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 الرحمن إبراهيم حمد الغنطوسيعبد.د.م.أ                                                   
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 المستخمص

اإلدارة أمر حتمي في أي مجتمع إنساني ولكؿ أنواع التنظيمات والجماعات ميما يعد 
اختمفت أشكاليا . فالجيد الجماعي ال يتـ إال بيا وال يتحقؽ التعاوف الكامؿ بيف األفراد إال مف 

اإلدارة بمفيوميا ىي استخداـ الموارد المتاحة و  .وال يتـ تمبية حاجات األفراد إال بواسطتيا ،خبلليا
ـ لتحقيؽ أىداؼ بكفاءة وفاعمية عف طريؽ التخطيط, والتنظيـ, والتوجيو, والمراقبة, والتقيي

 ،تحقيؽ متطمبات االدارة الناجحةالرجؿ المناسب لاضافة الى اختيار  ،الجماعات أو المؤسسات
وفي العممية التربوية ىنالؾ ضرورة كبيرة لعممية االدارة مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ المنشودة، 

وال يتـ تمبية  ،مف خبلليابيف األفراد إال وال يتحقؽ التعاوف الكامؿ  فالجيد الجماعي ال يتـ إال بيا
لمحياة اإلنسانية  العممية التعميمية  منيج متكامؿ ونظاـ شامؿكوف حاجات األفراد إال بواسطتيا 

 . وتوصؿ الباحثاف مف خبلؿ بحثيما الحالي الى عدة نتائح اىما ما ياتي: دينيا ودنيويا
  األخرى النفسية والعوامؿ لمتبلميذ المدرسية الدرجات بيف االلتزاـ بعدـ الربط .ٔ
  دراسياً  المتخمفيف لمتبلميذ األساسية الحاجات بإشباع االىتماـ .ٕ
 فروؽ ىي بينيـ الموجودة الفروؽ أف بمعنى اإلبداعية، القدرات في متفاوتوف الطبلب .ٖ

 لصفة بالنسبة الطبلب يتوزع وعميو، كيفية، ال كمية فروؽ أو النوع، في ال الدرجة في
 .طبيعياً  توزيعاً  اإلبداع

 لدى اإلبداعية القدرات وتنشط تفجر بطرؽ لتصاغ الدراسية المناىج وتطوير تعديؿ .ٗ
 .الطبلب
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Abstract 

Management is imperative in any human society and for all kinds of 

organizations and groups, whatever their different forms. The collective 

effort can not be achieved except through full cooperation between 

individuals, and only the needs of individuals are met. The management 

in its concept is to use the available resources efficiently and effectively 

through planning, organizing, directing, monitoring, and evaluating to 

achieve the objectives of groups or institutions, in addition to selecting 

the right man to achieve the requirements of successful management. In 

the educational process there is a great need for the management process 

to achieve the desired goals. And the full cooperation between 

individuals can be achieved only through them, and the needs of 

individuals are met only through the fact that the educational process is 

an integrated approach and a comprehensive system of human life, 

religious and secular. The researchers reached, through their current 

research, several results, whichever comes as follows: 

1 . Commitment not to link school grades to students and other 

psychological factors 

2 . Pay attention to satisfy the basic needs of students who are retarded 

3 . Students vary in creative abilities, meaning that the differences 

between them are differences in degree, not in type, or quantitative 

differences, not how, and therefore, students are distributed for the nature 

of creativity natural distribution. 

4 . Modification and development of the curriculum to be formulated in 

ways that explode and activate the creative abilities of students 

  

 المقدمة
الحمد هلل كثيرًا وصمى اهلل عمى عبده ورسولو وخاتـ أنبيائو بكرًة وأصيبًل وسمـ تسميمًا 
وعمى آلو الطيبيف المباركيف الخيرة األمجاد ، وسمـ تسميما يغمب التعداد، ويبقى عمى مر 
 اآلباد.وأصحابو ومف اىتدى بيداه إلى يوـ الديف  أما بعد:  فقد جاء اإلسبلـ بتعاليمو التربوية
السمحة ،ونيجو السديد ، ومبادئو القويمة ، ومقاصده العظيمة ، ليحفظ لمناس دينيـ ، ويوفر 
كرامتيـ وأمنيـ  ، ويصوف ليـ حقوقيـ وضروراتيـ ، ويرشدىـ إلى ما ينفعيـ في دينيـ ودنياىـ  

يكوف ، فكاف لزاما أف تتضافر الجيود لممدافعة والقضاء عمى جميع المفاىيـ الخاطئة  ، وقد ال 
مستغربًا أف نجد الكثير مف  يعتقدوف بعدـ ووجود اإلدارة التربوية في نظاـ التعميـ تعد  كواقع 
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محسوس في الوقت الحاضر، وذلؾ ألسباب عديدة ليس ىذا مجاؿ ذكرىا ، و أف الكبلـ عف 
فإف اإلدارة التعميمية  ال يمكف  أف يكوف كبلمًا تاريخيًا فقط، ولتصحيح ىذا التصور الخاطئ، 

ىذا المقاؿ ييدؼ إلى بياف  معنى اإلدارة التربوية، وتوضيح صورىا  في الفكر والغاية والوسيمة 
.وسبب اختيار الموضوع :أسباب الفيـ الخاطئ عف اإلدارة التربوية في المجتمع , ومما ال شؾ 

نو في إنجاز فيو أف التنظيـ في الحياة البشرية حاجة ممحة , وترتيب أوراؽ اإلنساف المبعثرة تعي
ما يخطط لو , و اإلدارة في حسنيا أو سوئيا مؤثر في التحصيؿ , و النفس اإلنسانية بطبعيا 
تميؿ لمترتيب ولكنيا كثيرًا ما تجيؿ كيؼ تتوصؿ إليو , و اإلدارة السميمة توفر عمى اإلنساف 

طيط, وما وقتو وتطور لو عممو , وتحقؽ لو طموحاتو وآمالو, فما أجمؿ األعماؿ محكمة التخ
أروع ثمارىا الطيبة, وحري بنا نحف خير أمة أخرجت لمناس أف نكوف عمى مستوى عاٍؿ مف 

لذا اقتضت طبيعة  التنظيـ والقيادة, لنناؿ شرؼ السيادة, ويقتدي بنا اآلخروف ونكوف ليـ رواد.
وألف مطالب , وقع األوؿ قي بياف مفيوـ اإلدارة الحديثة والوقت ,   ستةالبحث أف يقسـ إلى 

الوقت في مفيومو المجرد ىو شيء ثميف يتحكـ في جميع أعمالنا ويقسميا بيف العمؿ والراحة , 
ومفيوـ الوقت في اإلدارة الحديثة يتمثؿ في توفير واستغبلؿ وقت العمؿ الرسمي لمتركيز عمى 

يـ النشاطات التي تجعؿ مف المدير قائدا فعاال ومف المدرسيف  منجزيف لؤلعماؿ المطموبة من
خبلص وأمانة لكي تعـ فائدة عمميـ وتنفع المجتمع كمو , وكاف المطمب الثاني  يبكفا ة  عالية وا 

المطمب  الثالث :نظـ التعميـ وعبلقتيا بالحالة العممية  ٓ: اإلدارة التربوية والتخطيط ,وجاء 
 ربوية والتعميميةوبينا في المطمب الرابع  : داللة القرآف عمى سماحة اإلسبلـ وسماتو التوالتقنية 

المطمب وجاء  األخير  وبينا في  المطمب الخامس :  ليكشؼ اإلنساف ركيزة التطور وىدفو
صبلح أخطائو: .وبما أننا نبتغي  الوصوؿ إلى السادس  : الرؤية العممية  لمنظاـ التعميمي وا 

بوؿ ضمائر الناس لكي يقتنعوا عف صدؽ بما نعرضو عمييـ فإف العوائؽ التي تصدىـ عف ق
الببلغ ينبغي إزالتيا ليصفو المنيؿ ويتضح أماميـ المشرب ويستبيف السبيؿ باألمور الثبلثة : 

 نافييا القوؿ عف  أىـ النتائج التي توصم ناالحكمة والوسطية واالعتداؿ  وأما الخاتمة فقد أوجز 
 .إلييا في البحث.والحمد هلل في البدء والختاـ 

 لتربوية الحديثة والوقتالمطمب األول : مفهوم اإلدارة ا
لقد اقتضت حاجة اإلنساف المشاركة مع أخيو اإلنساف في العمؿ سوية لسد حاجاتيـ المختمفة , 
كما اقتضت ضرورة التنسيؽ بيف جيودىـ لموصوؿ إلى األىداؼ التي يروموف لتحقيقيا ,ولقد 
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كثرت وتعددت تعريفات اإلدارة , ويعرفيا كثير مف الباحثيف  عمى أنيا " عممية تنظيـ تتكامؿ 
الجيود لتنظيـ الموارد البشرية والمادية نحو ىدؼ معيف أو ىدؼ مشترؾ " , ويذكر  تعريؼ  فييا

آخر لئلدارة عرفو كيمبوؿ عمى النحو التالي " تشتمؿ اإلدارة عمى جميع الواجبات والوظائؼ ذات 
ر العبلقة بإنشاء المشروع وتمويمو وسياساتو الرئيسية وتوفير كؿ المعدات البلزمة ووضع اإلطا

التنظيمي العاـ الذي سيعمؿ ضمنو واختيار موظفيو الرئيسييف " . فاإلدارة وفقا ليذا التعريؼ 
تشمؿ خمس عناصر ميمة ىي ) التمويؿ ورسـ السياسات والتنظيـ وتوفير المعدات واختيار 
األفراد ( . ويرى ) زويمؼ ( بأنو يمكف القوؿ " أف اإلدارة أمر حتمي في أي مجتمع إنساني 

وال (ٔ)أنواع التنظيمات والجماعات ميما اختمفت أشكاليا . فالجيد الجماعي ال يتـ إال بيا  ولكؿ
يتحقؽ التعاوف الكامؿ بيف األفراد إال مف خبلليا , وال يتـ تمبية حاجات األفراد إال بواسطتيا " إف 

فيو مف ثوابت ديف العممية التعميمية  منيج متكامؿ ونظاـ شامؿ لمحياة اإلنسانية دينيا ودنيويا , 
وكمفو بتبميغو  -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل تعالى الذي أوحى بتعاليمو السمحاء إلى الرسوؿ محمد 

لمناس كافة ودعوتيـ إليو مف خبلؿ القرآف الكريـ ,  اإلدارة بمفيوميا ىي استخداـ الموارد 
اقبة, والتقييـ لتحقيؽ أىداؼ المتاحة بكفاءة وفاعمية عف طريؽ التخطيط, والتنظيـ, والتوجيو, والمر 

الجماعات أو المؤسسات , واإلدارة أيضًا: ىي حالة مف العمؿ المنظـ المتكامؿ, الذي يحقؽ 
واإلدارة: أف يكوف لممجموعة أىدافًا , وخططًا, وكادرًا ينّفذ. (ٕ)األىداؼ التي رصدىا المسئولوف.

موارد , الكفاءة, الفاعمية, األىداؼ  وعناصر اإلدارة حسب التعريفات أعبله تتمخص بما يمي : ال
وىي العناصر التي تشكؿ أساسيات العمؿ اإلداري , ومنيا نستطيع أف نمّيز تشابيا منسجمًا بيف 
مفيومّي اإلدارة و العمؿ الجماعي.ومفيوـ العمؿ الجماعي: ىو التقاء مجموعة مف األفراد عمى 

يؿ الييكمة وبرمجة الخطط التنفيذية, ومراقبة أىداؼ واضحة واتفاؽ وترتيب األدوار الداخمية لتشك
العمؿ واالحتياجات, إلى جانب تقييـ لتقويـ التحصيؿ ولكؿ إدارة قيادة, والقيادة: ىي عممية 
تحريؾ مجموعة مف الناس باتجاه محدد ومخطط وذلؾ بتحفيزىـ عمى العمؿ باختيارىـ.والمدير: 

ًا لمفوضى ,.ال بد أف تخضع المياـ التي تقـو ىو المشرؼ عمى تنفيذ الوظائؼ اإلدارية. وتجّنب
عمى ثبلث اختبارات لتحدد المياـ التي تقوـ بيا  -لكي تسيطر عمى وقتؾ بطريقة سميمة -بيا 

والتي تفوضيا والتي ال تقـو بيا أصبًل وىي اختبار الضرورة: تأكد مف مدى أىمية وضرورة ىذه 
مبلئمة: بعد اختيار المياـ الضرورية؛ عميؾ أف الميمة، وال يكفي فقط أنيا ممتعة  واختبار ال

تحدد الرجؿ المناسب ليا، وقد يكوف ليس أنت., واختيار الكفاءة: بعد اختيار المياـ الضرورية 
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والرجؿ المناسب ليا، يمي ذلؾ اختيار األسموب األمثؿ ألدائيا. أىمية الوقت لئلدارة التربوية 
درسية مف قدرة العامميف عمى تحقيؽ االستفادة المثمى مف تتضح أىمية الوقت لئلدارة التربوية الم

الوقت المتاح لمعمؿ المدرسي، واالستفادة مف ىذا الوقت في تنفيذ المنيج المدرسي بكؿ أنشطتو 
المختمفة في الوقت المحدد لو. كذلؾ تتضح ىذه األىمية في استغبلؿ جميع العامميف بالمدرسة 

اح فيما يفيد الجميع ويحقؽ األىداؼ المدرسية التي وجدت مف والطبلب الدارسيف بيا لموقت المت
أجميا المدرسة، وال تقتصر أىمية الوقت عمى االستفادة مف المدرسة خبلؿ وقت الدواـ الرسمي 
بؿ تمتد لتشمؿ قدرة اإلدارة المدرسية فيما يتعمؽ بوقت الفراغ الذي يمكف أف يستغؿ لصالح 

وتتمثؿ (ٖ)تمعية المفيدة لكؿ مف الطالب والبيئة التي يعيش بيا.األنشطة الترفييية واألنشطة المج
أيضًا أىمية استغبلؿ الوقت أماـ اإلدارة المدرسية باعتباره نموذجًا تعميميًا تقدمو لمنشء الصغير 
كمثاؿ يحتذى مف قبؿ الطالب في االستفادة مف الوقت في حياتو الشخصية ومف أساليب تطبيؽ 

 نراىا  ما يمي: مفيوـ أىمية الوقت كما
 ػػ احتراـ الوقت والقدرة عمى تثمينو. ٔ
 ػػ التبكير في الحضور لممدرسة والخروج بعد مغادرة جميع العامميف بالمدرسة. ٕ
ػػ االستفادة مف وقت الدواـ المدرسي وذلؾ بوضع جدوؿ زمني ألعماؿ المدرسة اليومية  ٖ

 واألسبوعية والشيرية ونياية الفصؿ الدراسي.
 جاز األعماؿ األكثر أىمية أواًل حسب قاعدة: األىـ فالميـ.ػ إن ٗ
 ػػ وضع جدوؿ زمني لخطة العمؿ يساعد في تنفيذىا بالشكؿ المطموب. ٘
 ػػ تقسيـ المعمـ لممنيج المدرسي وأنشطتو المصاحبة زمنيًا عمى مدى شيور السنة الدراسية. ٙ
 الحصة.ػػ حث المعمميف عمى توزيع أنشطة الدرس عمى زمف  ٚ
 ػػ تحديد أوقات زمنية لبلجتماعات المدرسية المختمفة. ٛ
 ػػ وضع جدوؿ أعماؿ يعرض عمى األعضاء قبؿ االجتماع بفترة زمنية مناسبة. ٜ

ػػ تقسيـ العمؿ اليومي لئلدارة المدرسية بما يكفؿ التوزيع الصحيح لموقت المتاح أما واجبات  ٓٔ
 مى اآلخر.اإلدارة المدرسية بحيث ال يطغى جانب ع

ػػ جدولة المواعيد التي تتعمؽ بالمقاببلت الخاصة واستقباؿ الضيوؼ في أثناء اليـو  ٔٔ
 (ٗ)المدرسي.

 



الحادي عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

ٖٛٗ 

 المطمب الثاني : اإلدارة التربوية والتخطيط 
التخطيط ىو وضع تصورًا مستقبميًا لما تريد تحقيقو في عممؾ، وضع خطة مستقبمية لمواجية 

أمورؾ. وحفاظًا عمى ديناميكية الوقت والجيد وال بد مف أتباع الظروؼ؛ لتبقى مسيطرًا عمى 
واضح ودقيؽ لجزئيات اإلدارة وعمى قمتيا  التخطيط: وىي عممية اجتماع األفكار والعقوؿ عمى 
تحديد الغايات وتوقع المستقبؿ ليا, إلى جانب وضع تصور تفصيمي لمسبؿ والوسائؿ 

خطط ليا بنجاح كبير, التخطيط االستراتيجي: وىو واالحتياجات المطموبة إلنياء األعماؿ الم
التخطيط بعيد المدى, بو تبيف الجماعة أىدافيا وقيميا وتطمعاتيا وىي غالبًا تحددىا رؤية 
المؤسسة أو بما يعرؼ وثيقة الجماعة اإلستراتيجية التي تمـز حينما تدخؿ المجموعة معترؾ 

وخطوطيا المرسومة و التي تميزىا عف غيرىا  التنافس في المجتمع فتعمف لآلخريف عف توجياتيا
مف الجماعات.لذا تعتبر إدارة الوقت مف العمميات اإلدارية التي ال يمكف االستغناء عنيا، 
خصوصًا في مجاؿ التحميؿ والتخطيط، وتعتمد إدارة الوقت عمى عدة عوامؿ، وعندما تسيطر 

دارة السميمة لموقت.وفي ظؿ الظروؼ عمى ىذه العوامؿ؛ سوؼ تزيد مف فاعميتؾ وكفاءتؾ في اإل
والمتغيرات لف يستطيع أحد أف يتحكـ في وقتو تحكمًا كامبًل؛ لذا عميؾ بداية أف تحدد الوقت 
المتوفر لديؾ والذي تتحكـ أنت فيو ، كما نتفؽ أف كؿ إنساف لديو درجة مف السيطرة عمى وقتو 

ع برامجؾ وخططؾ؛ لتحقؽ تختمؼ عف اآلخر، الميـ: احرص عمى الوقت المتاح لؾ، وض
أىدافؾ وطموحاتؾ و االطبلع واإللماـ بما يجري ىما سبلحاف يجب التسمح بيما في عصر 
مميء بالمعرفة والمتغيرات، وكمما أصبح لديؾ متسع مف الوقت استطعت متابعة الجديد مف 

ياتؾ المعارؼ والميارات ويحدد عمماء اإلدارة والتخطيط صفات معينة لميدؼ الذي تضعو لح
 منيا:

 أف يكوف اليدؼ واضًحا غير مبيـ أو زائفًا. -
 أف ُيقاس أو يسيؿ قياسو ويمكف أف تحدده بشكؿ واقعي. -
 أف يكوف تحديِّا يمكف تحقيقو وليس مستحيبًل. -
 أف يرتبط ببرنامج زمني محدَّد في وقت محدد. -
 أف يرتبط اليدؼ بموضوع واحد. -
 شاط وقتي.أف يرتبط اليدؼ بنتيجة وليس بن -
 (٘)أف يكوف اليدؼ مشروًعا. -
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مف خبلؿ ترتيب األولويات وفؽ أىميتيا، وما يساعد عمى  تحقيؽ ىذا اليدؼ ,  ويفضؿ 
الكثيروف مف عمماء التخطيط والتنمية البشرية الخطة األسبوعية ألنيا تعطي مدى مناسب 

الوقت، أما الخطة  لمتحرؾ مف أجؿ اإلنجاز، فالخطة اليومية ال تكوف محكمة بحيث توفر
األسبوعية فتتيح  التعديؿ والتغيير والتحكـ الكامؿ عمى مدار األياـ السبعة التي يضميا األسبوع، 
ويمكف ترحيؿ أعماؿ يوـ ما إلى يـو آخر بمرونة وبساطة، وىي كخطة عمؿ أفضؿ مف الشيرية 

ا يعني في النياية العجز ألف األخيرة مداىا كبير قد يسبب تراكمات األعماؿ المراد إتماميا، مم
عف إتماـ المياـ المطموبة.ينبغي أف تعطي اإلدارة اىتمامًا خاصًا لمطمبة النجباء ، مف خبلؿ 

ورعايتيـ ،حتى يكوف المعمـ عمى درجٍة جيدة مف الثقافة  -في دورات خاصة  -تدريب المعمميف 
معموماتو وثقافتو عف خصائص  والوعي واإليماف بأىمية النجيب ، قادرًا عمى اكتشافو بناًء عمى

النجباء وسماتيـ ... فالنجباء في المجتمع قمة ، كما جاء في الحديث الشريؼ الذي رواه مسمـ 
 -في كتاب فضائؿ الصحابة :" تجدوف الناس كإبؿ مائة ال يجد الرجؿ فييا راحمة *كما يستحب 

الذيف يتغيبوف بسبب  -باءتوفير حجرة مناسبة لرعاية أطفاؿ األميات أو اآل -قدر المستطاع
فيتعمموف القرآف، أو يستمعوف لمقصص النبوي ، أو القرآني، أو لقصص أخرى ىادفة ،  -أطفاليـ

أو ُينشدوف أناشيد ىادفة ، وَيقضوف أوقاتًا ممتعة ومفيدة ، مما يجعميـ فيما بعد طبلبًا في 
يف عمى أبنائيـ ، مما يعينيـ حمقات الكبار، باإلضافة إلى أف ىذا يجعؿ اآلباء واألميات مطمئن

عمى االستمرار في حضور الحمقات *وعمى اإلدارة تكميؼ موظؼ بمتابعة السؤاؿ عف الدارس 
إلشعاره بأنو ميـ وأف الدار تتمنى لو أف يكوف  -بعد سؤاؿ معممو الخاص عنو  -الذي يتغيب 

 -نجباء، فإذا لمست اإلدارة مع زمبلئو بالحمقة، وتقديـ العوف لو،قدر المستطاع .أما المعمموف ال
في أحدىـ حبًا حقيقيًا لتعميـ التجويد، وِصدقًا في  -مف خبلؿ المتابعة واإلشراؼ عمى الحمقات 

دؽ سوؼ  النية ، فبل ينبغي أف تفرط فيو ميما تُكف األسباب ، ألف ىذا الحب ، وىذا الصِّ
عاية الطبلب النجباء، كذلؾ ينتقبلف بالتدريج، وبشكؿ طبيعي إلى الدارسيف ...وكما ينبغي ر 

ينبغي رعاية وتشجيع المعمميف النجباء .كما ينبغي لئلدارة تجاه المعمميف :أف تربط المعمـ دائما 
بأمر ميـ أال وىو اإلخبلص هلل ،وانتظار األجر منو سبحانو وتعالى و أف تشجع المعمميف، و 

جانبو في جميع الظروؼ.أف  تشكرىـ، و تدعو ليـ.كذلؾ  أف تخالط معمـ المادة  وتقؼ إلى
تشجع المعمميف عمى نقؿ تجاربيـ لبعضيـ البعض لتعـ الفائدة، بكتابتيا ووضعيا في سجؿ 
يستفيد منو جميع المعمميف الحالييف و المستقبمييف ، مف ذلؾ مثبًل :تجربة في معالجة تسرُّب 
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تنشيط طالب في طالب مف الدرس، تجربة ناجحة في تفعيؿ دور ولي أمر، تجربة ناجحة في 
حفظو، تجربة ناجحة في تعميـ الكبار... وىكذا يكتب كؿ منيـ تجاربو، ثـ يؤتى بيا إلى اإلدارة 
ويتـ التنسيؽ بينيا بعد اختيار المناسب منيا وتوضع في ممفات ُييدى منيا نسخة لكؿ معمـ، 

 (ٙ)وبذلؾ يجد لكؿ مشكمة حبًل، ولكؿ موقؼ شبيياً 
ختيار منيج التدريس : مع األخذ في االعتبار أف ىذا المنيج ينبغي أف والبد أف ُتحسف اإلدارة ا

 يتغير و يتطور وفقا لنجاحو أو فشمو عند التطبيؽ وفي الخطوات العممية التالية :
تحصيف الذات بالتربية اإلسبلمية الصحيحة والسميمة لمفرد واألسرة، والطفؿ بالخصوص ألنو  -ٔ

قوة واليزيمة بحسب التنشئة التي يتمقاىا في وسطو مف حب رجؿ المستقبؿ والحامؿ لبذور ال
 الوطف 

بناء استراتيجية ثقافية إسبلمية قوية وراشدة وفعالة تقدـ اإلسبلـ لمبشرية عمى أنو البديؿ  -ٕ
 والخبلص الوحيد مف محف العولمة المادية، وتوضيح حقيقة األنموذج الحضاري اإلسبلمي.

عنى بتقديـ الصورة الحقيقية لئلسبلـ باعتباره ىداية لمبشرية، وضع قاعدة إلعبلـ إسبلمي ي -ٖ
 وكشؼ عورات الحضارة الغربية المادية وبياف نواقصيا ومخاطرىا عمى الجنس البشري.

إنشاء سوؽ اقتصادية بيف دوؿ العالـ اإلسبلمي لتبادؿ المنافع والسمع بما يحقؽ التعامؿ بيف  -ٗ
 يف شعوب العالـ اإلسبلمي، دوف االنغبلؽ عف بقية العالـ.االقتصاديات اإلسبلمية والتكافؿ ب

تشجيع العمـ والمعرفة والبحث عف الخبرات وتوظيفيا التوظيؼ الناجح لتحقيؽ االكتفاء  -٘
 الذاتي لشعوب العالـ اإلسبلمي مف الغذاء والدواء.

 ٚىذا المجاؿ. ترشيد االستيبلؾ والتوعية بذلؾ واإللحاح عمى القيـ اإلسبلمية الواضحة في -ٙ
بيذه المفاىيـ  نحو التفاعؿ بيف الحضارات والتبلقح بيف الثقافات والمقارنة بيف األنساؽ الفكرية، 
والتعاوف والتساند والتكامؿ والتعارؼ بيف األمـ والشعوب، ويرعى العالـ منتدى حضارات بينيا 

تتميز بيا، ومصالح وطنية مساحات كبيرة مف المشترؾ اإلنساني العاـ، ولكؿ منيا ىوية ثقافية 
وقومية وحضارية واقتصادية وأمنية البد مف مراعاتيا في إطار توازف المصالح، وليس توازف 

[، ذلؾ ىو ٗالقوى بيف األمـ والحضارات.فالناس في سعييـ شتى )إف سعيكـ لشتى( ]الميؿ:
قاعدة والقانوف، ويؤمف المفيوـ اإلسبلمي لمعالمية: نزوع عالمي يرى التعدد والتنوع واالختبلؼ ال

أف التفاعؿ ىو الوسط العدؿ بيف العولمة وبيف التبعية، فتصبح الصورة الحضارية لمعالـ ىي 
صورة منتدى الحضارات.ويتميز المفيوـ اإلسبلمي لمعالمية عف نظيره الغربي ليس فقط في وقتنا 
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نما منذ فجر الحضارة األوروبية الغربية، فالنزعة المركزي ة لصيقة بالنموذج الحضاري الراىف، وا 
الغربي منذ العصر الروماني الذي رأى أصحابو أف اإلنساف ىو الروماني الحر وحده، وما عداه 
برابرة، وأف ما يتديف بو الروماني ىو الديف الوحيد، وما عداه واجب االستئصاؿ، ثـ واصمت ىذه 

لغرب لؤلمـ والببلد النزعة المركزية الغربية صراعيا مع اآلخر طواؿ عصر استعمار ا
والحضارات غير الغربية، وتـ ىذا الصراع واالستئصاؿ عمى مختمؼ الصعد والمياديف والجبيات 
مكاناتيا وقودا  بتحويؿ العالـ إلى ىامش لؤلمف األوروبي الغربي، وتسخير الشعوب المستعمرة وا 

عندما تجعؿ  ٛيـ.في ىذه الحروب االستعمارية، كما كاف الروماف  في النظاـ العالمي القد
المنظمات الدولية واإلقميمية ىيئات موظفة لخدمة مركز الزعامة في النظاـ الدولي وىي الواليات 
المتحدة ومبررة لسياساتيا وأىدافيا وبروز مفاىيـ الديموقراطية، حقوؽ اإلنساف، التعددية 

اديات القطرية عاجزة السياسية.واالقتصاديات العمبلقة ذات التكنولوجيا العالية، جعمت االقتص
عف التأثير في العبلقات االقتصادية الدولية خاصة في ظؿ وجود الشركات متعددة 
الجنسيات.وبما أننا تعرفنا في ىذا المبحث  إلى مفيوـ العولمة ومعالـ النظاـ العالمي الجديد وقد 

وال  البحث.. وضحنا  مفيوـ اإلسبلـ وذلؾ حتى تكتمؿ المصطمحات األساسية التي يرتكز عمييا
بد مف القوؿ في البداية: بأف ربط سياسة التعميـ بالتخطيط ضروري، ويجب أف يزداد وثوقا مع 
األياـ، بحيث يقؿ فاقد التعمـ إلى حده األدنى، إف لـ يمنع تماما. ومف المفيد أف يزداد إيماننا بأف 

نيف حضارية ال يمكف إغفاليا. الفجوة التقنية، التي تفصمنا عف العالـ المتقدـ، يحكـ تجاوزىا قوا
فتحوؿ العموـ إلى تكنولوجيا، تحكميا فعالية اجتماعية، تتأثر بكؿ العوامؿ النفسية، واالقتصادية، 
السياسية، الضاغطة عمى األمة، ولف يتـ ىذا التحوؿ إال بعد مرور الوقت الحرج مف بدء األمة 

إلسبلمية تدرؾ ذلؾ، وبدأت خطوات في تكديس العمـو في عقميا الباطف.أخذت بعض أقطارنا ا
جريئة في تطوير التعميـ، نرجو أف تتموىا خطوات أخرى في المراحؿ المختمفة، حتى تستطيع 
األمة أف تتجاوز الوقت الحرج؛ لتصبح عممية تحوؿ العموـ إلى تقنية، أمرًا طبيعيًا مف غير 

 تربوية تطورت القدرات ال والتقنيةتعسؼ، وال تجاوز.أثر القدرات االقتصادية عمى الحالة العممية 
لبعض أقطارنا، بما أنعـ اهلل عمييا مف خيرات، وحباىا مف ثروات طبيعية، تطورًا كبيرًا، وصاحب 

جعمتو يعج  تعميـ ىذا التطور عدة ظواىر جديدة، جديرة بالدراسة والعناية، رغبة المجتمع في ال
واإلقباؿ عمى التعميـ التقني في حالة غير مرضية يحتاج إلى نظرة  دراساتبكؿ أنواع ال

تطور التعميـ في  مثبل  (ٜ) موضوعية؛ لمعرفة أبعاده، وتأثيره المباشر عمى مستقبؿ العمـ والتقنية
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ـ. واليوـ فإف جميع ممف ىـ في سف الخامسة عشرة وما فوقيا ٜٓٓٔأسبانيا كثيًرا منذ عاـ 
ـ.وُيمـز القانوف األسباني كؿ األطفاؿ ٜٓٓٔ% في عاـ ٓٗرنة مع نسبة يقرؤوف و يكتبوف، مقا

الذيف تتراوح أعمارىـ بيف ست وثبلث عشرة سنة بااللتحاؽ بالمدرسة. لكف الكثير مف األطفاؿ 
يترُكوف المدرسة عندما يبمغوف الرابعة عشرة. ويتناقص عدد الطبلب بدرجة كبيرة في كؿ مرحمة 

لتعميمي.ويدرس الطبلب بالمدرسة االبتدائية لفترة ثماني سنوات، ولثبلث تالية أعمى في السمـ ا
سنوات في المدرسة الثانوية. والبد ليـ مف قضاء سنة إضافية لدراسة خاصة قبؿ التحاقيـ 
بالجامعة. وتدير الحكومة معظـ المدارس االبتدائية والثانوية. لكف ىناؾ مدارس كاثوليكية أيًضا، 

جامعة يدرس  ٖٓينية في المراحؿ االبتدائية والثانوية. وفي أسبانيا حوالي ومدارس خاصة غير د
  (ٓٔ) طالب ٓٓٓ,ٓٓٚبيا أكثر مف 

 المطمب  الثالث :نظم التعميم وعالقتها بالحالة العممية والتقنية
إف مف الحؽ أف نقرر: أف التعميـ نشأ في أقطار العالـ اإلسبلمي كافة، و كاف التعميـ  فييا ىو 

االرتكاز لباقي أنواع الميف؛ وقد تطور التعميـ  مف حيث مناىجو، في شتى أقطار العالـ نقطة 
عمى كؿ حاؿ يشكؿ الحياة  -اإلسبلمي، فعبل مرة وسط، وىبط أخرى وتأخر، ولكنو استمر 

العامة لممسمميف، حتى دقت نواقيس الحضارة األوروبية، وجمبت معيا بخيميا ورجميا العمـ 
ر المسمموف بما حققو ىذا العمـ األوروبي، إال أف غالبية ديار اإلسبلـ أقبمت األوروبي، وانبي

عميو، ولـ تجد في دينيا ما يردىا عنو، واعتبروا أنيا بضاعتنا ردت إلينا، وىو عمى كؿ حاؿ 
ومف ىنا بدأ صراع صامت، بيف (ٔٔ)تراث البشرية، أدلى فيو األجداد بدلو عظيـ، فمـ ال نستعيده؟

يـ القديـ، وبيف األساليب الحديثة، واستقر الرأي في كثير مف ديار اإلسبلـ، أف تترؾ  أسموب التعم
عمى مناىجيا، ونتجاوزىا بتقديـ العمـ الحديث، بأساليبو ومناىجو في معاىد جديدة.عمى سبيؿ 
المثاؿ معاىد التعميـ الديني تفقد ازدىارىا بوقؼ تدفؽ النابييف والمتفوقيف عمييا؛ حيث اتجيت 

لغالبية منيـ إلى النوع الجديد مف التعميـ، الذي يتسـ بظاىرة جديدة، أال وىي المينية التي فقدىا ا
نظاـ التعميـ القديـ بإصراره عمى مناىج وضعت في العصور الوسطى.خذ مثبل محاوالت األزىر 

ذه، في مصر في الستينيات مف ىذا القرف الميبلدي، عندما اجتيد في تجاوز مشكمة االنفصاؿ ى
بيف النوعيف مف التعميـ، فافتتحت كميات مينية متنوعة، ال تختمؼ في شيء عف أي كمية أخرى 
مف حيث المناىج، مع إضافة منيج إسبلمي فوؽ المناىج األخرى، فجاءت التجربة ممسوخة، 
حيث كاف مف األجدى ػ في رأينا ػ ))أسممة (( مناىج العموـ االجتماعية، مف عمـ نفس، 
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اجتماع، وما إلييا بمعاصرة، وفعالية، بدال مف خمطة ))سمؾ لبف تمرىندي (( التي واقتصاد، و 
سارت عمييا األمور، والتي لـ تقؼ عند ىذا الحد، بؿ تعدتو إلى أف كميات األزىر الدينية 
التقميدية بقيت عمى حاليا دوف تطوير، مما أفقدىا كثيرًا مف حيويتيا، ومف ثـ انصراؼ الدارسيف 

ومضات عامة وسريعة، عف نظـ التعميـ، أردناىا أف تؤكد ضرورة ىدـ الحدود عنيا.تمؾ 
المصطنعة، بيف التعميـ الديني، والتعميـ المدني، وأف تكوف مدخبل لسؤاؿ ىاـ ىو: أي نوع مف 
الخريجيف نريد؟ وألي غاية اجتماعية نعدىـ؟إف ازدواجية التعميـ في العالـ العربي واإلسبلمي، 

ة النظر فييا، مف أجؿ نظاـ موحد لمتعميـ، ينبثؽ عف أحسف ما في القديـ، مشكمة يجب إعاد
وأفضؿ ما في الحديث.لقد انحصرت مناىج التعميـ القديمة في القروف األخيرة، في دراسات 
فقيية، ولغوية، ولـ تعد تدرّس في معاىد التعميـ المختمفة، أي مناىج عممية تجريبية، وأصبح 

لمجاالت، كأنو ليس تراثنا، ومف ىنا كانت الحرؼ التي نشأت في العمـ تراث أجدادنا في ىذه ا
العربي اإلسبلمي، والصناعات التي بدأت فيو، معتمدة عمى النقؿ والمحاكاة والتقميد.وحتى وقت 
احتكاكنا بالحضارة الغربية، ظممنا ال نعرؼ كيؼ نضع بذور الصناعة في ببلدنا؛ ألننا طمقنا 

حطاط ( مف العمـ التجريبي وىو ماء الحياة بالنسبة لمتقنية المعاصرة، أي أنفسنا )في عصور االن
نوع مف التعميـ يمـز لوظيفة اجتماعية معينة؟ بدال مف أف نسأؿ أنفسنا: أي وظيفة اجتماعية 
تصمح ليذا الخريج؟أي أف التعميـ في بمداننا، يجب أف يرتبط بميمة اجتماعية مطموبة، وىي 

ونوعًا. التعميـ. يتوّجو أكثر مف ثبلثة مبلييف ونصؼ المميوف طالب وطالبة  التي تحدد آفاقو كماً 
كؿ عاـ إلى المدارس والجامعات السعودية. ويعّد تطّور التعميـ العالي مف أىـ اإلنجازات 
التنموية، إذ تضـّ الببلد ثماني جامعات منيا ما ىو لمتعميـ الشامؿ )جامعة الممؾ سعود في 

لممؾ عبدالعزيز في جدة، وجامعة الممؾ فيصؿ في الدماـ، وجامعة الممؾ الرياض، وجامعة ا
خالد بأبيا( وأخرى متخّصصة إما في الدراسات اإلسبلمية واألدبية واإلنسانية بشكؿ عاـ )جامعة 
أـ القرى في مكة المكرمة، وجامعة اإلماـ محمد ابف سعود اإلسبلمية في الرياض، والجامعة 

ما في الدراسات العممية )جامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف في  اإلسبلمية في المدينة المنورة( وا 
الظيراف( إلى جانب مدينة الممؾ عبدالعزيز لمعموـ والتقنية في الرياض التي تقوـ بمياـ البحث 
العممي التطبيقي. وعدد كبير مف كميات البنات وكميات المعمميف والمعّممات والكميات التقنية 

تطور التعميـ. خبلؿ فترة االنتداب حدث تطور  (ٕٔ)مجتمع موزعة في مناطؽ مختمفة وكميات ال
% ٖفي قطاع التعميـ مف حيث النوع والكـ، فقد ازدادت مخصصات وزارة التربية والتعميـ مف 
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% في ٓٔ% في نيايتو، ثـ أصبحت مخصصات الوزارة حوالي ٛفي بداية االنتداب إلى 
ـ. ويرجع ىذا التطور إلى أف وزارة التربية والتعميـ ٜٙٗٔو ٕٖٜٔالسنوات الواقعة بيف 

)المعارؼ( باإلضافة إلى وزارتي الصحة والزراعة كانت ُتدار مف ِقبؿ العراقييف بعكس الوزارات 
األخرى كالمالية والدفاع والخارجية والداخمية والتي كانت تحت إشراؼ المستشاريف 

دد الطبلب والمدارس إال أف اتجاه التعميـ ظؿ خبلؿ البريطانييف.ورغـ الزيادة الممحوظة في ع
ـ ٜ٘ٗٔتمؾ الفترة ُمرّكًزا عمى تخريج كوادر وظيفية وأىممت الكوادر الفنية والعممية، فحتى سنة 

عداديتيف صناعيتيف فقط.وشيد قطاع التعميـ  لـ يكف في العراؽ غير إعدادية زراعية واحدة وا 
ـ كاف عدد ٕٜٔٔ-ٕٜٓٔلمعاىد العالية. ففي عاـ زيادة نسبية في عدد طبلب الكميات وا

طالًبا، ثـ ارتفع  ٘ٔٔـ أصبح ٖٖٜٔ -ٕٖٜٔطالًبا، وفي عاـ  ٘ٙالطبلب في المعاىد العالية 
طالبة. واستمرت الحكومة العراقية في  ٕٗٛطالًبا بينيـ  ٕٙٗٔـ إلى ٜٙٗٔ -ٜ٘ٗٔفي عاـ 

خصصات عالية. ومع ذلؾ فإف تطور إرساؿ البعثات العممية إلى خارج العراؽ لمحصوؿ عمى ت
التعميـ لـ يكف يسد حاجة العراؽ مف المدرسيف والمدارس. وأدى ذلؾ إلى حرماف أبناء الشعب 

ـ كانت نسبة األمية في ٜٙٗٔالعراقي مف التعميـ وخاصة في القرى واألرياؼ، فحتى عاـ 
اسعة في % مف مجموع السكاف.لكف العراؽ شيد نيضة عممية و ٜٓالعراؽ تزيد عمى 

الخمسينيات وحتى التسعينيات مف القرف العشريف، فازدادت المدارس والجامعات والمعاىد العممية 
والفنية والصناعية ونشطت الحركة العممية إلى أبعد مدى، حيث أصبح لدى العراؽ عمماء 

 مبدعوف ومخترعوف في كافة مجاالت العمـو والتكنولوجيا.
مجموع المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ التي يدرسيا الطالب في صورة مقررات دراسية .كما يدخؿ 
تحت ىذا التعريؼ كؿ نشاط ىادؼ تقدمو المؤسسة التعميمية وتنظمو وتشرؼ عميو ، وتكوف 
مسؤولة عنو ، سواء في داخميا أـ خارجيا .وعمى ىذا فإف المنيج الدراسي يتضمف خبرات 

، يتـ تصميميا تحت إشراؼ المتخصصيف إلكساب المتعمميف مجموعة مف  تربوية مفيدة
الميارات ، التي تساعد المتعمـ عمى أداء وظيفتو التعميمية والتربوية بصورة صحيحة وىادفة 
.المناىج الدراسية نظاـ تربوي متكامؿ : يقرر المتخصصوف في المناىج أف المنيج الدراسي 

يتكوف مف ثبلثة عناصر أساسية ىي : المدخبلت ،  -النظـ  وفقًا ألسموب -بوصفو نظامًا 
العمميات ، المخرجات ، ويصحب ىذه العناصر عنصر رابع ىو التغذية الراجعة ... وفيما يمي 

 -بوصفو نظامًا  -شرح موجز لكؿ منيا :أواًل : المدخبلت : تتكوف مدخبلت المنيج الدراسي 
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منيج تشتؽ مف حاجات محددة . وال بد أف تكوف مف جميع مصادر تصمـ المنيج ، فأىداؼ ال
األىداؼ ممثمة صادقة ليذه الحاجات ، ومرآة ليا . كما تتضمف المدخبلت الخبرات التعميمية 
والعممية التي يجب أف يمر بيا المتعمـ . والتي تتضمف معرفة العموـ البلزمة التي تيدؼ إلى 

لرسالة التي يصبوف إلييا .ثانيًا : العمميات : تنمية قدرة المتعمميف في رفع كفاءتيـ لتحقيؽ ا
ويقصد بالعمميات تمؾ التفاعبلت التي تحدث بيف المدخبلت إلنتاج المخرجات ، وتتمثؿ ىذه 
التفاعبلت في خطوات المنيج الدراسي ابتداًء مف التخطيط لو ، وانتياًء بتنفيذه وتطويره وتقويمو 

ميمو مف حيث صياغة أىدافو ومكوناتو ومواده ، ومراجعتو ، فيبدأ مخططوا المنيج في تص
التعميمية ، وىذا ما يطمؽ عميو المنيجيوف بيندسة المنيج . وىذه العممية يشترؾ فييا كؿ مف لو 
عبلقة بالعممية التربوية مف خبراء في المناىج ، وعمـ النفس ، والمتخصصوف في العمـو 

المنيج ال بد مف التأكد مف أف المتعمـ قد بمغ  المختمفة .ثالثًا : المخرجات : بعد أف يتـ تطبيؽ
األىداؼ المحددة سمفًا ، والمتمثمة في تحقيؽ النمو المتكامؿ معرفيًا ومياريًا ووجدانيًا مف جية ، 
ومف أف المدخبلت كانت مناسبة لذلؾ مف جية أخرى ، وذلؾ بأساليب التقويـ وأدواتو مف 

التغذية الراجعة : وتيدؼ التغذية الراجعة إلى تحديد اختبارات تحصيمية ، وتشخيصية .رابعًا : 
درجة مبلءمة المدخبلت والعمميات لتحقيؽ أو لبموغ المخرجات المطموبة ، ومف ثـ تعديؿ أي 
عنصر مف عناصرىا لتحسيف نوعية المخرجات ، كتطوير نوعية المواد التعميمية البلزمة ، أو 

األداء ، أو أسموب التقويـ ، وكؿ ىذه العناصر إعادة النظر في الكتب المقررة ، أو طريقة 
 تخضع لممراجعة مف أجؿ أف تصبح في أفضؿ صورة ممكنة لبموغ المخرجات المطموبة .

تستمد أىداؼ المنيج مف األىداؼ العامة  ج , وبعض المفاىيـ المرتبطة بمفيوـ المنيوىنالؾ 
بناء المناىج ، وفي ضوئيا يتـ لممؤسسة التعميمية ، ويعد تحديد اليدؼ الخطوة األولى في 

اختيار المحتوى وتنظيمو ، وتتحدد طرؽ التدريس وأساليبو ، والوسائؿ واألنشطة التعميمية كما 
يتـ تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمتأكد مف تحقؽ أىداؼ المنيج .... وىكذا فاألىداؼ توفر 

ف ىنا نجد اىتمامًا كبيرًا بتحديد القاعدة التي تتحدد في ضوئيا مكونات المنيج األخرى ، وم
األىداؼ مف واضعي المناىج الدراسية . المقرر : ىو تمؾ الموضوعات الرئيسية التي يتـ 
اختيارىا مف بيف المعارؼ التي تتضمنيا المصادر العممية المتاحة أماـ خبراء المناىج وغيرىـ ، 

نما ف ي ضوء معايير محددة في أىداؼ عمى أف ال يكوف اختيار ىذه الموضوعات عشوائيًا ، وا 
المنيج .المحتوى : ويعني المعالجة التفصيمية لموضوعات المقرر وىو يتضمف نواحي معرفية 



الحادي عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

ٖٜٕ 

عديدة تعكس جزءًا أو أجزاء مف البنية المعرفية لعمـ ما ، أو لعدد مف العموـ .الكتاب : ىو ذلؾ 
ارسيا ، وشرح المفردات الصعبة ، الوعاء الذي يضـ المحتوى الدراسي لممادة ، بمقدماتيا ، وفي

وخبلصة القوؿ وكؿ ما يقرب المحتوى إلى فيـ الطالب ويمبي الجانب المعرفي الذي يراد تحقيقو .
إف التعميـ مينة وصناعة متخصصة ليا قواعدىا وليا أصوليا التي ينبغي أف تكتسب ، حتى 

عداد معمـ لو طابعو يتمكف المعمـ مف القياـ برسالتو التربوية والتعميمية عمى الو  جو الصحيح .وا 
المميز ، وسماتو الخاصة ، فيو باإلضافة إلى ميارة تعميـ القرآف ، وطرؽ اإلقراء التي ىي مف 
أساسيات ميمتو ال بد أف يجيد أساليب التواصؿ ، والتفاعؿ ، والتأثير بطبلبو ، ومف ثـ بناء 

افة إلى تعزيز قدرتو عمى اقتراح الحموؿ الثقة التي تجعؿ منو أسوة وقدوة في نظر المتعمميف .إض
التربوية الناجعة لما قد يواجيو أثناء عممو مف معوقات أو مواقؼ تؤثر سمبًا عمى أداء رسالتو 
.وفي الحقيقة إف معممي الحمقات القرآنية دعاة إلى اهلل تعالى ، فتعميـ المعمـ إقراء القرآف لطبلبو 

جابتو عمى تساؤالتيـ دعوة ، وتوجيييـ ونصحيـ ، وعبلج مشكبلتيـ دعوة أيضًا ،  دعوة ، وا 
وغرس مكاـر الشيـ دعوة . والمعرفة المتكاممة ىي العدة التي تمكف المعمـ مف أداء رسالتو 
التربوية والتعميمية والدعوية عمى الوجو الصحيح ، فتعميـ العمـ يحتاج إلى المعرفة الشمولية ، 

ف القياـ بيذه الميمة ببل عمـ لو أ ثاره السمبية والخطرة يقوؿ ابف القيـ رحمو اهلل :)إف العامؿ وا 
عمى غير عمـ كالسالؾ عمى غير طريؽ ، والعامؿ عمى غير عمـ ما يفسد أكثر مما يصمح (. 
ومف ىنا كاف عمى معمـ القرآف الكريـ اكتساب الثقافة الواسعة المتنوعة ، وقبؿ ذلؾ إجادتو 

ة ، إضافة إلى المعرفة والميارة التربوية المناسبة لتحقيؽ لمتبلوة وفؽ قواعد التجويد المعروف
أفضؿ النتائج مف الحمقات القرآنية .وىذه إشارة موجزة إلى أىـ الجوانب المعرفية الضرورية 

 . لمادة التربية اإلسبلمية  ونصيبيا مف الخطة الدراسية
ي نجاحو وبو يناؿ المعرفة المتخصصة :إف إتقاف المعمـ لمعمـ الذي تخصص فيو سبب ف -ٔ

ذا كانت معرفة التخصص الذي يدرسو المعمـ ضرورة  احتراـ طبلبو ، ويحقؽ أىدافو التربوية ، وا 
فإف ذلؾ ال يتحقؽ إال بعد إتقانو وفيمو  -ال سيما بالنسبة لمعمـ القرآف الكريـ  -شرعية وتربوية 

تخصص كأنواع القراءات ، ، فمعمـ القرآف الكريـ ينبغي أف يحيط بالجوانب المختمفة ليذا ال
وأحكاـ التجويد ، ومعاني اآليات ، وأسباب النزوؿ ، وما تشتمؿ عميو مف أحكاـ كالناسخ 
عجاز ، وبياف ، وآداب ، وقصص ، وىدايات .لذلؾ فقد حظيت  والمنسوخ ، والعاـ والخاص ، وا 
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مجموع  % مفٓٙالمعرفة التخصصية بنصيب وافر في الخطة المطورة ، فنالت ما يزيد عف 
 وحدات الخطة الدراسية .

المعرفة الشرعية : إف المعرفة الشرعية ضرورية لكؿ مسمـ ، وفي حؽ معممي القرآف الكريـ  -ٕ
آكد ، ألف معممي الحمقات القرآنية ىـ القدوة لطبلبيـ ، بيـ يتأسوف ، ومنيـ يستفسروف ، وعف 

ذا لـ يكف لدى طريقيـ يستطمعوف حكـ الشرع في أمور تيميـ أو تواجييـ في  حياتيـ اليومية  وا 
معمـ القرآف الكريـ المعرفة المناسبة في العموـ الشرعية فإنو سيتعثر في ميمتو ، ولف تتحقؽ 
النتائج والغابات المطموبة  والعمـ الشرعي الذي يحتاجو معمـ القرآف الكريـ ىو أساسيات العمـو 

يدة ، والحديث ، والفقو ، والتفسير ، والسيرة الشرعية التي دؿَّ عمييا الكتاب والسنة كعمـ العق
.  الكريـ  والتاريخ والمغة وغيرىا مما لو عبلقة مباشرة في التكويف الثقافي الشرعي لمعممي  القرآف

مف ىنا % مف مجموع الوحدات الدراسية  ٕٖوقد ناؿ ىذا الجانب الياـ مف الخطة ما يقرب مف 
ال تقؿ المعرفة التربوية لمعمـ القرآف الكريـ أىمية عف المعرفة التربوية أو الميارية  تتضح 

المعرفة الشرعية والتخصصية ، فيي وسيمة فعالة الكتساب الميارات المسمكية في تحقيؽ 
األىداؼ التربوية المرجوة ، فيي تعيف المعمـ عمى اإللماـ بطبائع الطبلب ، واستعدادىـ 

العمرية بينيـ ، فيعطي كؿ طالب عمى قدر  وخصائصيـ ، وميوليـ وقدراتيـ ، وأثر الفوارؽ
طاقتو ووسعو ، فمثبًل يعطي لمذكي الفطف ما ال يعطي لقميؿ الفطنة ، وىكذا فإف مراعاة الفوارؽ 

 الفردية بيف طبلبو سبب ىاـ في نجاحو .
... وبالمعرفة التربوية ينجح المعمـ في تربية طبلبو ، وتعميميـ ، والتأثير في سموكيـ ، بطريقة 
صحيحة ، كما تساعد المعرفة التربوية المعمـ عمى حؿ مشكبلت الطبلب المختمفة ، سواء داخؿ 
الحمقات القرآنية أو في األسر أو المدرسة ، بؿ إف التعميـ القرآني ليس حفظًا آليات ال تتجاوز 

كأنو  الحناجر ، بؿ عمبًل تربويًا ينعكس آثاره عمى سموكيـ وحياتيـ ، وواقعيـ ، فيصبح الطالب
% مف مجموع وحدات ٛقرآف يمشي عمى األرض .... وقد نالت الميارات المينية والتربوية 

الخطة الدراسية .إلماحة سريعة لعممية تطوير المناىج الدراسية : زيادة عدد ساعات بعض 
المقررات كالتفسير ، والتجويد ، وعموـ القرآف والسيرة النبوية .دمج بعض المقررات مثؿ أصوؿ 

ربية اإلسبلمية مع مناىج تعميـ القرآف ، وعمـ النفس التربوي  النمو اإلنساني ، مع عمـ النفس الت
التربوي التعميـ والتقويـ  مناقمة بعض المقررات بيف المستويات الدراسية مراعاة لطبيعة المقرر 

السابقة  وأىدافو العامة كمقرر المكتبة والبحث . تطوير مفردات المقررات الدراسية في الخطة
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.توحيد التصورات المطورة لممقررات بحيث تشمؿ : أىداؼ المقرر ، ومفرداتو ، وعدد وحداتو 
التعميمية ، وطرائؽ تقويـ المقررات ، والكتاب المقرر المناسب لممفردات ، والمراجع المساعدة . 

ظات تبلفي وجوه القصور التي اعترت تطبيؽ الخطة السابقة ، والتي ظيرت مف خبلؿ مبلح
المحاضريف والطبلب ومراجعة نتائج تقويميـ في االختبارات ، وسعيًا لتحديث برنامج إعداد 
. معممي القرآف الكريـ في ضوء بعض المستجدات التي ينبغي مراعاتيا في مثؿ ىذه البرامج 

ي الدعوة التربية باألمثاؿ القرآنية والنبوية : وقد كاف المثؿ في القرآف الكريـ مف أساليب اليداية ف
واإلرشاد ومف تصرفاتو البديعة في بياف األوصاؼ العجيبة الغريبة الدالة عمى الحقائؽ الثابتة 
بطاال , وفي بياف المعاني الرائعة التي تجذب النفس والعقؿ والفكر إلى  ثباتا وا  إيجابا وسمبا وا 

دعوة ومف أجؿ ذلؾ التأمؿ فييا واستجبلء أمرىا والتي تؤثر في القموب أثرا بميغا في قبوؿ ال
التربية بالقدوة ف. (ٖٔ)أحرز المثؿ بيف األساليب التي يتحراىا القرآف في ىدايتو منزلة سامية

بالتكرار و بالترغيب والترىيب والتربية بالحادثة .و  بالعبرة والموعظة والتربية بالممارسة والعمؿ و 
 .كؿ ذلؾ يسيـ في نجاح العممية التربوية وتطورىا 

 الرابع  : داللة القرآن عمى سماحة اإلسالم وسماته التربوية والتعميميةالمطمب 
إف منيج التربية في القرآف الكريـ ينبثؽ مف كماؿ ىذا الديف ومعجزة ىذا الكتاب المجيد ، فتربيتو 
تسع كؿ المجاالت ، كما أنيا باقية وصالحة لكؿ عصر وجيؿ ، حيث إف إعجاز القرآف الكريـ 

فاظو ومبانيو ، ولكنو يمتد إلى معانيو ومناىجو الحياتية والحيوية وحقيقة التربية ال ينحصر في أل
األخبلقية في نظر اإلسبلـ تنشئة اإلنساف وتكوينو متكامبل مف الجانب الخمقي ، بحيث يصبح 
مفتاحا لمخير ومغبلقا لمشر في كؿ الظروؼ واألحواؿ, وىي تستيدؼ ممكة استعداد النفس 

نزعات الخير لدييا ، فيي مف األىمية بمكاف ، ألنيا ترجمة عممية لؤلخبلؽ  لتيذيبيا وتنمية
النظرية المتمثمة في اإللزاـ والمسئولية والجزاء , ذلؾ أنو إذا لـ يعد ىناؾ إلزاـ فمف تكوف ىناؾ 
ذا عدمت المسئولية فبل يمكف أف تكوف العدالة والسماحة في المجتمع ، وحينئذ  مسئولية ، وا 

وضى ويفسد النظاـ , حقا إف التربية األخبلقية أحد الدعائـ األساسية في بناء الفرد ، تتفشى الف
إذ ىي عممية تؤدي إلى بناء فكر وفعؿ أخبلقي بما حوتو مف وسائؿ كفيمة يمكف مف خبلليا 

وسائؿ دافعة ٗٔتطبيؽ دستور األخبلؽ في القرآف الكريـ ، وىذه الوسائؿ تؤوؿ إلى مجموعتيف :
عة ، أما الوسائؿ الدافعة فيي التي تنمي االستعداد النفسي لفعؿ الخيرات مثؿ القدوة ووسائؿ مان

الصالحة والموعظة والصحبة ، والمجموعة الثانية ىي الوسائؿ المانعة وىي التي تحوؿ بيف 
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المرء ورغبتو في سيئ األخبلؽ ، وتعطؿ إرادتو واستعداده مف الوقوع فييا ومف بيف تمؾ الوسائؿ 
ة االعتبار والترىيب والعقوبة ووجوب تعميـ الجاىؿ إف التربية األخبلقية في نظرة اإلسبلـ المانع

تتسـ بالعمؽ والشموؿ ، حيث إنيا تتناوؿ جميع الجوانب اإليجابية لمتربية المتكاممة ، مف أىميا 
وال  تكويف البصيرة عند المرء ليميز بيف سموكي الخير والشر وتمقي المبادئ التربوية ب افعؿ

تفعؿ وتطيير النفس مف نوازع الشر وتحذير الغير منيا ، وتحمييا بفضائؿ الخير ، والداللة إلييا 
والحؽ أف القرآف العظيـ قد زود نظامو األخبلقي بقاعدة تربوية غاية في الكماؿ، وقد انتظـ في 

يجاد ال عبلج والحموؿ المناسبة ىذه القاعدة جممة مف الوسائؿ الكفيمة بتفعيؿ التعاليـ األخبلقية ، وا 
لكؿ انحراؼ أو تسيب في األخبلؽ ، ومعنى ىذا أنيا ذات طابع إصبلحي ودعوي ، فالحاجة 

عماليا ضرورة اجتماعية . والوسائؿ الدافعة وىي الوسائؿ التي تنمي االستعداد  ٘ٔإلى إبرازىا وا 
ىي التذكير بالخير فيما لفعؿ الخيرات والمداومة عمييا والترقي في معارج الفضيمة ، الموعظة : و 

يرؽ لو القمب ، وتعد الموعظة مف أقوى األساليب وأنجع الوسائؿ ، وليذا سمى اهلل القرآف الكريـ 
ُدوِر  ـْ َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ ـْ َمْوِعَظٌة ِمْف َربُِّك موعظة كما في قولو تعالى : } َياَأيَُّيا النَّاُس َقْد َجاَءْتُك

( وقد استعمؿ القرآف الكريـ الموعظة في السياؽ  ْٚ٘مُمْؤِمِنيَف { ) سورة يونس : َوُىًدى َوَرْحَمٌة لِ 
ْذ َقاَؿ  التربوي في كثير مف المناسبات ، ويظير ذلؾ جميا في مواعظ الحكيـ لقماف البنو : } َواِ 

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُلْقَماُف اِلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َياُبَنيَّ اَل ُتْشِرْؾ ِبالمَِّو ِإفَّ الشِّْرَؾ  ْيَنا اإْلِ َلُظْمـٌ َعِظيـٌ {} َوَوصَّ
ْف َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَؾ ِإَليَّ اْلَمِصيُر {} َوا ِ 

ـٌ َفبَل  ُتِطْعُيَما َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َجاَىَداَؾ َعمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم
ـْ َتْعَمُموَف { ـْ ِبَما ُكْنُت ـْ َفُأَنبُِّئُك َـّ ِإَليَّ َمْرِجُعُك والموعظة تأتي في القرآف   َٙٔسِبيَؿ َمْف َأَناَب ِإَليَّ ُث

بؽ ، قاؿ الشيخ محمد الكريـ صريحة كما في اآليات السابقة ، وتأتي مف خبلؿ االعتبار بمف س
ـْ { ) سورة النساء :  (  ٔٚٔالطاىر بف عاشور : )) وقولو } َياَأْىَؿ اْلِكَتاِب اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُك

( فإف ذلؾ متعمؽ بأىؿ الكتاب ابتداء ،  ٕٚوقولو } َفَما َرَعْوَىا َحؽَّ ِرَعاَيِتَيا { ) سورة الحديد : 
ألسباب التي أوجبت غضب اهلل عمى األمـ السابقة ومراد منو موعظة ىذه األمة لتجتنب ا

ـُ  وسقوطيا ((  ، وتصديؽ ذلؾ في القرآف الكريـ حيث يقوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى : } َوَلَقْد َعِمْمُت
ـْ ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَف {} َفَجَعْمَناَىا َنَكااًل لِ  ـْ ِفي السَّْبِت َفُقْمَنا َلُي َما َبْيَف َيَدْيَيا َوَما الَِّذيَف اْعَتَدْوا ِمْنُك

( واعتموا في ذلؾ بأف النفوس منقسمة إلى  ٙٙ - َ٘ٙخْمَفَيا َوَمْوِعَظًة ِلْمُمتَِّقيَف { ) سورة البقرة : 
لى ما ال يحتاج إلى التعميـ، فإنا نشاىد عيانا تفاوت االشخاص في  ما يحتاج إلى التعميـ وا 
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ميف في مدة واحدة يسبؽ أحدىما االخر بحقائؽ استنتاج النتائج ودرؾ الحقائؽ. فكـ مف متعم
.الصحبة : ال يخفى ما ٚٔالعموـ مع قمة اجتياده عف جيد المسبوؽ بفرط الذكاء وشدة الحدس 

لمصحبة مف أثر فاعؿ في اكتساب األخبلؽ سمبا أو إيجابا ، ومسارقة الطبع تؤدي في ذلؾ دورا 
القدوة الحسنة : وىي وسيمة  ٛٔميعا (( كبيرا ، )) إذ الطبع يسرؽ مف الطبع الشر والخير ج

عممية في البناء الخمقي ، )) ولف تصمح التربية إال إذا اعتمدت عمى األسوة الحسنة (( ، والقرآف 
الكريـ حافؿ بنماذج حية لمشخصيات األخبلقية الكريمة ، لمترغيب في أخبلقيـ ، ومحاكاة 

ـُ اْقَتِدِه { ) األنعاـ : الحسف منيا ، قاؿ تعالى : } ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف ىَ  ( ، كما  َٜٓدى المَُّو َفِبُيَداُى
حفؿ بنماذج أخرى ضدىا لمتنفير مف محاكاتيا ، قاؿ ابف حـز : )) وليذا يجب أف تؤرخ 
الفضائؿ والرذائؿ ، لينفر سامعيا مف القبيح المأثور عف غيره ، ويرغب في الحسف المنقوؿ عمف 

سيؽ في القرآف الكريـ تجارب األنبياء األخيار لينتفع منيا  تقدمو ويتعظ بما سمؼ (( ومف ثـ
النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ ، )) فمما أمر محمد عميو الصبلة والسبلـ بأف يقتدي بالكؿ ، 
فكأنو أمر بمجموع ما كاف متفرقا فييـ ، ولما كاف ذلؾ درجة عالية لـ تتيسر ألحد مف األنبياء 

و بأنو عظيـ ((  ، وبيذا يتضح مفاد التعبير بحرؼ االستعبلء في قبمو ال جـر وصؼ اهلل خمق
نََّؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ { ) القمـ :  ( إذ دؿ عمى استعبلء الرسوؿ صمى اهلل عميو  ٗقولو تعالى } َواِ 

وسمـ عمى جميع األخبلؽ الجميمة وتمكنو منيا ، وال سيما أنو بعث ليتمـ مكاـر األخبلؽ ، وفي 
ـَ َصاِلَح اأْلَْخبَلِؽ » شريؼ : الحديث ال ثانيا : الوسائؿ المانعة )) وىي  ٜٔ« ِإنََّما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ

الوسائؿ التي تحوؿ دوف فاعمية الرغبة في األخبلؽ السيئة وتعطؿ اإلرادة واالستعداد لفعميا (( ، 
لخمقي الذي فيي طرؽ وقاية وعبلج لما يطرأ عمى األخبلؽ مف عوامؿ االنحراؼ واالنحبلؿ ا

يعتور النفس بسبب اليوى أو الشيطاف أو غيرىما .وال ريب أف تمؾ الوسائؿ مف األساليب 
الناجعة في مجاؿ التربية األخبلقية ، لما ليا مف سمطة عمى كبح الجـر الخمقي ، وتيذيب 
السموؾ ، فإف كاف ثمة مكنة مف التوبة مف قبؿ الفاعؿ فذلؾ مقصد أسمى مف مقاصد العقوبة 

ف لـ يكف فإف العبرة قائمة لمف بعدىا .ف  ٕٓي اإلسبلـ ميما كانت ضخامة الذنب ، وا 
ف مقياس تقدـ الشعوب  "إّف رصيد أية أمة متقدمة ىـ أبناؤىا، وأبناؤىا المتعمموف بشكؿ خاص وا 
نني بعد أف تشّرفت برسـ سياسة التعميـ في ىذا  واألمـ إنما يقاس بمستوى التعميـ وانتشاره، وا 

؛ كأوؿ وزير لممعارؼ؛ ال يخامرني أدنى شؾ في أّف جامعاتنا ومعاىدنا ستوفر لنا الرصيد البمد
سعاد شعبو"وميما كتب الكتّاب  األىـ في بناء ىذا الكياف الكبير، وترسيخ دعائـ نيضتو وتقدمو وا 
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مف أجؿ دينو، ووطنو، ومواطنيو، لف يستطيعوا أف يحصوا المربي عف الجيود التي بذليا 
إنجازاتو العظيمة التي تمت خبلؿ فترة زمنية قصيرة )عقديف مف الزماف(.أف يكوف اإلنساف 

أف تتأكد ذاتيتو في التطور والتقدـ، ومف خبللو .. وليكف , و  المسمـ ركيزة التطور والتقدـ وىدفو
 تناوليما بالتفصيؿ ليتبيف المقصود منيا.

 المطمب الخامس :  اإلنسان ركيزة التطور وهدفه:
ذا كانت الحضارة تتجو إليو  لئلنساف في المشوار الحضاري مكانة ىامة، وعميو واجبات جساـ، وا 
بجوىرىا، وفنونيا وعموميا،وآدابيا، وقيميا وسموكيا، وكؿ ما يتمخض عنيا، وتنطمؽ منيا وبيا ػ 
وىذا أمر طبيعي عمى أي حاؿ ػ فإف اليدؼ األوؿ مف مناىج التطور، وخطط التنمية، 

تيجيات التقدـ ، يجب أف توضع بحيث توجد منو إنسانًا سويًا متوازنًا، فتشحذ فعالياتو، واسترا
وتقوي عزائمو، وتعبئ طاقاتو، ليؤدي دوره، ويقـو بواجباتو، ألف اإلنساف النامي يختمؼ في 
متطمبات حياتو، وفي حوافز نشاطو، ومنطمقات طاقتو، عف اإلنساف المتطور، الذي بمغ 

لحضارة، وبمغ بو مجتمعو شموخ التحضر، في حيف نجد أف إنساف التنمية يعاني بمجتمعو قمة ا
مف قصور ممموس في الخدمات األساسية، ومتطمبات الحياة الكريمة في الوقت الذي يجد نفسو 
فيو مطالبًا بأف يعمؿ بجد وجيد فائقيف، لتحقيؽ خطط التنمية، حتى توفر لو ما ىو أكثر مف 

ا ىو أبعد مف المتطمبات الضرورية ىذا إلى جانب أف واجب إنساف الخدمات األساسية، وم
التنمية المسمـ السوي أف يبتعد عف كؿ ما يمس الصالح مف قيـ مجتمعو، مف تصرفات وعادات، 
ليا ما ليا مف بريؽ الحضارة، وانبيار التقدـ، وعمييا ما عمييا مف تفسخ وانحبلؿ يدعواف إلى 

الصالحة، وركائزه السميمة، وىو إف فعؿ ىذا فإنو يبعد عف  تحطيـ المجتمع، وانييار أسسو
مجتمعو ما يقوض أركانو، وييز جذوره، فيعيش المجتمع المسمـ معافى مف أمراض الحضارة، 
سميمًا مف خبائثيا وشرورىا، والعاقؿ مف اتعظ بغيره. تحقيؽ الذاتية في التطور ويتفؽ عمماء 

ية في أي مجتمع ال تكوف راسخة األركاف، عميقة التنمية ومختصوىا عمى أف مسيرة التنم
الجذور، وفائضة المردود، ما لـ تكف نابعة مف ذاتية ذلؾ المجتمع، متطابقة مع تصوراتو، 
متمشية مع احتياجاتو، ألف تبني أفكارًا تنمويًة غريبًة عف مجتمع ما، وصبيا في القوالب 

بالنتائج المرجوة.كما أصبح مف المؤكد، أف االجتماعية لذلؾ المجتمع ال يأتي بخير، وال يفضي 
التنمية ال تخدـ مجتمعيا إال إذا تمت داخؿ إطاره االجتماعي المحدد، الذي يعكس قيمو، 
وأخبلقياتو، ومبادئو، وعاداتو، وتقاليده، وطرؽ معيشة أبنائو، وكؿ ذلؾ البد أف يمعب دورًا أساسيًا 
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ونقطة االنطبلؽ البد أف ترتكز عمى دراسة  (ٕٔ)في صياغة فكر التنمية، وذىنية مخططييا.
تحميمية، تبيف جوىر المشكمة الحضارية، وتحديد مكاننا الصحيح مف حضارة العصر الباسقة، 
قبؿ أف نضع الحموؿ، فقد مضى وقت ثميف عمى أمتنا، كاف يمكف أف تستغمو في المواجية 

عيـ المتعددة والمتباينة، أحسوا الصادقة لقضايا التخمؼ، لو أف الميتميف بأمر نيضتنا في مواق
التشخيص في البداية، ولكف اليقظة الفجائية، والرغبة في التغيير بحركة سريعة قوية، ال تعطياف 
عادًة فرصة لمتأمؿ والتدبر. وىذا ما حدث في شتى بقاع عالمنا العربي واإلسبلمي، عندما أخذت 

كانت فجائية، والرغبة في التغيير بحركة  الدوؿ بصور متفاوتة تعد لمنيوض والتطور.وألف اليقظة
سريعة كانت قوية، وجدنا أنفسنا ػ نحف المسمميف ػ ونحف في طريقنا إلى النيضة نتبع سبيؿ 
)الشيء ( حينما نرى أوروبا تخرج عمينا بزينتيا المادية البييجة، فيقع في نفوسنا شيء مما وقع 

بزينتو، فقالوا يا ليت لنا مثؿ ما أوتي  في نفوس بعض بني إسرائيؿ حينما خرج عمييـ قاروف
قاروف إنو لذو حظ عظيـ وىكذا عمدنا إلى تمؾ الُحمَّة نفصؿ مثميا، ونحاوؿ أف نقمد بجيالة، 
عثرة المقص في يد الخياط األوروبي، مع أف الطريؽ إلى الحضارة ىو وقبؿ كؿ شيء طريؽ 

يث يرى السائر ما سوؼ تنتيي إليو الفكر، الذي يحدد الوسائؿ ونتائجيا، في مدة معمومة، بح
الطريؽ، قبؿ أف يخطو فييا خطوة واحدة. فعف طريؽ التقميد، والمحاكاة، والمباىاة، تكدست بيوت 
القادريف منا بأحدث ثمار ))التقنية ((، فكرست ظاىرة الركوف واإلخبلد المتصؿ لعالـ الحاجات، 

تباىى بيا، وما عادت النفوس قادرة عمى وتعودت نفوسنا عمى الميث خمؼ األشياء، نقتنييا، ون
السيطرة عمى رغباتيا؟ وكبح جماح أىوائيا، دوف أف نسأؿ أنفسنا: إلى أيف نحف ذاىبوف؟ وما 
ىي نياية عالـ األشياء؟ وما ىي نتيجة ىذا كمو؟وكما ىو الحاؿ دائما في ))ديناميكية (( التغيير 

د الدائـ، لعالـ الحاجات والخدمات، مرض االجتماعي، تبدو ظاىرة اإلخبلد المستمر، والركو 
فمجرد اقتناء فرد  (ٕٕ)سريع االنتشار، ال نتجاوز القصد إذا ما أسميناه بالطاعوف االجتماعي.

لشيء جديد، وبإعبلف ىذا في مجتمع الشخص القريب ػ نتيجة مرض اجتماعي آخر اسمو 
خر اسمو التقميد. واإلنساف يبحث التباىي ػ تبدأ عممية االقتناء لمشيء نفسو تنتشر نتيجة مرض آ

عف حضارة تقنية ثابتة، راسخة، ومتطورة، يريد أف يقيميا بما صنعت يداه البد أف يمتفت التفاتا 
عظيما ليذه المشكبلت األخبلقية؛ ألنيا في الحقيقة جزء أساسي مف مشكبلت النيوض 

بؿ عمى التكاثر، الحضاري، فاإلنساف في غياب ضميره األخبلقي، ينحط لعالـ غريزي، ج
يستكثر مف األشياء، حتى إذا مميا بحث عف شيء جديد.. ولف يوقؼ حركة نفسو اليابطة في 
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ذا كاف ثمة فائدة مف اليقظة الفجائية، والرغبة العارمة في التغيير، فإنيا بدوف  عالـ األشياء،وا 
وىا نحف نحاوؿ ريب وضعتنا في مواجية مباشرة مع مأزؽ التخمؼ، بعد أف زالت عنا الغشاوة، 

أف نمممـ الشتات، لنكشؼ أف مف أىـ العمد الرئيسة لمحضارة.ونيدؼ باستعراضنا لكؿ تمؾ 
المكونات، أف نسعى إلى تشخيص ))المرض التقني (( الذي تعاني منو مجتمعاتنا؛ لنتعرؼ بعد 

حميدة الصفات الذلؾ عمى الفجوة التقنية التي تفصمنا عف العالـ المتطور، وأسموب معالجتيا.
يعد مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة التي أقرىا (ٖٕ)التي يدعو القرآف الكريـ الفرد لمتحمي بيا 

اإلسبلـ، وىي مف المبادئ التي تساىـ في بناء المجتمع المسمـ، ولقد أقر ىذا المبدأ وسبؽ بو 
ساواة قولو تعالى: تشريعات وقوانيف العصر الحاضر.ومما ورد في القرآف الكريـ تأكيدا لمبدأ الم

ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َأكْ  ـْ ِعْنَد اهلِل }َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مِّف َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُك َرَمُك
{ ]الحجرات:  ـْ د، يا أييا الناس أال إف ربكـ واح»[.وقاؿ الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ: َٖٔأْتَقاُك

ف أباكـ واحد، أال ال فضؿ لعربي عمى أعجمي وال ألعجمي عمى عربي، وال أحمر عمى أسود،  وا 
المواىب والقدرات، والتفاوت في الدرجات غاية مف غايات « وال ألسود عمى أحمر إال بالتقوى

و الخمؽ، والحقوؽ العامة دوف تفريؽ بسبب األصؿ، أو الجنس، أو الموف، أو الثروة، أو الجاه، أ
 (ٕٗ)غيرىا 

صالح أخطائه  المطمب السادس  : الرؤية العممية  لمنظام التعميمي وا 
األمة وعف ضرورة رسـ المنيج ذي المعالـ الواضحة في إحياء  إنقاذإف الحديث عف  

نقاذىا أصبح مف الواجب لدى كؿ مسمـ يشعر بواقع األمة، ويدرؾ دوره في إنقاذىا  األمة وا 
والحديث حوؿ وسائؿ التغير أحسب أف األغمب مف قطاع المفكريف والتربوييف والمثقفيف ,  

لمعاني والتوجييات في صفوؼ الناشئة وعمى صعيد يذىبوف  أف التربية ضرورة ممّحة لغرس ا
األمة أجمع، وضرورة ممّحة لغسؿ أوضار الماضي وآثاره السيئة، وإلعداد األمة ألف تكوف أىبًل 
ألف تحمؿ ىذا الدِّيف، و ىذه الرسالة ال ليذه األمة وحدىا بؿ لمعالـ أجمع. وىي حينما تسعى 

بل بد أف تكوف مؤّىمة ليذه المنزلة، وال أظف أننا نممؾ بديبًل لمقياـ بيذا الدَّور وأداء ىذا الواجب ف
غير التربية؛ لذا فيي تستحّؽ منا الحديث الكثير عف ضرورتيا والمطالبة بيا، والحديث عف 
المناىج التربوية، والحديث عف األخطاء التربوية، والحديث عف أساليب التربية. إنو جانب ينبغي 

مستوى رجاؿ الصحوة فحسب، بؿ عمى كافة الطبقات والمستويات،  أف نعنى بو جميعًا ال عمى
ونحف حيف نتحدَّث حوؿ ىذا الموضوع وىو موضوٌع شمولّي يتحدَّث عف جوانب كثيرة سواء 
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أكانت جوانب فردية أـ جوانب عمى مستوى األمة، وسواء أكانت جوانب تخص الفرد بحد ذاتو، 
ـ كانت تتعمَّؽ بالمؤسسات التربوية، إننا حيف نتحدَّث أـ كانت تخّص األسرة ودور األب واألـ، أ

ىذا الحديث فإننا ال نعدو أف نذكر خواطر مجرَّدة فالحديث عف ىذه القضية أظف أوسع مف أف 
نأتي عميو في ىذه البحث , وحيف نتحدث عف القضايا التربوية فنحف نتحّدث عف أسموب 

مف الناس أو عمرًا مف الناس ينطبؽ عميو ىذا ومنيج، أو عف برنامج، وىذا ال يعني أف زيدًا 
".إف ٕ٘الكبلـ أو ذاؾ، ذلؾ أف كثيرًا مف األخوة األساتذة والمربِّيف يطبؽ ما يسمع حرفًا بحرؼ "

الرؤية العممية تجاه أي مشكمة يعانييا أي مجتمع مف المجتمعات المعاصرة سواء أكانت ىذه 
تربوية . إلخ، ال تقوـ في األصؿ عمى إطبلؽ أحكاـ  المشكمة أمنية أـ اجتماعية أـ اقتصادية..أـ

أو افتراضات أو تخمينات ذاتية حوؿ المشكمة أو المشكبلت التي يواجييا المجتمع. إنما تنطمؽ 
الرؤية العممية مف واقع المنيج العممي القائـ عمى الدراسة والتحميؿ لجميع المتغيرات المرتبطة 

والعوامؿ المحددة ليا.وما دامت ىذه الدراسة تيدؼ إلى بحث بالمشكمة مف حيث واقعيا وأسبابيا 
حالة التربية االجتماعية بعد القضاء عمى اإلرىاب بكؿ صوره ، فإف المنيجية العممية تقتضي 
العمؿ عمى تحديد حجـ المشكمة  وواقعيا في المجتمع وتحميميا وفقًا لمنتائج األمنية واالقتصادية 

بوية  خوفا مف انتشارىا في جميع جوانب  المجتمع. ليذا فإف الواجب واالجتماعية والصحية والتر 
رفع مستوى الخطاب إلى معالجة األزمات العالمية ومكافحة المشكبلت التي تيدد االستقرار 
والسمـ والطمأنينة والتعايش، واالرتقاء بالصحوة المباركة إلى المشاركة في وضع تصوراتنا 

)اآلخر( ما وجدنا إلى ذلؾ سبيبل ومف ىذه المعضبلت ومف ومقترحاتنا إليجاد توافؽ مع 
اإلدماف  -الفوارؽ االجتماعية -البطالة -الفقر -المشكبلت التي خمفيا اإلرىاب  فساد البيئة 

 -االمراض المستعصية واألوبئة -الرشوة  -اإلجراـ المنظـ -عمى المخدرات والمسكرات
المدرس ىو األداة الفاعمة والعنصر الرئيس في   العنصرية التنازع العرقي وغيرىا.ولكف يبقى

نطاؽ التعميـ والتربية، ومعرفة الصفات التي ينبغي أف يتحقؽ بيا ويرتقي إلييا، ونجد أف مف 
األولويات في المؤسسات التعميمية ومف بواكير االىتماـ أف تكوف بمعمـ القرآف الكريـ والسيرة 

قراء مع المصاحؼ التي أرسميا إلى األمصار ؛  - رضي اهلل عنو -النبوية,لقد  بعث عثماف 
لتكوف المصاحؼ قدوة ألىؿ تمؾ الديار، يأتموف بيا في قراءتيـ وصمواتيـ، وليكوف القارئ 
المبعوث معمًما لعامة أىؿ كؿ مصر القراءة َوفؽ مصحفيـ . وذلؾ أف المعمـ ىو محور التعميـ 

وىيئت مف ظروؼ مبلئمة، ووفرت مف وسائؿ والدرس والتربية، فميما وضعت مف مناىج متقنة، 
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معينة، كؿ ذلؾ ال يغني عف األداة الفاعمة في العممية التعميمية، وىو المدرس الكؼء في الموقع 
المناسب ؛ ألف عناصر التعميـ قد تكوف في غاية المواصفات المتقنة، لكنيا تنحدر وتيبط عمى 

ا نافًرا، أو تيمؿ وال يفاد منيا .فبل غرو أف يد المدرس غير المؤىؿ، أو توجَّو مف قبمو توجييً 
تكوف دراسات جادة في تأصيؿ شخصية المعمـ، وبياف دوره الفعَّاؿ .ولقد حَرص الخمفاء وعمية 

عمى اختيار المدرس الناجح ألبنائيـ نحو لكسائي واألصمعي ؛  -قديًما  -القوـ ووعاة الناس 
مدرس بالصفات البلئقة، وأخذه بيا في مسيرتو ألف ثمرة التعميـ وجناه مترتبة عمى تأىؿ ال

المباركة .التعميـ  أعظـ ميمة تواجو "األمة" في العصر الحديث ،لعؿ مينة التعميـ مف أكثر 
الميف  التصاقا بالفرد والمجتمع , وليس ىناؾ أمؿ في بعث حقيقي لؤلمة ما لـ يتـ تجديد النظاـ 

صبلح أخطائو ، والحؽ أف ما نحت اج إليو إنما ىو إعادة تشكيؿ النظاـ مف جديد . التعميمي وا 
فشرؼ أمِة اإلسبلـ , وزكاؤىا , باألخبلؽ الكريمة , واآلداب الرفيعة , والفضائؿ العالية , وألف 
التعميـ  مفتاُح كؿِّ خير , وأصؿ كؿ سعادة , وسبيُؿ كؿ صبلح , وفبلح , وما ارتقت أمُة 

بو .فقد تَّخمُؽ باألخبلؽ اإلسبلمية , وتأدُب باآلداب  اإلسبلـ إلى قمة المجد إال بو  ومف أخذ
الشرعية  إف األمة ػ أية أمة ػ إذا حممت أفكارًا وىمية عف خصوميا أو أصدقائيا، فإنيا ال 
تستطيع أف تخوض الصراع مع أولئؾ األعداء، أو تقيـ تعاونًا مع ىؤالء األصدقاء .. والخبلص 

يتـ إال باإلدراؾ الصحيح لمواقع، واإلدراؾ الصحيح ال يتـ المف األوىاـ عف األعداء واألصدقاء 
".ومف ىنا فإننا نؤكد عمي ضرورة التخمص مف ٕٙإال بفتح السمع والبصر عمي حقيقة ىذا الواقع "

حراز التقدـ عميو  العقمية السطحية ونؤكد عمي قدرتنا عمي التصدي لمصراع الحضاري معو، بؿ وا 
" ٕٚانوف التدافع الحضاري، وربما في المستقبؿ غير البعيد "في ىذا الصراع، وذلؾ طبقًا لق

أصحاب األفكار المتطرفة لدييـ رغبة  أف": ٕٛوىنالؾ بعض التنبييات يجب الوقوؼ عندىا "
جامحة في إقصاء اآلخر فيـ الوحيدوف القادروف حسب رؤيتيـ عمى فيـ الحقائؽ واألمور 

ظر فالحقائؽ لدييـ ليس ليا إال وجو واحد وأصحاب األفكار المتطرفة لدييـ أحادية في الن
توجيات  وطريؽ الحياة ليس لو إال مسار واحد في رؤيتيـ وأصحاب الفكر المتطرؼ يحمموف

عقدية وفكرية تؤكد ما لدييـ مف قناعات وال يرغبوف في التنازؿ عنيا كما أنيـ غير مستعديف 
 ٜٕلمتخمي عنيا أو مناقشة اآلخريف فييا مف ىنا .

كف أف نعمؿ عمى اإلصبلح ما دمنا لـ نشعر ولـ نِع أىمية نشر الخير في مدارسنا ال يم -ٔ
وبيف النشء .نعـ غيرنا ييدـ واليدـ أسيؿ مف البناء ، لكف قد يكوف البناء صامدًا ال يسيؿ 
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ىدمو ، ثـ كوننا نبني وغيرنا ييدـ أقؿ ضررًا مف أف نظؿ متفرجيف صامتيف ليدـ شبابنا بؿ أمتنا 
وىذا ال يعني عدـ االىتماـ باألمور التنظيمية والترفييية  -فقط  -األنشطة الخيرية  دور  -ٕ.

التي تساعد عمى نجاح الطرؽ الخيرية ،كما أني لـ أذكر واجب المعمـ المنيجي في الفصؿ، 
ال ينبغي أف نكوف في نيجنا وحمولنا بعيديف عف واقع  -ٖفيناؾ كتب متخصصة في ذلؾ .

قد تتداخؿ ىذه الطرؽ فيما بينيا ، وقد ُيستطاع فعؿ بعضيا دوف  -ٗ. الطبلب وما يواجيوف
اآلخر ، لذا ُيؤخذ منيا ما ُيستطاع ويناسب . إف ربط فيمنا البشري لمختمؼ المشكبلت الحاضرة 
التي نتجت بسبب اإلرىاب يجب أف يخضع لمنقد المستمد مف المفاىيـ التالية : الرؤية اإلسبلمية 

مف مصادر الوحي مباشرة ومف تحقيقيا تاريخيًا عمى يد النبي صمى اهلل كما تستخمص بوضوح 
"إف ظروؼ ٖٓعميو وسمـ ونيج آؿ بيت النبوة الطاىريف وصحابتو والتابعيف رضي اهلل عنيـ.

النشأة والتكويف التي صاحبت العمؿ اإلسبلمي، والمشكبلت التي واجييا، واإلمكانات التي 
تاج العقود الماضية، ولكف! ال زاؿ العمؿ التربوي الدعوي يفتقر يممكيا ربما تقودنا إلى قبوؿ ن

إلى رؤية واضحة شاممة؛ فمفيوـ التربية عائـ غير محدد، أو يدور في إعطاء األفراد قدرًا مف 
المحتوى العممي والسموكي. والممارسات التربوية إما تنطمؽ مف السجية والعفوية، أو وفؽ ما 

والبد  ".ٖٔدو رسـ خارطة سنوية أو فصمية لمحتوى البرامج التربوية "نسميو )تخطيطًا( وىو ال يع
مراعاة جوانب الشخصية المختمفة إف المرء لو جوانبو العقمية وجوانبو المعرفية وجوانبو الوجدانية؛ 

قراءة سريعة  -عمى سبيؿ المثاؿ  -فالتربية السميمة ينبغي أف ترعى ىذه الجوانب كميا ولنقرأ 
بية والتعميـ الذي نراه عمى مستوى األمة اإلسبلمية، ىؿ التربية المدرسية اآلف عاجمة في التر 

ترعى ىذه الجوانب كميا أـ أنيا تتعامؿ مع جانٍب واحٍد فقط مف ىذه الجوانب؟ ماذا يتمقى 
الطالب في المدرسة؟ إف الذي يتمقاه ال يزيد عمى أف يكوف معمومات معرفية مجردة جافة، وحتى 

ت تعطى إليو تمقينًا يطمب منو أف يعتاد أف يخضع ويسمـ، وأف يعتاد عمى مبدأ ىذه المعموما
التسوؿ الفكري، يعتاد عمى أف يمغي عقمو ويمغي تفكيره، فكؿ ما يقولو لو والده صواب ال يحتمؿ 
الخطأ، وكؿ ما يقولو لو حؽ ال يقبؿ الخطأ وال النقاش. إف ىذه تربية غير متكاممة تربية ال 

ننا بحاجة إلى أف نعيد إلى النظر في مناىجنا التربوية، ىؿ ىي تغطي ىذه الجوانب متوازنة، إ
التربوية أـ ال؟ ولؾ أف تتساءؿ كـ ىـ مف الشباب والفتيات الذيف يعيشوف في سف المراىقة 
ويعانوف مف مشكبلت معّينة تثور مع ىذه المرحمة؟ وىؿ مناىج التعميـ في العالـ اإلسبلمي 

المشكبلت في ىذه المرحمة بما يميؽ؟ كـ نرى في العالـ اإلسبلمي بأسره مف تتعامؿ مع ىذه 
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الشباب والفتيات مف رواد الجامعات ورواد المدارس، ممف يكونوف ضحية لممخدرات أو لبلنحراؼ 
الجنسي أو لمخمؿ ىنا وىناؾ، فأيف أثر التربية ؟ أظف أف جزءًا كبيرًا مف المشكمة يكمف في أف 

بية غير متكاممة فيي ال ترعى إال جانبًا واحدًا فقط ىو الجانب المعرفي فحسب . التربية ىنا تر 
رابعًا : التكامؿ والتوازف في الجانب الواحد وفي الجانب الواحد في الرفد ذاتو نحتاج إلى تكامؿ 

بحاجة إلى أف تكوف تربية متكاممة متوازنة، وىذا  -عمى سبيؿ المثاؿ-وتوازف؛ فالتربية العممية 
عني أف تتنوع التخصصات، وأف يتربى الشاب، عمى أف يحمؿ رصيدًا متكامبًل وخمفية عممية ي

"إف وضوح الغاية لدى حامؿ مشعؿ التوجيو والقيادة ) ٕٖمتكاممة مما يحتاج إليو في مرحمتو "
المدرس (، يعد محور ارتكاز رسالتو التربوية ؛ ألنو إذا اتضح أماـ ناظريو ىدفو الذي يريد 

و نفسو مع األحواؿ التي تمر بو، وتحمَّؿ ألجؿ غايتو النبيمة المصاعب تحقيقو ، استطاع أف يوجِّ
والمتاعب التي تواجيو .لذلؾ نجد أف القرآف الكريـ جمَّى ىذه الحقيقة وأفصح عنيا في قوؿ اهلل 

(، فقولو ٕتُْنِذَر ِبِو { )األعراؼ: تبارؾ وتعالى: } ِكَتاٌب ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َفبَل َيُكْف ِفي َصْدِرَؾ َحَرٌج ِمْنُو لِ 
تعالى: } َفبَل َيُكْف ِفي َصْدِرَؾ َحَرٌج ِمْنُو { ، أي ضيؽ، واضح في تقرير وتأكيد وضوح الغاية مف 
التبميغ، فالنيي في قولو: " فبل يكف " متوجو إلى الحرج لممبالغة في التكميؼ، باقتبلع الضيؽ مف 

ليـ : )) ال أرينَّؾ ىينا ((، أي ال تحضر فأراؾ  . أصمو، وذلؾ عمى طريقة العرب في قو 
".ليذا ٖٖفوضوح اليدؼ يعتبر القوة الدافعة لتحقيؽ الغاية التي يصبو إلييا كؿ صاحب مبدأ "

نجد ابف جماعة حدَّد أوؿ غايات العالـ مع طمبتو بقولو : " أف يقصد بتعميميـ وتيذيبيـ وجو اهلل 
حياء الشرع، ودواـ ظيور الحؽ، وخموؿ الباطؿ، ودواـ خير األمة بكثرة  تعالى، ونشر العمـ، وا 

عممائيا، واغتناـ ثوابيـ، وتحصيؿ ثواب مف ينتيي إليو عممو مف بعضيـ، وبركة دعائيـ لو 
وترحميـ عميو، ودخولو في سمسمة العمـ بيف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وبينيـ، وعداده في 

؛ فإف تعميـ العمـ مف أىـ أمور الديف، وأعمى درجات  جممة مبمغي وحي اهلل تعالى وأحكامو
" .ومف غايات المدرس  أف يكوف مقصوده مف التدريس :نشر فضؿ القرآف الكريـ ٖٗالمؤمنيف "

بيف الطبلب ، وتحصيؿ األجور العظيمة التي رتبيا الشارع عمى تعميـ القرآف الكريـ، وتبلوتو، 
و « خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو » ى اهلل عميو وسمـ : واالستماع إليو ؛ تحقيًقا لقوؿ النبي صم

التأسي واالقتداء بالرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ،وآؿ بيتو الطاىريف  وصحابتو ؛ تحقيًقا لقوؿ 
".وتقوية صمة التمميذ بكتاب اهلل، وسنة ٖ٘«"بمغوا عني ولو آية » النبي صمى اهلل عميو وسمـ : 
.إف انعداـ الرؤية في العمؿ التربوي يقود إلى كثير مف المشكبلت نبيو عميو الصبلة والسبلـ 
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التربوية، منيا:أنو يفتح مجااًل واسعًا لمتبايف والرؤى المختمفة والمتفاوتة؛ والخبلؼ واتساع 
التجارب وتنوعيا ال اعتراض عميو حيف يكوف صادرًا عف منيجية واقتناع، أما حيف يكوف صادرًا 

".وأنو يؤدي بالمربي الواحد إلى تموُّف أىدافو ورؤاه مف وقت ٖٙفبل " عف غياب لمرؤية وتخبط
آلخر، حسب ما يجري في الساحة، وحسب ما يسبؽ إلى ذىنو.كذلؾ غياب التجانس في 
شخصية الفرد؛ إذ ىو نتاج رؤى وأفكار متناثرة ال رؤية متسقة.اف وجود كثير مف مظاىر الخمؿ 

ف، وحيف تظير يعيش المربوف جداًل طويبًل حوؿ فيميا التربوي التي ال تظير إال في الميدا
وتفسيرىا، فضبًل عف التعامؿ معيا.وحيف نطالب برؤية تربوية فطبيعة الرؤية تقتضي أف تتسـ 
بقدر مف النظرة الكمية التي ترسـ األطر العامة لشخصية المنتج التربوي ال أف تغرؽ في 

ساحة التنوع والممارسة، وتستوعب اختبلؼ البيئات التفاصيؿ المحددة التي ينبغي أف تتسع فييا م
والظروؼ.كما أنيا ال يسوغ أف تكوف نتاج خواطر تجوؿ في أذىاف معدِّييا، أو فكرة طرأت في 
محاضرة أو مناسبة، فبل بد أف تكوف نتاج دراسة عميقة يتاح ليا جيد يتبلءـ مع أىميتيا.وىي 

لشرعي في بناء الفرد المسمـ، وظروؼ الواقع تتطمب أف تنطمؽ مف مصادر تجمع بيف المنيج ا
وتحدياتو، وطبيعة الميمة التي ُيَعدُّ ليا ىذا الجيؿ، وأف تنسجـ مع الرؤى العامة لمعمؿ اإلسبلمي 
وتسيـ في تحقيؽ أىدافو.وتتطمب اتساعًا لدائرة المعدِّيف ليا؛ فبل تكوف نتاج اجتيادات فردية، وال 

فالرؤية التربوية تتضمف جانبًا يتصؿ بمحتوى التربية الذي نتاج فئة أو أصحاب تخصص معيف؛ 
يسيـ في بنائو العديد مف المختصيف في مجاالت المعرفة، وجانبًا يتصؿ بعمميات التربية الذي 

".وبقدر ما يكوف المربي قويا في جميع ٖٚيسيـ فيو العديد مف المختصيف في المجاالت التربوية "
درا عمى االستمرار قويا في العطاء متدرجا فيو مف خبلؿ بيئة نواحي التربية وأمينا أيضا قا

إسبلمية مصغرة فسيكوف قادرا عمى إيصاؿ أكبر قدر مف جوانب التربية إليو بإذف اهلل..و 
االرتباط القوي بيف المربي وبيف المصطَفيف مف المدعويف مف أقوى أسباب التربية وأقرب الطرؽ 

مى ذلؾ تكويف البيئة التربوية المناسبة واستغبلؿ حمؽ الذكر لحؿ المشكبلت التربوية . ويعيف ع
والسفر اإليماني وأعماؿ الدعوة والتواصي والتناصح وحياة الزىد والتقشؼ والمجاىدة وغيرىا 
وسائؿ تربوية عظيمة لبناء الرجاؿ ورفع الوىف ..ويجب في ىذه المرحمة الحرص تنمية حب 

قدر عميو مف العموـ ويتوازف فييا مع إبعاد المبللة والسآمة التعمـ بإعطاء المتربي ما يحتاجو وي
..كما ينبغي أف يتربى عمى حب الخير بالنظر في سير الدعاة واالستفادة منيا وعمى رأسيـ سيد 
الدعاة صمى اهلل عميو وسمـ ، والتذكير بأجر الدعاة العامميف مع االطبلع عمى بعض كتب 



الحادي عشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

ٗٓ٘ 

لمسمميف الدينية والدنيوية . كؿ ىذا مع التدريب العممي عمى الدعوة ووسائميا والتعريؼ بمآسي ا
بعض األمور الدعوية السيمة والمناسبة وما يكوف لو نتائج ظاىرة .. ثـ يتـ التدرج معو في 
عانتو عمى القياـ باألمور الدعوية األكبر تأثيرا مع عرض لبعض أمور الدعوة  تشجيعو وا 

أينا أف المدعو قد تغيرت مبلمح حياتو وسموكو ومناقشة بعض مشكبلتيا ..وعندىا إذا ر 
وارتباطاتو حريصا عمى التعمـ .. بدأ يضحي مف أجؿ الدعوة إلى اهلل تعالى ويحرص عمى تغيير 
بيتو مرتبطا معيـ .. جاعبل نصب عينيو عمما صحيحا يخط لو طريقو .. مستغبل طاقاتو في 

 ".والبد مف  مراعاة الفروؽ الفرديةٖٛ"إصبلح نفسو وغيره .. يوازف بيف دعوتو ونفسو وأىمو 
وتتجمى حكمة المربي في اختياره لؤلسموب التربوي المناسب مف أوجو عدة منيا:* أف يتناسب 
الترىيب والترغيب مع عمر الطفؿ، ففي السنة األولى والثانية يكوف تقطيب الوجو كافيًا عادة أو 

ألعابو التي يحبيا أو مف الخروج إلى حرمانو مف شيء يحبو، وفي السنة الثالثة حرمانو مف 
ذا عبث في ٜٖالممعب " ".* أف يتناسب مع الخطأ، فإذا أفسد لعبتو أو أىمميا يحـر منيا، وا 

".* أف ٓٗالمنزؿ عبثا يصمح بالترتيب ُكمِّؼ بذلؾ، ويختمؼ عف العبث الذي ال مجاؿ إلصبلحو "
ذا حياء يكفيو العتاب، ومنيـ يتناسب مع شخصية الطفؿ، فمف األطفاؿ مف يكوف حساسا لينا 

مف يكوف عنيدًا فبل ينفع معو إال العقاب  ومنيـ مف حرمانو مف لعبة أشد مف ضربو ومنيـ مف 
 حرمانو مف أصدقائو أشد مف حرمانو مف النقود أو الحموى.

* أف يتناسب مع المواقؼ، فأحيانًا يكوف الطفؿ مستخفيا بالخطأ فيكوف التجاىؿ والعبلج غير 
ف عاد إليو عوقب سرًا، ألنو إف ىتؾ ستره نزع عنو الحياء فأعمف ما المبا شر ىو الحؿ األمثؿ، وا 

".وقد يخطئ الطفؿ أماـ أقاربو أو الغرباء فينبغي أف يكوف العقاب بعد انفراد الطفؿ ٔٗكاف يسر "
عنيـ، ألف عقابو أماميـ يكسر نفسو فيحس بالنقص  وقد يعاند ويزوؿ حياؤه مف الناس.* 

اوحة بيف أنواع الثواب والعقاب ألف التكرار يفقد الوسيمة أثرىا .فإذا وجدنا أف التراث ]الذي المر 
توصمنا إليو باجتيادنا[ بو نقص أو خطأ وجب تصحيحو بالجيود المعاصرة. أما إف وجدنا أنو ال 

، مف أجؿ المستقبؿ، العمؿ عمى مزيد مف تطويره وبمورتو مف جديد وبشكؿ مب دع. بأس بو، فيمـز
ذلؾ أنو في كؿ األحواؿ فمف يصمح أمر مف أمور األمة اإلسبلمية اليوـ إال مف خبلؿ ربطو 
بتراث اإلسبلـ. وإلنجاز ذلؾ الربط عمى ىذا النحو فيجب أف يتـ العمؿ عمى أساس مف الدراية 
الكاممة بالتراث مف حيث نواحي القوة والضعؼ فيو. وفي كؿ األحواؿ أيضا فإف أي موقؼ يمر 

العالـ اإلسبلمي في الحاضر أوفي المستقبؿ يجب أف يستصحب لمتراث دائمًا وال يخالفو بأي  بو
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وىناؾ مشكمة  التأخر الدراسي وىي مشكمة متعددة األبعاد  نفسية وتربوية  ".ٕٗصورة جذرية "
ف  واجتماعية والبد اف ييتـ بيا عمماء النفس والمربوف واألخصائيوف االجتماعيوف واآلباء .وا 

مؼ بعض التبلميذ دراسيًا وعجزىـ عف مسايرة أقرانيـ تحصيميًا قد يثير لدييـ العديد مف تخ
االضطرابات النفسية ومظاىر السموؾ غير السوي . كما أف تخمؼ التمميذ دراسيًا يثير القمؽ لدى 
 الوالديف ، كذلؾ فإف التخمؼ الدراسي ينعكس أثره اجتماعيًا في صورة ميزانيات تيدر دوف عائد

ذا كاف التخمؼ الدراسي مشكمة بصفة عامة ، فيو مشكمة أساسية في المرحمة ٖٗيذكر " ".وا 
االبتدائية بصفة خاصة . ذلؾ ألنيا المرحمة األولى مف مراحؿ التعميـ األساسي التي تستوعب 
 معظـ األطفاؿ الذيف نجدىـ بالنسبة لمقدرة العقمية العامة والتحصيؿ يتوزعوف توزيعًا اعتداليًا ،

? مف المتخمفيف دراسيًا ، ىذا باإلضافة إلى أف المرحمة ٕ,  ٖأي أننا نجد بينيـ ماال يقؿ عف 
".وكذلؾ الوقوؼ عمى  المستوى االقتصادي ٗٗاالبتدائية تمثؿ إحدى مراحؿ النمو النفسي اليامة "

عبت دورًا لؤلسرة متوسط مقارنة بعدد أفراد العائمة والشؾ أف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية ل
في مستوى تحصيؿ التمميذة ، حيث تعاني التمميذة مف الحرماف نتيجة عدـ مقدرة األىؿ عمى 
تمبية احتياجاتيا مف أدوات مدرسية ، باإلضافة إلى ذلؾ لـ تكف التمميذة تحضر معيا دراىـ 

ير " ال بد مف تغ٘ٗلشراء طعاـ أو شراب مف جمعية المدرسة ، وال تحضر معيا أكؿ مف البيت "
األساليب التربوية وتطويرىا، وتجاوز األساليب التقميدية السابقة التي اعتاد المربوف عمييا، 
واختمطت فييا الوسائؿ بالغايات، واألساليب بالمنيج، ولئف كاف السابقوف يقولوف : إف أوالدكـ 

ية، خمقوا لعصر غير عصركـ، فسرعة التغير اليوـ تجعؿ ىذه المقولة أكثر انطباقا ومصداق
وتجعؿ التفاوت يمحظ في مستويات أكثر تقاربا في العمر مف مستويات جيؿ اآلباء وجيؿ 
األبناء. اقتحاـ وسائؿ اإلعبلـ والمشاركة فييا: نحتاج اليوـ إلى مشاركة الدعاة مشاركة فعالة 

ة ال تقدـ وتقديـ المادة التربوية المتميزة، إف وسائؿ البث اإلعبلمي اليـو وأبرزىا القنوات الفضائي
في معظميا إاّل المادة اليزيمة، المادة التافية المادة التي تدور حوؿ اإلثارة واإلغراء وتتجاوب مع 
عواطؼ الناس وغرائزىـ، بؿ تستيدؼ إثارة الكامف مف غرائز الناس، وىي بحاجة اليوـ إلى أف 

لى تقديميا منيا ما يحتاجو تُثرى بالمواد الجادة التي يحتاجيا الناس. والمادة التي نحتاج اليوـ إ
الجيؿ المستيدؼ بيذا الغزو: جيؿ الشباب والفتيات وجيؿ الناشئة، فنحتاج أف نقدـ ليـ برامج 
جادة تقدـ ليـ المادة المتميزة المحافظة، وتجيب عمى تساؤالتيـ، وتتحدث عف ىموميـ، وتقدـ 

مع حاجاتيـ ومع متطمباتيـ ونحتاج ليـ الثقافة الشرعية بالمغة المعاصرة التي يفيمونيا، وتتبلءـ 
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أيضًا إلى تقديـ برامج تتناوؿ القضايا التربوية التي يحتاجيا المربوف، وتحتاجيا األسرة، وتحتاجيا 
لى متى تكوف ىذه الوسائؿ حكرًا عمى  المدرسة، ويحتاجيا المعمموف والميتموف بشؤوف التربية. وا 

لى مت ى تظؿ ىذه الوسائؿ تسيـ في تسطيح ثقافة األمة، دعاة اإلثارة، والباحثيف عف الشيرة، وا 
وفي تيميش اىتماماتيا؟ إف ىذه الوسائؿ ىي التي تتحكـ اليوـ في ثقافة األمة وتصنع الرأي 
العاـ وُتوّجو الناس شئنا أـ أبينا، والبد مف أف يفكر الجادّوف في التعامؿ مع مثؿ ىذه الوسائؿ 

اإليماف بأىمية صنع البيئة  -ٔ".ٙٗحجاميـ فيما سبؽ "والقنوات، والبد أف يعيدوا النظر في إ
اإلبداعية وبإمكانيتو، وبضرورة انبثاقو مف قولو ػ تعالى ػ: ))إفَّ المََّو ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُِّروا 

(( ]الرعد:  ـْ ي [، األمر الذي يحتـ إحداث )انقبلب فكري( في العقؿ المسمـ الجمعَٔٔما ِبَأنُفِسِي
والفردي عمى حد سواء، ينشأ معو انجذاب صادؽ لممعرفة ال لممعرفة ذاتيا، وال لتحصيؿ لذة 
نما ىو انجذاب لممعرفة بقصد تطوير  عقمية، وال لمظفر بشيرة عممية، وال لتحقيؽ رغبة دنيوية، وا 

نما لئلبداع ولمنيوض ولمنماء ولمعطاء..  الذات وبنائيا، ال لمتطوير وال لمبناء ذاتيما أيضًا... وا 
 المراد بو وجو اهلل ػ تعالى ػ.

اإلشاعة في العقؿ المسمـ واإليحاء في ذاتو أف )اإلبداع عادة( تكتسب بشيء مف البذؿ في  -ٕ
تكييؼ العممية التعميمية  -ٖتعمـ وسائميا، والتمبس في خصائصيا، والتدرب عمى تطبيقاتيا.

بدعيف، ومثؿ ىذا التكييؼ يستمـز بالضرورة إعادة والتربوية بما يجعميا دافعًا لئلبداع ومحضنًا لمم
النظر في األىداؼ التربوية، ومف ثـ في وسائميا وبرامجيا، بمعنى أنو يجب أف يكوف إكساب 

صياغة شعارات جذابة  -ٗالمتربيف طرائؽ التفكير العممي واإلبداعي مف األىداؼ األساسية.
ذابتيا في ترسخ أىمية اإلبداع وتبشر بنتائجو وتحتفي بكؿ م تمبس بو، واالجتياد في بثيا وا 

تنظيـ دورات ودروس في التفكير العممي واإلبداعي لمختمؼ  -٘النفوس وتفعيميا في العقوؿ.
ضرورة تمبس المربيف والمعمميف بخصائص اإلبداع ػ ولو تكمفًا ػ  -ٙشرائح العمؿ اإلسبلمي.
ألحداث منيـ واالعتناء بيـ وتقديرىـ االحتفاء بالمبدعيف وخاصة ا -ٚتجسيدًا لمقدوة الصالحة.

معنويًا وماديًا.مف تقنيات اإلبداع الجماعي: ىي طريقة تستخدـ مف أجؿ حفز الذىف لتوليد 
ـ(، وتتمخص في طرح مشكمة معينة عمى مجموعة مف ٖٜٛٔاألفكار )صمميا أوسبورف في 

تحديد أىـ المشكبلت "التي األفراد، يتولى إدارة تمؾ العاصفة واحد منيـ يمتاز بأنو يستطيع اف 
تواجو العممية التربوية ، وقد انتبيت مف رقادىا، مشكبلت ىائمة عمى كؿ الجبيات. إف مشكبلتيا 

ليست سوى  -االقتصادية واالجتماعية والسياسية وىى مشكبلت مستعصية بكؿ المقاييس 
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ف المشكبلت الكبرى الجوانب اليسيرة الظاىرة مف مرضيا الكامف في ناحيتي الفكر واألخبلؽ. و  ا 
برمتيا، و أسبابيا ولظاىر المتفاعمة مع سواىا مف الظواىر واآلثار المتصمة بمشكبلت األمة 
لتتطمب مسحًا عمميًا وتحميبًل نقديًا. إف حكمة التخصص العممي يجب أف توجو لتسيـ في حؿ 

حيحًا وأف مشكبلت األمة، أعني أف تمكف المسمميف مف أف يفيموا ىذه المشكبلت فيمًا ص
يحددوا بدقة نوع تأثيرىا عمى حياة األمة وعمى قضية اإلسبلـ في العالـ. فميس لمسمـ مف أىؿ 
التخصص أف يتابع تخصصو العممي لمجرد الترؼ العممي لخالص المعتزؿ في برج عاجي كما 
نا لو كاف ال عبلقة لو بواقع األمة وآماليا وطموحاتيا. وعمينا أف نطبؽ عمى مجاالت تخصصات

ذلؾ الدعاء الذي نسأؿ اهلل فيو أف يمنحنا "عممًا نافعًا"، وذلؾ بأف يوجو أنظارنا في قوة إلى 
مشكبلتنا القائمة. وقبؿ ىذا كمو وبعده تأتي مشكمة إصرار التخصصات العممية والمؤسسات 
ف التعميمية عمى التباعد عف اإلسبلـ في مواجية جيودنا إلعادة أسممتيا. وفي الوقت نفسو فإ

اىتماماتنا يجب أف تكرس لمقضايا الرئيسية التي تؤثر عمى مشكبلت األمة في المجاالت 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية واألخبلقية والروحية، وفي كؿ قطاع مف 

إف حمؿ أمانة المسؤولية لما مصمحة الجنس البشري كمو وليس  "ٚٗقطاعات الجيد اإلنساني."
األمة اإلسبلمية وحدىا ليو جزء اليتجزأ مف الرؤية اإلسبلمية. إف "أمة" اهلل سبحانو مصمحة 

وتعالى تشمؿ الكوف كمو ويجب أف تتطابؽ مسؤولية اإلنساف مع نطاقيا كمو... حقًا، إف "األمة 
اإلسبلمية" تعتبر مف بعض النواحي متخمفة وغير متقدمة إذا قيست بسواىا مف األمـ. ولكف ىذه 

ة ال يسبقيا أحد في مجاؿ حيازتيا لمحقيقة والتعبير األيديولوجي عنيا عمى الوجو األمثؿ األم
الذي يضمف تحقيؽ االزدىار والرقي الديني والخمقي والمادي في الوقت نفسو. ذلؾ أف "األمة" 
بإسبلميا تمتمؾ وحدىا الرؤية التي ىي شرط ضروري كي تسعد البشرية كميا ليجيء تاريخيا 

حو الذي يرضاه اهلل سبحانو وتعالى.مف ىنا كاف المفكر مطالبًا بالتصدي لممشكبلت عمى الن
التي تواجو العممية التربوية  اليوـ والبحث عف حموؿ ليا طبقًا لمرؤية اإلسبلمية. إف األمة بحكـ 
رؤيتيا اإلسبلمية تعتبر اليوـ ىي المتحدث الحؽ والوحيد عمى ظير األرض اليوـ باسـ شعوب 

ية التي ضاعت قضيتيا بيف االستعمارييف والثورييف وىي تسعى لمتخمص مف نيرىـ. إف البشر 
العنصر يدمر العبلقات التي تربط البشر بعضيا ببعضيـ في كؿ مكاف في -حوؿ-التمركز

العالـ . أما البقية الباقية مف الخير فقد تكفؿ بالقضاء عمييا تعاطي الخمور والمخدرات وفوضى 
ة وتدىور أخبلقيات األسرة واألمية والخموؿ ومف المؤكد أف ىذه المشكبلت تمثؿ العبلقات الجنسي
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مجاال آخر مف المجاالت ينبغي أف يوجو الفكر اإلسبلمي بؿ والتخطيط والتنفيذ نحو مواجيتيا 
ف حؿ ىذه المشكبلت والسير بالبشرية إلى  إذ أف في ذلؾ سعادة "األمة" وسعادة البشرية أيضا. وا 

الزدىار في إطار مف العدؿ والكرامة ليو جزء ال يتجزأ مف أىداؼ اإلسبلـ.وقد يكوف السعادة وا
مف نتاج اإلرىاب  بروز مجتمعات الكراىية، وفقداف الثقة، وشيوع الحسد، وانعداـ التعاوف 
والوحدة، وتفرؽ الكممة، والتستر عمي األخطاء والنواقص والعيوب، ورفض النقد الذاتي، وتبرير 

 والحمد هلل في البدء والختاـ .النكسات واألزمات، وبالجممة : تحطـ روح التعميـ اليزائـ و 
 نتائج البحث 

 أف اليمة لذي فينبغي ، المعالي أعالي إلى سباؽ دار البد أف نعمـ أف الدنيا النجاح لكي نحقؽ
ف ، المقصود فيو َسَبؽ فإفْ  َشْوِطو في يقصر ال ـْ لذا لـ اجتياده مع جواده َكَبا وا   يسجؿ ُيَم

  :يمي فيما إيجازىا ويمكف مفيدة، أنيا نتصور نتائج مف الدراسة عنو أسفرت ما أىـ ىنا الباحثاف
أف اإلدارة أمر حتمي في أي مجتمع إنساني ولكؿ أنواع التنظيمات والجماعات ميما اختمفت  ٔ

يف األفراد إال مف خبلليا , وال يتحقؽ التعاوف الكامؿ ب أشكاليا . فالجيد الجماعي ال يتـ إال بيا
وال يتـ تمبية حاجات األفراد إال بواسطتيا " إف العممية التعميمية  منيج متكامؿ ونظاـ شامؿ 
لمحياة اإلنسانية دينيا ودنيويا , فيو مف ثوابت ديف اهلل تعالى الذي أوحى بتعاليمو السمحاء إلى 

ناس كافة ودعوتيـ إليو مف خبلؿ القرآف وكمفو بتبميغو لم -صمى اهلل عميو وسمـ-الرسوؿ محمد 
الكريـ ,  اإلدارة بمفيوميا ىي استخداـ الموارد المتاحة بكفاءة وفاعمية عف طريؽ التخطيط, 

 والتنظيـ, والتوجيو, والمراقبة,
 جانب يمتزموا أف المدرسية السجبلت واقع مف التبلميذ نتائج يستخدموف الذيف الباحثيف عمى ٕ

 وذلؾ.  األخرى النفسية والعوامؿ لمتبلميذ المدرسية الدرجات بيف الربط عند الشديد الحذر
الباحثوف  يستخدميا التي تمؾ عف المدرسوف يستخدميا التي التقدير أسس بيف لبلختبلؼ
 والظروؼ ، واالجتماعية االقتصادية وخمفيتو دراسياً  المتخمؼ الطفؿ أسرة حالة بدراسة واالىتماـ
 التربوية األساليب اتباع عؿ والعمؿ والتحصيمي العقمي نموه عمى وأثرىا األسرة في التعميمية
  الدراسي التأخر المبكرة الطفولة مرحمة في خاصة األطفاؿ تنشئة في السميمة

 أىمية  الدراسة أوضحت وقد ، دراسياً  المتخمفيف لمتبلميذ األساسية الحاجات بإشباع االىتماـ  ٖ
 االنفعالي الجانب أىمية إبراز مع واالقتصادية االجتماعية وظروفيا األسرة بو تقوـ الذي الدور

 لمتخمؼ مصاحبة أو مسببة انفعالية مشكبلت أي عبلج عمى والعمؿ األسرة في العاطفي والدؼء
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 يتيح الذي االجتماعي النفسي الجو بتييئة االىتماـ واآلباء المربيف مف كؿ وعمى.  الدراسي
 الفشؿ إلى بيـ تؤدي قد التي العقبات تخطي عمى ومساعدتيـ باالنتماء والشعور األمف لمتبلميذ
 مف بصورة التمميذ ليا ال يستجيب وحتى اآلخريف جانب مف الموـ أو القبوؿ وعدـ واإلحباط

 . السيئ التوافؽ صور
 في فروؽ ىي بينيـ الموجودة الفروؽ أف بمعنى اإلبداعية، القدرات في متفاوتوف الطبلب ٗ

 توزيعاً  اإلبداع لصفة بالنسبة الطبلب يتوزع وعميو، كيفية، ال كمية فروؽ أو النوع، في ال الدرجة
 الصحة عمى تؤثر وبالتالي اإلبداعي، والتفكير اإلبداع تنمية في كبيرة أىمية ولمبيئة.طبيعياً 
 التي البيئات في أعمى وفاعمية أكبر بدرجة المتعمموف يتعمـ. لمطبلب اإلبداعية والقدرات العقمية
 أف إالّ  لئلبداع، تؤىمو التي العقمية القدرات المتعمـ عند تتوفر فقد. اإلبداع تنمية شروط تييئ
 لئلنتاج الصالحة التربة فييا يتوفر ال قد( المجتمع الرفاؽ، مجموعة المدرسة، البيت،) البيئة

 .الخبلؽ اإلبداعي
 الطبلب، لدى اإلبداعية القدرات وتنشط تفجر بطرؽ لتصاغ الدراسية المناىج وتطوير تعديؿ ٘

 والمناىج الدراسية البرامج وضع عمى المشرفة الرسمية الجيات اقتناع مف بد ال ذلؾ ولحدوث
 المعمـ بيف اإلبداعية القدرات تنمية عمى يشجع اجتماعي تعممي تعميمي مناخ التعميمية وتوفير

 الوعي يشجع أف المعمـ يستطيع .والمنزؿ المدرسة وبيف التربوية، واإلدارة المعمـ وبيف وطبلبو،
 القرار عممية وأثناء قبؿ وقراراتيـ اختياراتيـ نتائج استكشاؼ عمى الطبلب بمساعدة بالتفكير
 . إنجاز مف إليو انتيى وما وسموكو قراره بيف العبلقة الطالب يدرؾ بحيث

 الهوامش
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 ىػٕٔٗٔ...  البشرية لمتنمية المعرفة دار...  القعيد إبراىيـ/ د...  الناجحة الذاتية اإلدارة ميارة (

(
3
 (ٖٔٓ/ ٔ) المسمـ حياة في وأىميتو الوقت(

(
4
 ىػٕٔٗٔ...  طيبة دار...  البوصي مبارؾ عبداهلل...  الوقت إدارة فف (

 

(
5
 ىػٕٔٗٔ...  البشرية لمتنمية المعرفة دار...  ببلؿ عبداهلل/  ترجمة ىاينز ماريوف...  الوقت إدارة(

 

(
6
 (ٖٓٔ/ ٕ) المسمـ حياة في وأىميتو الوقت العممية اإلدارة وقت(
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7

...  العمرو عبدالرحمف...  الوقت إدارة فف(  ٜٛٔ/ ٜ) ٜٕ-ٔ المعاصرة الفكرية المذاىب عمى الرد موسوعة 
 ىػٖٕٗٔ...  بالرياض التدريب إدارة

8
 (ٕٚٗ/ ٗٔ) ٜٕ-ٔ المعاصرة الفكرية المذاىب عمى الرد موسوعة 

(
9
 (51)/  العالميت العربيت الموسوعت(

(
10

 (51)/  العالميت العربيت الموسوعت(

(
11

 (511/ 1) المستقبل وآمال الماضي أصالت بين اإلسالميت الحضارة(

(
12

 (14)/  العالميت العربيت الموسوعت(

(
13

 ( ٓٚ)العبدلي : (

14
 األخبلؽ دستور. ٕٕ ص اإلسبلمية والحضارة والمجتمع الفرد بناء في اإلسبلمية األخبلقية التربية دور انظر 
-الفقو أصوؿ (ٖ٘ٓ: ص) الغمو ودفع الوسطية تحقيؽ في القرآف أثر ندوة بحوث . ٕٔ ص الكريـ القرآف في

 (ٔٙ/ ٕ) المظفر رضا محمد
 

15
 والمجتمع الفرد بناء في اإلسبلمية األخبلقية التربية دور انظر.  ٜٚ ص والتطبيؽ النظرية بيف األخبلؽ انظر 

 ودفع الوسطية تحقيؽ في القرآف أثر ندوة بحوث . ٚٚٙ األخبلؽ دستور انظر. ٜٕ ص اإلسبلمية والحضارة
 (ٖٙٓ: ص) الغمو

16
  . ٕٚ٘ ص لمراغب والمفردات ٕٕٛ/  ٕ لمخميؿ العيف في(  وعظ)  مادة انظر 

 

17
 (ٕٕٗ/ ٔ( )واحد مجمد) المقاالت أوائؿ 

18
  . 66/  3 لمغزالي الدين عموم إحياء.  862 ص الشريعة مقاصد  

 

19
 . 66/  82 الطاهر محمد لمشيخ والتنوير والتحرير. 26/  82 لمرازي الغيب مفاتيح  

 

20
 . 26 ص والتطبيق النظرية بين األخالق انظر 

 

(
21

 (561/ 1) المستقبل وآمال الماضي أصالت بين اإلسالميت الحضارة(
 

(
22

  (516/ 1) المستقبل وآمال الماضي أصالت بين اإلسالميت الحضارة(

(
23

 (٘ٙ/ ٕفقو النصر والتمكيف في القرآف الكريـ ) ( ٗٛ) الشمعوط : (

(
24

: انظر. ٖ٘ٛص متولي، الحميد عبد اإلسبلـ، في الحكـ نظاـ مبادئ: انظر(. ٔٔٗ/٘) أحمد اإلماـ مسند (
 الكيبلني، عرساف ماجد اإلسبلمية، التربية فمسفة: انظر(. ٕٗٙ/ٔ) لمميداني وأسسيا اإلسبلمية األخبلؽ

 محمد اإلدارة، عمـ مبادئ: انظر. ٖٛٓص محمد، شوكت العصر، وتحديات اإلسبلمية الثقافة: انظر. ٜٚٔص
 .ٙٔٔص الديف، نور

 
 (ٕ( التكامؿ والتوازف في التربية )ص: ٖٖ/ ٕالبطالة ألمير النجار )25
 (ٕٗٔاألمة اإلسبلمية مف التبعية إلى الريادة )ص: 26
 (ٔطريقة لنشر الخير في المدارس )ص:  ٙٗينظر :  27
 ٛأسممة المعرفة إلسماعيؿ الفاروقي )ص: 28
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29
 (٘ٔوالعنؼ والتطرؼ )ص: دور المدرسة في مقاومة اإلرىاب  

 

 (ٗٓٔ/ ٕالوقت وأىميتو في حياة المسمـ )30
 (ٜالتكامؿ والتوازف في التربية )ص: 31
 (٘ٗالمقومات الشخصية لمعمـ القرآف الكريـ )ص: 32
33
 (ٙٗالمقومات الشخصية لمعمـ القرآف الكريـ )ص:  . ٖٔ/  ٛالتحرير والتنوير البف عاشور :  
34
 . ٚٗ تذكرة السامع والمتكمـ : 
35

، والترمذي )تحفة ٜ٘ٔ/  ٕ(، وأحمد في المسند :  ٕٚ٘/  ٙ( ) فتح الباري :  ٖٔٙٗرواه البخاري )  
 (، وغيرىـ . ٖٔٗ/  ٚاألحوذي : 

36
 (٘ٓٔ/ ٕالوقت وأىميتو في حياة المسمـ ) 
37
 (ٜدعوة وتربية )ص:  
38
 (ٓ٘كيؼ تربي ولدؾ لميمى الجريبة )ص:  
39
 .٘ٙالغبرة، ص المشكبلت السموكية، نبيو  
40
 .ٕٖٚمنيج التربية اإلسبلمية، محمد قطب: ص  
41
 .ٓٚ/ٖإحياء عمـو الديف، الغزالي،  
42
 .ٕٛٗ -ٕٚٗ، وكيؼ يربي المسمـ ولده، محمد مولوي ص ٕٙتذكرة اآلباء، عمر بف أحمد الحمبي، ص  
43
 (ٜٛأسممة المعرفة إلسماعيؿ الفاروقي )ص:  
44
 (ٙب )ص: التأخر الدراسي ػ األبعاد واألسبا 
45
 (ٗٔالتربية في ظؿ المتغيرات الجديدة )ص:  
46
 (ٖٚالتفكير العممي واإلبداعي )ص:  
47
 (ٜٓأسممة المعرفة إلسماعيؿ الفاروقي )ص:  

 

 

 ثبت المصادر والمراجع 
  ىػٕٔٗٔ البشرية لمتنمية المعرفة دار...  القعيد إبراىيـ/ د...  الناجحة الذاتية اإلدارة ميارة ٔ
 المعرفة دار...  عمي طو محمد/  ترجمة شيرماف.  آر جيمس...  العمؿ وابدأ التسويؼ دع ٕ

 ىػٕٔٗٔ...  البشرية لمتنمية
 ىػٕٔٗ...  البشرية لمتنمية المعرفة دار...  القعيد إبراىيـ/ د...  الناجحة الذاتية اإلدارة ميارة ٖ
 )ىػٕٔٗٔ...  طيبة دار...  البوصي مبارؾ عبداهلل...  الوقت إدارة فف ٗ
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...  البشرية لمتنمية المعرفة دار...  ببلؿ عبداهلل/  ترجمة ىاينز ماريوف...  الوقت إدارة 5
 ىػٕٔٗٔ

 ىػٖٕٗٔ...  بالرياض التدريب إدارة...  العمرو عبدالرحمف...  الوقت إدارة فف   ٙ
  اإلسالمية والحضارة والمجتمع الفرد بناء في اإلسالمية األخالقية التربية دور 7
 دار الرسالة بيروت  الكيبلني عرساف ماجد اإلسبلمية، التربية فمسفة ٛ
 ٜٛٛٔبيروت لبناف  محمد، شوكت العصر، وتحديات اإلسبلمية الثقافة ٜ

 ٖٕٗٔدار القمـ بيروت  الديف، نور محمد اإلدارة، عمـ مبادئ ٓٔ
 عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف المؤلف : دور المدرسة في مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف 11

  47islam.com-http://www.alموقع اإلسالم مصدر الكتاب :
  ٖٕٗٔبيروت لبناف آلباء، عمر بف أحمد الحمبي، تذكرة ا ٕٔ
دار سحنون للنشر  دار النشر : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المؤلف :التحرير والتنوير ـ  31

 م 3991 -تونس  -والتوزيع 
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