معاٌري جودة األداء التعلٍمً للمعلم

على ضوء توجهات الفكر الرتبوي اإلسالمً

إعداد

د /حياة بنت عبد العزيز محمد نياز

أستاذة األصول اإلسالمية للتربية المساعد.
جامعة أم القرى .كلية التربية .قسم التربية اإلسالمية والمقارنة
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معايير جودة األداء التعليمي للمعلم

مقدمة:

على ضوء توجهات الفكر التربوي اإلسالمي

احلمد ﵁ ككفى كالصالة على النيب ادلصطفي كعلى آلو كصحبو كمن كااله كبعد ..فقد اعتربت
مهنة التعليم يف اإلسالـ من أشرؼ ادلهن .ال تساكيها مهنة يف الفضل كالرفعة ،ككظيفة ادلعلم من أشرؼ
الوظائف ،ألهنا يف األساس مهنة معلم البشرية مجعاء صلى ا﵁ عليو كسلم ،لقولو تعاىل ﴿ :يى ىو الَّ ًذم
ث ًيف أاأل ِّيميٌِّن رس نوال ًمأنػهم يػأتػليو علىي ًهم آىياتًًو كيػىزِّكي ًهم كيػعلِّمهم الأ ًكتاب ك أً
أمةى ىكإً أف ىكاُيوا ًم أن َىػأب يل
بىػ ىع ى
ى ىي
احلك ى
ي أ ى ى أ أ ى ىي أ ىيى ي ي ي ى ى ى
ً
ض ىال وؿ يمبً و
ٌن﴾( ،)1كتكرؽلا دلهنة التعليم َاؿ عليو الصالة كالسالـ" :إف ا﵁ تعاىل كمالئكتو كأىل
لىفي ى
السموات كاألرض ،حىت النملة يف جحرىا يصلوف على معلم الناس اخلًن"(.)2
كيعد ادلعلم العمود الفقرم يف النظاـ الرتبوم كالعامل األسػاس يف صلػاح العمليػة التعليميػة ككاحػدا
مػػن أىػػم عناصػػرىا ،كتفقػػد عناصػػر التعل ػيم أعليتهػػا إذا ي يتػػوفر ذل ػا ادلعلػػم الكػػفء؛ ألف ادلعلػػم ىػػو الػػذم
يهػػدم ادلػتعلم  -بػػنذف ا﵁  -إذا ضػػل ،كيقومػػو إذا حػػاد عػػن الطريػق ،كيص ػقل معارفػػو ،كيهػػذب أخالَػػو،
كيدفعو للعمل ادلثمر البناء لشخصو كآلمتو( ،)3كعلى ذلػ ال ؽلكػن أف يصػل حػاؿ التعلػيم كال ادلوَػف
التعليمي إال إذا صل حاؿ ادلعلم دينا كخلقا كثقافة عامة كإعدادا فنيا كتربويا كشخصيا(.)4
كألف َيمة اإلؽلاف تتحدد إىل حد كبًن بقيمة العمل كجودتو الذم يقوـ بو الفرد ،كدلا كػاف ادلعلػم
لو َيمة عظيمة يف الفكر الرتبوم اإلسالمي  -احتل موَعا متقدما من حيث اإلعداد كالتأىيل ،شلا جعػل
َضية إعداده تتأثر باىتماـ علماء الرتبية كالفقهاء ،فادلعلم ليس خازُا للعلم يغرتؼ منو ادلتعلموف ادلعارؼ
كادلعلومػات ،كلكنػػو ظلػوذج كَػػدكة يف سػلوكو كأخالَػػو كجػػودة أداءه كإتقاُػو للعمػػل الرتبػوم كالتعليمػي ،لػػذا
كػػاف للعلمػػاء ادلسػػلمٌن رأيهػػم السػػديد يف أف ادلعلػم ىػػو العامػػل األساسػػي يف صلػػاح العمليػػة التعليميػػة كأُػػو
أىػػم عناصػػر التعلػػيم ،حيػػث يػػركف أف التعلػػيم ال يتغ ػًن كال يتطػػور بغ ػًن ادلعلػػم ،كأف عناصػػر التعلػػيم تفقػػد
أعليتهػػا إذا ي يتػػوفر ادلعلػػم ذك الكفػػاءة العاليػػة يف مهنتػػو مػػن حيػػث ا ػزارة ادلػػادة العلميػػة .كت ػوافر حػػد مػػن
الثقافة العامة لديو ،كمعرفة كاملة بطبيعة ادلتعلمٌن كخصائصهم ،كادلطور لنفسو باستمرار ،كادللم باحلديث
كاجلديد من العلوـ كادلعارؼ كادلعلومات ادلتعلقة مبادتو.
كُتيجة لالُتكاسات ادلتكررة يف رلاؿ التعليم على الصػعيد العػادلي بصػفة عامػة ،كالصػعيد العػريب
علػى كجػػو اخلصػػوص ،حيػػث تػد مسػػتول التعلػيم كالػػذم يرجػ إىل أسػباب منهػػا :عػدـ تأىػ ادلعلمػػٌن
للتدريس ،إضافة إىل عدـ كفاءة بعض ادلعلمٌن للتدريس يف ادلستول الذم كضعوا فيػو ،كعػدـ اجتهػادىم
إلثبػػات أُفس ػػهم يف ى ػػذا ادلسػػتول ،كَص ػػور النم ػػو األكػػادؽلي للمعل ػػم ال ػػذم ؼلض ػ للعش ػوائية كالذاتي ػػة،
باإلضافة إىل َلة االطالع على النظريات كادلوضوعات الرتبوية ،كعدـ امتالكهم دلعايًن اجلودة يف التعليم،
فقد شهد النصف الثاين من القرف العشرين جهودا عادلية كاسعة إلصالح التعليم  -كتنادت الػدعوات يف
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سلتلػػف الػػدكؿ إلصػػالح الػػنظم التعليميػػة ،كتغيػػًن يف االحتياجػػات التعليميػػة ،كادلهػػارات للقػػول البش ػرية،
كإعادة التدري كالتأىيل للمعلم باعتباره ركيزة مهمة يف العملية التعليمية لكوُو أحد ادلدخالت Inputs
ادلهمػة يف العمليػػة التعليميػػة ،كالػػي تسػهم يف حتسػػٌن منػػتع العمليػػة التعليميػػة ،كمػن ىنػػا فقػػد بػػدأ االىتمػػاـ
جبودة التعليم؛ بغية حتقيق أفضل النتائع كفقا لألىداؼ الرتبوية ادلعدة كا﵀ددة سلفا.
كدلػػا كاُػػرت الرتبيػػة اإلسػالمية تربيػػة رباُيػػة عادليػػة فقػد اىتمػػرت بكػػل جواُػ الرتبيػػة كالتعلػػيم مبػػا يف
ذل ادلعلم فقدمرت لو معايًن تساىم يف إعداده كتطويره حػىت يقػوـ برسػالتو بتجويػد كإتقػاف اُسػجاما مػ
ً
ىح ىس ىن يك َّل ىش أي وء ىخلى ىقوي﴾( ،)5لذا ارتأت الباحثة القيػاـ ذػذه الدراسػة يف طريػق العػودة
َولو تعايل﴿ :الَّذم أ أ
دلبادئ الفكر الرتبوم اإلسالمي اُسجاما م أصالتنا كلبث ركح التجديد يف ىذا الفكػر ،لقػوؿ ادلصػطفي
صلى ا﵁ عليو كسلم" :إف ا﵁ تعاىل يبعث ذلذه األمة على رأس كل مئة سنة من غللد ذلا دينها"(.)6
مشكلة الدراسة :يف ضوء ما سبق ؽلكن أف تصاغ أسئلة الدراسة من خط األسئلة التالية:
 .1ما مفهوـ جودة التعليم يف ادلنظور اإلسالمي؟
 .2ما مكاُة ادلعلم يف الفكر الرتبوم اإلسالمي؟
 .3ما زلفزات جودة األداء التعليمي للمعلم يف ادلنظور اإلسالمي؟
 .4ما معايًن جودة األداء التعليمي ادلعلم على ضوء توجهات الفكر الرتبوم اإلسالمي؟
أىداف الدراسة :هتدؼ الدراسة إىل:
 .1التعرؼ على مفهوـ اجلودة يف ادلنظور اإلسالمي.
 .2التعرؼ على مكاُة ادلعلم يف الفكر الرتبوم اإلسالمي.
 .3التعرؼ على زلفزات جودة األداء التعليمي للمعلم يف ادلنظور اإلسالمي.
 .4التعرؼ على معايًن جودة األداء التعليمي للمعلم على ضوء توجهات الفكر الرتبوم اإلسالمي.

الدراسات السابقة:
 دراسة :إؽلاف العمريطى (1430ق) :ىدفرت الدراسة إىل تأصيل جودة التعليم من خالؿ القرآفالك ػػر كالس ػػنة النبوي ػػة كس ػػًنة الصػ ػحابة كالعلم ػػاء ادلس ػػلمٌن ،كاس ػػتنباط معػ ػايًن جل ػػودة األى ػػداؼ
الرتبوية؛ كجودة اختيار كإعداد ادلعلم ،كجودة ا﵀تول كطرؽ التدريس كالتقػو ؛ ُابعػة مػن اإلسػالـ
كبياف أكجو االستفادة من معايًن جودة التعليم يف اإلسالـ يف تطوير الواَػ الرتبػوم ادلعاصػر ،كَػد
اسػتخدمرت الدراسػػة ادلػػنهع االسػػتنباطي ،كادلػػنهع التػارؼلي كذلػ لتحقيػػق أىػػداؼ الدراسػػة ،كمػػن
النتائع الي توصلرت إليها الدراسة :سبق اإلسالـ إىل كض معايًن اجلػودة كدعوتػو إىل حتقيػق ىػذه
ادلعايًن من خالؿ ُصوص القرآف كالسنة ،فهناؾ معايًن خاصة لتحقيق جودة ادلعلم منها :اختيػار
ادلعلم الكفء ،اإلعداد اجليد للمعلم ،استمرارية التطوير ادلهين(.)7
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 دراسة :خالد احلريب (1429ق) :ىدفرت الدراسة إىل التعرؼ على مفهوـ إدارة اجلودة الشاملة،كأسسها ،كبياف مفهوـ اجلودة التعليمية بوجو عاـ ،كفوائد تطبيقها كمعايًنىا ،كبياف مفهوـ اجلودة
الشاملة يف الرتبية اإلسالمية ،كأسس اجلودة التعليمية يف إعداد ادلعلم ،كتدريبو ،كلتحقيػق أىػداؼ
الدراسة مت استخداـ ادلنهع الوصفي ،كمن النتائع الي توصػلرت إليهػا الدراسػة :إف مفػاىيم اجلػودة
الشاملة كأسسها ،تضمنتها الرتبية اإلسالمية يف ُصوصها الشرعية ،كأف إعداد ادلعلم كفق منظومة
اجلودة التعليمية ،يتي رلاال كاسعا لتطوير أدائو(.)8
 دراسة :ثامر السلمي (1429ق) :ىدفرت الدراسة إىل إبراز مفهوـ الكفايات يف الفكػر الرتبػوماإلسالمي ،كالوَوؼ على أىم الكفايػات الػي ينبغػي أف تتػوفر يف معلػم الصػفوؼ األكىل يف ضػوء
الفكػر الرتبػػوم اإلسػػالمي ،كمعرفػػة مػػدل تػػوفر ىػػذه الكفايػػات لػػدل معلمػػي الصػػفوؼ األكىل مػػن
كجهة ُظر ادلشرفٌن الرتبويٌن كمديرم ادلدارس االبتدائية مبحافظة جدة ،كلتحقيق أىداؼ الدراسة
مت اس ػ ػتخداـ ادلػ ػػنهع الوصػ ػػفي ،حيػ ػػث عم ػ ػدت الدراسػ ػػة إىل دراسػ ػػة الكفايػ ػػات التعليميػ ػػة دلعلػ ػػم
الص ػػفوؼ األكىل كتليته ػػا م ػػن خػ ػالؿ آراء ككتابػ ػات كمقرتح ػػات ادلػ ػربٌن ادلس ػػلمٌن ،اُطالَ ػػا م ػػن
توجيهػػات مػػريب األمػػة اإلسػػالمية األكؿ زلمػػد بػػن عبػػد ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم ،كحػػىت العصػػر
احلديث ،كمعرفة مدل توافر ىذه الكفايات لدل ادلعلمٌن مػن كجػو ُظػر مشػريف الصػفوؼ األكىل
كمػديرم ادلػػدارس االبتدائيػػة مبحافظػػة ج ػدة ،كمػػن النتػػائع الػػي توصػػلرت إليهػػا الدراسػػة :أف مفهػػوـ
الكفايػػات ل ػػو أص ػل يف الفك ػػر الرتب ػػوم اإلسػػالمي حي ػػث يظهػػر ذل ػ جلي ػػا مػػن خ ػالؿ الوص ػػايا
كاآلداب كالصفات كادلهارات الي يشرتطوهنا يف ادلعلم الذم يتصدر مهنة التدريس ،كما أظهػرت
الدراسة ادليداُية أف الكفايات التالية :كفايات التخطيط ككفايات العػرض كالتنفيػذ ككفايػات إدارة
الصف ككفايات الوسائل التعليمية كاألُشطة ككفايات مبادئ التعليم كالتقو  .درجة توفرىػا َليلػة
لدل ادلعلمٌن من كجهة ُظر رلتم الدراسػة .ككفايػات االتصػاؿ كالعالَػات اإلُسػاُية ،ككفايػات
أخالَيات مهنة التعليم تتوفر لدل ادلعلمٌن بدرجة متوسطة(.)9
 دراسة :عبد الرؤكؼ عبد الرمحن (1408ق) :ىدفرت الدراسة إىل التعرؼ على األخالؽ الرتبويةلكل من العلماء العاملٌن كالعلماء اًن العاملٌن كما ػلددىا اآلجرم ،كاإلسهاـ يف بلػورة القواعػد
األخالَيػػة دلهنػػة التعل ػيم الػػي تسػػعى إىل ص ػيااتها ادلؤسسػػات الرتبويػػة يف العػػاي الع ػريب ادلعاصػػر،
كاالسػػتفادة مػػن آرائ ػو يف التطبيقػػات العلميػػة إلع ػداد ادلعلمػػٌن إع ػدادا سػػليما ،كلتحقي ػق أىػػداؼ
الدراسة اسػتخدمرت الدراسػة ادلػنه التػارؼلي التحليلػي ،كمػن النتػائع الػي توصػلرت إليهػا الدراسػة:
أُو ال يكفي أف ترتكز العملية الرتبوية على اجلاُ ادلعريف كإمداد الطالػ بادلعلومػات،كإظلػا غلػ
أف متت ػػد لتش ػمل االتاى ػػات كجواُ ػ الس ػػلوؾ كى ػػو م ػػا ع ػرب عن ػػو اآلج ػػرم باسػ ػم أخ ػػالؽ الع ػػاي
كادل ػػتعلم ،كأف معظ ػ ػم القواع ػػد األخالَي ػػة ال ػػي َررى ػػا اآلج ػػرم تش ػػكل ج ػػزءا كبػ ػًنا م ػػن القواع ػػد
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األخالَيػ ػػة يف مهنػ ػػة التعلػ ػػيم عام ػ ػػة إذا أضػ ػػيفرت ذلػ ػػا اجلهػ ػػود الرتبوي ػ ػػة للم ػ ػربٌن ادلسػ ػػلمٌن أمث ػ ػػاؿ
الغزايل(.)10
 دراسة :زلمود أبو دؼ كآخرين ( :)2007ىدفرت الدراسة إىل تأصيل مفهوـ اجلػودة يف التعلػيممن خالؿ استقراء اآليات الكرؽلة كاألحاديث الشريفة كأَواؿ علماء الرتبية ادلسلمٌن ذات العالَة
بادلوضوع ،كلتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمرت الدراسػة أسػلوب حتليػل ا﵀تػول مػن ُاحيػة كيفيػة
كأحػػد تقنيػػات ادلػػنهع الوصػػفي ،كَػػد أظهػػرت الدراسػػة السػػبق اإلسػػالمي يف التأكيػػد علػػى جػػودة
التعلػػيم حتػػرت مسػػميات اإلحسػػاف كاإلتقػػاف كالسػػداد ،كمػػا بينػػرت أف ىنػػاؾ العديػػد مػػن ا﵀ف ػزات
القوية الدافعة إىل حتسٌن التعليم كتويده بصػورة مسػتمرة ،كَػد اجتهػد علمػاء الرتبيػة ادلسػلموف يف
حتديد معايًن جودة التعليم ادلتعلقة بعناصر العملية التعليمية كإدارة الصف(.)11
 دراسة :بدرية ادليماف ( :)2007ىدفرت الدراسة إىل توضي مفهوـ اجلودة يف التعليم ،كمبادئهػاكمتطلباهتػػا مػػن منظػػور إسػالمي ،كلتحقػػق أىػػداؼ اسػػتخدمرت الدراسػػة أسػػلوب ادلػػنهع الوصػػفي،
كتوصػػلرت الدراسػػة إىل العديػػد مػػن النتػائع منهػػا :أف ادلفهػػوـ اإلسػػالمي للجػػودة يف التعلػػيم ينطلػػق
من منظومة ادلفاىيم األساسية يف اإلسالـ ادلبنية على توحيد ا﵁ كالعبودية لو ،كعلى فرضية طلػ
العمل كاستمراريتو على اعتبار أُو كسػيلة ألعمػار األرض كاخلالفػة فيهػا ،كبنػاء علػى ىػذه ادلفػاىيم
األساسية يقوـ مفهوـ التعليم كأىدافو ،كبناء مناىجو ،كطرؽ التدريس فيو(.)12
 دراسػة :زلمػػد شػػاىٌن كآخ ػرين (2004ـ) :ىػػدفرت الدراسػػة إىل اس ػتنباط ادلعػػايًن الرتبويػػة النابعػػةمػن الفكػر اإلسػالمي كالػي تؤكػػد علػى تويػد التعلػيم كإتقاُػػو ،إلبػراز دكر الرتبيػة اإلسػالمية النابعػة
مػن القػرآف الكػػر كالسػنة النبويػة كأَػػواؿ الصػحابة كاجتهػػادات علمػاء الرتبيػة ادلسػػلمٌن حػىت القػػرف
الثامن اذلجرم يف بناء احلضارة اإلُساُية كالتأكيد على دكر الرتبية يف بناء األمة كترسػي العقيػدة،
كَػػد اسػػتخدمرت الدراسػػة ادلػػنهع االسػػتنباطي ،كمػػن النتػػائع الػػي توصػػلرت ذلػػا الدراسػػة :أف جػػودة
التعلػػيم ت ػرتبط مبراعػػاة خصػػائ ادلعلػػم كمؤىالتػػو كمسػػتول عملػػو ،باإلض ػافة إىل اعتبػػار التػػدريس
أماُة م احلرص على تنوي مصادر التعليم كطػرؽ التػدريس كمراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػٌن ادلتعلمػٌن
كاسػتثمار حػواس ادلػتعلم كربػط التعلػيم ببينػة ادلػتعلم ،كتقػد النصػ كاإلرشػاد للمػتعلم حػوؿ كيفيػة
التعلم كاستثمار الوَرت كتشويق الطالب ،كاحلرص على استمرارية التعلم من َبل الطال (.)13

أىمية الدراسة:
 .1تعد الدراسة احلالية زلاكلة تأصيلية دلعايًن جودة أداء ادلعلم ،خصوصا كأف التوجو العػاـ يف العػاي
العريب كاإلسالمي يركز بشكل أساسي على معايًن كمبادئ كأسس كتطبيقات الرتبية الغربية.
 .2يأيت ىذا البحث تأكيدا على ضركرة تطبيق ادلعلم دلعايًن اجلودة على أساس أهنا مطل إسالمي
يف العمل بصفة عامة ،كيف العمل التعليمي بصفة خاصة.
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 .3ؽلكػػن أف يس ػػتفيد م ػػن ُتػػائع ى ػػذه الدراس ػػة :ادلش ػرفوف الق ػػائموف عل ػػى متابعػػة العملي ػػة التعليمي ػػة
كالعاملوف على تويدىا كتطويرىا ،كادلعلموف احلريصوف على تطوير أدائهم التدريسي ،كالبػاحثوف
ادلعنيوف بتقو العملية التعليمية كفق معايًن اجلودة الشاملة.
 .4توجيو أُظار الباحثٌن إلجراء ادلزيد من الدراسات كاألحباث يف ىذا اجملاؿ.
منهج الدراسة:
اعتم ػػدت الدراس ػػة احلالي ػػة عل ػػى ادل ػػنهع االس ػػتنباطي التحليلػ ػي :كاالس ػػتنباط م ػػأخوذ م ػػن الفع ػػل
ادلاضػي (ُػبط) ،يقػػاؿُ" :ػبط ادلػاء ُبطػا كُبوطػاُ :بػ ( ...ك) ُبطػرت البئػر :إذا اسػػتخرجرت ماءىػا ..كَولػو
ً َّ ً
ين يى أستىنبًطيوُىوي ًمأنػ يه أم﴾( ،)14أم يستخرجوُو ،كاستنبط الفقيو :إذا استنبط الفقو البػاطن
تعايل﴿ :لى ىعل ىموي الذ ى
بفهمو كاجتهاده"( ،)15كَد عرؼ االستنباط يف االصطالح بأُو" :بػذؿ أَصػي جهػد عقلػي كُفسػي عنػد
دراسػػة النص ػوص ،ذػػدؼ اسػػتخراج مبػػادئ تربويػػة مدعمػػة باألدل ػة الواضػػحة( ،)16كىػػو يف اصػػطالح أىػػل
العلػػم بالش ػريعة اإلسػػالمية" اسػػتخراج دَػػائق ادلعػػاين كحقػػائق احلكمػػة مػػن آيػػات ا﵁ عػػز كجػػل كسػػنة ُبيػػو
زلمد صلى ا﵁ عليو كسلم"(.)17
كادلنهع التحليلي كما كضحو ادليداين ىو" :تزئة الكل إىل أجزائو الي يتألف منها بسيطة كاُرت
أك مركبػػة ،كدراسػػة كػػل جػػزء منهػػا دراسػػة خاصػػة بػػو؛ دلعرفػػة صػػفاتو كخصائصػػو ككظائفػػو مث النظػػر يف كجػػو
ت ػرابط األج ػزاء بعضػػها بػػبعض ،كأداء كػػل جػػزء فيهػػا كظيفتػػو الكػػربل القائم ػة علػػى تع ػاكف األج ػزاء ،كبعػػد
عمليػات التحليػػل للشػيء الواحػػة أك العػػدد مػػن األشػياء كبعػػد النظػػر يف صػػفات األجػزاء كخصائصػػها كمػػا
ؽلكػػن أف تق ػػوـ بػػو م ػػن كظػػائف ت ػػأتى عملي ػػة إعػػادة الرتكي ػ  ،أك ابتكػػار تركي ػ جديػػد يفرتض ػػو التخي ػػل
مالحظا ادلالئمة بٌن الرتكي الذم يتخيلو كبٌن ااية اإلُساف يف احلياة"(.)18
كىػػو مػػا َامػػرت بػػو الباحثػػة حػػٌن تتبعػػرت معػػايًن جػػودة أداء ادلعلػػم ،كاسػػتخرجتها مػػن النصػػوص
القرآُية .كاألحاديث النبوية ،كأَواؿ الصحابة .كاجتهادات علماء الرتبية ادلسلمٌن كحتليليها؛ السػتخالص
ما فيها من مضامٌن ،كمن مث العمل على تصنيفها يف تس معايًن حترت كل منها عدد من ادلؤشرات.
مصطلحات الدراسة:
 ادلعػ ػػايًن :يف اللغػ ػػة أصػ ػػلها :معيػ ػػار كىػ ػػو ظلػ ػػوذج متحقػ ػػق أك متص ػ ػور دل ػ ػا ينبغػ ػػي أف يك ػ ػوف عليػ ػػوالشيء( .)19كتعرؼ ادلعػايًن اصػطالحا" :بأهنػا عبػارة عػن مقػاييس مػن خالذلػا ػلكػم علػى أعمػاؿ
اإلُساف كسلوكو"( .)20كتقصػد الباحثػة مبعػايًن اجلػودة ىنػا :مجلػة ادلقػاييس كادلواصػفات الػي أَرىػا
العلماء ادلسلموف كالي يف ضوءىا يتم احلكم على جودة أداء ادلعلم بكفاءة كفعالية.
 األداء :ىو الطريقة الي يتم ذا عمل الشيء أك أم عمل معٌن من أجل إصلاحو أك إفشالو(.)21 -أداء ادلعلم :طريقة ادلعلم يف إصلاز كشلارسة التعليم يف ظل الظركؼ كاإلمكاُات ادلتاحة.
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مفهوم جودة التعليم في المنظور اإلسالمي:
 اجلودة يف اللغة :مػن (جػود)" :اجليػد ضػد الػردمء ،كجػاد الشػيء جػوده كجػودة أم صػار جيػدا،كيقػػاؿ :ىػػذا ش ػيء جيػػد بػػٌن اجلػػودة كاجلػػودة ،كَػػد جػػاد جػػودة كأجػػاد :أيت باجليػػد مػػن القػػوؿ أك
الفعل .كيقاؿ :أجاد فالف يف عملو كأجود كجاد عملو غلود جػودة"( .)22كيف (ادلعجػم الوسػيط):
"(جاد) جودة :صار جيدا .يقاؿ :جاد ادلتاع ،كجاد العمل .فهو جيد ،ك(أجاد) :أتى باجليد من
()23
ض
َوؿ أك عمل ،كيقاؿ :أجاد الشػيء كفيػو :صػًنه جيػدا"  .كجػاء يف زلكػم التنزيػل﴿ :إ أذ يعػ ًر ى
علىي ًو بًالأع ًشي َّ ً
ً
اد﴾( ،)24كاجلياد يف اآلية السابقة مبعىن اجليدة يف اجلػرم كالسػريعة يف
ات اجليى ي
الصافنى ي
ى أ ى ِّ
()25
االُقيػػاد ككثػػًنة العطػػاء كالرائعػػة يف اجلمػػاؿ  .كاجل ػودة يف الفكػػر الرتبػػوم اإلسػػالمي متثػػل َيمػػة
إسػالمية حػػث عليهػػا القػػرآف الكػػر يف كػػل األعم ػاؿ ال ػي يفػػرتض أف يقػػوـ ذػػا اإلُسػػاف ،كيتض ػ
ػوى يكم ًَبػػل الأم أشػ ًرًؽ كالأم أغػ ًر ً
ا
ػرب
ب ىكلى ًك َّػن الأػً َّ
س الأ ً َّ
ى ى
ػرب أى أف تيػ ىولػوا يك يج ى أ ى ى ى
ذلػ مػن خػالؿ اآليػة الكرؽلػػة﴿ :لى أػي ى
ً
م ػػن آىم ػػن بًاللَّػ ًػو كالأي ػػوًـ أاآلى ًخ ػ ًر كالأم ىالئً ىك ػ ًػة كالأ ًكتى ػ ً
ػٌن ىكآىتىػػى الأ ىم ػ ى
ػاب ىكالنَّبًيِّػ ى
ػاؿ ىعلىػػى يحبِّػػو ىذ ًكم الأ يق ػ أػرى
ىىأ
ى
ى ى
ىأ ىى
السػ ػبً ًيل ك َّ ًً
ً
ً
الص ػ ىػال ىة ىكآىتىػػى َّ
الزىك ػػا ىة ىكالأ يموفيػػو ىف
ػاـ َّ
الس ػػائل ى
ػامى ىكالأ ىم ىس ػػاك ى
ٌن ىكًيف ا ِّلرَى ػػاب ىكأىَىػ ى
ىكالأيىتى ػ ى
ٌن ىكابأػ ىػن َّ ى
ً
ً َّ ً
ً ً
اى يدكا ك َّ ً
ً ًً ً
ص ىػدَيوا ىكأيكلىئًػ ى يى يػم
ين ًيف الأبى أ ىساء ىكالضََّّراء ىكح ى
ين ى
ػٌن الأبىػ أ ًس أيكلىئػ ى الػذ ى
الصاب ًر ى
ب ىع أهدى أم إذىا ىع ى ى
الأ يمتَّػ يقػػو ىف﴾( .)26كَػػد ارتػػبط مصػػطل اجلػػودة يف اإلس ػالـ مبفػػردات كمفػػاىيم أخػػرل ذات عالَػػة،
تتعػػرض ذلػا الباحثػػة مػػن بػػاب االسػػتجالء ،كالتوضػػي كادلقارُػػة ،كلعػػل مػػن أبػػرز ىػػذه ادلصػػطلحات
اإلتقاف ،كاإلحساف ،كاحلكمة ،كادلسئولية كاإلصالح.
 مفهػػوـ اإلتقػػاف :اإلتقػػاف لغ ػة مػػن أتقػػن الش ػيء أحكم ػػو ،كإتقاُػػو إحكامػػو ،فاإلتقػػاف اإلحك ػػاـلألش ػياء(َ .)27ػػاؿ تعػػاىل﴿ :كًتػػاب أ ً
رت ًمػػن لَّػ يػد أف ىح ًكػػي وم ىخبً ػ وًن﴾()28
ػرت آيىاتيػػوي يمثَّ في ِّ
ص ػلى أ
يحك ىمػ أ
ى ه أ
ىح ىسػ ػ ًن
اإلُس ػػا ىف ًيف أ أ
كاإلتق ػػاف مبع ػػىن اإلحس ػػاف كاإلحك ػػاـ للشػ ػيء ،لقول ػػو تع ػػاىل﴿ :لى ىق ػ أػد ىخلى أقنى ػػا ى
تىػ أق ًوو ﴾( .)29كَد ُصرت كثًن من اآليات القرآُية الكرؽلة على مبدأ االلتػزاـ بػاجلودة كاإلتقػاف يف
ص ػأن ى اللَّػ ًػو الَّػ ًػذم أىتأػ ىقػ ىػن يكػ َّػل ىشػ أػي وء﴾( ،)30كَػػاؿ عليػػو
العمػػل بػػداف إؽلػػاين ،يقػػوؿ ا﵁ تعػػاىل ﴿ :ي
الصػالة كالسػالـ" :إف ا﵁ ػلػ إذا عمػػل أحػدكم عمػػال أف يتقنػو"( ،)31كاإلتقػػاف ىنػا يسػػتدعى
من ادلرء أف يؤدم عملو على أكمل كجو ،كأف يسعى بو إىل مرحلة الكماؿ اإلُساين ،حبيث يقوـ
بالعمػػل بك ػل تفاصػػيلو دكف تقص ػػًن أك تف ػريط أك خػػداع ،كى ػػذا يسػػتدعي اإلخ ػالص الكام ػػل يف
ػف اللَّ ػ ػػوي ُىػ أف نس ػ ػػا إًَّال
العم ػ ػػل( )32مب ػ ػػا تتيح ػ ػػو معرف ػ ػػة َػ ػ ػدرات اإلُس ػ ػػاف لقول ػ ػػو تع ػ ػػاىل﴿ :ىال يي ىكلِّ ػ ػ ي
يك أسػ ىػع ىها﴾( ،)33كمػػا يسػػتدعي األخػػذ مبتطلبػػات اإلتقػػاف كمنهػػا :تػػوفر ادلعرفػػة لقولػػة تعػػاىل ﴿:ىكىال
س لىػ ى بًػ ًػو ًع ألػ هػم﴾( ،)34كالعمػػل مببػػدأ ادلراَبػػة كا﵀اسػػبة لقولػػو تعػػاىل﴿ :إً َّف اللَّػػوى ىكػػا ىف
تىػ أقػ ي
ػف ىمػػا لىػ أػي ى
ىعلىأي يك أم ىرًَيبنػا﴾( .)35يتضػ شلػا تقػدـ أف اإلتقػاف مفهػوـ يتضػمن إحكػاـ الشػيء كإحسػاُو كأداء
العمل مبهارة.
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 مفهػػوـ اإلحس ػاف :اإلحسػػاف يف اللغ ػة مػػن أحسػػن :فعػػل مػػا ىػػو حسػػن كأحسػػن الش ػيء أج ػادصنعو( ،)36كاإلحساف مبعىن النص يف العبادة كبذؿ اجلهد يف حتسينها كإمتامها كإكماذلا(.)37
كعػػرؼ اإلحسػػاف بأُػػو "إحكػػاـ العمػػل كإتقاُػػو كمقابلػػة اخلػػًن بػػأكثر منػػو كالشػػر بأَػػل منػػو"(.)38
كاإلحسػػاف يف العمػػل ذك شػػقٌن ،األكؿ اسػػتخداـ أَصػػى درجػػات ادلهػػارة كاإلتقػػاف فيػػو كأمػػا الشػػق
الثػػاين فهػػو التوجػػو بالعمػػل ﵁ عػػز كج ػػل( .)39كباإلمجػػاؿ فػػنف اإلحسػػاف يتضػػمن معػػىن التم ػػاـ
كاإلكماؿ كفعل الشيء اجليد كإتقاف العمل كإخالصو ﵁ عػز كجػل ،كبػذل تكػوف اجلػودة مظهػرا
من مظاىر اإلحساف كمثرة من مثاره.
 مفه ػػوـ احلكم ػػة :كاحلكم ػػة" :معرف ػػة أفض ػػل األش ػػياء بأفضػ ػل العلػ ػوـ ،كيق ػػاؿ دل ػػن ػلسػ ػن دَػ ػائقالصػػناعات كيتقنهػػا حكػػيم ،كحكػػم الشػػيء كأحكمػػو كالعلػػا منعػػو مػػن الفسػػاد"( ،)40مػػن ذل ػ
يتضػ أف احلكمػػة تعػػين العلػػم ادل ػتمكن حبقػػائق األشػػياء كالعمػػل مبقتضػػاىا ،كىػػو معػػىن مشػػتق م ػن
مفهوـ العلم ،فمػن يتصػف علمػو كعملػو بالضػبط كالنظػاـ كالدَػة يتصػف باحلكمػة ،كمػن يتصػف
احلًكأمةى من يشاء كمن يػ أؤت أً
أمةى فىػ ىق أد
باحلكمة يتصف باجلودة كاإلتقاف ،يقوؿ تعاىل﴿ :يػي أؤًيت أ ى ى أ ى ى ي ى ى أ ي ى
احلك ى
أً
يكيتى ىخأيػنرا ىكثً نًنا﴾(.)41
 مفهػوـ ادلسػئولية :كادلسػلم يف الرتبيػة اإلسػالمية مسػئوؿ مسػئولية كاملػة عػن مجيػ أعمالػو كأَوالػػو،صىر ىكالأ يف ىؤ ىاد يك ال أيكلىئً ى ىكا ىف ىعأنوي ىم أسئي نوال﴾( .)42كيقوؿ الرسوؿ صلى
يقوؿ تعاىل﴿ :إً َّف َّ
الس أم ى ىكالأبى ى
ا﵁ علي ػػو كس ػػلم" :إف ا﵁ س ػػائل ك ػل راع عم ػػا اس ػػرتعاه .حفظ ػػو أـ ض ػػيعو( .)43فتمس ػ العام ػػل
بادلسئولية يف عملو يؤدم إىل اجلودة كاإلتقاف.
 مفهػوـ اإلصػػالح :مػػأخوذ مػػن مػادة (صػػل ) "الصػػالح ضػد الفسػاد كأصػػل الشػػيء بعػد فسػػادهأَامو"( .)44كاالبتعاد عن اإلفساد ىو إمتاـ العمل كصالحو كاكتمالو كمتيزه.
كمػػن ىػػذا ادلنطلػػق كشلػػا سػػبق ؽلكػػن تعريػػف اجلػػودة يف اإلس ػالـ" :بأهن ػا ادلواصػػفات كاخلصػػائ
ادلتوَعة يف ادلنتع كيف العمليات كاألُشطة الػي مػن خالذلػا يتحقػق رضػا رب العػادلٌن أكال ،مث تتحقػق تلػ
ادلواص ػػفات ال ػػي تس ػػاىم يف إش ػػباع راب ػػات ادلس ػػتفيدين كتتض ػػمن الس ػػعر ،كاألم ػػاف ،كالت ػػوفر ،كادلوثوَي ػػة
كاالعتمادية ،كَابلية االستعماؿ( ،)45حيث يتم حتقيػق رضػا رب العػادلٌن بتحقيػق العمػل الصػا جبميػ
أبعاده الدينية كاالجتماعية كالكوُية ،كبتحقيق النية الصاحلة يف العمل ،كمطابقة العمل للسنة كمتاـ العمل
ككفائػػو،كالص ػدؽ يف أداء العمػػل كاإلخػػالص فيػػو ،كاجملاىػػدة ،كاالسػػتمرارية فيػػو كمراَبػػة ا﵁ يف العمػػل الػػي
تسػػتوج الرَابػػة الذاتيػػة يف العمػػل كتقيػػيم جػػودة العمػػل( )46فتحقي ػق رضػػا رب العػػادلٌن سػػبيل لتحقي ػق
رضا ادلستفيدين.
 مفهػػوـ جػػودة التعلػػيم يف ادلنظػػور اإلسػػالمي :عرفػػرت اجلػػودة يف التعلػػيم بأهنػػا "ترمجػػة احتياجػػاتكتوَعػػات ادلسػػتفيدين مػػن العمليػػة التعليميػػة الػػداخليٌن كاخلػػارجيٌن إىل رلموعػػة خصػػائ زلػػددة
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تك ػػوف أساس ػػا يف تص ػػميم اخل ػػدمات التعليمي ػػة كطريق ػػة أداء العم ػػل يف ادلدرس ػػة م ػػن أج ػػل تلبي ػػة
احتياجػػات كتوَعػػات ادلسػػتفيدين كحتقي ػق رض ػاء ا﵁ مث رضػػاء ادلسػػتفيدين ع ػن اخلػػدمات التعليميػػة
ال ػػي تق ػػدمها ادلدرس ػػة كال ػػي تع ػػرب ع ػػن م ػػدل اس ػػتيفاء ادل ػػدخالت ،كالعملي ػػات ،كادلخرج ػػات ،يف
ادلؤسسة التعليمية دلستويات زلددة تعترب معايًن ؽلكن َياس مدل حتقق اجلودة يف ىذه ادلؤسسات
عن طريقها(.)47
كيف ضوء ما سبق فنف جودة التعليم يف الفكر الرتبوم اإلسالمي تعرؼ بأهنا" :عمليػة تسػتهدؼ
حتقي ػق منػػتع تعليمػػي ع ػايل اجلػػودة ،مػػن خػػالؿ تػػوفًن ادلػػدخالت الالزمػػة كالعمػػل علػػى حتسػػينها مب ػا ػلقػػق
األىداؼ ادلنشودة كفق معايًن زلددة ،كيكفل تلبية حاجات سوؽ العمل .كيكوف الداف األسػاس لػذل
كلو ،احلرص على إرضاء ا﵁(.)48
كمن خالؿ التعريفات السابقة للجودة يف التعليم يتض ما يلي:
 .1أف اإلسالـ أَر مبفهوـ اإلتقاف ،كىو أكثػر دَػة ككضػوحا مػن مفهػوـ اجلػودة ،إذا مػا أخػذُا بعػٌن
االعتبار معايًن اإلتقاف يف النظاـ الرتبوم ادلعاصر.
 .2تضمن مفهوـ اجلودة العملية التعليمية بكػل عناصػرىا كتفاصػيلها يف صػورة مػدخالت كسلرجػات
كالغرض األساس منها حتسٌن ادلنػتع مػن خػالؿ تػوفًن اإلمكاُػات ادلتاحػة كتوظيفهػا ضػمن خطػة
مدركسة.
 .3احلك ػم عل ػى جػػودة العمػػل ،كاألداء كفػػق معػػايًن عاليػػة الدَػػة كاإلحكػػاـ ،حبيػػث يتحقػػق العمػػل
بكفاءة عالية.
 .4يهػػدؼ ادلعلػػم ادلسػػلم يف أدائػو دلهامػػو الرتبويػػة كالتعليميػػة بكفػػاءة كفعاليػػة إىل كسػ رضػػا ا﵁ عػػز
كجػػل مػػن خ ػالؿ االلت ػزاـ مببػػادئ الػػدين اإلسػػالمي يف العمػػل ،كال يتعػػارض ىػػذا م ػ االسػػتجابة
الحتياجػػات كتوَعػػات سػػوؽ العمػػل كحتقيػػق الفائػػدة كالنف ػ للمس ػلمٌن ،عمػػال بالتوجيػػو النبػػوم
الشريف "أح الناس إىل ا﵁ ألُفعهم للنػاس( ،)49أم أف ىػذا ادلفهػوـ يعػين إحسػاف العمػل أم
تويػػده ،كمػػن مث فاإلحسػػاف يف التعلػػيم ىػػو إجادتػػو كإتقاُػػو ،كعلػػى ذلػ فمفهػػوـ اجلػػودة مفهػػوـ
أصيل كمعاصر.
مكانة المعلم في الفكر التربوي اإلسالمي:
حظي ادلعلم مبكاُة عظيمة يف الفكر الرتبوم اإلسػالمي ،كارتفػ فضػلو شػأُا عاليػا كمنزلػة رفيعػة،
كتتأتى ىذه ادلكاُة من عػدة أمػور :األكؿ يشػًن إىل أف حتقيػق أىػداؼ التعلػيم منػوط حبسػن اختيػار القػائم
عليػػو ،إذ بػػو تتحقػػق أىػػداؼ الرتبيػػة كالتعل ػيم ،يقػػوؿ بػػدر ال ػدين بػػن مجاعػػة "إذا سػػربت أح ػواؿ السػػلف
كاخللف ي تػد النفػ ػلصػل االبػا ،كالفػالح يػدرؾ طالبػا إال إذا كػاف للشػي (ادلعلػم) مػن التقػول ُصػي
كافر ،كعلى الشفقة كُصحو للطالب دليل ظاىر ،كادلتعلم لن يسػتطي بلػوغ مػراده كحتقيػق أىدافػو إال إذا
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أحسن اختيار من يعلمو حبيث يعتمد يف كل فن من ىو أحسن تعليما لو كأكثر حتقيقا فيػو كحتصػيال منػو
كأخ ػربىم( .)50كاألمػػر الثػػاين يكمػػن يف أف ادلعلػػم ىػػو ادلثػػاؿ ا﵀تػػذل كاألظل ػوذج ادلتب ػ للط ػالب يف جواُ ػ
متعػػددة مػػن حيػػاهتم .فػػنذا أحػ ادلػػتعلم معلمػػو أصػػبحرت أىػػداؼ ادلعلػػم أىدافػػو ،كيتػػأدب بآدابػػو ،كيعػػده
ادلرج يف كل ما يتعلمو ،كيف ىذا يقوؿ ابػن خلػدكف" :أُػو علػى َػدر جػودة التعلػيم ،كملكػة ادلعلػم يكػوف
حذؽ ادلتعلم( .)51كيؤكد ابن مجاعة أعلية ادلعلم يف أم موَف تعليمي ،كأف التعلم ال ػلصل كال يصل إىل
كمالػػو بػػدكف ادلعلػػم ،مستشػػهدا علػػى ذل ػ بقولػػو "كعنػػد احلػػديث عػػن ادلكاُ ػة العلميػػة للمعلمػػٌن ُػػدرؾ
بوضوح األثر الذم ؽلكن أف يرتكو سعة علم ادلعلػم كاطالعػو يف طلبػة عصػره ،حيػث كاُػرت السػمة الغالبػة
علػى أكثػػرىم ،أهنػػم كػػاُوا مػػن ذلػ الطػراز الػذم ؽلكػػن أف ُطلػػق عليػػو (ادلوسػػوعي النظػػرة) ،فقػػد اسػتطاع
عػػدد كبػػًن مػػنهم ،أف غلمػ بػػٌن أكثػػر مػػن علػػم ،كمػػن ىػؤالء علػػى سػػبيل ادلثػػاؿ (ابػػن حػػزـ) الػػذم بػػرع يف
النحو ،كعلم الفرائض كاحلساب ،كما أف لو مصنفات كأراجيز يف علم القػراءات"( ،)52كاألمػر الثالػث أف
ادلعلم ىو احللقة ادلوصلة للعلم .فمهما استحدث يف التعليم من طرؽ ككسائل ،كطور يف مناىجو ،كمهما
كض من فلسفات كتصورات عن ادلواطن ،فنف كل ذل ال ؽلكن أف ػلقق ُفسػو ،كال يػرتجم إىل مواَػف
موضوعية كعالَات كتفاعالت كخصائ سلوكية إال عن طريق ادلعلم الذم يقوـ مبهنة التعليمَ ،يل أليب
حنيفة رمحو ا﵁ يف ادلسجد حلقة ينظركف يف الفقو .فقاؿ ذلػم أذلػم رأس؟ (يعػين معلػم) َػالوا :الَ ،ػاؿ :ال
يفقػػو ىػؤالء أبػػدا" ،أمػػا األمػػر الرابػ فيش ػًن إىل أف مهنػػة التعلػػيم الػػي ؽلتهنهػػا ادلعلػػم تعػػد األسػػاس يف صلػػاح
ادلهن األخرل ،يقوؿ  Chandlerيف كتابو الرتبية كادلعلم اجلديد "إف مهنة التدريس ىػي ادلهنػة األـ لكػل
ادلهن األخرل ،كذل ألهنا تسبق مجي ادلهن األخرل كما أهنػا الزمػة ذلػا ،كتعتػرب ادلصػدر األساسػي الػذم
ؽلهد للمهن األخرل كؽلدىا بالعناصر البشرية ادلؤىلة علميا كاجتماعيا كفنيػا كأخالَيػا ،فهػي أشػرؼ ادلهػن
بعػػد النبػػوة ،فمهمػػتهم عظيم ػة الشػػأف ،تم ػ بػػٌن إفػػادة العلػػم كهتػػذي النفػػوس ع ػن األخ ػالؽ ادلذمومػػة،
كإرشادىم إىل األخالؽ ا﵀مودة .كىي تستدعي من الكماؿ فيمن يتكفػل ذػا مػاال تسػتدعيو سػائر ادلهػن
األخرل"(.)53
كَػػد تعػػددت ركافػػد ىػػذه ادلكاُػػة يف الفكػػر الرتبػػوم اإلسػػالمي مبصػػادره ادلختلفػػة ،فنجػػد للمعلػػم
شػأُا عاليػا كمنزلػػة رفيعػة حيػث جعػػل ادلعلػم شلػن يشػػهدكف بالتوحيػد مػ ا﵁ سػػبحاُو كتعػاىل كمػ ادلالئكػػة
ً
ً ً ًً ً
الع ًزيػ ػ يز
األطه ػػار ﴿ ىشػ ػ ًه ىد اللَّ ػػوي أىَُّػػوي ال إلى ػػوى إالَّ يى ػ ىػو كالأ ىمالئ ىكػ ػةي كأ أيكليػ ػوا الع ألػ ػ ًم َىائ نم ػػا بالأق أس ػػط ال إلى ػػوى إالَّ يى ػ ىػو ى
ً
ػيم﴾( )54يق ػػوؿ القػ ػرطيب  -رمح ػػو ا﵁ – "يف ى ػػذه اآلي ػػة دلي ػػل عل ػػى فض ػػل العل ػػم كش ػػرؼ العلم ػػاء،
احلىك ػ ي
كفضلهم ،فنُو لو كػاف أحػد أشػرؼ مػن العلمػاء لقػرهنم ا﵁ بامسػو كاسػم مالئكتػو كمػا َػرف العلمػاء"(،)55
فػػادلعلموف ي ػؤدكف أعظػػم كأشػػرؼ مهنػػة محلهػػا اإلُسػػاف علػػى كجػػو األرض ،ى ػي مهنػػة األُبيػػاء كالرسػػل يف
"دعػػوة النػػاس إىل سػػبيل اخلػػًن ،كبػػذؿ النصػ كالتوجيػػو كالتعلػػيم ذلػم ،مػػن أعظػػم الوظػػائف شػػرفا ،كأعالىػػا
()56
َّ ً
ين
َػػدرا"  ،كيفاضػػل القػػرآف الكػػر بػػٌن مػػن يعلػػم كمػػن ال يعلػػمَ ،ػػاؿ تعػػاىلَ﴿ :يػ أػل ىىػ أػل يى أسػػتى ًوم الػػذ ى
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()57
َّ ً
ين ىال يىػ أعلى يمو ىف﴾  ،كمػا سػاكل القػرآف الكػر ادلعلػم مػ ادلػؤمن التقػيَ ،ػاؿ تعػاىل﴿ :يىػ أرفىػ ً
يىػ أعلى يمو ىف ىكالذ ى
و ()58
َّ ً
َّ ً
ً
ً
اسػأىليوا
ين أيكتيوا الأع أل ىػم ىد ىر ىجػات﴾  ،كجعػل ادلعلػم شلػن يطلػ مػنهم العلػم ﴿فى أ
ين آى ىمنيوا مأن يك أم ىكالذ ى
اللَّوي الذ ى
أ أىىل ِّ
الذ أك ًر إً أف يكأنتي أم ىال تىػ أعلى يمو ىف﴾( ، )59كرف مكاُػة ادلعلػم بعلمػو فػوؽ مكاُػة مػن ؽللػ  ،كىػذا يتضػ مػن
ى
توجو سيدُا داكد كسيدُا سليماف إىل رذما باحلمد كالشكر لتفضيلهما على كثػًن مػن العبػاد بنعمػة العلػم
ضػلىنىا ىعلىػػى ىكثًػ وًن ًمػ أػن
احلى أمػ يػد لًلَّػ ًػو الَّػ ًػذم فى َّ
كد ىك يسػلىأي ىما ىف ًع أل نمػػا ىكَىػ ىػاال أ
كادلعرفػػة يف َولػو تعػػاىل ﴿ :ىكلى ىقػ أػد آىتىػأيػنىػػا ىد ياك ى
ً ً ً ًً
ٌن﴾( ،)60كيف التزامػػو مب ػػا أكجبػػو ا﵁ علي ػػو ُع ػػرت بالرباُيػػة يف درس ػػو كتعليمػػو ﴿ ىكلى ًك ػ أػن يكوُيػوا
عبىػػاده الأ يم ػ أػؤمن ى
ً
ربَّاًُيِّ ً
اب ىكًمبىا يكأنتي أم تى أد ير يسو ىف﴾(.)61
ى ى
ٌن مبىا يكأنتي أم تيػ ىعلِّ يمو ىف األكتى ى
كمػػا أف التوجيه ػات النبويػػة للرسػػوؿ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم ،أعطػػرت ُصػػيبا كب ػًنا يف إظهػػار َػػدر
ادلعلم ،كتفضيلو علػى العابػد ،كإعطائػو اخلًنيػة عػن اػًنه كمػا كرد يف َولػو صػلى ا﵁ عليػو كسػلم" :خػًنكم
مػػن تعلػػم القػػرآف كعلم ػو"( )62كجعلػػرت للعلمػػاء فضػػل عل ػى بقيػػة النػػاس ،يقػػوؿ ص ػلى ا﵁ علي ػو كسػػلم:
"خيار أمي علماؤىا"( .)63أخرج الرتمذم يف سننو أف الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ َاؿ" :فضل العاي
على العابد كفضلي على أدُاكم"؛ ألف َليل العلم خًن من كثًن العبػادة كمػا يقػوؿ (ابػن عبػد الػرب) :كمػا
جعلػػرت العلمػػاء ػلتلػػوف ادلرتبػػة الثاُيػػة بعػػد األُبيػػاء صػػلوات ا﵁ علػػيهم يف التفضػػيل ،يقػػوؿ ص ػلى ا﵁ عليػػو
كسلم "لألُبياء علػى العلمػاء فضػل درجتػٌن ،كللعلمػاء علػى الشػهداء فضػل درجػة"( ،)64فهػذا احلػديث
يض ػ العلمػػاء يف مرتبػػة تاليػػة دلرتبػػة األُبيػػاء .كيضػػعهم يف مرتبػػة أعلػػى مػػن مرتبػػة الشػػهداء ،كالعلمػػاء كرثػػة
األُبيػػاء ،يقػػوؿ الرسػػوؿ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم فيمػػا أخرجػػو البخػػارم يف صػػحيحو "العلمػػاء كرثػػة األُبيػػاء"
"كأف األُبيػػاء ي يورثػوا درعلػػا كال دينػػاران ،كإظلػػا كرثػوا العلػػم .كالعػم ُػػور ،فمػػن أخػػذه أخػػذ حبػػف كافػػر()65؛
ألهن ػم ي ػؤدكف كظيفػػة األُبيػػاء كالرسػػل ،فػػدعوة النػػاس إىل سػػبيل اخل ػًن كالصػػالح .كبػػذؿ النص ػ كالتوجيػػو
كتعليمهم ،من أعظم الوظائف شرفا ،كأعالىا َدرا كمكاُة.
كمػػا أفػػردت كت ػ ال ػرتاث الرتبػػوم صػػفحات ط ػواؿ ع ػن أعليػػة ادلعلػػم كبيػػاف مكاُتػػو ،يشػػًن (ابػػن
سحنوف) يف رسالتو ادلفضلة آلداب ادلعلمٌن إىل َوؿ عثماف بن عفػاف رضػي ا﵁ عنػو بعػد أف مجػ القػرآف
الكر كأرسل ُسخا منو إىل األمصار ادلختلفة "كل من تعلم القرآف كعلمو فهم شلن اصطفاه ا﵁ من بػين
آدـ"( ،)66كسلماف الفارسي يقوؿ" :إظلا مثل ادلعلم كمثل رجل عمل سراجا يف طريق مظلػم ليستضػيء
بػػو مػػن م ػر بػػو ،ككػػل يػػدعو إىل اخلػػًن"( .)67كَػد أش ػاد اخللفػػاء كاألم ػراء مبكاُػػة ادلعلمػػٌن كػػذل  ،فهػػاىو
اخلليفة األموم عبد ادلل بن مركاف يشيد بادلعلم كغلعلو أحد الثالثة الذين غل أال يستخف ذم عاَل،
فيقوؿ ثالثة ال ينبغي للعاَل أف يستخف ذم ،العلماء كالسلطاف كاألخواف ،فمن اسػتخف بالعلمػاء فقػد
أفسد دينو ،كمن استخف بالسلطاف أفسد دُياه ،كمن استخف األخػواف أفسػد مركءتػو"( .)68كجػاء يف
كتابات األئمة كالفقهاء كيف ُصائحهم ما يؤكد ىذه ادلكاُػة ،يقػوؿ الغػزايل يف مؤلفػو إحيػاء علػوـ الػدين:
"إف أشػػرؼ سللػػوؽ علػػى األرض ىػػو اإلُسػػاف ،كإف أشػػرؼ ش ػيء يف اإلُس ػاف َلبػػو ،كإف ادلعلػػم مشػػتغل
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بتكميلو كتطهًنه كسياَتو إىل القرب من ا﵁ عز كجػل فمػن اشػتغل بػالتعليم فقػد تقلػد أمػرا عظيمػا كخطػرا
جسػػيما ،فلػػيحفف آدابػػو ...فهػػو متصػػرؼ يف َل ػوب البشػػر كُفوسػػهم ،كؽلػػارس أشػػرؼ الصػػناعات بعػػد
النبوة ...كىو ُور من أُوار النيب صلى ا﵁ عليو كسلم يصل االَتداء بو ،كالذم لن يكوف إال بالعلم ذذا
العلػم فمػن علػم كعمػػل مبػا علػم فهػو الػػذم يػدعى عظيمػا يف ملكػوت السػػموات ،فنُػو كالشػمس تضػػيء
لغًنىا كىي مضيئة يف ذاهتا ،ككالزىرة الي يطيػ رػلهػا كىػي طيبػة يف ذاهتػا فػادلعلم بالنسػبة لتالميػذه مثلػو
مثل األب بالنسبة ألبنائو ،كالرسػوؿ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم يقػوؿ :إظلػا أُػا مػنكم مثػل الوالػد لولػده ،بػل إف
حػػق ادلعلػػم علػػى التالميػػذ يفػػوؽ حػػق الوالػػد علػػى أبنائ ػو ،علػػى أسػػاس أف معظ ػم جهػػد األب ألبنائػػو مػػن
تغذية ككساء كتطي إظلا يعينو على احلياة الػدُيا ،أمػا مػا يقػوـ بػو ادلعلػم فهػو يعيػنهم علػى احليػاة اآلخػرة.
كجعل ادلعلم خػًن اآلبػاء ،فقػد َيػل :اآلبػاء ثالثػة :أب كلػدؾ ،كأب ربػاؾ ،كأب علمػ  ،كخػًن اآلبػاء مػن
علم "(.)69
كيف رسػػائلهم جعػػل أخ ػواف الصػػفا ادلعل ػػم أبػػا؛ ألف ادلعل ػػم أب لنفس ػ  ،كس ػػب لنشػػوئها كعل ػة
حياهتا ،فكما أف كالدؾ أعطاؾ صورة جسداُية فمعلم أعطاؾ صورة ركحاُية ،كذلػ أف ادلعلػم يغػذم
ركحػ كيربيهػػا بادلعػػارؼ ،كيهػػديها طريػق النعػػيم كاللػذة كالسػػركر األبديػػة كالراحػػة السػػرمدية ،كمػػا أف أبػػاؾ
كػػاف مسػػببا لكػػوف جس ػدؾ يف دار الػػدُيا كمربي ػ كمرش ػدؾ إىل طل ػ ادلعػػاش فيهػػا الػػي ى ػي دار الفنػػاء
كالتغيًن ساعة بساعة ،فسل يػا أخػي ربػ أف يوفػق لػ معلمػا رشػيدا ،ىاديػا سػديدا"( .)70إف الشػرؼ
الذم أضفاه ا﵁ على أىل العلم ،كعلو ادلنزلة الي أكالىا الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ذلم ،كحسن الذكر
عنػػد الس ػلف ،م ػرتبط مبػػا ؽلتلكػػوف م ػن علػػم ،كمػػا يقومػػوف بػو مػػن عمػػل ،كُػػاتع دلػػا يقومػػوف بػػو مػػن حفػػف
الػدين ،كإعػداد جيػػل صػا متسػل بػػالعلم كالعمػل كاألخػالؽ كالسػػلوؾ احلسػن؛ ألف الرتبيػة اإلسػػالمية ي
تركػز علػى جاُػ كاحػػد يف إعػداد الفػرد ادلسػلم فالرسػػوؿ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم ي يكػػن علػو ينصػ علػػى
النمو ادلعريف لو دكف اًنه ،بل كاف عليػو الصػالة كالسػالـ كالػدا كمعلمػا كمرشػدا كموجهػا كَائػدا يف التغيػًن
االجتماعي"(.)71
محفزات جودة األداء التعليمي للمعلم على ضوء توجهات الفكر التربوي اإلسالمي:
اىتم ادلربوف ادلسلموف على مر العصور بادلعلم ،كذكركا أُػو البػد لػو مػن صػفات كمزايػا يتمتػ ذػا
ادلعلم ليقوـ بوظيفتو الرتبوية التعليمية جبودة كفعالية ،ف ػ ػ ػ"ادلعلم العاي ىػو الػوزير كاألمػًن كاحلػارس كالقاضػي
كالكات كصاح الشرطة كالزارع كالصاُ  ،فهو اذليئػة احلاكمػة بأمجعهػا ،حػٌن يقػوـ بتوضػي أدكار ىػذه
الوظائف كأعليتها يف حياة األفراد كاجملتمعات كُقلها إىل ادلتعلمٌن ،كبالتايل فنف أصحاب ىذه الفئات إف
أحسػنوا أك أسػػاؤكا  -كمػػا يقػػوؿ الظػواىرم  -فػػنف للعػػاي ُصػػيبا مػػن ذلػ ؛ إذ أف كػػل إُسػػاف يعمػػل كفػػق
مبدئ ػو كاسػػتعداده ،كالعلمػػاء ىػػم ادلوكػػوؿ إلػػيهم أمػػر ىػػذه ادلبػػادئ ،فهػػم حبسػػن كعظهػػم كإرشػػادىم كَػػوة
تأثًنىم كتعليمهم َادركف على إصالح تل ادلبػادئ أك إفسػادىا ،كعلػى جلػ الشػركر أك إبعادىػا ،كىػم
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معايير جودة األداء التعليمي للمعلم على ضوء توجهات الفكر التربوي اإلسالمي
ادللقاة عليهم تبعة كل تقصًن ،كالراج كل خػًن إىل عملهػم ،كإف صػالح اجملتمػ مرىػوف بصػالح العلمػاء
كصػػالح األم ػراء"( ،)72كأُ ػو لػػن يكػػوف ادلعلػػم علػػى ىػػذه ادلكاُػػة كتل ػ الدرجػػة مػػن التق ػدير كالتػػأثًن يف
اآلخ ػرين مػػا ي يكػػن لديػػو صػػفات تدفعػػو كحتفػػزه كحتركػػو كتوجهػػو بقػػوة ضلػػو توي ػد عملػػو كإتقاُ ػو بكفػػاءة
كفعالية ،كمتكنو من حتمل أعباء ىذه ادلكاُة كتل الدرجػة مػن التقػدير كالتػأثًن يف اآلخػرين ،فهػو ال يعلػم
بعلمو فقط ،بل حبسن عملو كسياستو الناجحة يف هتذي األفراد كتربيتهم َبل تعلػيمهم ،كىػذه الصػفات
تتض يف مؤلفات كثًن من ادلربٌن يف الفكر الرتبوم اإلسػالمي فقػد ألػف اخلطيػ البغػدادم (ت463 :
ق) كتابػػا أمسػػاه :اجلػػام ألخ ػالؽ الػراكم كالسػػام  .كألػف ابػػن مجاعػػة (ت 733 :ق) كتػػاب ىػػو :تػػذكرة
السػػام كادلػػتكلم يف آداب العػػاي كادل ػتعلم .كألػػف تػػاج الػػدين السػػبكي (ت 771 :ق) كتابػػا ىػػو :معي ػد
النعم كمبيد النقم /كمن ىذه الصفات:
ً
ً
ٌن﴾( )73كإذا
 .1أف يكػػوف ىػػدؼ ادلػػر كسػػلوكو كتفكػػًنه رباُيػػا ،لقول ػو تعػػاىل ﴿ :ىكلىكػ أػن يكوُيػوا ىربَّػػاُيِّ ى
ك ػػاف ادل ػػر رباُي ػػا اس ػػتهدؼ م ػػن ك ػػل أعمال ػػو التعليمي ػػة كدركس ػػو أف غلع ػػل طالبػ ػو (أك ادلرتي ػػٌن)
ربػػاُيٌن ،يػػركف آثػػار عظمػػة ا﵁ .كيسػػتدلوف عليهػػا يف كػػل مػػا يدرسػػوف كؼلش ػعوف ﵁ ،كيشػػعركف
بنجاللو عند كل عربة من عرب التاري كسػنة مػن سػنن احليػاة أك سػنن الكػوف؛ كدكف ىػذه الصػفة
ال ؽلكن للمر أف ػلقق اذلدؼ من الرتبية القرآُية(.)74
 .2اإلخالص يف أداء كاجبو ،كىذا من متاـ صفة الرباُية ككماذلا ،أم ال يقصد بعلمو الرتبوم كسعة
علمػػو كاطالعػػو إال مرضػػاة ا﵁ ،كالوصػػوؿ إىل احلػػق ،كإحقػػاؽ احلػػق كُشػػره يف عقػػوؿ الناش ػئٌن،
كجعلهم أتباعا ﵁ تعاىل ،فعن جابر بن عبػد ا﵁ أف النػيب صػلى ا﵁ عليػو كسػلم َػاؿ" :ال تعلمػوا
العلػػم لتبػػاىوا بػػو العلمػػاء ،كال لتمػػاركا بػػو السػػفهاء كال ػػًنكا بػػو اجملػػالس فمػػن فع ػل ذل ػ فالنػػار
النار" كَاؿ احلافف ابن مجاعة يف أدب العػاي مػ طلبتػو( :األكؿ :أف يقصػد بتعلػيمهم كهتػذيبهم
كجو ا﵁ تعاىل ،كُشر العلم ،كدكاـ ظهور احلق ،كمخوؿ الباطل ،كدكاـ خًن األمة بكثرة علمائها،
كااتنػاـ ثػواذم ،كحتصػيل ثػواب مػن ينتهػي إليػػو علمػو)( ،)75كَػاؿ األمػاـ الغػزايل( :كغلػ علػػى
ادلعلم أف يقصد بتعليمو كجو ا﵁ ،كأال غلعلو كسيلة إىل ارض دُيوم ،فيستحضر ادلعلم يف ذىنو
كوف التعليم أكرب العبادات؛ ليكوف ذلػ حاثػا لػو علػى تصػحي النيػة ،كزلرضػا لػو علػى صػياُتو
مػن مكدراتػػو كمػػن مكركىاتػػو سلاف ػة ف ػوات ىػػذا الفضػػل العظػػيم ،كاخلػًن اجلس ػيم)( ،)76كمػػا أف
اإلمػاـ النػوكم  -رمحػػو ا﵁  -حػث ادلعلػم علػى اإلخػالص بقولػػو" :كغلػ علػػى ادلعلػم أف يقصػػد
بتعليمػػو كج ػو ا﵁ تعػػاىل ،كأال غلعلػػو كسػػيلة إىل ا ػرض دُيػػوم ،فيستحضػػر ادلعلػػم يف ذىنػػو كػػوف
التعلػػيم أكػػد العبػػادات لك ػوف ذل ػ حاثػػا لػػو علػػى تصػػحي النيػػة ،كزلرضػػا لػػو عل ػى صػػياُتو مػػن
مكدراتو كمكركىاتو سلافة فوات ىدا الفضل العظيم كاخلًن اجلسػيم"( )77كيف حػديث عمػر بػن
اخلطاب رضي ا﵁ تعاىل عنو َاؿ :مسعرت رسوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم يقػوؿ" :إظلػا األعمػاؿ
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بالنيػػات ،كإظلػػا لكػػل امػػرئ مػػا ُػػول"( .)78ف ػنخالص ادلعلػػم يف عملػػو يػػدف بػػو إىل التج ػرد مػػن
ادلصػا الشخصػػية ،كالبعػػد عػػن ادلطػػام الذاتيػػة؛ ألُػو يبتغػي األجػػر كالثػواب مػػن ا﵁ تعػاىل ،كمػػا
يدفعو ذل على ارس حقيقة (اإلخالص يف ُفوس ادلتعلمػٌن ،كعلػى استصػحاب تلػ احلقيقػة
يف بدايات األعماؿ ،كالتذكًن ذا دائما)()79
 .3تقػول ا﵁ عػػز كجػػل كمراَبتػػو يف سػائر أعمالػو؛ كالػػي منهػػا مػػا يتعلػق برتبيػػة كتعلػػيم ادلػػتعلم" ،فزينػػة
العلماء التقول ،كحليتهم من حسن اخللق ،كمجاذلم كرـ النفس"( .)80فعلى ادلعلم "دكاـ مراَبة
ا﵁ تعػاىل يف السػػر كالعلػن كا﵀افظػػة علػى خوفػو يف مجيػ حركاتػػو كسػكناتو ،كأَوالػػو كأفعالػو ،فنُػو
َّ ً
ين
أمٌن على ما أكدع من العلوـ ،كما من من احلواس كالفهػوـ(َ ،)81ػاؿ تعػايل﴿ :يىػا أىيػا ىهػا الػذ ى
وؿ ىكى يوُيوا أ ىىماُىاتً يك أم ىكأىُأػتي أم تىػ أعلى يمو ىف﴾(.)82
الر يس ى
آى ىمنيوا ىال ى يوُيوا اللَّوى ىك َّ
 .4الصػػرب علػػى معاُػػاة الرتبي ػة كالتعلػػيم؛ ُظ ػرا لثقػػل العمػػل الرتبػػوم ،كمشػػاَو ،كاحلػػرج الػػذم تفرضػػو
سلتلف كضعياتو ،فادلعلم يتعامػل مػ ُفػوس بشػرية متفاكتػة يف الطبػاع ،كاألفكػار ،كألف ادلتعلمػٌن
ليسوا سواء يف القدرة على التعلم .كل ذل يدفعو ألف ػلمػل صػفة الصػرب ،فيػداكـ علػى "حتمػل
ادلكركه ،كادلرارة ،من اًن إظهار للعبوس ،كأف يكوف سػاكنا رابػط اجلػأش عنػد ىجػوـ مػا يغضػبو،
كأال يظهػػر اجلػػزع ،كأف يتعػػود اذلجػػوـ علػػى ادلكػػاره ليحوذلػػا  -بالصػػرب  -إىل مبػػاىع"( .)83إف
صرب ادلعلم ،كالسيطرة على الغض  ،عالمة على َوة ادلعلم ،خصوصا إذا كاف ادلعلػم َػادرا علػى
إُفاذ ما يريد ،غلسد ذل فعل الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسػلم مػ األعػرايب ،فعػن أُػس بػن مالػ
رضي ا﵁ عنو َاؿ" :كنػرت أمشػي مػ رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم كعليػو رداء صلػراين الػيف
شديد احلاشية ،فأدركو أعرايب ،فجبذه بردائو جبذة شػديدةُ ،ظػرت إىل صػفحة رسػوؿ ا﵁ صػلى
ا﵁ عليو كسلم كَد أثرت ذا حاشية الرداء مػن شػدة جبذتػو.مث َػاؿ :يػا زلمػد ،مػر يل مػن مػاؿ
ا﵁ الذم عندؾ ،فالتفرت إليو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم فضح مث أمر لو بعطػاء"(،) 84
فاحلػػديث في ػػو دالل ػة عل ػػى احتمػػاؿ اجل ػاىلٌن كالص ػػرب علػػيهم ،كاإلع ػراض عػػن رل ػػادلتهم ،كدف ػ
سيئاهتم باحلسنات.
 .5الص ػدؽ فيمػػا يعلمػػو للمتعلمػػٌن ،كعالم ػة الصػػدؽ أف يطبقػػو علػػى ُفسػػو ،ليحقػػق القػػدكة بػػذل
يخػػالًىف يك أم إً ىىل ىمػػا أىُأػ ىهػا يك أم ىعأنػػوي إً أف أيًري يػد إًَّال أً
صػ ىػال ىح ىمػػا
اإل أ
للمتعلمػٌن ،يقػػوؿ تعػاىل ﴿ :ىكىمػػا أيًري يػد أى أف أ ى
ًً
ً ً
ػرت ىكإًلىأي ًػو أيًُيػ ي ﴾( )85يقػوؿ الغػزايل :الوظيفػة الثامنػة:
رت ىكىما تىػ أػوفيقي إًَّال بًاللَّػو ىعلىأيػو تىػ ىوَّك أل ي
استىطى أع ي
أ
أف يكوف ادلعلم عامال بعلمػو ،فػال يكػذب َولػو فعلػو؛ ألف العلػم يػدرؾ بالبصػائر ،كالعمػل يػدرؾ
باألبصػػار ،كأربػػاب األبصػػار أكثػػر ،فػػنذا خ ػالف العمػػل العلػػم من ػ الرشػػد؛ ككػػل مػػن تن ػاكؿ شػػيئا
كَاؿ للناس :ال تتناكلوه؛ فنُػو سػم مهلػ  ،سػخر النػاس بػو كاهتمػوه ،كزاد حرصػهم علػى مػا هنػوا
عنو فيقولوف :لػوال أُػو أطيػ األشػياء كألػذىا دلػا كػاف يسػتأثر بػو"( )86كيتمثػل صػدؽ ادلعلػم يف
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معايير جودة األداء التعليمي للمعلم على ضوء توجهات الفكر التربوي اإلسالمي
"مستلزمات ادلسئولية ادللقاة على عاتقػو ،كالػي منهػا ُقػل ادلعرفػة مبػا فيهػا مػن حقػائق كمعلومػات
لألجياؿ"(.)87
 .6األماُػػة يف أداء األعمػػاؿ :كمػػن متطلبػػات الت ػزاـ خلػػق األماُػػة يف أداء ادلعلػػم ،أف يبػػذؿ َص ػارل
جهػػده يف تعلػػيم األجيػػاؿ كفػػق ادلواصػػفات العلميػػة كاخللقيػػة كأف يكػػوف ص ػادَان م ػ اػػًنه يف َولػػو
كعملو كعدـ التهرب من إلقاء دركسو بأعػذار مصػطنعة كأف يسػتمر كػل كَػرت سلصػ للعطػاء.
فػال يضػػي مػن سػػاعات الػدركس أك ا﵀اضػرات ككػذل االلتػزاـ يف تنفيػذ الػػنظم كاللػوائ اخلاصػػة
َّ ً
ين يىػ أػم ًأل ىىماُىػػاهتًً أم ىك ىع أه ػ ًػد ًى أم
بتنظػػيم األم ػور التعليميػػة ،متمػػثال يف ذل ػ بقػػوؿ ا﵁ تع ػايل ﴿ :ىكالػػذ ى
اعو ىف﴾( ،)88كبقوؿ ادلصطفى صلى ا﵁ عليو كسلم" :أد األماُة إىل من ائتمن كال ػن مػن
ىر ي
خاُ "( ،)89كىػذه الوصػية مػن ادلصػطفى صػلى ا﵁ عليػو كسػلم تنطبػق علػى كػل عمػل يعملػو
الفػرد مبػػا يف ذلػ ادلعلػػم يف تربيتػػو كتعليمػػو للمتعلمػػٌن ،كَػػد أخػػذ ذػػذا الػرأم مجيػ علمػػاء الرتبيػػة
ادلسلموف ،كمنهم من ذى إىل ضركرة إَرار ُظاـ ادلسائلة كا﵀اسبة للمعلم ألم تقصػًن كتفػريط
إذا كاف مؤىال إىل درجػة حرمػاف ادلعلػم مػن التعلػيم إذا ي يصػل طالبػو إىل درجػة اإلتقػاف(،)90
يقوؿ ابن حباف البسػىت" :إف الكػل مػؤمتن عمػا يف يػده ،كعليػو ا﵀افظػة علػى أماُتػو كأدائهػا علػى
أحسن كجو"()91
 .7العدالة كادلساكاة بٌن ادلتعلمٌن :كيقصد ذا "االبتعاد عن الظلم يف ادلواَػف كاألحكػاـ ،كعػن كػل
مظػػاىر التحيػػز كالتميػػز بػػٌن سلتلػػف فئػات ادلتعلمػػٌن...؛ ألف ادلعػػامالت التحيزيػػة تضػػعف ثقػػتهم
مبعلمػػيهم كأسػػاتذهتم ،كبالتػػايل تعػػل ادلتعلمػػٌن يفكػػركف يف اسػػتعماؿ سلتلػػف احليػػل كاألسػػالي
للحصوؿ على أحسن النقاط كفق ادلبدأ ادليكافلى :الغاية تربر الوسيلة()92؛ كألف اخػتالؿ ىػذا
ادليزاف كفيل بأف ؼللق العداكة كالبغضاء كالتوتر كعدـ االُسجاـ بػٌن ادلتعلمػٌنَ ،ػاؿ تعػاىل﴿ :إً َّف
ػاء ًذم الأ يقػػر كيػأنػهػػى ع ػ ًن الأ ىفحشػ ً
ػاف كإًيتػ ً
اللَّػػوى يىػ أ يمر بًالأ ىعػ أػد ًؿ ىك أً
ػاء ىكالأ يمأن ىك ػ ًر ىكالأبىػ أغ ػ ًي يىعًظي يكػ أػم
أى
اإل أح ىسػ ً ى ى
أى ىى ى ى
ي
لى ىعلَّ يك أم تى ىذ َّك يرك ىف﴾( .)93كيقوؿ ابن مجاعة يف أعلية عدؿ ادلعلم يف التعامل م ادلتعلمٌن" :إف ال
يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده يف مودة أك اعتنػاء مػ تسػاكيهم يف الصػفات مػن
سن ،أك فضيلة ،أك حتصيل ،أك دياُة ،فنف ذل رمبا يوحش منػو الصػدر كينفػر منػو القلػ  ،فػنف
كاف بعضهم أكثر حتصيال ،أك أشد اجتهادا ،أك أحسن أدبا ،فأظهر إكرامو كتفضػيلو ،كبػٌن أف
زي ػػادة إكرام ػػو لتلػ ػ األس ػػباب ،ف ػػال ب ػػأس ب ػػذل ألُػ ػو ينش ػػط كيبع ػػث علػ ػى اإلُص ػػاؼ بتلػ ػ
الصفات"( ،)94كيتأكد عدؿ ادلعلم عنػد "كضػ العالمػات كرصػد الػدرجات ،فػال رلػاؿ ﵀ابػاة
أحد ،أك تفضيل أحد على أحد ،سواء لقرابتو أك معرفتو ،أك ألم أمر كاف ،فنف ىػذا مػن الظلػم
الذم ال يرضاه ا﵁ ،كصاحبو متوعد بالعقوبة"(.)95

- 044 -

مجلة كلية التربية ،جامعة األزىر ،العدد 143( :الجزء الثالث) ديسمبر لسنة 2002م
 .8الرفق بادلتعلمٌن ،كيقصد ذا" :الليوُة كالشفقة عند معاملة ادلتعلمٌن حىت ػلبوُو كينجذبوف إليو،
كبالتػايل يسػتجيبوف ألَوالػو كتوجيهاتػو كُصػائحو"( )69فقػد ركم عنػو صػلى ا﵁ عليػو كسػلم أُػػو
َػػاؿ" :إف ا﵁ رفيػق ػل ػ الرفػػق يف األمػػر كلػػو"( )97كَولػػو صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم" :إف الرفػػق ال
يكوف يف شيء إال زاُو ،كال ينزع من شيء إال شاُو"( ،)98كىكذا دلػا علػم علمػاء األمػة مػا يف
الرفق من خًن كبركة ،كحصوؿ العلم ادلػأموؿ بدَػة كإتقػاف ،كالطاعػة مػن ادلػتعلم للمعلػم ،كدلػا فيػو
مػػن اَت ػداء بسػػنة ادلصػػطفى عليػػو الصػػالة كالس ػالـ ،صلػػد ابػػن حبػػاف البسػػىت  -رمح ػو ا﵁ ( -ت:
354ق) ؽلدح الرفق َائال" :العاَل يلزـ الرفق يف األكَػات ،كاالعتػداؿ يف احلػاالت؛ ألف الزيػادة
علػى ادلقػػدار يف ادلبتغػػى عيػ  ،كمػػا أف النقصػاف فيمػا غلػ مػػن ادلطلػ عجػػز ،كمػػا ي يصػلحو
الرفػػق ،ي يصػػلحو العنػػف ،كال دليػػل أمهػػر مػػن رفػػق .كمػػا ال ظهػػًن أكثػػق مػػن الفعػػل ،كمػػن الرفػػق
يكوف االحرتاز ،كيف االحرتاز ترجى السالمة ،كيف ترؾ الرفق يكوف اخلرؽ ،كيف لزكـ اخلرؽ اؼ
ادلالئكػػة"( ،)99كَػػاؿ ابػػن س ػًنين  -رمحػو ا﵁ ( -ت110:ق)" :إف ىػػذا العل ػم ديػػن ،فػػاُظركا
عمػػن تأخذكُػػو ،فيكػػوف َػػد رسػػم ُفسػػو بػػآداب العلػػم مػػن اسػػتعماؿ الصػػرب ،كاحللػػم ،كالتواض ػ
للطػػالبٌن ،كالرفػػق بػػادلتعلمٌن .كلػػٌن اجلاُػ  ،كمػػدارة الصػػاح  ،كَػػوؿ احلػػق ،كالنصػػيحة للخل ػق،
كاًن ذلػ مػن األكصػاؼ احلميػدة ،كالنعػرات اجلميلػة" ،كلقػد حػوت ىػذه الوصػية أجػل كأالػ
عناصر الرفق .الي غل توافرىا يف من يؤخذ عنو العلم ،كىو ادلعلم ،كلنا يف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليػو كسػلم أسػػوة حسػنة يف تعليمػػو معػاذ ابػػن جبػل للعقيػدة اإلسػػالمية برفػق كلػػٌن كمساحػة ،فقػػد
ركم عػػن معػػاذ بػػن جبػػل رضػػي ا﵁ عنػػو أُػػو َػػاؿ :كنػػرت رديػػف النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم علػػى
محار يقاؿ لػو عقػًن ،فقػاؿ" :يػا معػاذ ىػل تػدرم مػا حػق ا﵁ تعػاىل علػى عبػاده ،كمػا حػق العبػاد
على ا﵁؛ َلرت :ا﵁ كرسولو أعلمَ ،اؿ :فنف حق ا﵁ على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شػيئا،
كحق العباد على ا﵁ أف ال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا .فقلرت يا رسوؿ ا﵁ ،أفال أبشػر النػاس؟
َ ػ ػاؿ :ال تبشػ ػػرىم فيتكل ػ ػوا"( ،)100كأف مػ ػػن رفػ ػػق ادلعلػ ػػم بػ ػػادلتعلمٌن .أف يقػ ػػف علػ ػػى آرائهػ ػػم
كتطلع ػػاهتم ،كمش ػػاكرهتم يف بع ػػض األم ػ ػور؛ دل ػػا يف ذلػ ػ م ػػن إزال ػػة احلػ ػواجز ،كجع ػػل ادلتعلم ػػٌن
يتكلموف حبرية كراحة تامة .كإظهار ما يكنوُو من خفايا كأسرار.
 .9التواض ػ  ،فالتواض ػ خلػػق محيػػد .يض ػفي علػػى ادلعل ػم إجػػالال كمهابػػة ،كتعلػػو َػػدكة يقتػػدل بػػو،
كيعينو على إيصاؿ مػا عنػده مػن علػم للمتعلمػٌن ،كَػد اتضػحرت ىػذه الصػفة يف أَػواؿ كثػًن مػن
ادلربٌن ادلتقدمٌن يف الفكر الرتبوم اإلسالمي ،فهػا ىػو أمػًن ادلػؤمنٌن عمػر بػن اخلطػاب رضػي ا﵁
عنػػو يقػػوؿ" :تعلم ػوا العلػػم ،كتعلم ػوا للعلػػم السػػكينة كاحللػػم ،كتواض ػعوا دلػػن تعلمػػوف ،كال تكوُ ػوا
جبابرة العلماء ،فال يقوـ علمكم جبهلكم" ،كمن ذل أف يرح ادلريب بادلرتبٌن إذا لقيهم كعنػد
إَبػػاذلم عليػػو ،كأف يكػػرمهم إذا جلس ػوا إليػػو ،كيؤُسػػهم بس ػؤالو عػػن أح ػواذلم ،كيعػػاملهم بطالَ ػة
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الوج ػػو كظه ػػور البش ػػر ،كحس ػػن ادلػ ػودة ،كيزي ػػد يف ذلػ ػ دل ػػن يرج ػػى فالح ػػو ،كيضػ ػ احلكم ػػة يف
موضػ ػػعها( .)101كيضػ ػػاؼ إىل ذل ػ ػ أف "التواض ػ ػ مػ ػػن ادلعلمػ ػػٌن يغػ ػػرم الط ػ ػالب باكتسػ ػػاب
الفضػػائل؛ مػػن جهػػة أهن ػم يعجبػػوف مبعلمػػيهم إذا رأكىػػم متواضػػعٌن ،فيقػػودىم ذل ػ إىل زلبػػتهم،
كاإلَتداء بو"(.)102
 .10استشػػعار ادلسػػئولية تػػاه األعمػػاؿ :كذل ػ بػػاحلرص علػػى الت ػزاـ الدَػػة كاإلجػػادة يف أداء كاجبػػو
تػػاه ادلتعلمػػٌن ،كاحلػػرص علػػى صػياُة العلػػم ،كحفظػػو حػػىت يبقػػى ،كمس ػئوؿ عػػن تعميقػػو كحتقيقػػو
حػػىت يرَػػى ،كمسػػئوؿ ع ػػن العمػػل بػػو حػػىت يثم ػػر ،كمس ػئوؿ عػػن تعليم ػو دل ػػن يطلبػػو حػػىت يزك ػػو،
كمسئوؿ عن بثو كُشره حىت يعػم ُفعػو ،كمسػئوؿ عػن إعػداد مػن يرثػو كػلملػو حػىت يػدكـ إيصػاؿ
حلقاتو ،كَبل ذل كلو ،مسئوؿ عن إخالصػو يف علمػو ﵁ حػىت يقبلػو منػو"( )103كاضػعا ُصػ
عينيػػو َػػوؿ ادلصػػطفى ص ػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم" :أال كلكػػم راع ككلكػػم مسػػئوؿ عػػن رعيتػػو"(،)104
كَولو صلى ا﵁ عليو كسلم" :لن تزكؿ َدما عبد يوـ القيامػة حػىت يسػأؿ عػن أربػ خصػاؿ :عػن
عمره فيما أفناه كعػن شػبابو فيمػا أبػاله كعػن مالػو مػن أيػن اكتسػبو كفيمػا أُفقػو كعػن علمػو مػاذا
عمػل بػو"( ،)105كيػػدخل ضػمن استشػعار ادلسػػئولية تػاه األعمػػاؿ مػا يتطلبػو عملػػو مػن التجديػػد
كالتطوير يف الوسائل كاألسالي بصفة مستمرة مبا ال يتعارض م األصوؿ اإلسالمية للرتبية ،كمبا
يعػود عليػو كعلػػى ادلتعلمػٌن كاجملتمػ بػػالنف مػن منطلػػق حتسػٌن ادلخػرج التعليمػػي كإصػالحو ،فقػػد
ص ػلى ى فىػ ىػال
جػػاء االَ ػرتاف يف القػػرآف الكػػر بػػٌن اإلؽلػػاف كالصػػالح يف َولػػو تعػػاىل﴿ :فى ىمػ أػن آى ىمػ ىػن ىكأى أ
ؼ ىعلىأي ًه أم ىكىال يى أم ىأػلىزُيو ىف﴾( ،)106كجاء على لساف ُيب ا﵁ ىود عليو السػالـ﴿ :إً أف أيًري يػد إًَّال
ىخ أو ه
أً
رت﴾( ، )107كحفػػز ادلػػوىل سػػبحاُو كتعػػاىل علػػى اإلصػػالح بقولػػو﴿ :إًَُّػػا ىال
اسػػتىطى أع ي
اإل أ
صػ ىػال ىح ىمػػا أ
ضي أىجر الأم ً ً
ً
ٌن﴾( ،)108فعلى ادلعلم أف يدرؾ حجم ادلسئولية ادللقػاة علػى عاتقػو ،كعظػم
ص لح ى
ُي ي أ ى ي أ
أماُة التعليم ،فهذا اإلدراؾ "غلعلو أكثر شعورا مبسؤكلياتو الكبًنة ،كأكثر استمتاعا بعملو ،كأكثر
التزاما مبنظومة القيم الي توجهو للقياـ ذذه ادلهمات كادلسؤكليات على أفضل كجو شلكن"(.)109
 .11االستبقاء عىن اذلمػة العاليػة :مػن العوامػل الػي حتفػز ادلعلػم علػى إتقػاف العمػل كحتقيػق جودتػو،
علو اذلمة كالعزؽلة كاجلد يف أداء العمل ،كعدـ تأخًن األعماؿ ،فقد اسػتعاذ ُبينػا صػلى ا﵁ عليػو
كسػػلم مػػن تراخػػي اذلمػػة كالكسػػل حيػػث جػػاء يف دعائ ػو" :اللهػػم أ أعػػوذ ب ػ مػػن اذلػػم كاحلػػزف
كأعػػوذ ب ػ مػػن العجػػز كالكسػػل"( )110إف ادلداكمػػة علػػى ب ػذؿ اجلهػػد كإتقػػاف العمػػل ،ػلتػػاج إىل
َّ ً
ين
ط ػػوؿ رلاى ػػدة لل ػػنفس حيػ ػث ج ػػاء االَػ ػرتاف ب ػػٌن اجملاى ػػدة كاإلحس ػػاف يف َول ػػو تع ػػاىل ﴿ :ىكال ػػذ ى
ً
ً
ًً
ٌن﴾( .)111فادلداكمػػة علػى اجلػػودة ادلطلوبػػة
َّه أم يسػبيػلىنىا ىكإً َّف اللَّػػوى لى ىمػ ى الأ يم أحسػػن ى
ىج ى
اىػ يػدكا فينىػػا لىنىػ أهػػديىػنػ ي
يف األعماؿ كالتكاليف كرعايتها دكما حتتاج إىل رلاىدة كصرب.
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 .12االَػرتاف بػػٌن العلػػم كالعمػػل :فكلمػا َػرف ادلعلػػم علمػػو بالعمػل أدل ذلػ إىل إتقاُػػو كإحسػػاُو،
فقػد سػػأؿ الرسػوؿ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػلم رب العػػزة كاجلػالؿ االسػػتزادة مػن العلػم النػػاف  ،كالعمػػل
الصا "اللهم اُفعين مبػا علمتػين كعلمػين مػا ينفعػين كزدين علمػا"( ،)112كَػد بػٌن (الشػافعي) أف
()113
مػػن معػػايًن جػػودة العلػػم أف ينفػ صػػاحبو فقػػد َػػاؿ" :لػػيس العلػػم مػػا حفػػف العلػػم مػػا ُف ػ "
كجاء يف اذلدم النبوم "تعلموا العلم كاُتفعوا بو كال تتعلموه لتتجملػوا بػو"( ،)114كَػد اعتػرب (ابػن
سحنوف) أف من معايًن العلم الناف  ،اَرتاُو بالعمل كيتض ذل من خالؿ َولو" :من ي يعمػل
بعلمو ي ينفعو العلم بل يضره كإظلػا العلػم ُػور يضػعو ا﵁ تعػاىل يف القلػوب فػنذا عمػل بػو ُػور ا﵁
َلبػو ،كإف ي يعمػل بػو كأحػ الػدُيا أعمػى حػ الػدُيا َلبػو كي ينػوره العلػم"( )115كَػد عػرب ابػن
ادلقف عن حالة التكامل بٌن العلم كالعمل بقوؿ" :العلم ركح كالعمل بدف ،كالعلم أصل كالعمل
فرع ،كالعلم كالد كالعمل مولود".
 .13إيفػاء العمػػل كمت امػػو علػى أكمػػل كجػػو :فنمتػػاـ العمػل مػػن مظػػاىر الوفػاء ،فقػػد كصػػف سػػبحاُو
ً ً
يم الَّػ ًػذم ىك َّّ﴾( ،)116كمػا اتصػػف عليػو الصػػالة
كتعػاىل ُبيػو إبػراىيم عليػو السػالـ بقولػو ﴿ ىكإبأػ ىػراى ى
كالسالـ بنمتامو أعمالو ،فعن شري بن عبػد ا﵁ َػاؿ :مسعػرت أُػس بػن مالػ يقػوؿ :مػا صػليرت
كراء إماـ َط أخف صالة كال أمت من النػيب صػلى ا﵁ عليػو كسػلم"( .)117كَػد هنػي عليػو الصػالة
كالسالـ عن عػدـ اإليفػاء كالتمػاـ فقػاؿ" :مػن صػلى صػالة ي يقػرأ بػأـ القػرآف فهػي خػداج فهػي
خداج"( .)118كما بٌن ابن َيم اجلوزية  -رمحو ا﵁  -أعلية إيفاء العمل كأدائو علػى كجػو التمػاـ
مػػن كجهػػة النظػػر اإلسػػالمية بقولػػو" :ينبغػػي أف يػػتم عل ػى أكمػػل كجػػو دكف إعلػػاؿ أك تقصػػًن أك
تفريط"( ،)119كإمتاـ العمل عملية بنائية تكاملية مػن حيػث اجلهػد ادلبػذكؿ ،كتتصػف باالسػتمرار
كبذؿ مزيد من ادلتابعة ،كادلراجعة ،كالنظر كالتقييم .فمن كاج ادلعلم ادلسلم إذا أراد أف يتقن يف
عمل ػػو كغل ػػوده ،أف غلع ػػل مت ػػاـ العم ػػل كإيفػ ػاءه عل ػػى أكم ػػل كج ػػو منهجػ ػا عملي ػػا لػ ػو يف تعليمػ ػو
للمتعلمٌن.
كبعد فهذه ىي أىم صػفات ادلعلػم ادلسػلم يف الفكػر الرتبػوم اإلسػالمي الػي حتفػزه إلتقػاف عملػو
كأداءه بفاعلية ككفاءة ،كىي صفات تتضمن الرؤل الرتبويػة ادلعاصػرة الػي أشػارت عليهػا بعػض الدراسػات
العلميػػة يف أف ادلتعلمػػٌن َػػد ح ػددكا مواصػػفات ادلعلػػم يف عصػػر ادلعرفػػة منهػػا :أف يكػػوف متفهم ػا ،عطوفػػا،
اجتماعيػػا .صػػديقا للتالميػػذ .زلرتمػػا للمتعلمػػٌن ،لديػػو ركح دؽلقراطيػػة يف أسػػلوب ادلعاملػػة كالتػػدريس ،كىػػو
مالحف كمرشد كموجو للمتعلمٌن يساعدىم على تكوين مفهوـ إغلايب ضلػو الػذاتُ ،ػاَال للقػيم كمتمػثال
ذلػػا ،ينقػػل ادلعرفػػة كغليػػد مهػػارات االُفتػػاح عليهػػاَ ،ػػادرا علػػى تقري ػ ادلتعلمػػٌن إىل كاَ ػ اجملتم ػ كثقافتػػو،
يتميػز مبسػتول مرتفػ مػن التنػوع كالتكامػل بالنسػبة ألدائػو الػوظيفي كادلعػريف كاإلدراكػي احلسػي ،لديػو َػػدرة
مرتفعة على التخيل كالتفكًن ،ػلرتـ مهنتو ،زل لغًنه ،لديو كعى ذايت ،ذك ضمًن حي ،منضبط ،مستقر
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عاطفيا ،لديو رابة يف العمل اجلماعي ،يعي االحتياجات التعليمية كادلتطلبات العاطفية للمتعلمٌن ،يتسم
بالذكاء ،كغلدد يف عملو.
معايير جودة األداء التعليمي للمعلم في الفكر التربوي اإلسالمي:
ىناؾ مجلة من ادلعايًن الي أمكن التوصل إليها من خالؿ تتب اآليات الكرؽلة كاألحاديث النبوية
الشريفة كأَواؿ العلماء ادلسلمٌن ،كؽلكن تقسيمها كفق التايل:
أكالن :معيار التخطيط للموَف التعليمي :إف التخطيط للموَف التعليمي أدعى إلجادة ادلعلم على تنظػيم
عناصر ادلوَف التعليمي ،كإلقاء درسو بنتقاف ،كعلى مواجهػة ادلواَػف التعليميػة بػركح معنويػة عاليػة فضػال
عن كوُو يساعده على تطوير كحتسٌن العملية التعليمية من خالؿ تقد مقرتحات جديدة.
ثاُيان :معيار توفًن بيئة تعليمية مالئمة كمعززة للتعلم :كيتم من خالؿ ادلؤشرات التالية:
 اسػػتثارة دافعيػػة الطػالب للػػتعلم ،كإدخػػاؿ عنصػػر اإلثػػارة كالتشػػويق للمػػادة التعليميػػة ،كذلػ بغيػػةدف السآمة عن ادلتعلم ،ك ترايبو يف متابعة الدرس كالتفاعل معو ،كذلػ مصػداَان لقػوؿ الرسػوؿ
صلى ا﵁ عليو كسلم "يسركا كال تعسركا كبشركا كال تنفركا"( ،)120كَد كاف عليو الصالة كالسالـ
يس ػػتثًن دافعي ػػة س ػػامعيو بطػ ػرح األسػ ػئلة ،م ػػن ذلػ ػ َولػ ػو ص ػػلى ا﵁ علي ػػو كس ػػلم" :أت ػػدركف م ػػن
ادلفل ػػس"(" ،)121أحتػ ػ أف تل ػػٌن َلبػ ػ كت ػػدرؾ حاجتػ ػ "(" )122أترض ػػوف أف تكوُػ ػوا ربػ ػ أى ػػل
اجلنة"(" ،)123أتدركف أين تػذى الشػمس"( ،)124كَػد اعتػرب ادلػاكردم أف "أكؿ عوامػل التشػويق
أف تكػػوف بػػٌن العػػاي كادلػػتعلم ص ػالت حسػػنة"( )125كمػػا أكػػد ابػػن مجاعػػة علػػى ضػػركرة تراي ػ
الطلب ػػة يف التحص ػػيل كالته ػػوين عل ػػيهم"( ،)126كيك ػػوف ذلػ ػ ب ػػالتنوع يف ط ػػرؽ ككس ػػائل التعل ػػيم
ادلختلفة كالقصة ،كاحلوار كادلناَشة ،كسهولة اللغة كمناسبتها دلستول الطلبة.
 مش ػػاركة الطػ ػالب يف احلػ ػوار كالنق ػػاش :كيك ػػوف ذلػ ػ بنعط ػػاء الطلب ػػة الفرص ػػة للحػ ػوار كالنق ػػاشكالسؤاؿ كالتعبػًن عمػا غلػوؿ يف خػاطرىم؛ ألف يف ذلػ تأكيػد علػى فعاليػة ادلػتعلم كإغلابيتػو فهػو
لػيس رلػرد متلقػي ،كَػد كػاف عليػو الصػػالة كالسػالـ يشػج الصػحابة رضػواف ا﵁ علػيهم علػػى أف
ػلػػاكركه كيسػػألوه ،فعػػن أُػػس بػػن مالػ أف النػػاس سػػألوا النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم حػػىت أحفػػوه
بادلسألة ،فخرج ذات يوـ فصعد ادلنػرب ،فقػاؿ" :سػلوين ،ال تسػألوين عػن شػيء إال بينتػو لكػم...
احلديث"( ،)127كعن أيب ىريرة رضي ا﵁ تعاىل عنو َػاؿَ :ػاؿ رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم:
سلوين ،فهابوه أف يسػألوه ،فجػاء رجػل فجلػس عنػد ركبتيػو فقػاؿ :يػا رسػوؿ ا﵁ ،مػا اإلسػالـ...
احلديث( ،)128كيف أعلية ىذا ادلعيار يقوؿ ابن مجاعة :إذا فرغ ادلعلم من مسألة أك فصل سػكرت
َليال حىت يتكلم من يف ُفسو فنذا ي يسكرت ىذه السكتة فآترت الفائػدة"( ،)129إضػافة إىل أف
حصوؿ العلم كاإلتقاف لدل ادلتعلمٌن ،يلزمهما فتق اللساف با﵀اكرة كادلناظرة كالنقاش يف ادلسائل
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العلمية كَد أشارت بعض الدراسات احلديثة إىل مزايا احلوار كخلصرت آثاره االغلابية على ادلتعلم
()130
كالي من أبرزىا:
 .1احتواؤه على عنصر التشويق كشحذه للذىن كحثو ادلتعلم على االُتبػاه كإاػراؤه بادلتابعػة
شلا يبعد عنو ادللل كغلدد ُشاطو.
 .2تشجيعو على ادلبادرة الذاتية كادلشاركة الفاعلة يف ادلوَف التعليمي.
كألعليػػة ىػػذا ادلؤشػػر ،ح ػث القػػرآف الكػػر علػػى أعليػػة اسػػتخداـ أسػػلوب الس ػؤاؿ يف الػػتعلمَ ،ػػاؿ
اس ػأىليوا أ أىىػ ىػل الػ ِّػذ أك ًر إً أف يكأنػػتي أم ىال تىػ أعلى يمػػو ىف﴾( )131كى ػذا يػػدلل علػػى أعليػػة الس ػؤاؿ
تعػػاىل يف زلكػػم التنزيػػل ﴿فى أ
كاحل ػوار يف الػػتعلم كالتعلػػيم كػػذل َػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم "العلػػم خ ػزائن كمفتاحػػو السػػؤاؿ
فاسػألوا رمحكػػم ا﵁ ،فنظلػػا ي ػؤجر يف العلػػم ثالثػػة القائػل كادلسػػتم كاآلخػػذ" ،كَػػاؿ عليػػو الصػػالة كالس ػالـ:
"ىال سألوا إذا ي يعلموا فنظلا شفاء العي السؤاؿ" ،كَيل البن عباس :كيف ُرث ىذا العلم؟ َػاؿ بلسػاف
سئوؿ كَل عقوؿ ،كعن ابن عمر رضػي ا﵁ عنهمػا أف النػيب صػلى ا﵁ عليػو كسػلم َػاؿ "حسػن السػؤاؿ
ُصف العلم" ،كما عرض ابن عبد الرب أُواعا من طرؽ احلوار كالسؤاؿ كاجلواب ،كخص ذلا بابػا أمسػاه:
()132
(باب طرح العاي ادلسألة على ادلتعلم) ذكر منها النحالكم ما خالصتو:
 .1احلوار للمباسطة كجل االُتباه متهيدا للتلقي كالفهم.
 .2أس ػئلة التطبي ػػق كاختب ػػار التحصػػيل كال ػػذكاء ،كى ػػي ترمػػي إىل اختب ػػار م ػػدل ال ػربط ب ػػٌن م ػػدركات
ادلسئوؿ كما تعلمو ،من أمثلة ذلػ سػؤالو صػلى ا﵁ عليػو كسػلم للصػحابة عػن شػجرة ال يسػقط
كرَها كإهنا مثل ادلؤمن فحدثوين ما ىي؟ َاؿ عبد ا﵁ :كَ يف ُفسػي أهنػا النخلػة .فاسػتحييرت.
مث َالوا :حدثنا ما ىي يا رسوؿ ا﵁؛ َػاؿ :ىػي النخلػة( ،)133ككػاف سػعيد بػن ادلسػي يسػتخدـ
ىذا النوع من األسئلة كما ركل عنو ابن عبد ا﵁ أُو َاؿ :ما صالة غللس يف كل ركعة منها؟ مث
َ ػاؿ ى ػػي ادلغ ػػرب إذا فاتت ػ منه ػا ركع ػة"( .)134كعل ػػى ذل ػ ينبغ ػػي للمعل ػػم أف ين ػػوع يف طريق ػػة
العرض حس رلريات كطبيعة ادلوَف التعليمي .فيلجأ إىل اإللقاء كعرض ادلادة العلمية .كينتقل
أحياُػا إىل االسػتفهاـ كالسػؤاؿ :فيسػأؿ حػٌن ػلسػن السػؤاؿ ،كأف يكػوف مػاىرا يف صػيااتو .كمػا
ينبغ ػػي علي ػػو توي ػػد األس ػػئلة ادلتعلق ػػة بعناص ػر ال ػػدرس الرئيس ػػية كاس ػتخدامها يف الوَ ػػرت ادلناس ػ
كتوزيعها على معظم طالب الفصل(.)135
 تػػوفًن بعػػض ادلواَػػف الرتكػلي ػة لتقويػػة احلفػػز للػػتعلم :فمػػن معػػايًن جػػودة أداء ادلعل ػم تضػػمٌن ادلوَػػفالتعليمػػي بع ػػض ادلواَػػف الرتكػلي ػػة كػػالطرؼ ال ػػي ػلتاجهػػا ادل ػػتعلم حػػىت ال يك ػػل ذىنػػو كؽل ػػل التعل ػػيم
كالتوجيو ادلستمر ،شريطة أف ال يكثر من ادلزاح فتسقط ىيبة ادلعلم كيذى كَػاره ،اَتػداء بادلصػطفى
صػلى ا﵁ عليػو كسػلم ،فقػد كػاف يلجػأ إىل الػرتكي عػن أصػحابو أثنػاء تعلػيمهم كهتػذيبهم بشػيء مػن
ادلداعبة كادلمازحة .كال يقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم إال حقا ،فعن أ ىريرة رضي ا﵁ عنو َاؿَ :الوا:
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معايير جودة األداء التعليمي للمعلم على ضوء توجهات الفكر التربوي اإلسالمي
يا رسوؿ ا﵁ "إُ تداعبناَ ،اؿُ" :عم اًن أين ال أَوؿ إال حقان"( )136كيف احلديث الػذم ركاه أُػس
بن مال رضي ا﵁ عنو َاؿ" :أف رجال أتػى النػيب صػلى ا﵁ عليػو كسػم فقػاؿ :يػا رسػوؿ ا﵁ أمحلػين،
َاؿ النيب صلى ا﵁ عليو كسلم :إُا حاملوؾ على كلد ُاَةَ ،اؿ :كمػا أصػن بولػد الناَػة؟ فقػاؿ النػيب
عليػو الصػالة كالسػالـ كىػل تلػد اإلبػل إال النػوؽ"( )137كػذل إُشػاده صػلى ا﵁ عليػو كسػلم للشػعر
مػ ػ أص ػػحابو كتردي ػػده ألكاخػ ػر األبي ػػات ال ػػي ك ػػاُوا يقولوهن ػػا إال إَػ ػرارا من ػػو عل ػػى جػ ػواز َ ػػوؿ الش ػػعر
كإُشاده .كألعلية ىذا ادلؤشر يف الرتبية كالتعليم ،حث اخللفاء الراشػدكف كعلمػاء ادلسػلمٌن كمفكريهػا
ادلعلم على عدـ إمالؿ ادلتعلمٌن كإحتافهم باحلكايات كالطرؼ كالشعر كاللع الرتفيهي اذلػادؼ بػٌن
احلٌن كاآلخر َاؿ علي بػن أ طالػ " :ركحػوا القلػوب كابتغػوا ذلػا طػرؼ احلكمػة فنهنػا متػل كمػا متػل
األبداف" ،كيقػوؿ( :األصػفهاين) يف البخػارم :مسعػرت ابػن الربَػي يقػوؿ" :احلكايػات حبػوب تصػطاد
ذػػا القلػػوب"( ،)138كمػػا أكػػد علػػى ضػػركرة إبقػػاء الػػدرس ُشػػطان مػػن خػػالؿ جػػذب اُتبػػاه الط ػالب
باحلكايات كالنوادر.
 اس ػػتخداـ أسػ ػػالي جدي ػػدة يف تنظػ ػػيم البيئ ػ ػة الص ػػفية :كػ ػػالتعلم التعػ ػػاكين ،كال ػػتعلم الػ ػػذايت ،كالػ ػػتعلمباالكتش ػػاؼ كالربى ػػاف ،كاالستقص ػػاء ،كال ػػتعلم بالعم ػػل ،فق ػػد ح ػػذر اب ػػن مجاع ػػة طػ ػالب العل ػػم م ػػن
االعتماد على الكت كمصدر كحيد للمعرفة بقولو" :ففي ذل مفسدة للعلم"( .)139كػلثهم يف
ادلقابػػل علػػى االعتمػػاد علػػى العلمػػاء كمالزمػػة رلالسػػهم"( .)140كحػػوؿ الػػتعلم التعػػاكين يقػػوؿ ابػػن
مجاعػة "ينبغػي لطالػ العلػػم أف ال ؼلػالط إال مػن يفيػػده أك يسػتفيد منػو مبػػا ركم عػن النػيب صػػلى ا﵁
عليو كسلم" :ااد عادلػان أك متعلمػان كال تكػن الثالػث فتهلػ "( )141كمػا يػرل إخػواف الصػفا ضػركرة
خل ػ التقلي ػػد كاألخ ػػذ بالبح ػػث كالتجرب ػػة بغي ػػة التوصػ ػل للحق ػػائق العلمي ػػة ،م ػ التأكي ػػد عل ػى تعزي ػػز
ً
ً
ً
التفك ػػًن( )142عم ػػال بقول ػػو تع ػػاىل ﴿ ىس ػػني ًري ًه أم آىيىاتنى ػػا ًيف أاآلىفىػػاؽ ىكًيف أىُأػ يفسػ ػ ًه أم ىح ػ َّػىت يىػتىبىػ ػ َّ ى
ػٌن ىذل ػي أػم أىَُّػػوي
احلىػ اق﴾( ،)143كَػػد ح ػث الزرُػػوجي كابػػن مجاعػػة علػػى ال ػتعلم التعػػاكين ،يقػػوؿ ابػػن مجاعػػة "ينبغػػي
أ
للشػي أف يػػأمر طلبتػػو بادلرافقػػة يف الػػدركس" ،كمػػا شػػج ابػػن خلػػدكف الػػتعلم التشػػاركي التعػػاكين بػػٌن
الطالب يف ادلوَف التعليمي من خالؿ احلوار كادلناَشة ،كذل أكد الزرُوجي على تعظػيم الشػركاء
يف طل العلم يف حث منو على إتباع أسػلوب الػتعلم التعػاكين حيػث َػاؿ "مػن تعظػيم العلػم تعظػيم
الشػػركاء يف طل ػ العل ػم كالػػدرس كمػػن يػػتعلم منػػو كالتملػػق مػػذموـ إال يف طل ػ العلػػم فنُػػو ينبغػػي أف
يتملػػق ألسػػتاذه كشػػركائو ليسػػتفيد مػػنهم"( ،)145كع ػن الػػتعلم بالعمػػل كرد يف زلك ػم التنزيػػل ﴿ ىكَيػ ًػل
أاع ىمليػوا فى ىس ػيىػىرل اللَّػػوي ىع ىملى يكػ أػم ىكىر يس ػوليوي ىكالأ يم أؤًمنيػػو ىف﴾( ،)146كَػػاؿ تعػػاىل ﴿ :ىكبي ػ ىػر ىم أقتنػػا ًعأنػ ىػد اللَّػ ًػو أى أف
تىػ يقوليوا ىما ىال تىػ أف ىعليو ىف﴾( )147كَل رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم( :تعلموا ما شئتم أف تعلموا فلن
يػنفعكم ا﵁ حػىت تعملػوا مبػا تعملػوف)( ،)148كيقػػوؿ ابػن خلػدكف "مؤكػدان علػى الػتعلم باالكتشػػاؼ
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كتفريػ ادلسػائل كاكتشػاؼ األدلػػة كاألُظػػار فػنف ذلػ يزيػد طالبهػػا متكنػان يف ملكتػو كإيضػػاحان دلعاُيهػػا
ادلقصودة"(.)149
 تفويض الطالب يف التخطيط لبعض األُشطة التعليمية كتنفيذىا :فقد أشار القرآف الكر إىل عمليةً ً ً
ػارك ىف أ ًىخػي ا أش يػد أد بً ًػو أ أىزًرم
التفويض يف األعماؿ ،كما يف َولػو تعػاىل ﴿ :ىك أ
اج ىع أػل ًيل ىكزي نػرا م أػن أ أىىلػي ىى ي
ىكأى أش ػ ًرأكوي ًيف أ أىم ػ ًرم﴾( ،)150كَ ػد كػػاف علي ػو الصػػالة كالسػػالـ يفػػوض أص ػحابو رضػػي ا﵁ عػػنهم يف
بعض األعماؿ ،فقد أرسل أصحابو لتلقٌن العرب الدين ،كأخذ الصدَات منهم ،كما فعل م معاذ
بػػن جب ػل رضػػي ا﵁ عنػػو حػػٌن أكفػػده للػػيمن ،كك ػاف إذا كفػػد عليػػو كافػػد مػػن رؤكس القبائػػل يسػػند إليػػو
جباية الفيء ،كيأمره أف يبشر الناس باخلًن ،كيعلمهم القرآف ،كيفقههم يف الدين ،كمػا تػتم :مشػاركة
ادلتعلمٌن يف شرح الدرس من خػالؿ العػركضػات ،كمػن خػالؿ متثيػل األدكار ،كاألخػذ باَرتاحػاهتم يف
طػرؽ التػدريس ،كتػوفًن بعػض ادلعلومػات كاألفكػار ذات الصػلة بالػدرس ،كالتخطػيط لػبعض األُشػطة
ادلصاحبة للدرس ،شلا يساعدىم على حتمل ادلسئولية كزرع الثقة يف ُفوسهم كػلررىم من اخلوؼ.
س
 تشػػجي اصلػػازات ادلتعلمػػٌن ماديػػا أك معنويػػا :كىػػذا معيػػار ربػػاين يتض ػ يف َولػػو تعػػاىل ﴿ :ىكأى أف لىػ أػي ىلً أًْلُأس ً
اجلى ىػزاءى أاأل أىك ىّ﴾( ،)151كمػا أُػو معيػار ُبػوم،
ؼ يػي ىػرل يمثَّ يأغل ىػزاهي أ
اف إًَّال ىمػا ىس ىػعى ىكأ َّىف ىس أػعيىوي ىس أػو ى
ى
فقد حث الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم على مكافئة من يسارع يف اخلًن بػٌن النػاس كيصػن ادلعػركؼ
"من صن معركفا فكافئوه فنف ي تدكا ما تكافئوُو فادعوا لػو حػىت تػركا أُكػم َػد كافػأمتوه"(،)152
كركم أف أبػػا ىريػػرة رضػػي ا﵁ عنػػو سػػأؿ النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم يومػػا فقػػاؿ" :مػػن أسػػعد النػػاس
بشػػفاعت ؟ فقػػاؿ عليػػو الصػػالة كالسػػالـ :لقػػد ظننػػرت أف ال يسػػألين أحػػدا عػػن ىػػذا احلػػديث أكىل
من  ،دلا علمرت من حرص على احلديث"( ،)153كركم أف الرسوؿ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم سػأؿ
أبا كع رضي ا﵁ عنو أبا ادلنذر أم آم يف كتاب ا﵁ أعظم؟ فقاؿ آية الكرسي ،فقاؿ لو صلى ا﵁
عليػػو كس ػلم :ليهن ػ العلػػم أبػػا ادلن ػػذر( ،)154فوجػػود حػػافز للمتعلم ػػٌن شػػيء أساس ػي يف حتس ػػٌن
التحصػػيل العلم ػػي كتط ػػويره .كم ػػن اجلػػدير ذك ػػره يف ى ػػذا ادلق ػػاـ ،أف ادلكافػػأة إظل ػا تك ػػوف عل ػى درج ػػة
اإلتق ػػاف ،كليس ػػرت علػ ػى ُ ػػوع العم ػػل كى ػػذا يع ػػىن أف تتن ػػوع الكف ػػاءات كتتس ػػاكل الق ػػيم كادلق ػػاييس،
كالتحفيػػز يف الرتبيػػة اإلسػػالمية لكػػل زلسػػن كمػػتقن يف عملػػو كأدائ ػو ،كمػػا تبػػٌن يف احلػػديث الش ػريف
السػػابق ،كىػػو ُوعػػاف مػػادم كآخػػر معنػػوم ،فادلػػادم يكػػوف بتقػػد ادلكافػػأة ادلاليػػة علػػى َػػدر اجلهػػد
كالفعالية يف التحصيل ،كاإلسهاـ يف إصلاز ادلطلػوب مػن الواجبػات كالنشػاطات ،أمػا التحفيػز ادلعنػوم
يكػػوف ببسػػط الوجػػو ،كبعبػػارات الش ػكر كالثنػػاء ،كبتقػػد شػػهادات الشػػكر كالتقػػدير .كبتػػوفًن منػػاخ
إُساين بٌن ادلتعلمٌن َائم على احل كاالحػرتاـ كالتقػدير ،مبػا يشػعرىم بػاألمن كيشػجعهم علػى بػذؿ
ادلزيد من اجلهد يف حتقيق أعلي درجات اجلودة يف التحصيل الدراسي ،مثل :تشجيعو صلى ا﵁ عليو
كسلم أصحابو بالكلمات التشجيعية مثل" :رب البي صهي  ،رب البي صهي " كَولو" :اللهم ال
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عيش إال عيش اآلخرة فاافر لألُصار كادلهػاجرة"( .)155ككػاف أكثػر مػا يسػتخدـ ادلصػطفى صػلى
ا﵁ عليػػو كسػػلم احلػوافز ادلعنويػة حػػٌن يػػرل أف األمػػر ػلتػػاج إىل تشػجي كأف ىنػاؾ مػػن يسػػتحق ذل ػ
حقيقػة ال رلاملػة فيهػا فقػد جػػاء يف اذلػدم النبػوم الشػريف "إُكػم لػػن تسػعوا النػاس بػأموالكم كلكػػن
يسعهم منكم بسط الوجو"( ،)156كحىت يؤدم التحفيز دكره يف جودة حتصيل ادلتعلمػٌن ،كضػعرت
الرتبيػػة اإلسػػالمية بعػػض الض ػوابط منهػػا :أف تكػػوف ىػػذه احل ػوافز مسػػتمرة ،ككاضػػحة األىػػداؼ ،كأف
ػلسػػن اختي ػار الزمػػاف كالوَػػرت إلعطػػاء احل ػافز ،كأف يكػػوف احل ػافز مناسػػبا لشخصػػية ادلػػتعلم كحاجتػػو،
لك ػي يق ػ احلػػافز موَعػػا جيػػدا لػػو ،لػػذل ربػػط اإلس ػالـ احل ػوافز مبعػػدالت أداء العم ػل َ ػاؿ تعػػاىل:
ً
ات ًشلَّا ىع ًمليوا ىكلًييػ ىوفِّػيىػ يه أم أ أىع ىما ىذلي أم ىكيى أم ىال ييظألى يمو ىف﴾( ،)157كَولو تعاىل﴿ :فى ىم أن يىػ أع ىم أل
﴿ ىكل يك ٍّل ىد ىر ىج ه
ػاؿ ىذ َّرةو ىشػػرا يىػ ىػرهي﴾( ،)158كجػػاء يف السػػنة النبويػػة الشػػريفة أف
ػاؿ ىذ َّرةو ىخأي ػ نػرا يىػ ىػرهي ىكىمػ أػن يىػ أع ىمػ أػل ًمثأػ ىقػ ى
ًمثأػ ىقػ ى
ادلسػتورد بػن شػداد رضػي ا﵁ عنػو َػاؿ :مسعػػرت رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم يقػوؿ" :مػن كيل لنػػا
عمػػال فلػػم يكػػن لػػو زكجػػة فليتػػزكج ،أك خادمػػا فليتخػػذ خادمػػا ،أك مسػػكنا فليتخػػذ مسػػكنا ،أك دابػػة
فليتخذ دابة ،فمن أصاب شيئا سول ذل فهو ااؿ أك سارؽ".
ف اللَّوي ُػى أف نسا إًَّال ىما
 معرفة الفركؽ الفردية بٌن ادلتعلمٌن كمراعاهتا ،كذل عمال بقولو تعاىل﴿ :ىال يي ىكلِّ يس إًَّال يك أس ىع ىها﴾( ،)160كَوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
اىا﴾( .)159كَولو تعاىل﴿ :ىال تي ىكلَّ ي
آىتى ى
ف ُىػ أف ه
كسلم "ضلن معاشر األُبياء أمرُا أف ُنزؿ الناس منازذلم كُكلم الناس على َدر عقػوذلم" ،كَػاؿ عليػو
الص ػػالة كالس ػػالـ" :حػ ػدثوا النػ ػاس مب ػػا يعرف ػػوف أحتب ػػوف أف يك ػػذب ا﵁ كرسػ ػولو"( .)161ف ػػادلتعلموف
معػػادف ،كطاَػػات كاس ػتعدادات متفاكتػػة ،كىنػػا تكمػػن مهػػارة ادلػػر يف تعلػػيمهم كإفهػػامهم مراعيػػا يف
ذلػ ػ َ ػػدراهتم كمس ػػتوياهتم العقلي ػػة ادلختلف ػػة ،كال يلقػ ػي علػ ػيهم م ػػا ي يت ػػأىلوا ب ػػو؛ ألف ذلػ ػ يبػ ػدد
أذىػػاهنم ،يقػػوؿ النػػوكم رمحػػو ا﵁ "كينبغ ػي أف يكػػوف بػػاذال كسػػعو يف تفهػػيمهم ،كتقري ػ الفائػػدة إىل
أذىاهنم ،حريصا على ىدايتهم ،كيفهػم كػل كاحػد حبسػ فهمػو كحفظػو ،فػال يعطيػو مػا ال ػلتملػو،
كال يقصػر بػػو عمػػا ػلتملػػو بػػال مشػػقة ،كؼلاطػ كػل كاحػد علػػى َػػدر درجتػػو ،كحبسػ فهمػػو كعلتػػو،
فيكتفي باإلشارة دلن يفهمها فهمػا زلققػا كيوضػ العبػارة لغػًنه ،كيكررىػا دلػن ال ػلفظهػا إال بتكػرار،
كيذكر األحكاـ موضحة باألمثلة من اًن دليل دلن ال يتحفف لو دليل ،فنف جهل دليل بعضها ذكره
لو"( ،)162كأخذ اإلمػاـ الغػزايل بػالفركؽ الفرديػة بػٌن ادلتعلمػٌن ،كُػادل بضػركرة مراعػاة ذلػ  ،فهػو
يرل أف من أدب ادلتعلم أف يقتصر بادلتعلم على َدر فهمو ،فال يلقي إليػو مػا ال يبلغػو عقلػو ،فينفػرد
أك ػلػػبط عليػػو عقل ػو ،فػػال ينبغ ػي أف يفش ػي العػػاي كػػل مػػا يعل ػم إىل كػػل أحػػد ،ىػػذا إذا ك ػاف يفهمػػو
ادلتعلم كي يكن أىال لالُتفاع بو ،فكيف فيما ال يفهمو؟ كادلتعلم القاصػر ينبغػي أف يلقػى إليػو اجللػي
الالئق بو ،كال يذكر لو أف كراء ىذا تدَيقا كىو يدخره عنو ،فنف ذل يفرت رابتو يف اجللي ،كيشوش
عليو َلبو؛ إذ يظن كل أحد أُو أىػل لكػل علػم دَيػق ،فمػا مػن أحػد إال كىػو راض عػن ا﵁ سػبحاُو
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يف كماؿ عقلو( ،)163كيقوؿ السمعاين " :إف على ادلعلم التنبو إىل َػدرات الطػالب ادلتفاكتػة علػى
االستيعاب .فػال ضػركرة ألف يػركم ادلعلػم مػا ال حتتملػو عقػوؿ العػواـ"( )164كيقػوؿ إخػواف الصػفا:
أف ال ػلملهػػم مػػا لػػيس يف كسػػعهم ،كال يػػأمرىم إال بقػػدر مػػا يف كسػػعهم كطػػاَتهم كىػػذا مػػن عػػدؿ
البارم الذم خلق كل شيء بقدر َولو تعاىل﴿ :إًَُّا يك َّل ىش أي وء ىخلى أقنىاهي بًىق ىد ور﴾( .)165كمعرفة ادلعلم
للف ػػركؽ الفردي ػػة ب ػػٌن ادلتعلم ػػٌن كمراعاهت ػػا ،يفي ػػده يف اكتش ػػاؼ ادلواىػ ػ مبكػ ػرا ،كتوجيهه ػػا التوجي ػػو
ادلناسػ  ،إض ػافة إىل أف ادلعلػػم عن ػدما يكػػوف مػػدركا للفػػركؽ الفرديػػة ،كالقػػدرات لػػدل ادلتعلمػػٌن فنُ ػو
بذل يشج ادلتعلم على استمرار احلركة العلمية ،كما أف معرفة ادلعلم للفركؽ الفرديػة بػٌن ادلتعلمػٌن
َدرتو علػى احلكػم علػى شخصػية ادلػتعلم علػى أداء العمػل أك عػدـ القػدرة( )166كمثػاؿ ذلػ َػوؿ
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أل ذر عندما طل منو األمارة" :يا أبا ذر إُػ ضػعيف كإهنػا أماُػة،
كإهنا يوـ القيامة خزم كُدامة إال من أخذىا حبقها ،كأدل الذم عليو فيها"(.)167

ثالثاً :معيار جودة التمكن من المادة العلمية :ويتم ذلك من خالل المؤشرات التالية:
 إتقاف مادة التخص  ،عارفا بأسالي تعليمها للطالب ،متقنا يف تنويعها مبا ؼلدـ ادلوَػف التعليمػيكيساعده على توصيل ادلعلومات إىل عقوؿ طالبو بكفاءة عالية ،يقوؿ ابػن خلػدكف" :إف احلػذؽ يف
العلم كالتفنن فيو كاالستيالء عليو .إظلا ىو حبصوؿ ملكة يف اإلحاطة مببادئو كَواعده ،كالوَوؼ على
مسائلو كاستنبط فركعو من أصولو ،كما ي حتصل ىذه ادللكة ،ي يكن احلذؽ يف ذلػ الفػن ادلتنػاكؿ
حاصالن( ،)168كحىت ػلقق ادلعلم أىداؼ التعليم ،أشرتط العلماء يف ادلعلم أف يكوف متقنػا للمػادة
العلمية الي يعطيها للمتعلمٌن ،فقد اشرتط الشاطيب أف يكوف ادلعلم "عارفا بأصولو ،كمػا ينبػين عليػو
ذل العلػمَ ،ػادرا علػى التعبػًن عػن مقصػوده فيػو ،عارفػا مبػا يلػزـ عنػوَ ،ائمػا علػى دفػ الشػبو الػواردة
عليػو"( .)169كال شػ أف ادلعلػػم إذا أتقػن مادتػػو ،أمكنػو أف غلعػػل درسػو شلتعػػا ،كاسػتطاع أف ينفػػي
عن تالميذه السأـ كادللل ،ككلمػا أتقػن ادلعلػم مادتػو كأي ذػا كػاف ميػل تالميػذه عليػو أعظػم ،فيحبوُػو
كيعجبػػوف بػػو ،كيقبلػػوف عليػػو دلػػا غلػػدكف عنػػده مػػن اػزارة ادلػػادة كحسػػن التصػػرؼ يف أطػراؼ احلػػديث.
فػػنذا ش ػئنا أف ُكػػوف معلمػػٌن صػػاحلٌن ،كج ػ علينػػا أف ُػػتقن مادتنػػا ،كىػػذه َاع ػدة أكليػػة مػػن َواعػػد
التعليم(.)170
 مراعاة التسلسػل ادلنطقػي يف عػرض ادلػادة التعليميػة ،كىػذا يتطلػ مػن ادلعلػم أف تكػوف لديػو كفػرة يفادلعلومات يف رلاؿ صصو ،كأف يكوف لديو إدلاـ بالفركع ادلختلفة يف رلاؿ صصو كالعالَة بينهما،
كبٌن التنظيم ادلنطقي للمعارؼ يف ىذا اجملاؿ ،كَد سن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ىذا ادلعيار كطبقو
م أصحابو يف أَوالو كأفعالو ،فقػد كرد يف كصػيتو دلعػاذ بػن جبػل حينمػا بعثػو إىل الػيمن َاضػياَ ،ولػو
صلى ا﵁ عليو كسلم" :يا معػاذ إُػ سػتأيت َومػا مػن أىػل كتػاب فػنذا جئػتهم فػادعهم :أف يشػهدكا
أف ال إلػػو إال ا﵁ كأف زلمػػد رسػػوؿ ا﵁ ،فػػنف ىػػم أطػػاعوا ل ػذل فػػأعلمهم أف ا﵁ َػػد فػػرض علػػيهم
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مخس صلوات يف كل يوـ كليلة ،فنف ىم أطاعوا ل بذل فأخربىم أف ا﵁ َػد فػرض علػيهم صػدَة
تؤخذ من أانيائهم فرتد على فقرائهم ،فنف ىػم أطػاعوا لػ بػذل فنيػاؾ ككػرائم أمػواذلم ،كاتػق دعػوة
ادلظلوـ فنُو ليس بينها كبٌن ا﵁ حجاب"( ،)171ككاف من ىدم الرسوؿ صلى ا﵁ عليػو كسػلم يف
التعليم ،تزئة ادلادة التعليمية إىل رلموعات كعرضها بطريقة متدرجة متسلسلة حىت يسهل استيعاذا.
كيف ذل مراعاة لقدراهتم الذىنية كما أُو يتضمن التيسًن على ادلتعلم ،كَد جػاء يف احلػديث النبػوم
الشػريف عػػن أ عبػد الػػرمحن َػػاؿ" :حػػدثنا مػػن كػػاف يقرئنػػا مػػن أصػػحاب رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو
كسػػلم أهن ػم كػػاُوا يقرئ ػوف القػػرآف مػػن رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم عشػػر آيػػات ،فػػال يأخ ػذف يف
العشر األخرل حىت يعلموا ما يف ىذه من العلم كالعمل َالوا :فعلمنا العلم كالعمل"(.)172
كَد رأل الزرُوجى أف يبتدئ ادلعلم بشيء من العلوـ لكي تكوف أَرب إىل فهم ادلتعلم ،كأف يتم
التػػدرج مػػن البس ػػيط إىل ادلرك ػ  ،كم ػػن ادلعلػػوـ إىل اجمله ػػوؿ كػػي ال ؽلػػل ادل ػػتعلم ،م ػ احل ػػرص علػػى تك ػرار
اخلربات كإثارة ادلتعلم للتأمل كالتفكًن لتحقيق الفهػم( ،)172كيػرل ابػن خلػدكف ضػركرة التتػاب كالتعاَػ
كتكرار اخلربة ،كيقػوؿ يف ذلػ " :اعلػم أف تنقػٌن العلػوـ للمتعلمػٌن إظلػا يكػوف مفيػدا إذا كػاف علػى التػدرج
شيئا فشيئا كَليال َليال ،تلقى عليو أكال مسائل من كل باب من الفن ىي أصوؿ ذلػ البػاب كيقػرب لػو
يف ش ػػرحها"( ،)174كأك ػػد اإلم ػػاـ الغ ػزايل عل ػػى مراع ػػاة التت ػػاب كالتكام ػػل كاالس ػػتمرار يف ط ػػرح اخلػ ػربات
التعليمية حبيث تبدأ بادلهم فاألىم كيقوؿ" :إف العلوـ مرتبة ترتيبان ضركريان كبعضها طريق إىل بعػض كادلوفػق
مػن راعػى ذلػ الرتتيػ كالتػدريع"( .)175كيقػػوؿ ادلػاكردم" :كاعلػم أف للعلػوـ أكائػل تػؤدم إىل أكاخرىػػا
كم ػداخل تفض ػي إىل حقائقهػػا فليبت ػدئ طال ػ العلػػم بأكائله ػا لينتهػػي إىل أكاخرىػػا كمب ػداخلها ليفض ػي إىل
حقائقها ،كال يطل اآلخر َبل األكؿ ،كال احلقيقة َبل ادلدخل ،فال يدرؾ اآلخػر كال يعػرؼ احلقيقػة ألف
البناء على اًن أسس ال يبىن كالثمر من اًن ارس ال غلىن"( )176كىذا ما أكد عليو ابػن مجاعػة بقولػو:
"إف ػلرص على تعليمو كتفهيمو ببذؿ جهده كتقري ادلعىن لو من اًن إكثار ال ػلتملو ذىنو أك بسػط ال
يضػبطو حفظػو ،كيبػدأ بتصػوير ادلسػائل مث يوضػحها باألمثلػة كذكػر الػدالئل ،كيقتصػر علػى تصػوير ادلسػألة
كمتثيلها دلن ي يتأىل لفهم مآخذىا كدليلها ،كيذكر األدلة كادلآخذ ﵀تملها"(.)177
 ربط ادلواَف التعليمية ادلنظمة مبواَف حياتية يعيشػها الطػالب كبالبيئػة ا﵀يطػة بػو ،مػن خػالؿ ضػرباألمثلػػة مػػن بيئ ػة ادلػػتعلم كإثػػارة تفكػػًنه .كتشػػجيعو علػػى ادلالحظػػة كاالكتشػػاؼ ،كذل ػ عمػػال بقولػػو
تعػػاىل﴿ :أىفىػلىػػم يػأنظػيػركا إً ىىل َّ ً
َّاىػػا﴾()178؛ لك ػي ينظػػر الطال ػ يف
السػ ىػماء فى ػ أػوَىػ يه أم ىكأيػ ى
اىػػا ىكىزيػَّن ى
ػف بىػنىػأيػنى ى
أى ي
ملك ػػوت ا﵁ ،كيتفك ػػر كيس ػػتنتع كيص ػػل إىل احلق ػػائق بنفس ػػو ،كى ػػذا م ػػا يؤك ػػده كاف ػػة علم ػػاء الرتبي ػػة
ادلسػػلموف مػػن حيػػث إث ػػارة ادلػػتعلم كحتفيػػزه للتفكػػًن يف ملك ػػوت السػػموات كاألرض ،فقػػد دعػػا اب ػػن
مسػكويو "إىل تػػرؾ ادلػتعلم يػػتعلم مػن خػالؿ تفاعلػو مػ البيئػة الطبيعيػػة ،ألف ىػذا التفاعػل مػن كجهػػة
ُظره يؤدم إىل اكتساب ادلػتعلم خػربات عميقػة كطويلػة األثػر ،شلػا يتػي رلػاالن للمػتعلم لالحتفػاظ ذػا
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دلػػدة أطػػوؿ"( .)179كأكػػد ابػػن طفيػػل علػى ضػػركرة تػػرؾ ادلػتعلم ليػػتعلم مػػن خػالؿ تفاعلػو مػ البيئ ػة
الطبيعي ػ ػػة ا﵀يط ػ ػػة ،ألف تفاع ػ ػػل ادل ػ ػػتعلم مػ ػ ػ البيئػ ػ ػة س ػ ػػيؤدم إىل اكتسػ ػ ػابو خلػ ػ ػربات عميق ػ ػػة طويل ػ ػػة
األث ػر( ،)180كمػػا دعػػا إخ ػواف الصػػفا أيض ػان إىل ربػػط التعلػػيم بالبيئ ػة ،كىػػذا أيضػػا مػػا أخػػذه بع ػػٌن
االعتبار ابن خلدكف يف كتابو "مقدمة ابن خلدكف" ،كيرل اإلماـ الغزايل أف السػعادة األخركيػة كثيقػة
الصلة باحلياة الدُيا ،كذلذا يرل أف يكوف التعليم كثيق الصلة باحليػاة الػدُيا كحباجػات اجملتمػ  ،حبيػث
يعمل على إعداد األفػراد يف حتقيػق احليػاة االجتماعيػة الػي تتػوفر فيهػا كتتناسػق فيهػا متطلبػات احليػاة
الكرؽلػػة( ،)181كال يسػػتطي ادلعلػػم أف يػربط ادلواَػػف التعليميػػة بالبيئػة ا﵀يطػػة بػػادلتعلمٌن إال إذا كػػاف
علػى إدلػػاـ بثقافػة رلتمعػػو ال منعػزال عنهػػا ،كيف الوَػػرت ُفسػو فػػنف عليػو أف يكػػوف متفػت الػػذىن كاعيػػا
بكػل أبعػػاد تلػ الثقافػة بنغلابياهتػػا كسػػلبياهتا ،شلػا غلعلػػو يف موَػػف أفضػل كىػػو يقػػدمها إىل ادلتعلمػػٌن
حبيػػث ؼلػػرج للمجتم ػ أجيػػاالن مػػن ادلتعلمػػٌن تعمػػل علػػى تعزيػػز اجلواُ ػ اإلغلابيػػة يف ثقافػػة اجملتم ػ ،
كتساىم يف إصالح سلبياهتا.
 االىتماـ بزيادة احلصيلة ادلعرفية للمتعلمٌن ،كإيضاح َابليتها للتطبيق يف حياهتم اليومية ،فقد أكدتالرتبية اإلسالمية ذذا الصدد ضركرة أف يكوف ادلعلم أمينان يف االىتماـ بتزكيد الطلبة بالعلوـ كادلعارؼ
ادلختلف ػػة ،كمس ػػاعدهتم يف اختي ػػار العلػ ػم ال ػػذم يرابوُ ػػو ،فق ػػد ح ػػث اإلم ػػاـ الزرُ ػػوجى علػ ػى ض ػػركرة
استئناس ادلتعلم برأم أستاذه يف اختيػار العلػم الػذم يراػ فيػو بقولػو "ينبغػي لطالػ العلػم أال ؼلتػار
ُوع العلم بنفسو بل يفوض أمره إىل األستاذ"( ،)182كيقوؿ ابن مجاعة "على ادلعلم أف يرا ادلػتعلم
يف التعليم كيشجعو حيث َاؿ "أف يرابو يف التعلم كطلبو كأف ػلػ لطالبػو كمػا ػلػ لنفسػو"(،)183
كػذل أكػد ادلػاكردم علػػى أف مػن آداب العػاي ُصػ ادلتعلمػٌن كالرفػق ذػػم كتسػهيل السػبيل علػيهم
كبذؿ اجملهود يف رفدىم كمعوُتهم حيث َاؿ مػن آداب ادلعلمػٌن "أف ال ؽلنعػوا طالبػان كال ينفػركا راابػان
كال يؤيسوا متعلمان دلػا يف ذلػ مػن َطػ الرابػة فػيهم"( .)184كركػز علػى ىػذا األمػر ابػن مجاعػة الػذم
أكرد َ ػائال "أف ال يػػدع مػػن ُص ػ ادلػػتعلم شػػيئا كذل ػ بػػأف ؽلنعػػو مػػن التصػػدم لرتبػػة َبػػل اسػػتحقاَها
كالتشػاال بعلػم خفػي َبػل الفػراغ مػن اجللػي"( .)185كمػا أكػد علػى ترايػ الطلبػة يف التحصػػيل كأف
يهوف عليهم ،كطال ابن خلػدكف التوسػ يف تزكيػد ادلػتعلم بػالعلوـ كادلعػارؼ لتحقيػق درجػة الػتمكن
عند ادلتعلم مػن خػالؿ استكشػاؼ األدلػة كفهػم ادلعػاين ادلقصػودة( .)186فعلػى ادلعلػم أف يعلػم طالبػو
مفػػاتي امػػتالؾ ادلعرفػػة ،حيػػث إف دكره ال يقتصػػر عل ػى كوُػػو ُػػاَال ذلػػا ،بػػل مالكػػا ذل ػا كمفتاحػػا مػػن
مفاتي امتالكها أماـ طالبو ،فيعرفهم كيفية االستفادة من ادلستجدات العلمية كالتكنولوجيػة احلديثػة
ككيفية توظيفهػا يف احليػاة الواَعيػة بطريقػة صػحيحة ،كيػريب فػيهم ملكػة البحػث االجتهػاد كالنظػر مػن
أجل تطويرىا ،كاستحداث اجلديػد فيهػا ،كينمػي فػيهم ركح التميػز كاإلبػداع كاالبتكػار ،كمػا عليػو أف
يعمل على تكوين االتاىات الصحيحة عند ادلتعلمٌن ضلو العلم كاالستزادة منو.
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 تش ػجي الط ػالب عل ػى ادلبػػادأة الذاتيػػة لالكتشػػاؼ ،كالتجربػػة ،كاإلبػػداع ،كاالسػػتدالؿ ،كاالس ػتنتاج،كحل ادلشكالت ،فقػد اىػتم القػرآف الكػر بأسػلوب تعلػيم ادلػتعلم باالكتشػاؼ كالتجربػة ،كذلػ مػن
خػالؿ الػدعوة إىل مالحظػة ىػذا الكػوف كالتفكػر فيػو ،كَػد جػاءت التجػارب العمليػة احليػة يف القػرآف
ػاؿ
الكػػر ذػػدؼ إثبػػات احلقػػائق الػػي يقررىػػا ،كإبطػاؿ مػػا يناَضػػها ،مثػػاؿ ذلػ َولػػو تعػاىل ﴿ :ىكإً أذ َىػ ى
َّخ يذ أىصناما آى ًذلةن إً ِّين أىر ىاؾ كَىػوم ًيف و ً و ً ً ً ً
إًبػر ًاىيم ًألىبً ًيو آىزر أىتىػت ً
ػوت
ى ى أى ى
ى
يم ىملى يك ى
أى ن ى
ىى
ض ىالؿ يمبػٌن ىكىكػ ىذل ى ُػيرم إبأػ ىػراى ى
أى ي
السماك ً
ات ىك أاأل أىر ً
ض.....اآليات﴾( ،)187فنبراىيم عليو السالـ را يف تعلػيم َومػو عػن  -طريػق
َّ ى ى
التجربػة  -بطػالف ألوىيػة األجػراـ العلويػة الػي كػاف َومػو يعبػدكهنا مػن دكف ا﵁ ،كإثبػات كحداُيػػة ا﵁
عزكجل ،كذل بنَامة الدليل كالربىاف كالتدرج معهم يف التجربة مػن اجلزئيػات إىل الكليػات ،فػأظهر
لقومو موافقتهم جدال على عبادة الكواك فلما أفل كااب أعلػن أمػامهم عػدـ اسػتحقاَها للعبػادة
ألف "ادلعبػود ال بػد أف يكػوف َائمػا مبصػا مػن عبػده ،كمػدبرا لػو يف مجيػ شػؤكُو ،فأمػا الػذم ؽلضػػي
كَتا كثًنان كىو اائػ  ،فمػن أيػن يسػتحق العبػادة"( ،)188ككػذل فعػل مػ القمػر كالشػمس ،حػىت
إذا أبطػػل عبادهتمػػا أعلػػن أف كػػال مػػن الشػػمس كالقمػػر ال تسػػتحق أف تعبػػد فػػأعلن تربئػو مػػن الشػػرؾ،
كإذعاُػػو للتوحيػػد اخلػػال ﵁ عػػز كجػػل بع ػد أف أَػػاـ علػػيهم احلجػػة كالربىػػاف ،كَػػد اسػػتخدـ الرسػػوؿ
صلى ا﵁ عليو كسلم أسلوب التجربة كاالكتشاؼ يف تعليمو للصحابة من ذل َصة تأبًن النخل.
كم ػػا اى ػػتم علم ػػاء ادلس ػػلمٌن بض ػػركرة األخ ػػذ ذ ػػذا ادلؤش ػػر يف التعل ػػيم .فق ػػد ح ػػذر اجل ػػاحف م ػػن
االتكػاؿ علػػى احلفػف دكف فهػػم كتعمػق ،كَػػد دعػا إىل االعتمػػاد البحػث كادلالحظػة كالفحػ كالتجريػ ،
كأكػػد ابػن خلػػدكف علػػى الػػتعلم باالكتشػػاؼ ،كتفريػػس ادلسػػائل كاسػتنتاج األدلػػة ،كىػػذا يسػػاعد علػػى صػػقل
َدرات ادلتعلم كتنمية مهاراتو البحثية ،كيساعده على فهم ادلعاين ادلقصودة.
 ربط ادلعلومات اجلديدة بادلعلومات السابقة ،كىو ما أكده ابن تيمية حيث دعا إىل تكامػل اخلػرباتادلطركحة للمتعلمٌن بػٌن العلػوـ ادلختلفػة( ،)189كمػا أكػد ابػن خلػدكف علػى ضػركرة تقسػيم العمػل
إىل أبػواب كفصػػوؿ كمسػػائل م ػ احلػػرص علػػى إيصػػاؿ العلػػوـ ببنهػػا لػػتعم الفائػػدة( .)190كمػػا أكػػد
ادلػػاكردم علػػى أعليػػة ىػػذا ادلعيػػار حيػػث َػػاؿ" :كاعلػػم أف للعلػػوـ أكائ ػل ت ػؤدم إىل أكاخرىػػا ،كمػػداخل
تفضػ ػي إىل حقائقه ػػا فليبت ػػدئ طالػ ػ العل ػػم بأكائله ػػا لينته ػػي إىل أكاخرىػ ػا ،كمب ػػداخلها ليفضػ ػي إىل
حقائقها ،كال يطل اآلخر َبل األكؿ ،كال احلقيقة َبل ادلدخل ،فال يدرؾ اآلخر كال يعرؼ احلقيقػة
ألف البناء على اًن أسس ال يبىن كالثمر من اًن ارس ال غلىن"(:)191
رابعا :معيار جودة استخدام استراتيجيات التدريس :ومن مؤشرات ىذا المعيار:
 التنػوع يف مصػػادر الػػتعلم السػػمعية كالبصػرية دلػػا ذلػػا مػػن تػػأثًن يف ترسػػي ادلعلومػػة يف أذىػػاف ادلتعلمػػٌن،فػػا﵁ سػػبحاُو كتعػػاىل خل ػق لْلُسػػاف حواس ػا مخسػػا اعتربىػػا علمػػاء الرتبيػػة ادلسػػلموف مصػػادر للػػتعلم
ػار
كأشػػاركا توظيفهػػا بالقػػدر ادلمكػػن اسػػتجابة لقولػػو تع ػاىل ﴿ :ىكيىػ ىػو الَّػ ًػذم أىُأ ىش ػأى لى يكػ يػم َّ
السػ أػم ى ىك أاألىبأ ى
صػ ى
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ػيال ىمػػا تى أش ػ يك يرك ىف﴾( .)192كَػػد كػػاف عليػػو الصػػالة كالسػػالـ يسػػتخدـ احل ػواس ادلختلفػػة يف
ىك أاألىفأئًػ ىػد ىة َىلًػ ن
تعليم الناس ،كمن ذل استخداـ اإلشارة باألصاب أك باليد ،مػن ذلػ َولػو صػلى ا﵁ عليػو كسػلم:
()193
"بعثرت أُا كالساعة كهاتٌن ،كيشًن بأصبعيو فيسدعلا"
كَد أكض ادلودكدم فضل تضافر ىذه احلواس يف احلصػوؿ علػى ادلعرفػة حيػث يػرل أف تضػافرىا
يتي ادلعرفة الي من ا﵁ ذا على عباده( ،)194كما أكد أخواف الصفا على أعلية احلػواس يف الػتعلم فقػد
أكػدكا علػػى أف الػػتعلم "يػتم مباشػػرة عػػن طريػػق احلػواس مػػن خػػالؿ ادلباشػرة كادلمارسػػة كادلخالطػػة كاإلحاطػػة
كادلعرفة عن طريق الربىاف الذم يضػطر العقػوؿ إىل اإلَراريػة مػن اػًن إحاطػة كال مباشػرة"( ،)195كػذل
أكد اخلطي البغدادم "على ضركرة استخداـ األمثلػة كالوسػائل الػي تقػرب ادلعػىن كتسػد الفكػرة كاسػتند
يف ذل إىل حديث الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم الذم ركاه ابن مسػعود حيػث َػاؿ "خػط لنػا رسػوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو كسلم خطا مربعا كخط كسطو ،كخط خطوطان ىكػذا إىل جنػ اخلػط كخػط خارجػا فقػاؿ
أتدركف ما ىذا؟ َلنا ا﵁ كرسولو أعلمَ ،اؿ :ىذا اإلُساف للخػط الػذم يف الوسػط كىػذا األجػل زلػيط بػو
كىذه األعراض للخطوط تنهشو ،إف أخطأه ىذا هنشػو ىػذا كذاؾ األمػل للخػط اخلػارج"( ،)196كػذل
أكد ابن خلدكف على استثمار احلواس كاستخداـ الوسائل اإليضاحية كمنها األمثلة احلسية(.)197
كما عػاب ابػن خلػدكف علػى ادلعلػم الػذم غلهػل طػرؽ ككسػائل يف عصػره ،فيقػوؿ يف (ادلقدمػة):
"كَد شاىدُا كثًنا من ادلعلمٌن ذلذا العهد الذم أدركنػا غلهلػوف طػرؽ التعلػيم كإفادتػو ،كػلضػركف للمػتعلم
يف أكؿ تعليمػو ادلسػػائل ادلقفلػػة مػػن العلػػم ،كيطالبوُػػو بنحضػػار ذىنػػو يف حلهػػا ،كػلسػبوف ذلػ مراُػػا علػػى
التعلػػيم كص ػوابا فيػػو ،كيكلفوُػػو أعلػػى مػػن حتصػػيلو ،كؼللطػػوف عليػػو مبػػا يلقػػوف لػػو مػػن اايػػات الفنػػوف يف
مبادئها ،كَبل أف يستعد لفهمها ،فنف َبوؿ العلم كاالستعدادات لفهمو ،تنشأ تدرغليا ،كيكوف ادلتعلم يف
أكؿ األمر عاجزا عن الفهم باجلملة إال يف األَػل كعلػى سػبيل التقريػ كاإلمجػاؿ ،كاألمثػاؿ احلسػية .مث ال
ي ػزاؿ االسػػتعداد فيػػو يتػػدرج َل ػيال َل ػيال ،كإذا ألقيػػرت عليػػو الغايػػات يف البػػدايات ،كىػػو حينئ ػذ عػػاجز عػػن
الفهم كالوعي كبعيد عن االستعداد لو ،حس ذل من صعوبة يف ُفسو ،فتكاسل عنو كأضلرؼ عن َبولو،
كمتػادل يف ىجراُػو ،كإظلػا أتػى ذلػ مػن سػوء التعلػيم"( ،)198كبػذل يكػػوف ابػن خلػدكف َػد كضػ تصػػورا
دلعلمي عصره يف ضركرة التنوع يف كسائل كطػرؽ التعلػيم .ألف "اػزارة ادلػادة العلميػة كإتقاهنػا كحػده ال يعػد
كافيا لنجاح ادلعلم كضماف تأثًنه اإلغلايب يف تنميػة شخصػيات ادلتعلمػٌن بػل البػد أف يقػرتف بػذل إتقاُػو
ألسالي كطرؽ التدريس ادلتنوعة كاختيار ما يناس منها يف كل موَف تعليمي كما يتالءـ م مستويات
التالميذ العمرية كالثقافية كمالو تأثًن تربوم إغلايب يف اكتساب اخلربات كاالتاىات كالقيم"(.)199
خامسػػا :معيػػار جػػودة تقػػو ادلتعلمػػٌن كُتػػائع تعلمهػػم :أكػػدت الرتبيػػة اإلس ػالمية علػػى ضػػركرة اس ػتخداـ
التقػػو للتحقػػق مػػن إتقػػاف الػتعلم ،فقػػد أشػػار القابسػػي إىل أف تقػػو ادلػػتعلم كالتأكػػد م ػن إتقاُػػو للػػتعلم يف
فرتات معينة ،ىو ادلؤشر الداؿ على حسػن تعلػيم ادلعلػم( )200كمػا أكػد النػوكم  -رمحػو ا﵁  -علػى أعليػة
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تقو ادلتعلم بقولو" :كينبغي للمعلم أف يطرح على أصحابو  -تالميػذه  -مػا يػراه مناسػبا مػن مسػتجدات
ادلس ػػائل ،كؼلت ػػرب ب ػػذل إفه ػػامهم .كيظه ػػر فض ػػل الفاض ػػل ،كيث ػػين علي ػػو ب ػػذل  ،ترايب ػػا ل ػػو كللب ػػاحثٌن يف
االشػػتغاؿ كالفكػػر كالعل ػم ،كليتػػدربوا بػػذل كيعتػػادكا ،كال يعنػػف مػػن الػػط مػػنهم يف كػػل ذلػ إال أف يػػرل
تعنيفو مصلحة لو ،كإذا فرغ من تعليمهم أك إلقاء درس عليهم أمرىم بنعادتو لًنس حفظهم(.)201
كَػػد اىػػتم ادلربػػوف ادلسػػلموف بتقػػو ادلتعلمػػٌن باسػػتخداـ االمتحاُػػات ألهن ػا الوسػػيلة الوحيػػدة الػػي يػػتمكن
ادلعلػػم مػػن خالذلػػا التأكػػد مػػن حتقيػػق ادلتعلمػػٌن لألىػػداؼ .كيف ضػػوء ذلػ فقػػد أكػػدت الرتبيػػة اإلسػػالمية
علي معايًن التقو التالية:
 .1تعدد كسائل التقو حبيث ال يقتصر على ُوع كاحد من االختبارات.
 .2مشوؿ أدكات التقو لكافة رلاالت التعلم ،كيف ىذا الصػدد يقػوؿ النػوكم" :كيطػالبهم يف أكَػات
بنعادة زلفوظاهتم كيسأذلم عما ذكره من مستفاد ادلسائل كؼلترب بذل أفهماىم"(.)202
 .3تعػػدد رلػػاالت التقػػو  ،كىػػذا مػػا أك ػده ابػػن سػػينا الػػذم رأل أف علػػى ادلػػريب أف يكشػػف َػػدرات
الطالب كاستعداداهتم عن طريق بعض االختبارات العقلية كادلهنية(.)203
 .4استمرارية التقو  .أثناء سػًن عمليػة الػتعلم كيف هنايتهػا ،كيف ىػذا الصػدد يقػوؿ ابػن مجاعػة" :فػنذا
فػػرغ الشػػي مػػن شػػرح درسػػو فػػال ب ػأس بطػػرح مسػػائل تتعلػػق بػػو علػػى الطلبػػة ليمػػتحن ذػػا فهمهػػم
كضػػبطهم"( ،)204كيف هنايػػة إصلػػاز رلػػاؿ مػػن اجملػػاالت ينبغػي أف ؼلضػ الطالػ لالختبػار للتأكػػد
من إتقاُو دلا تعلمو حىت يتم ُقلػو إىل ادلرحلػة التاليػة ،يقػوؿ اإلمػاـ الغػزايل" :أف ال ؼلػوض يف فػن
حىت يستويف الفن الذم َبلو"(.)205
ػف اللَّػوي ُىػ أف نسػا
 .5مراعاة الفركؽ الفردية بٌن ادلتعلمٌن يف عمليػة التقػو عمػال بقولػو تعػاىل﴿ :ىال يي ىكلِّ ي
اىا﴾(.)206
إًَّال ىما آىتى ى
 .6توظيف ُتائع التقو يف تقد تغذية راجعة للمتعلمٌن بغيػة حتفيػزىم إلتقػاف كجػودة التعلػيم ،كيف
ىػػذا اجمل ػاؿ يقػػوؿ ابػػن مجاعػػة" :كمػػن ي يفهمػػو تلطػػف يف إعادتػػو لػػو .كادلعػػىن بطػػرح ادلسػػائل أف
الطال رمبا استحيا من َولو ال أفهم"(.)207
كمػػن مؤشػػرات ىػػذا ادلعيػػار :إبػػالغ الطلبػػة بطػػرؽ التقػػو  ،تشػػخي ُق ػاط الق ػوة كالضػػعف لػػدل
الطلبة .كض أسئلة بواَ إمكاُات الطالبات .مشػاركة األسػرة يف عمليػة التقػو  ،كاذلػدؼ مػن ذلػ كلػو
عم ػػل تغذي ػػة راجع ػػة للم ػػتعلم يس ػػتفيد منه ػػا خ ػػالؿ تعليمػ ػو ،كم ػػن مث الوَ ػػوؼ عل ػػى مػ ػدل إتقػ ػاف ادل ػػتعلم
للمهارات الي تعلمها.
ً
سادسػا :معيػػار جػػودة التقػو الػػذايت :فقػػد حػث القػػرآف الكػػر علػى مبػػدأ التقػػو الػذايت ﴿ ىك ىفػػى بًنىػ أفسػ ى
األيىػ أوىـ ىعلىأي ى ىح ًسيبنا﴾( ،)208كَد جاء على لساف اإلماـ علػي رضػي ا﵁ عنػو" :ينبغػي دلػن كىل أمػر ،أف
يبدأ بتقو ُفسو َبل أف يشرع يف تقو رعيتو ،كإال كاف مبنزلة من راـ استقامة ظػل العػود َبػل أف يسػتقيم
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ذل العود"( ،)209كَد كػاف العلمػاء ادلسػلموف يهتمػوف بتقػو أُفسػهم كيعلموُػو للطػالب؛ يػدؿ علػى
ذل ما فعلو ُاف موىل ابن عمر" :أُو َيلَ :د كتبوا؟ فقاؿ :كتبػوا؟ فقيػل لػوُ :عػم ،فقػاؿ ُػاف  :فليػأتوا ا
بو حىت أَومو"( ،)210كحىت يؤيت ىػذا ادلعيػار مثػاره الطيبػة البػد مػن ترسػي أسػلوب التفكػًن الناَػد لػدل
العػػادلٌن كىػػو الػػذم ػلمػػل صػػاحبو ادلس ػػئولية تػػاه مػػا يقػػوـ بػػو م ػن أعمػػل كيبع ػده عػػن االا ػرتار ب ػػالنفس
كاإلعجاب ذا ،لقولو تعاىل﴿ :فى ىال تيػىزاكوا أىُأػ يف ىس يك أم يى ىو أ أىعلى يم ًمبػى ًن اتَّػ ىقػى﴾( ،)211كمػا أف ىػذا االتػاه يف
التفكػػًن يسػػاعد ادلعلػػم علػػى االسػػتفادة مػػن أخطػػاءه كت ػاليف تكرارىػػا ،فقػػد جػػاء يف احلػػديث الش ػريف "ال
يلدغ ادلؤمن من جحر كاحد مرتٌن"(.)212
س ػػابعا :معيػ ػار ج ػػودة االلتػ ػزاـ بأخالَي ػػات مهن ػػة التعل ػػيم :كذلػ ػ حػ ػىت ي ػػتمكن م ػػن أداء رس ػػالتو الرتبوي ػػة
كاألخالَية ،كَد حػدد علمػاء ادلسػلموف أخالَيػات ادلهنػة كمحمػد ابػن سػحنوف (ت 256 :ق) ،كعلػي
بن زلمد القابسي (ت 403 :ق) ،كعلي بن زلمػد ادلػاكردم (ت 350 :ق) ،كزلمػد بػن حامػد الغػزايل
(ت 505 :ق) ،كزلمد بن إبراىيم بن مجاعة (ت 733 :ق) ،كيف دراستو عن االىتمامات الرتبوية عند
ابػػن خػػالد الرامهػػرزم يػػورد (عل ػي خليػػل أبػػو العينػػٌن) مػػن أخالَيػػات مهنػػة التعلػػيم الػػي ذكرىػػا ال ػرامهػػرزم
للمعلمػػٌن منهػػا( :األماُػػة العلميػػة ،كإدراك ػو دلشػػكالت الواَ ػ  ،كاسػػتخدامهم لعلمهػػم يف حلهػػا ،كالتفقػػو
كالفهم دلا يقولوُو ،كالثقة يف دينهم ،كالصػدؽ يف حػديثهم ،كالعدالػة يف أَػواذلم ،كالعمػل مبػا يقولػوف بعيػدا
عن اللغط ،كأال يكوُػوا أصػحاب ىػول يػدعوف النػاس إليػو ،كأف يتصػفوا بادلوضػوعية كالتقػول كالػورع ،كأف
يرتكػوا البػدع ،كأف يتجنبػوا الكبػائر ،كأف يكوُػوا مػن ادلتمكنػٌن علميػػا ،علمػاء بالسػػنة ،متفقهػٌن يف الػدين،
زلرتمٌن ألساتذهتم كمشاؼلهم كمعلميهم ،رلدين يف طل احلقيقة ،رلتهػدين يف حتصػيل العلػم كمذاكرتػو،
مػداكمٌن يف طلبػػو ،حريصػٌن علػى ُشػػره ،متنافسػٌن فيػػو ،حريصػٌن علػػى إفهػػاـ متعلمػيهم بقػػدر إفهػػامهم،
متواضعٌن لتالميذىم .رفقاء ذػم ،جػامعيٌن بػٌن الركايػة كالدرايػة .فيعرفػوف القػوؿ مػن أيػن جػاء؟ كيفهموُػو
حق الفهم ،معقلٌن اللساف عن اخلطأ ،مقرٌُن العلم بصا العمل ليكوف عملهم داعيا كىاديا).
ثامنا :معيار جودة العالقات والتعاون :ومن مؤشرات ىذا المعيار:
 التعاكف م زمالء العمل ،فقد حث ادلػوىل سػبحاُو كتعػاىل عبػاده علػى التعػاكف يف رلػاؿ اخلػًن بقولػو:﴿ ىكتىػ ىع ىاكُيوا ىعلىى الأً ِّرب ىكالتَّػ أقول ىكىال تىػ ىع ىاكُيوا ىعلىى أً
اإل أًمث ىكالأ يع أد ىك ًاف﴾( .)213فالعمل اجلماعي القائم على
ى
التع ػاكف بػػٌن األف ػراد العػػاملٌن يف ادلؤسسػػة التعليميػػة ،يػػت الفرصػػة لتب ػادؿ اخل ػربات .كتفج ػًن ادلواى ػ
كالطاَػ ػػات االبتكاريػ ػػة .كيسػ ػػاىم يف مسػ ػػاعدة العػ ػػاملٌن يف التخطػ ػػيط للعمليػ ػػة التعليميػ ػػة كتنفيػ ػػذىا
كتقوؽلهػا ،كيعمػل علػػى حتديػد ادلهػػاـ كالواجبػات بدَػػة كَػد عػرب عػن العمػػل بػركح الفريػق الواحػد َولػو
ً
ػاز يعوا فىػتىػ أف ىش ػ ػ ػليوا كتىػ ػ ػ أػذ ىى ًرػلي يكػ ػ ػػم ك أ ً ً
تعػ ػ ػػاىل ﴿ :ىكأىط ييع ػ ػ ػوا اللَّػ ػ ػػوى ىكىر يس ػ ػ ػولىوي ىكىال تىػنىػ ػ ػ ى
اصػ ػ ػػربيكا إ َّف اللَّػ ػ ػػوى ىم ػ ػ ػ ى
أى
ى
ى
َّ ً
ين﴾( ،)214كال يقتصر تعاكف ادلعلم م زمالءه داخل ادلؤسسػة التعليميػة الواحػدة ،بػل البػد
الصاب ًر ى
أف ؽلتػد تعاكُػو إىل زمػالء ادلهنػة يف ادلؤسسػات التعليمػة األخػرل يف البلػد الواحػد كحػىت خػارج حػػدكد
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البلػػد م ػ الػػدكؿ األخػػرل ذات التج ػارب ادلتقدمػػة يف رل ػاؿ تويػػد كتطػػوير التعلػػيم ،كيع ػرب عػػن ىػػذه
الفكرة اليوـ ،ما يسمى مبصطل التشبي ( )Networkكأصل ىذه الفكرة كادلبدأ َولو صلى ا﵁
عليػ ػػو كس ػ ػػلم يف احل ػ ػػديث الش ػ ػريف" :ادل ػ ػػؤمن للم ػ ػؤمن كالبنيػ ػػاف يش ػ ػػد بعض ػ ػػو بعضػ ػػا كش ػ ػػب ب ػ ػػٌن
أصابعو"(.)215
 التعػػاكف م ػ ادلتعلمػػٌن ،كيف سػػًنة الرسػػوؿ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم أمثلػػة رائعػػة يف التع ػاكف كالػػدعوة إليػػوكتطبيقو م ادلتعلمٌن ،فقد ركل ابن إسحاؽ أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ُزؿ على أيب أيوب
األُصارم حىت بين مسجده كمساكنو فعمل فيو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم لًنا ادلسلمٌن يف
العمل فيػو ،فعمػل فيػو ادلهػاجركف كاألُصػار ،كدأبػوا فيػو ،فقػاؿ َائػل مػن ادلسػلمٌن :لػئن َعػدُا كالنػيب
يعمل :لذاؾ منا العمل ادلضلل فارتز ادلسلموف كىم يبنوُو كيقولوف:
اللهم ارحم األُصار كادلهاجرة
ال عيش إال عيش اآلخرة
فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم:
اللهم ارحم ادلهاجرين كاألُصار
ال عيش إال عيش اآلخرة
كي يكػن باسػػتطاعتو صػػلى ا﵁ عليػو كسػػلم أف ينتهػي مػن بنػػاء ادلسػػجد يف خػالؿ أربعػػة أيػػاـ منػػذ
َدكمو إىل َباء يوـ االثنٌن كمغادرتو يوـ اخلميس فلوال التعاكف بينو كبٌن ادلهاجرين كاألُصار دلا يتم البناء،
كيف ىػذا ادلوَػػف أيضػا تعويػد للمتعلمػػٌن علػػى اخػتالؼ مسػػتوياهتم علػػى ادلسػاكاة كشلارسػػة التعػػاكف بطريقػػة
عملية ،كما يظهر تبسطو عليو الصالة كالسالـ مػ الصػحابة كسػيادة ركح ادلػرح أثنػاء العمػل .كيف موَػف
آخػػر مػػن حيػػاة الرسػػوؿ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم يسػػاىم فيػػو بالتعػػاكف م ػ الص ػحابة يف حفػػر اخلنػػدؽ حػػوؿ
ادلدينػػة كيظهػػر فيػػو طرفػػا العالَػػة  -ادلعلػػم كادلػػتعلم " :-عمػػل رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم يف حفػػر
اخلنػدؽ ترايبػػا للمسػلمٌن يف اآلجػػر ،كعمػل معػػو ادلسػػلموف فيػو ،فػػدأب فيػو كدأبػوا ،كأبطػأ عػن رسػػوؿ ا﵁
صػػلى عليػػو كسػػلم كعػػن ادلسػػلمٌن يف عملهػػم ذل ػ رجػػاؿ مػػن ادلنػػافقٌن ،كجعل ػوا يػػوركف بالضػػعيف مػػن
العمل ،كيتسػللوف إىل أىلػيهم بغػًن علػم مػن رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم كال إذف ،كجعػل الرجػل مػن
ادلسلمٌن إذا ُابتة النائبة من احلاجة الي البد منها يذكر ذل لرسوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو كسػلم كيسػتأذف
يف اللحوؽ حلاجتو فيأذف لو ،فػنذا َضػى حاجتػو رجػ إىل مػا كػاف فيػو مػن عملػو رابػة يف اخلػًن كاحتسػابا
لو(.)216

تاسعا  -معيار جودة التنمية المهنية الفعالة :ومن مؤشرات ىذا المعيار:
 تطوير الذات يف رلاؿ التخص  ،فادلعلم احلقيقػي ينبػ لديػو الرابػة يف االسػتزادة مػن العلػم مػن ذاتػوفهػػو يشػػتاؽ إىل العلػػم اشػػتياَا ،كال يكػػل كال ؽلػػل يف طلبػػو ،يبحػػث دائمػػا عػػن اجلديػػد حػػىت يواك ػ
التقػػدـ العلمػػي ،كاالُفجػػار ادلعػػريف ،كيكػػوف مفتاحػػا للمعرفػػة ال ُػػاَال للمعرفػػة فقػػط ،كذل ػ مبداكمػػة
البحث كالتأليف ،كاستمرار النمو العلمي كادلطالعة كالتفاعل م اآلخػرين ،كَػد عػد علمػاء ادلسػلمٌن
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أف تطػوير الػذات يف رلػػاؿ التخصػ كالتفقػػو يف ذلػ كاجػ فػػرض عػػٌن ،كىػػذا يقتضػي مػػن ادلعلػػم
متابعة كل جديد من ادلعلومات كادلعارؼ كالنظريات حىت يصل إىل درجة اإلتقاف كاإلبداع ،كيتطل
ذل ػ منػػو "دكاـ احلػػرص عل ػػى االزديػػاد مبالزمػػة اجلػػد كاالجته ػػاد كاالشػػتغاؿ كاإلشػػغاؿ َ ػراءة كإَ ػراء
كمطالعة كفكرا كتعليقا كحفظا كتصنيفا كحبثا كال يضي شيئا من أكَات عمره يف اًن ما ىػو بصػدده
من العلم إال بقدر الضركرة" ،كما أكصى (العاملي) طال العلم بػأف يعتػين بتحصػيل الكتػ ا﵀تػاج
إليهػا يف العلػوـ النافعػة مػا أمكػن بكتابػة أك شػراء كإال فبنجػارة أك إعػارة ألهنػا آلػة التحصػيل ككثػًن مػػا
تػػدرب ذػػا األفاضػػل يف األزمػػاف الس ػابقة( .)217كي يكتػػف ابػػن مجاعػػة بتوجيػػو ادلعلػػم إىل ضػػركرة
مواص ػلة الػػتعلم ،كمداكمػػة النمػػو العلمػػي ،بػػل أرشػػده إىل أكثرىػػا فعاليػػة مػػن كجه ػة ُظػػره ،كمػػن ىػػذه
الوسػائل :القػراءة كادلطالعػة كالتعلػق كاحلفػف كالبحػث كطػوؿ االجتمػاع بعلمػاء صصػو الثقػات ككثػرة
البحث معهم كاالشتغاؿ بالتصنيف كاجلم كالتأليف ،لكن م متاـ الفضيلة ككماؿ األىلية(.)218
كيقػػوؿ إخ ػواف الص ػػفا يف احل ػػث عل ػى التط ػػوير الػػذايت "كاعل ػػم إف كن ػػرت زلب ػان للعل ػم أف تع ػل علت ػ
كعنايت ػ يف طل ػ العل ػػوـ كلق ػػاء أىله ػا كرلالسػػتهم بادل ػػذاكرة كالبح ػػث"( ،)219كَ ػػاؿ اإلم ػػاـ أب ػػو
حنيفػػة لتلميػػذه أيب يوسػػف "م ػن ظػػن أُػػو يسػػتغين عػػن العلػػم يوم ػان فليب ػ علػػى ُفسػػو"( )220ذلػػذا
ينبغػػي علػػى ادلعلػػم أف ػلػػرص دائم ػان عل ػى االسػػتزادة كاالط ػالع علػػى كػػل جديػػد ليسػػتفيد كيفيػػد كإال
َصر يف حق ُفسو كحق طالبو.
 تبػػادؿ الػرأم مػ اآلخػرين ،يف كػػل مػػا يتعلػػق بالعمليػة الرتبويػػة التعليميػػة ،كاستشػػارة أىػػل االختصػػاصاسػأىليوا أ أىى ىػل ال ِّػذ أك ًر
كاخلرب يف كل ما يتعلق بتطوير العملية الرتبوية التعليمية عمػال بقولػو عػز كجػل﴿ :فى أ
ً
ً
ػل ىخبًػ وًن﴾()222
إ أف يكأنػتي أم ىال تىػ أعلى يمػػو ىف﴾( )221كيف موضػ آخػر مػػن كتابػػو العزيػز ﴿ :ىكىال يػينىبِّئيػ ى مثأػ ي
كَد كػاف عليػو الصػالة كالسػالـ يتبػادؿ الػرأم مػ اآلخػرين ظهػر ذلػ جليػا يف اػزكة بػدر .كيف حفػر
اخلنػدؽ ،كيف تشػري اآلذاف ،كمػا أبػدل موسػى عليػو السػالـ اسػتعدادا َويػا للتعلػيم كاكتسػاب اخلػػربة
ً
ػرت
كادله ػػارة اجلدي ػػدة فج ػػاء عل ػى لس ػػاُو يف زلك ػػم التنزي ػػل ﴿ :ىى ػ أػل أىتَّبً يعػ ػ ى ىعلىػػى أى أف تيػ ىعلِّ ىمػ ػ ًن شلَّػػا يعلِّ أم ػ ى
ير أش ندا﴾( .)223كَد شج الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم تبادؿ اخلربات النافعػة بػٌن النػاس كاحلػرص
علػػى إفػادهتم بقولػو( :الػػداؿ علػى اخلػػًن كفاعلػو)( .)224كباإلمجػػاؿ ؽلكػػن اسػػتثمار ادلشػػورة كتب ػادؿ
الرأم بٌن فريق العمل يف حقػل التعلػيم مػن أجػل تطػوير العمػل كإذا مػا حػدث اخػتالؼ يف كجهػات
النظر ؽلكن االستفادة منها يف حل ادلشكالت كليس يف إُتاج صراعات جديدة أك فت اآلفػاؽ أمػاـ
تنافس سليب مدمر.
 مواكبػػة مػػا يسػػتجد مػػن ُظريػػات كشلارسػػات تربويػػة ،كمػػا يسػػتجد مػػن اس ػرتاتيجيات التػػدريس ،لقولػػوصػػلى ا﵁ عليػػو كسػػلم" :احلكمػػة ضػػالة ادلػؤمن فحيػػث كجػػدىا فهػػو أحػػق ذػػا"( ،)225كيقػػوؿ عليػػو
الصػػالة كالسػػالـ" :اطلب ػوا العلػػم كلػػو بالص ػٌن" ،كيف حػػديث آخػػر أف موسػػى عليػػو السػػالـ سػػأؿ ا﵁
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سػبحاُو كتعػاىل "أم عبػادؾ أعلػػم؛ َػاؿ :الػذم يطلػ علػم النػاس إىل علمػو ليجػػد كلمػة تػدؿ علػػى
ىدل أك ترده ىن ردل" ،فاُفتاح ادلعلم على ادلستجدات كادلتغًنات كالتطورات ىو من مسات ادلعلم
ادلسلم ،فقد دعػا الغػزايل إىل االُفتػاح علػى العلػوـ أيػا كاُػرت موضػوعاهتا ،كاسػتنكر التقليػد كاجلمػود،
كاعترب أف التقليػد ُتيجػة الضػعف العقلػي كَلػة البصػًنة ،كيػرل أف الػذين يػدعوف إىل التقليػد حبجػة أف
التعمق يف البحث كاالطالع على العلوـ كالعقائد األخرل أدل إىل االضلراؼ عن العقيدة ؼلطئوف يف
تفسػػًنىم ىػػذا ،ألف سػػب االضل ػراؼ لػػيس مصػػدره االُفتػػاح كاالط ػالع ،كإظل ػا يعػػود سػػببو إىل فسػػاد
االتػاه( .)226زد علػػى ذلػ أف اإلسػػالـ ؽلتػػاز بأُػػو ص ػا لكػػل زمػػاف كمكػػاف ،كادلسػػلموف متغػػًنك
األحػواؿ ،كينبغػي علػيهم مواكبػػة ركح العصػػر ،دكف اإلخػالؿ بالثوابػػرت الرباُيػػة ،يقػوؿ اإلمػػاـ علػي -
ك ػرـ ا﵁ كجهػػو – "علم ػوا أكالكػػم ا ػًن مػػا علمػػتم ف ػنهنم خلق ػوا لزمػػاف اػػًن زم ػاُكم"( ،)227كمػػا
طال ابن تيمية باالُفتاح على علوـ اآلخرين كترمجة أفكار اًن ادلسلمٌن كاالستفادة من علومهم.
طلل شلا مت طرحو من معايًن اعتمدهتا الرتبية اإلسالمية يف سبيل جودة األداء التدريسي للمعلم
بأهن ػا ىػػي معػػايًن اجل ػودة ال ػي تن ػادم ذػػا الرتبيػػة احلديثػػة كادلرتبطػػة جبػػودة أداء ادلعلػػم كالػػي منه ػا :أف يكػػوف
ادلعلػػم ملمػػا بػػالنواحي األكادؽليػػة كالرتبويػػة ،لديػػو سػػعة يف الثقافػػة العامػػة ،متعرفػػا علػػى حاجػػات رلتمعػػو
كتالميػذه ،مسػػتخدما لتكنولوجيػػا االتصػاؿ يف عمليػػات التػػدريس ،باحثػػا حلػل ادلشػػكالت .يتميػػز بالقيػػادة
كاجلودة يف التخطيط ألداء مهامو جبودة كفعالية....
خامتة:
قدمت ىذه الدراسة قرراءة إسرالمية لمفهروم جرودة التعلريم ،ومحفرزات جرودة أداء المعلرم،
ومعايير جودة أدائو على ضوء توجهات الفكر التربوي اإلسالمي وقد توصرلت الدراسرة إلرى النترائج

التالية:
 .1أظهرت الدراسة السػبق اإلسػالمي يف التأكيػد علػى جػودة التعلػيم .بػل ذىبػرت ألبعػد مػن مفهػوـ
اجلودة إىل مفهوـ اإلتقاف كاإلحساف كاإلصالح يف العمل.
 .2ىناؾ العديد من ا﵀فزات الي حتفز ادلعلم على جودة األداء منها( :تقول ا﵁ عز كجل ،الصدؽ
كاألماُة كاإلخالص يف العمل.)...
 .3السبق اإلسالمي يف التأكيد على معايًن جودة أداء ادلعلم يف اجملاؿ الرتبوم كالتعليمي.
كَػػد أكصػػرت الدراسػػة بضػػركرة االىتمػػاـ بنشػػر ثقافػػة اجلػػودة يف التعلػػيم مػػن ادلنظػػور اإلسػػالمي يف
ادلؤسسات الرتبوية كالتعليمة ،كإحلاؽ ادلعلمٌن بدكرات تدريبية تكسبهم مهارات حتقيق تل ادلعايًن جبودة
كفاعلية.
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مخل رص البحررث :ىػػدفرت الدراسػػة إىل التعػػرؼ عل ػى معػػايًن جػػودة األداء التعليم ػي للمعلػػم علػػى ضػػوء
توجهات الفكر الرتبػوم اإلسػالمي ،كلتحقيػق أىػداؼ الدراسػة ،كاسػتخدمرت الدراسػة ادلػنهع االسػتنباطي
التحليلػػي لتتب ػ تل ػ ادلعػػايًن كاسػػتخراجها مػػن النصػػوص القرآُيػػة ،كاألحاديػػث النبويػػة .كأَ ػواؿ الصػػحابة
كحتليلها كتصنيفها إىل تسعة معايًن حترت كل منها عػدد مػن ادلؤشػرات ،كَػد توصػلرت الدراسػة إىل العديػد
من النتائع كالتوصيات الي أشًن إليها آُفا.
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 -4عم ػػر ت ػػو الش ػػيباين ،م ػػن أس ػػس الرتبي ػػة اإلس ػػالمية ،منش ػػورات ادلنش ػػأة العام ػػة للنش ػػر كالتوزي ػ كاألعم ػػاؿ،
طرابلس ،د.ت ،ص .358
 -5سورة السجدة.7 :
 -6السيوطي ،مرج سابق ،ص  ،57رَم .339
 -7إؽلػاف إبػراىيم العمريطػي ،جػودة التعلػيم مػن منظػػور الرتبيػة اإلسػالمية رسػالة دكتػوراه اػًن منشػورة ،جامعػػة أـ
القرل ،كلية الرتبيةَ ،سم الرتبية اإلسالمية كادلقارُة1430 ،ق1431 ،ق.
 -8خالد سعيد احلريب ،أسس اجلودة التعليميػة يف إعػداد كتػدري ادلعلػم مػن منظػور إسػالمي ،رسػالة ماجسػتًن
اًن منشورة ،كلية الرتبيةَ ،سم الرتبية اإلسالمية كادلقارُة ،جامعة أـ القرل1429 ،ق1430 ،ق.
 -9ثػامر مطيػ ا﵁ السػلمي ،كفايػات معلػم الصػفوؼ األكىل يف الفكػر الرتبػوم اإلسػالمي كمػدل توافرىػا لػدل
ادلعلمػػٌن مػػن كجهػػة ُظػػر مشػػرؼ الصػػفوؼ األكىل كم ػديرم ادلػػدارس االبتدائيػػة مبحافظػػة الطػػائف ،حبػػث
مكمػل لنيػل درجػة ادلاجسػتًن يف الرتبيػة اإلسػالمية كادلقارُػة ،الفصػل الدراسػي الثػاين1429 ،ق1430 ،
ق.
 -10عبد الرؤكؼ عبد الرمحن ،أخالؽ العاي كادلتعلم عبد أ بكر اآلجرم ،رسالة ماجستًن اًن منشورة مقدمػة
إىل َسم الرتبية اإلسالمية كادلقارُة ،كلية الرتبيةَ ،سم الرتبية اإلسالمية كادلقارُة1408 ،ق.
 -11زلمود خليل أبو دؼ ،كختاـ يوسف ألوصيفي ،جودة التعليم يف التصور اإلسالمي  -مفاىيم كتطبيقات،
حبػػث مقػػدـ إىل ادل ػؤمتر الرتبػػوم الثالػػث :اجلػػودة يف التعلػػيم الفلسػػطيين  -مػػدخل للتميػػز  -الػػذم عقدتػػو
اجلامعية اإلسالمية يف الفرتة من 31 -30أكتوبر .2007
 -12بدرية صػا ادليمػاف ،اجلػودة الشػاملة يف التعلػيم العػاـ ،حبػث كمنشػور يف كتػاب اللقػاء السػنوم الرابػ عشػر
للجمعية السعودية للعلوـ الرتبوية كالنفسية (جسنت) ،مركز ادلل خالد احلضارم ،بريدة ،القصػيم28 ،
- 29 -ربي اآلخر  328ق.
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 -13زلمد عبد الفتػاح شػاىٌن ،كإمساعيػل شػندم ،جػودة التعلػيم مػن منظػور إسػالمي ،كرَػة علميػة أعػدت دلػؤمتر
النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين ،الذم عقده برُػامع الرتبيػة كدائػرة ضػبط النوعيػة يف جامعػة القػدس
ادلفتوحة يف مدينة راـ ا﵁ يف الفرتة الواَعة من .2004/7/5 -3
 -14سورة النساء.83 :
 -15رلد الدين الفًنكز آبادم ،بصػائر ذكم التمييػز يف لطػائف الكتػاب العزيػز ،ادلكتبػة العلميػة ،بػًنكت ،د.ت،
ج  ،5ص .12
 -16عبػػد الػػرمحن صػػا  ،كحلم ػي فػػودة ،ادلرشػػد يف كتابػػة األحبػػاث ،دار الشػػركؽ ،ج ػدة ،ط1421 ،6ق ،ص
.43
 -17زلمد توفيق سعد ،سبل االستنباط من الكتاب كالسنة ،مطبعة األماُة ،مصر1413 ،ق ،ص .15
 -18عبد الرمحن ادليداين ،ضوابط ادلعرفة كأصوؿ االستدالؿ كادلناظرة ،صيااة ادلنطق كأصوؿ البحث ادلتمشية م
الفكر اإلسالمي ،دار العلم ،دمشق ،ط 1401 ،2ق ،ج  ،6ص .6
 -19إبراىيم مصطفى كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،دار الدعوة  -تركيا ،1989 ،ج  ،1ص .56
ُ -20بيل زلمد السمالوطي ،ادلنهع اإلسالمي يف دراسة اجملتم  ،دار الشركؽ ،السعودية1980 ،ق ،ص .78
 -21جرجس ،2005 ،ص .41
 -22زلمد ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بًنكت 1412 ،ق ،ج  ،6ص .6
 -23إبراىيم أُيس كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،دار إحياء الرتاث اإلسالميَ ،طر ،د ت ،ج ، 1ص .145
 -24سورة ص.31 :
 -25أ عبد ا﵁ القرطيب ،اجلام ألحكاـ القرآف ،دار احلديث ،القاىرة ،2002 ،ج ،18ص .161 ،162
 -26سورة البقرة.177 :
 -27ابن منظور ،مرج سابق ،ص .73
 -28سورة ىود.1 :
 -29سورة التٌن.4 :
 -30سورة النمل.88 :
 -31زلمد األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،الدار السلفية .الكويرت ،ـ  ،3ص  ،106رَم .1113
 -32عبد الرءكؼ ادلناكم ،فيض القدير ،ادلكتبة التجارية الكربل ،مصر ،ط 1356 ،1ق ،ج  ،2ص .286
 -33سورة البقرة.286 :
 -34سورة اإلسراء.36 :
 -35سورة النساء.1 :
 -36إبراىيم أُيس كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،مرج سابق ،ص .74
 -37عبػد اجمليػد البػػدر ،فػت القػػوم ادلتػٌن يف شػرح األربعػٌن كتتمػة اخلمسػٌن للنػػوكم كابػن رجػ  ،دار ابػن القػػيم،
الدماـ ،2003 ،ص .26
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 -38زلمد حجازم .التفسًن الواض  ،دار الكتاب العريب ،بًنكت ،1982 ،ج ،1ص.459
 -39علي مدكور .الثقافة كاحلضارة يف التصور اإلسالمي كدكرعلا يف زلتول ادلناىع الرتبوية ،رللة دراسات تربوية،
رابطة الرتبية احلديثة ،القاىرة .1992 ،ص.57
 -40ابن منظور ،مرج سابق ،ج  ،12ص .140
 -41سورة البقرة.269 :
 -42سورة اإلسراء.36 :
 -43جالؿ الدين السيوطي ،مرج سابق ،ص  ،109رَم .1745
 -44زلمد بن أ بكر الرازم ،سلتار الصحاح ،ادلكتبة العصرية ،بًنكت ،ط  1416 ،2ق ،ص.351
 -45صػا عليمػات ،إدارة اجلػودة الشػػاملة يف ادلؤسسػات الرتبويػة  -التطبيػػق كمقرتحػات التطػوير ،دار الشػػركؽ،
عماف ،2004 ،ص .16
 -46بدكم الشي  ،اجلودة الشاملة يف العمل اإلسالمي ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،2000 ،ص .40 -28
 -47صربية اليحيوم ،تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتطوير التعليم العاـ للبنات يف ادلملكة العربية السعودية ،رسالة
دكتوراه ،ادلدينة ادلنورة ،جامعة طيبة ،كلية الرتبيةَ ،سم التخطيط كاإلدارة التعليمية ،2001 ،ص .25
 -48زلمود اخلطي  .كيفية حتقيق اجلودة يف التعليم العاـ ،رللة الدعوة ،ع  ،3098شبكة االُرتُرت .ص .3
 -49سلماف الطرباين ،ادلعجم الكبًن ،مكتبة العلم كاحلكم ،ادلوصل ،1983 ،ج  ،12ص .453
 -50بػػدر الػػدين بػن مجاعػػة ،تػػذكرة السػػام كادلػػتكلم يف أدب العػػاي كادلػػتعلم ،مجعيػػة دائ ػرة ادلعػػارؼ .حيػػد آبػػاد،
 1353ق ،ص .115 -114
 -51ابن خلدكف ،مقدمة ابن خلدكف ،دار الفكر ،بًنكت ،1998 ،ص .434
 -52زلمد عبد العزيز عادؿ ،الرتبية اإلسالمية يف ادلغرب أصػ ػػوذلا ادلغربي ػ ػػة كتأثًناهت ػ ػػا األُدلسػ ػػية ،اذليئ ػ ػة العام ػ ػػة
للكتاب ،1987 ،ص .123
 -53رل ػػدم ص ػػالح ادله ػػدم ،األدكار ادلتج ػػددة للمعل ػػم يف عص ػػر ادلعرف ػػة عل ػػى ض ػػوء توجه ػػات الفك ػػر الرتب ػػوم
اإلسالمي ،حبث َدـ إىل ادلؤمتر العلمي الثاين (دكر ادلعلم يف عصر التدفق ادلعريف) جامعة جرش اخلاصة،
األردف ،2009 .ص .615
 -54سورة آؿ عمراف.18 :
 -56 -55القرطيب .اجلام ألحكاـ القرآف ،مرج سابق ،ج  ،4ص.32
-57سورة الزمر.9 :
-58سورة اجملادلة.11 :
-59سورة النحل.43 :
-60سورة النمل.15 :
-61سورة آؿ عمراف.79 :
-62السيوطي ،اجلام الصغًن ،مرج سابق ،ص .250
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 -64 –-63ادلرج السابق ،ص .362 ،243
-65زلمػد بػن عيسػى الرتمػذم ،سػػنن الرتمػذم ،دار الكتػ العلميػة ،بػًنكت 1408 ،ق ،ج ،5ص  ،47رَػػم
.2682
-66ابن سحنوف ،آداب ادلعلمٌن ،حتقيق :عبد األمًن مشس الدين ،الشركة العادلية للكتاب ،بًنكت1990 ،ـ،
ص .154
 -68-67رلػ ػػدم ادلهػ ػػدم ،األدكار ادلتجػ ػػددة للمعلػ ػػم يف عصػ ػػر ادلعرفػ ػػة علػ ػػى ضػ ػػوء توجهػ ػػات الفكػ ػػر الرتبػ ػػوم
اإلسالمي ،مرج سابق ،ص .6
-69أبو حامد الغزايل ،إحياء علوـ الدين ،ادلكتبة التجارية الكربل ،القاىرة ،د .ت ،ج  ،1ص.231
-70أخواف الصفا ،رسائل أخواف الصفا ،منشورات عويدات ،بًنكت ،1995 ،ط  ،12ج  ،1ص.187
-71عبد ا﵁ زلمود ،إعداد ادلعلم من منظور الرتبية اإلسالمية ،دار البخارم ،ادلدينة ادلنورة ،1415 ،ص .34
-72رلدم صالح ادلهدم ،مرج سابق ،ص .621
-73سورة آؿ عمراف.164 :
-74طارؽ بن فهد اجملالد ،الرتبية القرآُية ،أصوذلا ،طرَها ،آثارىا ،رسالة ماجسػتًن ،جامعػة ادللػ سػعود ،كليػة
الرتبيةَ ،سم الثقافة اإلسالمية ،الرياض ،1417 ،ص.927
-75ابن مجاعة .مرج سابق ،ص .47
-76الغزايل ،مرج سابق ،ص .237
-77النوكم ،اجملموع شرح ادلهذب ،ج ،1ص 57بتصرؼ.
-78زلمد بن إمساعيل البخارم ،صحي البخارم ،ج ،1ص  37رَم .1
-79فؤاد الشلهوب ،ادلعلم األكؿ صلى ا﵁ عليو كسلم َدكة لكل معلم كمعلمة ،دار القاسم ،الرياض1417 ،
ق ،ط ،1ص .12
 -81-80ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص  ،24ص .25
-82سورة األُفاؿ.27 :
-83عثماف عبد ادلعز رسالف ،دستور ادلعلمٌن ،دار البشًن للثقافة كالعلوـ1420،ق.218 ،
-84زلم ػػد ُاص ػػر الػ ػدين األلب ػػاين ،ص ػػحي س ػػنن اب ػػن ماجػ ػو ،مكتػ ػ الرتبي ػػة الع ػػريب ل ػػدكؿ اخلل ػػيع ،الري ػػاض،
1408ق ،ـ  ،2ص  ،3553رَم .274
-85سورة ىود.88 :
-86الغزايل ،مرج سابق ،ج  ،1ص .98 -97
-87فؤاد الشلهوب ،مرج سابق ،ص .14
-88سورة ادلؤمنوف.8 :
-89عبػػد ا﵁ بػػن عبػػد الػػرحم الػػدارمي ،سػػنن الػػدارمي .حتقيػػق :ف ػواز زمػػريل كأمحػػد العلم ػي ،دار الكتػػاب العػػريب،
بًنكت ،ط 1407 ،1ق .ص ،343رَم .25597
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-90أبػػو احلسػػن القابسػػي ،الرسػػالة ادلفصػػلة ألحػواؿ ادلتعلمػػٌن كأحكػاـ ادلعلمػػٌن كادلتعلمػػٌن ،حتقيػػق :عبػػد األمػػًن
مشس الدين ،ادلوسوعة الرتبوية ،الشركة العادلية للكتاب ،بًنكت ،1990 ،ص .327
-91ابن حباف البسي ،ركضة العقالء كُزىة الفضالء ،دار الكت العلمية ،بًنكت ،1399 ،ص .268
-92خالد عبد السالـ ،الصفات كالكفاءات النموذجيػة للمعلػم أك األسػتاذ النػاج يف القػرف  ،21حبػث مقػدـ
للمؤمتر الثاين "دكر ادلعلم العريب يف عصر التدفق ادلعريف ،جامعة جرش اخلاصة2009 ،ق ،ص .327
-93سورة النحل.90 :
-94ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .129
-95فؤاد الشلهوب ،مرج سابق ،ص .21
-96خالد عبد السالـ ،مرج سابق ،ص .332
-97البخارم ،مرج سابق ،ص  ،463رَم .6024
-98النوكم ،صحي مسلم ،مرج سابق ،ج  ،16ص .146
-99أبػػو حػػامت البس ػي ،ركضػػة العقػػالء كُزىػػة الفضػػالء ،بػػًنكت ،دار الكت ػ العلميػػة ،بػػًنكت1399 ،ق ،ص
.268
 -100البخارم ،صحي البخارم ،حتقيق ك ريع :أمحد زىوة ،كأمحد عناية ،دار الكتاب العريب ،بًنكت ،لبناف،
1431ق ،ص  ،1280رَم .6267
 -101احلسػٌن بػػن ادلنصػػور القاسػػم ،آداب العلمػػاء كادلتعلمػػٌن ،الػػدار اليمنيػػة للنشػػر كالتوزيػ  ،ط 1985 ،1ـ،
ص .56
 -102زلمد بن إبراىيم احلمد ،م ادلعلمٌن ،دار ابن خزؽلة للنشر كالتوزي  ،الرياض1418 ،ق ،ص .36
 -103يوسف القرضاكم ،الرسوؿ كالعلم .مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،ط 1411 ،5ق ،ص .78
 -104صحي مسلم .مرج سابق .ص  .1459رَم .1829
 -105زلمد ُاصر الدين األلباين ،الكتاب اجلام الصغًن كزيادتو ،ادلكت اإلسالمي ،عمػاف ،د.ت ،ج ،3ص
.227
 -106سورة األُعاـ.418 :
.88
 -107سورة ىود :
 -108سورة األعراؼ.170 :
 -109عثماف رسالف مرج سابق ،ص .316
 -110صحي البخارم .مرج سابق ،ج ،3ص  ،1039رَم.2668
 -111سورة العنكبوت.69 :

 -112زلمد ُاصر الدين ،سنن ابن ماجو ،دار إحياء الكت  ،بًنكت .ج ،3ص .92

 -113زلمد أمحد زلمد ،مسات كمسئوليات طال العلم يف الفكر الرتبوم اإلسالمي ،رللػة كليػة الرتبيػة ،أسػيوط،
ع  ،1996 ،2ص .84
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 -114سنن الدارمي ،مرج سابق ،ج ،1ص .116
 -115ادلنظمػػة العربيػػة للرتبيػة كالثقافػػة كالعلػػوـ ،مػػن أعػػالـ الرتبيػػة اإلسػػالمية ،مكتػ الرتبيػػة العػػريب لػدكؿ اخللػػيع،
الرياض ،1989 ،ج ،1ص .230
 -116سورة النجم.37 :
 -117صحي البخارم ،مرج سابق ،ج ،1ص.29
 -118سليماف بن األشعث أبو داكد ،سنن أيب داكد ،دار ابن حزـ :بًنكت ،ص  ،132رَم .821
 -119ابن َيم اجلوزية ،هتذي مدارج السالكٌن ،ىذبو :عبد ادلنعم العريب ،2003 ،ص .76
 -120السيوطي ،مرج سابق ،ص  ،590رَم .10010
 -121صحي اجلام الصغًن ،مرج سابق ،ص .107
.84 ،81
 -124 -123 -122ادلرج السابق ،ص  ،80
 -125ادلاكردم ،مرج سابق ،ص .107
 -126ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .104
 -127صحي مسلم ،كتاب الفضائل ،ص .2359
 -128ادلرج السابق ،كتاب اإلؽلاف ،ص .123
 -129ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .324
 -130عبػػد احلميػػد الص ػيد الزُتػػاين ،أسػػس الرتبيػػة اإلسػػالمية يف الس ػنة النبويػػة ،الػػدار العربيػػة للكتػػاب ،ط ػرابلس،
 ،1993ص .205
 -131سورة النحل.43 :
 -132عب ػػد ال ػػرمحن ال ػػنحالكم ،أعػ ػالـ الرتبي ػػة يف ت ػػاري اإلسػ ػالـ .دار الفك ػػر ،دمش ػػق1406 ،ق ،ص -138
.139
 -133صحي البخارم ،مرج سابق ،ص  ،27رَم .61
 -134يوس ػػف اب ػػن عبػ ػد ال ػػرب ،ج ػػام بي ػػاف العل ػػم كفض ػػلو كم ػػا ينبغػ ػي يف ركايت ػػو كمحل ػػو ،إدارة الطباع ػػة ،الق ػػاىرة،
1398ىػ ،ط  -3ج  ،1ص .120 -119
 -135زلمد صػا جػاف ،ادلرشػد النفسػي إىل أسػلمو الرتبيػة كطػرؽ التػدريس ،مكتبػة سػاي ،مكػة ادلكرمػة1423 .
ق ،ط  ،2ص .199
 -136الرتمذم ،مرج سابق ،ج  ،6ص  ،206كاحلديث صححو األلباين ،أُظػر سلسػلة األحاديػث الصػحيحة
لأللباين ،ج ،6ص .304
 -137ابن حنبل ،مسند اإلماـ أمحد ،ادلكت اإلسالمي ،بًنكت .د.ت .ج  ،2ص .322
 -138عبد الكر السمعاين ،أدب اإلمالء كاالستمالء ،حتقيق :عبد األمًن مشس الدين ،ادلوسوعة الرتبوية ،الشركة
العادلية للكتاب ،بًنكت ،ص .141
 -140 -139ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .103 -102

- 060 -

مجلة كلية التربية ،جامعة األزىر ،العدد 143( :الجزء الثالث) ديسمبر لسنة 2002م
 -141السيوطي ،مرج سابق ،ص  ،78رَم .1213
 -142ماجد الكيالين ،أىداؼ الرتبية اإلسالمية ،دار الرتاث ،ادلدينة ادلنورة ،1988 ،ص .58
 -143سورة فصلرت.53 :
 -144ابن مجاعة .مرج سابق ،ص .54
 -145برىاف الدين الزرُوجي ،تعليم ادلتعلم يف طريق التعلم ،حتقيق :صالح احلنيمي كُذير محداف .دار ابػن كثػًن،
1985ـ ،ص .53
 -146سورة التوبة.105 :
 -147سورة اافر.35 :
 -148السيوطي ،مرج سابق ،ص  ،199رَم .3323
 -149ابن خلدكف .مرج سابق ،ص .552
 -150سورة طو.29 :
 -151سورة النجم.40 :
 -152السيوطي ،مرج سابق ،ص  ،512رَم .8411
 -153البخارم ،مرج سابق ،كتاب العلم باب احلرص على احلديث ،ص  36رَم .99
 -154السيوطي ،مرج سابق ،ص .456
 -155صحي البخارم ،مرج سابق ،كتاب مناَ األُصار ،ج  ،7ص  ،281رَم .3906
 -156أ يعلػػى ادلوصػػلي ،سػػنن أ يعل ػي ،حتقي ػق :حس ػٌن أسػػعد ،دار ادلػػأموف ،دمش ػػق ،1984 ،ج ،11ص
.421
 -157سورة األحقاؼ.19 :
 -158سورة الزلزلة.8 -7 :
 -159سورة الطالؽ.7 :
 -160سورة البقرة.233 :
 -161صحي البخارم ج  ،1ص .178
 -162النوكم ،اجملموع شرح ادلهذب ،مرج سابق ،ج  ،1ص .59
 -163الغزايل ،إحياء علوـ الدين ،مرج سابق ،ج  ،1ص  97 -96بتصرؼ.
 -164السمعاين ،مرج سابق ،ص .30
 -165سورة القمر.49 :
 -166صلي عامر .من أسالي الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم يف الرتبية ،دراسة حتليلية كبياف ما يستفاد منها يف
كَتنا احلاضر .مكتبة البشرل اإلسالمية ،الكويرت1410 ،ق ،ط  ،1ص .159
 -167السيوطي ،صحي اجلام الصغًن .ج  ،5رَم .5414
 -168ابن خلدكف ،مرج سابق .ص .402
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 -169إبراىيم بن موسى الشاطيب ،ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة ،دار الكت العلمية ،بػًنكت ،د.ت ،ج ،1ص
.65
 -170ادلعلم يف الفكر الرتبوم البن مجاعة ،كفاءتو ،كمسئوليتو ،رللة رسػالة اخللػيع ،ع ،1984 ،12الريػاض،
ص.81
 -171صحي البخارم ،ص  ،304رَم .1496
 -172ابن حنبل ،مرج سابق ،رَم .3529
 -173الزرُوجي ،مرج سابق ،ص .70 -69
 -174ابن خلدكف ،مرج سابق ،ص .552
 -175الغزايل ،مرج سابق ،ج  ،1ص .111
 -176علػػي بػػن زلمػػد ادلػػاكردم ،أدب الػػدين كال ػدُيا ،حتقيػػق :مصػػطفى السػػقا ،مكتبػػة البػػايب احللػػيب ،القػػاىرة،
 ،1973ص .55
 -177ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .52
 -178سورة ؽ.6 :
 -179عبػد ا﵁ اآلُسػػي كآخػػركف ،مشػػاىًن الفكػػر الرتبػػوم عػرب التػػاري  ،مكتبػػة إحيػػاء ال ػرتاث اإلسػػالمي ،ط،3
 ،1999ص .302
 -180ادلرج السابق ،ص .327
 -181الغزايل ،مرج سابق ،ص .158
 -182الزرُوجي ،مرج سابق ،ص .48
 -183ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .48
 -184ادلاكردم ،مرج سابق ،ص .93
 -185ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .116
 -186ابن خلدكف ،مرج سابق ،ص .165
 -187سورة األُعاـ.79 -74 :
 -188عبػد الػرمحن السػعدم ،تيسػًن الكػر الػرمحن يف تفسػًن كػالـ ادلنػاف ،حتقيػق :عبػد الػرمحن اللوػلػق ،مؤسسػة
الرسالة ،بًنكت1423 ،ق.262 ،
 -189عبد ا﵁ اآلُسي كآخركف ،مرج سابق ،ص .342
 -190ابن خلدكف .مرج سابق ،ص .549
 -191ادلاكردم ،مرج سابق ،ص .55
 -192سورة ادلؤمنوف.78 ،
 -193السيوطي ،اجلام الصغًن ،مرج سابق ،ص .189
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 -194زلمد ىاشم رياف ،ادلنهاج الرتبوم من منظور إسالمي ،دار اليقٌن للنشر كالتوزي  ،القدس ،2002 ،ص
.401 -174
 -195أخواف الصفا .مرج سابق ،ج  ،1ص .399
 -196صحي البخارم ،مرج سابق ،ج  ،4ص  ،2017رَم .6417
 -197عبد ا﵁ اآلُسي كآخركف ،مرج سابق ،ص .352
 -199 -198ابن خلدكف ،مرج سابق ،ص .133 -124
 -200القابسي ،مرج سابق ،ص .162
.58
 -201النوكم ،اجملموع شرح ادلهذب ،مرج سابق ،ج ،1
 -202زل ػػي ال ػػدين الن ػػوكم ،كت ػػاب الع ػػاي كادل ػػتعلم ،حتقي ػػق :عب ػػد ا﵁ ب ػدراف ،دار اخل ػًن ،دمش ػػق ،1993 ،ص
.100
 -203عبد ا﵁ اآلُسي كآخركف ،مرج سابق ،ص .310
 -204ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .54
 -205الغزايل ،مرج سابق ،ص .11
 -206سورة الطالؽ.7 :
 -207ابن مجاعة ،مرج سابق.53 ،
 -208سورة اإلسراء.14 :
 -209اب ػػن أيب احلدي ػد ،هن ػػع البالا ػػة ،حتقي ػق :زلم ػد أب ػو الفض ػػل إب ػراىيم ،دار اجللي ػػل ،ب ػػًنكت ،1986 ،ص
.153
 -210اخلطي ػ البغػػدادم ،اجل ػام ألخػػالؽ ال ػراكم كآداب السػػام  ،حتقي ػق :زلمػػود الطحػػاف ،مكتبػػة ادلعػػارؼ،
الرياض1403 ،ق ،ص .134
 -211سورة النجم.32 :
 -212صحي البخارم ،مرج سابق ،ج  ،5ص .2271
 -213سورة ادلائدة.2 :
 -214سورة األُفاؿ.46 :
 -215زلمػػد بػػن إمساعيػػل البخػػارم ،كت ػاب اجلػػام الص ػغًن ادلختصػػر ،حتقيػػق :مصػػطفى البغ ػا ،دار ابػػن كثػػًن،
.863
بًنكت ،1989 ،ج  ،2ص 
 -216ابن ىشػاـ ،سػًنة النػيب صػلى ا﵁ عليػو كسػلم ،حتقيػق :زلمػد زلػي الػدين عبػد احلميػد ،دار الفكػر للطباعػة
كالنشر1401 ،ق ،ج ،3ص .231
 -217زيػػن الػػدين بػػن أمحػػد العػػاملي ،منيػػة ادلريػػد يف آداب ادلفي ػد كادلسػػتفيد ،حتقيػػق :عبػػد األمػػًن مشػػس الػػدين،
الشركة العادلية للكتاب ،1983 ،ص .273
 -218ابن مجاعة ،مرج سابق ،ص .29
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 -219أخواف الصفا .مرج سابق ،ج  ،2ص .26
 -220داكد ماىر زلمد ،التعليم ادلستمر ،دار الكتاب للطباعة كالنشر ،ادلوصل ،1988 ،ص .50
 -221سورة النحل.43:
 -222سورة فاطر.14 :
 -223سورة الكهف.66 :
 -224سػػلماف ب ػػن أمح ػػد الط ػػرباين ،ادلعج ػػم الكب ػػًن ،حتقي ػػق :مح ػدم الس ػلفي ،مكتب ػػة العل ػػوـ كاحلك ػػم ،ادلوص ػػل،
 ،1983ج  ،17ص .227
 -225ابن ماجو .مرج سابق ،ج  ،2رَم .1395
 -226ماجد عرساف الكيالين ،تطور مفهوـ النظرية الرتبوية ،دار الثقافة ،ادلدينة ادلنورة ،1415 ،ص.73
 -227عبد احلميد الزُتاين ،مرج سابق ،ص .493
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