اتخذوا قراراً بحفـر 

،  ١٩٨٧ابن هشـام،  (الخندق حولها وكان هذا استجابة القتراح سلمان الفارسي رضي اهللا عنه 
  . )١٦٦،  ١٦٥:  ٣ج

وباإلجمال يمكن استثمار المشورة وتبادل الرأي بين فريق العمل في حقـل التعلـيم ،   
ـ  ي من أجل تطوير العمل ، وإذا ما حدث اختالف في وجهات النظر ، يمكن االستفادة منها ف

  .حل المشكالت وليس في إنتاج صراعات جديدة أو فتح اآلفاق أمام تنافس سلبي مدمر 
  :استخدام التحفيز  -و

: أقر اإلسالم مبدأ التحفيز لمن أحسن العمل ، كما يفهم ذلك من خالل قوله عز وجل 
 "انسانِ ِإال اِإلحساء اِإلحزْل جالكريم من غمط حـق  ، وحذر القرآن  )٦٠: الرحمن ، آية ("  ه

  . )١٥١: األعراف ، آية ("  والَ تَبخَسواْ النَّاس َأشْياءهم" الناس والتنكر لجهودهم 
على مكافئة من يسارع في الخير بين الناس ويصـنع المعـروف    rوحث الرسول 

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتـى تـروا أنكـم قـد     "
، ويحفز المولى عز وجـل عبـاده المـؤمنين علـى      )١٢٨:  ٢ت ، ج.أبو داود ، ب(" افأتموهك

مـن عمـَل   " ممارسة العمل الصالح المتقن من خالل بيان ثماره ومردوده في الدنيا واآلخرة 
لَنَجةً وباةً طَييح نَّهييفَلَنُح نْؤمم وهُأنثَى و ن ذَكَرٍ َأوا ماِلحا كَـانُواْ  صنِ مسم بَِأحهرَأج منَّهزِي

لُونمع٩٧: ، آية النحل ("  ي( .  
ومن الجدير ذكره في هذا المقام ، أن المكافأة إنما تكون على درجة اإلتقان ، وليست 

: ت .الغزالـي ، ب (على نوع العمل وهذا يعني أن تتنوع الكفاءات وتتساوى القيم والمقـاييس  
لكل محسن ومتقن في عملـه وأداءه ، كمـا    -والتحفيز في المنهج اإلسالمي  ، )١١٨،  ١١٧

نوعان مادي وآخر معنوي ، فالمادي يكون بتقديم المكافأة  -تبين في الحديث الشريف السابق 
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المالية على قدر الجهد والفعالية واإلسهام في إنجاز المطلوب وتحقيـق األهـداف المنشـودة    
ليمية ولعل من أكبر المحفزات المعنوية بالنسبة للعامل المـؤمن ،  وتطوير عمل المؤسسة التع

اعتقاده الجازم بأن اهللا سبحانه وتعالى عادٌل في خلقه وهو الشكور ، وأن سعيه في الخيـر ال  
وَأن سـعيه   *وَأن لَّيس ِللِْإنسانِ ِإلَّا ما سـعى  : " يضيع وال يكفر ودل على ذلك قوله تعالى 

، وفي موضع آخـر مـن    )٤١-٣٩: اآليات النجم ، ("  ثُم يجزاه الْجزاء الَْأوفَى *يرى  سوفَ
"  فَمن يعمْل من الصاِلحات وهو مْؤمن فَلَا كُفْران ِلسعيه وِإنَّـا لَـه كَـاتبون   " كتابه العزيز 

  . )٩٤: األنبياء ، آية (
عنوية لدى الفرد المسلم سعيه إلى إرضـاء اهللا عـز وجـل    ومن أقوى المحفزات الم

والتقرب إليه بالعمل الصالح الخالص والثبات على ذلك ، حتى وإن كـان هـذا ال يرضـي    
من اشترى رضى اهللا بسخط الناس مـا زاده اهللا  "  rاآلخرين ، وعبر عن هذا المفهوم قوله 

  .)١٨٨: ٤ت، ج.الترمذي، ب("  إال ذالً إال عزاً ومن اشترى رضى الناس بسخط اهللا ما زاده اهللا
بينهم ، قائم على الحـب   يومن مظاهر التحفيز المعنوي للعاملين ، توفير مناخ إنسان

واالحترام والتقدير ، بما يشعرهم باألمن الوظيفي واالستقرار ويشجعهم على بذل مزيد مـن  
د خاطـب اهللا عـز وجـل    الجهد والتفاني من أجل تحقيق أعلى درجات الجودة في المنتج وق

"  ولَو كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضواْ من حوِلك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهـم : " بقوله  rنبيه
إنكم لن تسعوا النـاس بـأموالكم   " ، وجاء في الهدي النبوي الشريف  )١٥٩: آل عمران ، آية (

  . )٤٢١:  ١١، ج ١٩٨٤يعلى ،  أبو(" بسط الوجه سعهم منكم يولكن 
  :التقويم المستمر لألداء  -ز

من بدهيات القول ، أن التقويم يعد أداة أساسية في الحكم على نجاح العملية التعليميـة  
وتحديد إذا ما كانت بالفعل حققت األهداف المنشودة أو قصرت وأخفقت في ذلـك ، ويشـير   

ورة شاملة لمراجعة المناهج التعليمية فـي بـالد   بعض الباحثين إلى أننا في حاجة اليوم إلى ث
  )١٠١:  ٢٠٠٣الزواوي ، (. المسلمين 

إلى أن تقويم المتعلم والتأكد من إتقانه للتعلم فـي  ) ١٦٢:  ١٩٩٠ي ، سالقاب(وأشار 
  .فترات معينة ، هو المؤشر الدال على حسن تعليم المعلم 

بته للتأكد من مدى استيعابهم المعلم على تقويم طل) ٥٣:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (وحث 
فإذا فرغ الشيخ من شرح درسه ، فـال بـأس   : " وتحصيلهم في نهاية الدرس وفي ذلك يقول 

  " .بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة ليمتحن بها فهمهم 
على تنوع الوسائل المستخدمة لتقـويم أداء الطلبـة   ) ٥٤:  ١٩٣٣ابن جماعة ، (وأكد 

ويسألهم عما ذكر لهـم مـن    يطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم"و: -مخاطباً المعلم  –لقوله 
  ."مهمات 
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  وأياً كان العنصر المراد تقويمه في العملية التعليمية ، سواء تعلق ذلـك بمـدخالتها   
أو بمخرجاتها ، فإن التقويم يحدث بطريقتين ؛ األولى من خالل الجهة المسـئولة والمشـرفة   

اختبارات ، اسـتطالعات رأي ، االسـتعانة   : ئل وأدوات مختلفة على المؤسسة باستخدام وسا
بخبراء متخصصين في ضبط الجودة وتقييم أداء المؤسسات التعليمية ، إجراء دراسات علمية 
ذات طابع تقويمي وتجريبي وغير ذلك مما يمكن تنفيذه عبر وحدة خاصة لضمان الجـودة ،  

ا النوع الثاني من التقويم فهو الـذي يحـدث   يفترض أن تتوافر في كل مؤسسة تعليمية ، وأم
بِل الِْإنسان علَى نَفْسه " بمبادرة ذاتية من الفرد العامل نفسه ، من منطلق إطالعه على نفسه 

، وقد حث القرآن الكريم على مبـدأ   )١٥،  ١٤: القيامة ، اآليتان ("  ولَو َألْقَى معاذيره *بصيرةٌ 
، فال بد من نشر ثقافـة   )١١: اإلسراء ، آية ("  كَفَى بِنَفْسك الْيوم علَيك حسيبا "التقويم الذاتي 

التقويم الذاتي في مؤسساتنا التعليمية وعلى أولي األمر المسئولين أن يقـدموا مـن أنفسـهم    
" نـه  نموذجاً يقتدى به في التقويم الذاتي لألداء ، وقد جاء على لسان اإلمام علي رضي اهللا ع

ينبغي لمن ولي أمر ، أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيته ، وإال كان بمنزلـة  
  . )١٥٣:  ١٩٨٧بن أبي الحديد ، ا(" استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود رام من 

ثماره الطيبة ، نحتاج إلى ترسيخ أسلوب التفكير الناقد  –بنوعيه  –وحتى يؤتي التقويم 
العالمين وهو الذي يحمل صاحبه المسئولية تجاه ما يقوم به من أعمال ويبعده عن االغترار  لدى

كما أن هـذا  ،  )٣٢: النجم ، آية ("  فَال تُزكُّوا َأنفُسكُم هو َأعلَم بِمنِ اتَّقَى" بالنفس واإلعجاب بها 
في تكرارها ، وقد جـاء فـي   االتجاه في التفكير يساعد اإلنسان على االستفادة من أخطاءه وتال

  . )٢٢٧١:  ٥، ج ١٩٨٧البخاري ، ( "ال يلدغ المؤمن من جحرٍ واحد مرتين " الحديث الشريف 
  :تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة  -ح

تأتي المراقبة والمحاسبة في اإلسالم ، انطالقاً من اإلحساس بالمسئولية تجاه الـنفس  
أم ذلـك  إن اهللا سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ " يف واآلخرين وجاء في الهدي النبوي الشر

، والفرد المسلم يستشعر مفهوم الحساب ووزن  )٣٤٤:  ١، ج ١٩٩٣ابن حبـان ،  ( "ضيعه  ضيع
ونَضع الْموازِين الْقسطَ ِليومِ الْقيامة فَلَا تُظْلَم : " األعمال يوم القيامة كما تبين في قوله تعالى 

 )٤٧: األنبيـاء ، آيـة   ("  يًئا وِإن كَان مثْقَاَل حبة من خَردٍل َأتَينَا بِها وكَفَى بِنَا حاسبِيننَفْس شَ
"  ما يلْفظُ من قَوٍل ِإلَّا لَديه رقيب عتيـد " فاهللا عز وجل مطلع على أعمال عباده ومراقب لها 

، األحـزاب ("  وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء رقيبا" به الحكيم ، وفي آية أخرى من كتا )١٨: ق، آية(
وإذا كان اإلحسان أعلى درجات اإليمان ، فإنه يتضمن معنى المراقبة هللا عز وجـل   )٥٢: آية 

، اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه "في كل التصرفات واألعمال حيث جاء في الحديث الشريف 
  . )١١٥:  ٦ت ، ج.البخاري ، ب(" يراك  فإن لم تكن تراه فإنه

أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجـه  " يعني السابق فاإلحسان كما جاء في الحديث 
  )١٢٨:  ٢٠٠٤البغدادي ، (.  "الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته 
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قبـة المسـئول والـرئيس    راوالمراقبة الذاتية على العمل وحدها ال تكفي فال بد من م
حيث جاء في ، وعبر عن هذا السلوك الرقابي ما فعله نبي اهللا سليمان عليه السالم للمرؤوسين

،  )٢٠: ية، آالنمل(" وتَفَقَّد الطَّير فَقَاَل ما ِلي لَا َأرى الْهدهد َأم كَان من الْغَاِئبِين"محكم التنزيل 
قام أن الخلفاء الراشدين حرصوا على تقويم أداء الوالة والعمـال  ومن الجدير ذكره في هذا الم

بمالحظة أعمالهم عن قرب ، إذ جعلوا موسم الحج موسـماً عامـاً للمراجعـة والمحاسـبة     
، وقد أفصح عمر بن الخطـاب   )٣٥:  ١٩٨٢عويس وزميلـه ،  (واستطالع اآلراء في األمصار 

: ل من خالل مخاطبته الرعية قائالًراقبة العما، عن أسلوبه العمل في متابعة ومهللا عنهرضي ا
: ؟ قالوا الذي علي أرأيتم لو استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل ، أكنت قضيت " 

  . )٣٥:  ١٩٨٢عويس وزميله ، (" كال حتى أنظر في عمله ، أعمل بما أمرته أم ال : نعم ، قال 
  :االستبقاء على الهمة العالية  -ط

امل المساعدة على إتقان العمل وتحقيق الجودة في التعلم ، المداومـة علـى   من العو
المنظمـة العربيـة للتربيـة    (الجد واستنهاض الهمة العالية بصورة مستمرة وعدم تأخير األعمال 

من تراخي الهمة والكسل حيث جـاء فـي    rنبينا استعاذ ، وقد  )١٨٥:  ٣، ج ١٩٨٩والثقافة ، 
البخـاري ،  (" عوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجـز والكسـل   اللهم إني أ: " دعائه 
  .) ١٠٥٩:  ٣، ج ١٩٨٧

إن المداومة على بذل الجهد وإتقان العمل ، يحتاج إلى طول مجاهدة للنفس حيث جاء 
لَنَا وِإن والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سـب : " االقتران بين المجاهدة واإلحسان في قوله تعالى 

يننسحالْم علَم فالمداومة على الجودة المطلوبة فـي األعمـال    )٦٩: العنكبوت ، آيـة  ("  اللَّه ،
  .والتكاليف ورعايتها دوماً تحتاج إلى مجاهدة وصبر 

واصبِر وما صبرك ِإالَّ بِاللّه : " وقد جاء الجمع بين اإلحسان والصبر في قوله تعالى 
ِإن اللّه مع الَّـذين اتَّقَـواْ والَّـذين هـم      *تَحزن علَيهِم والَ تَك في ضيق مما يمكُرون  والَ

نُونسح١٢٨،  ١٢٧: النحل ، اآليتان ("  م( .  
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  توصيات الدراسة
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي 

مـن منطلـق   جويد التعليم وتطويره ، في مؤسساتنا التعليمية تشجيع المبادرة الذاتية لت - ١
  .اإلحساس بالمسئولية واالعتماد في ذلك على التمويل الذاتي ما أمكن 

، إخالص العمل هللا عـز وجـل ،   تعزيز القيم اإلسالمية ، المحفزة على تجويد العمل  - ٢
 .لح العام األمانة في أداء األعمال ، التفكير الناقد ، التعاون من أجل الصا

 .إحياء مفهوم التعبد هللا عز وجل بالعلم لدى المتعلمين والمعلمين في جميع مراحل التعليم  -٣

 .استخدام أساليب عملية في التدريس وعدم اإلغراق في التعليم اللفظي  - ٤

 .تعزيز االنتماء إلى المؤسسات التعليمية والوالء الصادق لمهنة التعليم  - ٥
ألبحاث العلمية الميدانية لتقويم العملية التعليمية واكتشـاف  تدريب المعلمين على إجراء ا -٦

 .التعليمية المؤسسات في التعليم جودة وضبط هافيها ومن ثم العمل على تطوير القصور أوجه

تدريب القيادات التعليمية في كل المواقع على مفاهيم إدارة الجودة الشـاملة وأسـاليب    - ٧
 .مدارس والمعاهد والجامعات تطبيقها وتشكيل فرق لضبط الجودة في ال

إعادة النظر في المقررات الدارسية ، من خالل إجراء دراسات تقويميـة لهـا وفـق     - ٨
 .معايير علمية 

مراجعة برامج إعداد المعلمين والعمل على تحسينها بما يتالءم مـع طبيعـة العصـر     - ٩
 .وتحديات االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي الهائل 
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نطفاء لدى كثير من المعلمين والعمل على تحسين األوضاع المعيشية معالجة ظاهرة اال -١٠
 .لهم بما يكفل شحذ هممهم 

التأكيد على ضرورة توفير المناخ النفسي واالجتماعي في مؤسساتنا التعليميـة والقـائم    -١١
على الحب واالحترام المتبادل والعالقة الدافئة بين المعلمين والمتعلمين من جهة وبـين  

 .لمرؤوسين من جهة أخرى الرؤساء وا

اختيار العاملين األكفاء في كافة المواقع التعليمية وفق معايير محددة تتضـمن اختيـار    -١٢
 .األنسب واألصلح 

 .تعزيز ثقافة الحوار البناء وتبادل الرأي والمشورة بين العاملين في حقل التعليم  -١٣

صـين علـى تطـوير    التحفيز المستمر للعاملين المجدين والمتقنين ألعمـالهم والحري  -١٤
 .المؤسسة التعليمية 
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  قائمة المصادر والمراجع
  
 . القرآن الكريم ، تنزيل العزيز الرحيم  -

 .، دار مجدالوي ، عمان  القيادة التربوية في اإلسالم) : ١٩٩٧(إبراهيم ، مفيدة  - ١

 .يروت، ب ، دار الجيل) محمد أبو الفضل إبراهيم(، تحقيق  نهج البالغة) : ١٩٨٦(ابن أبي الحديد  - ٢

 .، دار المعرفة  السياسة الشرعية) : ت.ب(ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم  - ٣

 . المنطق) : ت.ب(ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم  - ٤

 .، مؤسسة الرسالة ، بيروتصحيح ابن حبان ) : ١٩٩٣(ابن حبان ، محمد بن أحمد  - ٥

 .، بيروت ، المكتب اإلسالمي  سند اإلمام أحمد) : ت.ب(ابن حنبل ، أحمد  - ٦

، دار الكتـب   تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم) : ١٩٣٣(ابن جماعة ، بدر الدين  - ٧
 .العلمية ، بيروت 

 .، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة  المقدمة) : ت.ب(ابن خلدون ، عبد الرحمن  - ٨

، دار الكتـب العلميـة ،    جامع بيان العلـم وفضـله  ) : ١٩٦٦(، يوسف بن عبد اهللا ابن عبد البر - ٩
 .بيروت

 .، دار الجيل، بيروتمعجم مقاييس اللغة): ١٩٩١(أبو الحسن أحمد بن زكريا  ،فارسابن  -١٠

، مطبعة دار  )الباقيعبد محمد (، تحقيق  سنن ابن ماجة) : ت.ب(ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد اهللا  -١١
 .إحياء الكتب العربية ، بيروت 

، دار الحرية للطباعـة والنشـر    لسان العرب) : ٢٠٠٣(بن مكرم ابن منظور ، جمال الدين محمد  -١٢
 .والتوزيع ، مصر 

 .، دار الريان للتراث ، القاهرة  السيرة النبوية) : ١٩٨٧(ابن هشام ، عبد الملك  -١٣

 .، دار الفكر العربي ، مصر  قراءة تربوية في فكر الماوردي) : ت.ب(أبو العينين ، علي خليل  -١٤

محمد محيي (، مراجعة وضبط  سنن أبي داود) : ت.ب(لحافظ األشعث األزدي أبو داود ، اإلمام ا -١٥
 .، دار الفكر ) الدين عبد الحميد

، مطبعة  المفاهيم والتطبيقات –في إدارة الصف تدريبية مادة ) : ٢٠٠٢(أبو دف ، محمود خليل  -١٦
 .دار األرقم ، غزة 

المـأمون،   دار ،)أسـعد  حسـين ( حقيـق ت ،يعلى أبي سند :)١٩٨٤( الموصلي علي بن أحمد لى،يع أبو -١٧
 .دمشق

، دار الوفاء لدنيا  الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية) : ٢٠٠٣(أحمد ، أحمد إبراهيم  -١٨
 .الطباعة والنشر ، مصر 

مجلة " سمات ومسئوليات طالب العلم في الفكر التربوي اإلسالمي ) : " ١٩٩٦(أحمد ، أحمد محمد  -١٩
 ) .٢(أسيوط ، العدد ،  كلية التربية

، منشـورات عويـدات ،   )عـارف ناصـر  (، تحقيق رسائل إخوان الصفا: )١٩٩٥(إخوان الصفا  -٢٠
 .بيروت
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 .، المكتب اإلسالمي ، عمان الكتاب الجامع الصغير وزيادته) : ت.ب(، محمد ناصر الدين األلباني -٢١

 .، الرياضعارف، مكتبة الملترغيب والترهيبصحيح ا: )ت.ب(األلباني، محمد ناصر الدين  -٢٢

، دار الثقافة ، ) فاروق حمادة(، تحقيق  أخالق أهل القرآن) : ١٩٨٤(اآلجري ، محمد بن الحسين  -٢٣
 .الدار البيضاء 

مكتبـة إحيـاء التـراث     ،التـاريخ  عبـر  التربوي الفكر مشاهير :)١٩٨٩( وزميله اهللا عبد ،األنسي -٢٤
 .اإلسالمي

، )البغامصطفى (، تحقيق  امع الصغير المختصركتاب الج) : ١٩٨٧(بن إسماعيل البخاري ، محمد  -٢٥
 .، بيروت كثير دار ابن 

 .، دار الفكر ، القاهرة  صحيح البخاري) : ت.ب(البخاري ، محمد بن إسماعيل  -٢٦

في شرح األربعين وتتمة الخمسين المتين فتح القوى ) : ٢٠٠٣(البدر ، عبد المجيد بن حمد العباد  -٢٧
 .م ، الدمام ، دار ابن القي للنووي وابن رجب

،  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلـم ) : ٢٠٠٤(البغدادي ، زين الدين  -٢٨
 .دار السالم للطباعة والنشر ، مصر 

 .مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية،  العمل في اإلسالم) : ١٩٨٠(، أحمد ماهر البقري -٢٩

أ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظـور  مبد) : ٢٠٠٠(البقعاوي ، صالح بن سلمان المطلق  -٣٠
 .، دار ابن الجوزي ، الدمام  التربية اإلسالمية

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التمييز ومعـايير  ) : ٢٠٠٠(البيالوي ، حسن وآخرون  -٣١
 .، دار المسيرة ، عمان  االعتماد

 .، بيروت لعلميةدار الكتب ا، شعب اإليمان): ١٩٨٩(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  -٣٢

، ) أحمد شاكر وآخـرون (، تحقيق  سنن الترمذي) : ت.ب(الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى  -٣٣
 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

 .، عمان  مركز الكتاب األردني) : ١٩٩٦(التعليم ذلك الكنز المكنون  -٣٤

، دار التوزيع والنشر ) عبد المنعم العربي( ، هذبه مدارج السالكين) : ٢٠٠٣(الجوزية ، ابن القيم  -٣٥
 .اإلسالمية ، القاهرة 

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت  مفتاح دار السعادة) : ت.ب(الجوزية ، ابن القيم  -٣٦

مدى توافر السمات القيادية مع المعـايير اإلسـالمية فـي    ) : ١٩٨٩(الحاج محمد ، طاهر حامد  -٣٧
 .، جدة  ، مكتبة جدة اختيار القائد التربوي

، ) مصطفى عبد القادر(، تحقيق  المستدرك على الصحيحين) : ١٩٩٥(الحاكم ، محمد بن عبد اهللا  -٣٨
 .دار النشر للكتب العلمية ، بيروت 

، العـدد  مجلـة الـدعوة  ، " كيفية تحقيق الجودة في التعليم العـام  ) : " ٢٠٠٧(الخطيب ، محمود  -٣٩
 .، شبكة اإلنترنت ) ٣٠٩٨(

فـواز أحمـد   (، تحقيـق   سنن الـدارمي ) : ١٩٨٠( بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، عبد اهللا -٤٠
 .، دار الكتاب العربي ، بيروت ) ليرزم
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 .، دار الحديث ، القاهرةمختار الصحاح): ت.ب(حمد بن أبي بكر عبد القادر ، مالرازي -٤١

علـي  ( ، تحقيق من جوامع القاموستاج العروس : ) ١٩٦٦(السيد المرتضى الحسيني الزبيدي ،  -٤٢
 .، دار الهداية للطباعة والنشر ، الكويت ) هاللي

، مكتبـة األنجلـو المصـرية،    تعليم المتعلم في طريق الـتعلم : )١٩٧٧(الزرنوجي، برهان الدين  -٤٣
 .القاهرة

 .مطبعة محمد ، القاهرة ،  تفسير الكشاف) : ١٩٣٣(الزمخشري  -٤٤
، الدار العربية  مية في السنة النبويةأسس التربية اإلسال) : ١٩٩٣(الزنتاني ، عبد الحميد الصير  -٤٥

 .للكتاب ، طرابلس 
 .، القاهرةالجودة الشاملة في التعلم، مجموعة النيل العربية): ٢٠٠٣(الزواوي، خالد محمد  -٤٦
 .دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان،  التعلم والتعليم الصفي: )١٩٨٩(ر، نادر فهمي وآخرون الزيو -٤٧
 .، مكتبة ابن تيمية  سعديةالفتاوي ال) : ت.ب(السعدي ، عبد الرحمن ناصر  -٤٨
، دار الحديث، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان: )٢٠٠٢(السعدي، عبد الرحمن ناصر  -٤٩

 .القاهرة
 الشـروق،  دار ،المجتمـع  دراسـة  فـي  اإلسـالمي  المنهج :)١٩٨٠( توفيق محمد نبيل السمالوطي، -٥٠

 .السعودية
ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي اليابـاني  ) : " ٢٠٠٣(د محمد الشافعي ، أحمد ونّاس ، السي -٥١

 .، األردن ) ١(، العدد مجلة أبحاث اليرموك، " وإمكانية االستفادة منه في مصر 
، المنشأة العامـة   الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق) : ١٩٨٥(الشيباني ، عمر محمد التومي  -٥٢

 .ابلس للنشر والتوزيع واإلعالن ، طر
، ) حمدي السـلفي (، تحقيق المعجم الكبير : ) ١٩٨٣(الطبراني ، سلمان بن أحمد أيوب أبو القاسم  -٥٣

 .مكتبة العلوم والحكم ، الموصل 
عبـد  (، تحقيـق   المريد في آداب المفيد والمستفيدمنية ) : ١٩٨٣(العاملي ، زين الدين بن أحمد  -٥٤

 .، الشركة العالمية للكتاب ) األمير شمس الدين
كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر في األحاديث ) : ت.ب(العجلوني ، إسماعيل حسين محمد  -٥٥

 .، دار التراث ، القاهرة  على ألسنة الناس
 .، دار المعارف ، القاهرة) ن ديناسليما(، تحقيق  ميزان العمل) : ١٩٦٤(، اإلمام أبي حامد ليالغزا -٥٦
 .المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المتعلمينالرسالة ) : ١٩٨٠(القابسي، أبو الحسن  -٥٧
 .، مكتبة القرآن، القاهرة  كتاب مكارم األخالق، ) ت.ب(القرشي ، عبد الرحمن محمد أبو بكر  -٥٨
 .، دار الصحوة ، القاهرة التربية عند اإلمام الشاطبي) : ١٩٩٤(القرضاوي ، يوسف  -٥٩
محمـد  (، راجعه وأخرج أحاديثـه   القرآنالجامع ألحكام ) : ٢٠٠٢(القرطبي ، أبي عبد اهللا محمد  -٦٠

 .، دار الحديث ، القاهرة ) الحفناوي ، محمد عثمان
 .، شركة مكتبات عكاظ للنشر، جدة  نحو اقتصاد إسالمي) : ١٩٨٠(القنجري ، محمد شوقي  -٦١
 .، مكتبة التراث ، المدينة المنورة  أهداف التربية اإلسالمية) : ١٩٨٨(الكيالني ، ماجد عرسان  -٦٢
 .، دار الفكر ، بيروت تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية) : ١٩٨٥(، ماجد عرسان النيالكي -٦٣
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، مكتبـة دار   )اإلنسان الصـالح (مقومات الشخصية المسلمة ) : ١٩٩٦(الكيالني ، ماجد عرسان  -٦٤
 .األيتام ، مكة المكرمة 

 الحلبـي،  مكتبـة  ،)لسـقا ا مصـطفى ( تحقيق ،والدنيا الدين أدب :)١٩٧٣( محمود بن علي الماوردي، -٦٥

 .القاهرة
، مكتـب التربيـة    من أعالم التربية اإلسالمية) : ١٩٨٩(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -٦٦

 .العربي لدول الخليج ، الرياض 
 .، تونس ، الدار التونسية للنشرالفكر التربوي عند العرب: )١٩٨٥(، البشير الزيبي، إبراهيم النجار -٦٧
، الـدار العالميـة    أزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسـالمية ) : ١٩٨١(لول راغب النجار ، زغ -٦٨

 .للكتاب اإلسالمي ، الرياض 
 .، دار الفكر، دمشقصول التربية اإلسالمية وأساليبهاأ: )١٩٨٢(النحالوي، عبد الرحمن  -٦٩
المبـادئ  اإلصالح التربوي واالجتماعي والسياسي من خالل ) : ١٩٨٨(النحالوي ، عبد الرحمن  -٧٠

 .، المكتب اإلسالمي ، بيروت  السبكيواالتجاهات التربوية عند التاج 
، دار الفكر العربي ، القاهرة  ٢، ج بحوث في التربية اإلسـالمية ) : ١٩٨٤(النقيب ، عبد الرحمن  -٧١

. 
، دار إحيـاء   شرح النووي على صـحيح مسـلم  ) : ١٩٦٨(النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف  -٧٢

 .بيروت  التراث العربي ،
، المؤسسة المصرية للنشر والتأليف  ٤، ج نهاية األرب في فنون األدب) : ت.ب(النووي ، شهاب  -٧٣

 .والترجمة والطباعة ، القاهرة 
 .، دار الوفاء ، المنصورة  التربية المهنية والحرفية) : ١٩٩٩(الهنيدي ، جمال  -٧٤
إلسـالمي الزرنـوجي وتطبيقاتـه    الفكر التربوي عند برهان ا" ) : ١٩٩٠(الوحيدي ، أحمد عياد  -٧٥

 .، كلية التربية ، الجامعة األردنية  رسالة ماجستير، " التربوية 
 .، القاهرة  المعجم الوسيط) : ١٩٧٢(أنيس ، إبراهيم منتصر عبد الحليم  -٧٦
 . بناء القدرات البشرية في التعليم) : ٢٠٠٢(تقرير التنمية العربية اإلنسانية  -٧٧
 .، دار الكتاب العربي ، بيروت  تفسير الواضحال) : ١٩٨٢(حجازي ، محمد  -٧٨
 .، المكتب اإلسالمي ، بيروت رؤية منهجية في التغيير) : ١٩٩٥(حسنة ، عمر عبيد  -٧٩
، الـدار العالميـة للكتـاب     مراجعات في الفكر والدعوة والحركـة ) : ١٩٩٢(حسنة ، عمر عبيد  -٨٠

 .اإلسالمي ، الرياض 
 .، دار الفكر العربي  عدادهاختيار المعلم وإ) : ١٩٩٦(راشد ، علي  -٨١
 .، دار الفكر العربي، القاهرة١، جالمعلم الناجح ومهاراته األساسية: )١٩٩٣(راشد، علي  -٨٢
 .، شخصيات ونصوص ، مكتبة كوميت ، القاهرة  مع تراثنا العربي) : ١٩٩٩(رجب ، مصطفى  -٨٣
، عـالم   وتطبيقاتهأهدافه أسسه أساليبه تقويم نتائجه  –التدريس ) : ١٩٨٤(ريان ، فكري حسن  -٨٤

 .الكتب ، القاهرة 
، دار الكتب  عادة في موضوعات العلومسمفتاح السيادة ومصباح ال) : ١٩٦٨(زادة ، طاش كبرى  -٨٥

 .العربية ، القاهرة 
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الـدار العربيـة للكتـاب،     مكتبـة  ،والتطبيق النظرية بين الدراسية المناهج :)٢٠٠٣( حسن ،شحاتة -٨٦
 .القاهرة

 .، دار الفكر العربي ، القاهرة  إدارة الصف المدرسي) : ١٩٩٥(هدى شفشق محمود ، الناشف ،  -٨٧
 .، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة  المجتمع اإلسالمي) : ١٩٦٧(شلبي ، أحمد  -٨٨
، الفكر التربوي عند ابن المقفع والجاحظ وعبد الحميد الكاتب) : ١٩٨٦(شمس الدين ، عبد األمير  -٨٩

 .دار إقرأ ، بيروت 
 .، دار إقرأ ، بيروت الفكر التربوي عند الغزالي) : ١٩٨٦(بد األمير شمس الدين، ع -٩٠
، كليـة التربيـة ،    رسالة ماجسـتير ، " الفكر التربوي عند الشوكاني ) : " ١٩٨٩(صالح ، معين  -٩١

 .جامعة أم القرى 
 .، دار النهضة العربية ، القاهرة ةالجودة الشامل) : ٢٠٠٦(طعيمة ، رشدي وآخرون  -٩٢
، مكتب التربية العربي  فن التعليم عند بدر الدين ابن جماعة) : ١٩٨٥(سن إبراهيم عبد العال ، ح -٩٣

 .لدول الخليج ، الرياض 
،  أفضل طرق المذاكرة وتنمية مهارات السرعة فـي القـراءة  ) : ١٩٩٦(عثمان ، أحمد عزمي  -٩٤

 .مطابع األهرام التجارية ، مصر 
 .، دار البيارق، عمانتربوية في اإلسالمدة واإلدارة الالقيا: )٢٠٠١(عبيدات، زاهر الدين  -٩٥
 .، دار الفكر العربي ، القاهرة  اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي) : ١٩٩١(علي ، سعيد إسماعيل  -٩٦
، تصـدر   مجلة المسلم المعاصر" أهداف المدارس اإلسالمية ) : " ١٩٩٢(علي ، سعيد إسماعيل  -٩٧

 ) .٦٣(اإلسالمي ، العدد  عن مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر
 .، مكتبة وهبة ، القاهرة  نظرات في التربية اإلسالمية) : ١٩٩٩(علي ، سعيد إسماعيل  -٩٨
 .، دار الشروق ، األردن إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية) : ٢٠٠٤(، صالح عليمات -٩٩

 .ر االعتصام ، القاهرة ، دا من أعالم اإلسالم) : ١٩٨٢(عويس ، عبد الحليم ، عاشور ، مصطفى  -١٠٠
 .، دار الشروق ، بيروت  تفسير في ظالل القرآن) : ١٩٨٠(قطب ، سيد  -١٠١
 .، دار الثقافة ، الدوحة دراسات في أصول التربية) : ١٩٨٩(قمبر ، محمد وآخرون  -١٠٢
١٠٣- Kyriacou.cteach/strees and Burntouns. An International, Review, 

Educational research, 24, 1987, P. 146-150. . 
 . ٢٧/٦/٢٠٠٧،  شبكة المشكاة اإلسالمية" إتقان العمل غرة اإلحسان : " محجوب ، عباس  -١٠٤
الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي ودورهما فـي محتـوى   ) : " ١٩٩٢(مدكور ، علي أحمد  -١٠٥

 .رة ، القاه) ٧(، رابطة التربية الحديثة ، مج  مجلة دراسات تربوية، " المناهج التربوية 
 .، بيروت، النهضة العربيةميمنهج التربية في التصور اإلسال: )١٩٩٠(، علي أحمد مدكور -١٠٦
 .لمكرمة، مكة ا، مكتبة المنارةكالت تربوية في البالد اإلسالميةمش: )١٩٩١(، عباس مدني -١٠٧
، دار إحيـاء  ) محمد فؤاد عبد الباقي(، تحقيق  صحيح مسلم) : ت.ب(مسلم ، الحجاج أبو الحسن  -١٠٨

 .اث العربي ، بيروت التر
 .، دار الدعوة ، تركيا  ١، ج المعجم الوسيط) : ١٩٨٩(مصطفى ، إبراهيم وآخرون  -١٠٩
 المـريخ،  دار ،المعاصـر  اإلداري الفكـر  ضـوء  فـي  المدرسية اإلدارة :)٢٠٠٢( صالح ،مصطفى -١١٠

 .السعودية
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 ٤٩

 .، دار عمار ، عمان  أسس التربية) : ١٩٨٩(ناصر ، إبراهيم  -١١١
 .، دار عمار ، عمان  مقدمة في التربية) : ١٩٩٦(ناصر ، إبراهيم  -١١٢
، العـدد   رسالة الخليج العربي، " معايير تمهين التعليم ) : " ١٩٩٢(نور الدين ، محمد عبد الجواد  -١١٣

 .، الرياض ) ٤٣(
 .، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان اإلدارة الصفية) : ٢٠٠٣(هارون، رمزي فتحي  -١١٤
 .، دار عالم الكتب، الرياضالتوجيه واإلرشاد في التربية اإلسالميةأساليب : )١٩٩٩(، مقداد يالجن -١١٥
، وآثارهـا علـى النجـاح     األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم والمتعلم) : ١٩٩٦(يالجن ، مقداد  -١١٦

 .والتقدم العلمي ، دار عالم الكتب ، الرياض 
  .الرياض ، دار الهدى ،  أهداف التربية اإلسالمية) : ١٩٨٩(يالجن ، مقداد  -١١٧
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