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 12 :أساليب المعمـ التربويةالسادس  المبحث

 
 المقدمة

عػػدادىا مسػػ ولية م سسػػات مجتمعيػػة متعػػددة   فػػأف        إذا كػػاف تكػػويف المػػوارد البشػػرية وا 
التعميـ )مس ولية المعمـ باعتباره أساس العممية التعميمية ( فيو يمثؿ األداة الرئيسية لممجتمع  

حمقات ىذا النظاـ التعميمي مف مرحمة رياض األطفاؿ وىي التي في أداءه ىذه الوظائؼ  وتبدأ 
سػػنوات ب بيػػد أف النمػػو الكمػػي والتطػػور التربػػوي فػػي ىػػذه  5-4يمتحػػؽ بيػػا األطفػػاؿ مػػا بػػيف 

 الم سسات محدودة لمغاية وااللتفات إلى أىميتيا لـ يأت إال في السنوات القميمة الماضية ب
الجسػػدي والفكػػري والنفسػػي تمثػػؿ األسػػاس فػػي تنميػػة  الواقػػع أف تنشػػئة الطفولػػة ونموىػػا     

الموارد البشرية  ورغـ ما ظير في السنوات المنصرمة مف اىتمامات متنػاثرة بقضػاياىا  إال أف 
الطفولة لـ تحظ باألولوية الكافية بعد ب والضػرورة تقتضػي بػاف يعتبػر الوفػاء بحاجػات الطفولػة 

المدرسػة االبتدائيػة أولويػة وطنيػة فػي عطػة التكامػؿ  األساسية بما فييا التعميـ فما قبػؿ مرحمػة
 اإلنمائي العربي وتنمية الموارد البشريةب 

إف المعمـ ىو المصػدر األسػاس فػي تكػويف الميػارات والػدرايات العاليػة فػي المػورد البشػري     
جػاؿ باعتباره أىـ الموارد المطموبة إلحداث التنميػة   لػذا فػاف أىػـ التسػا الت التػي تطػرح فػي م

التعميـ بصورة عامة  وبالنسبة لمتعميـ األساسي بصورة عاصة  ىو ما دور المعمـ فػي التنميػة 
االقتصادية واالجتماعية أو فيما حدث ويحدث مف نمو في قطاعات اإلنتاج   وتػوفير العػدمات 

 وتحسيف مستوى المعيشة ؟
البشري مف عػالؿ التعمػيـ    لقد أجريت دراسات متعددة إلبراز قيمة االستثمار في رأس الماؿ   

وأثبتت ىذه الدراسات التي تـ معظميػا فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة وفػي االتحػاد السػوفيتي 
السابؽ أف ما حدث مف نمو في الدعؿ القومي عالؿ فترات معينة  اليمكف تفسيره عمى أسػاس 

إلػػى وجػػود عوامػػؿ أعػػرى  زيػادة عوامػػؿ اإلنتػػاج الماديػػة وزيػػادة رأس المػػاؿ   وانتيػػى االسػػتنتاج
أطمػػؽ عمييػػا العامػػؿ المتبقػػي متمػػثال فػػي ارتفػػاع مسػػتوى الميػػارة فػػي قػػوة العمػػؿ واسػػتعداـ 

   وغير ذلؾ مف العوامؿ المرتبطة بالتعميـب ةالتطبيقات التكنولوجي
لذا يعد المعمـ حجر الزاويػة فػي العمميػة التربويػة تمػؾ العمميػة التػي ال يسػتقيـ أمرىػا إال إذا     
انت القوى البشرية العاممة في ميادينيػا ذات كفايػة وم منػة بالرسػالة التربويػة وقيمتيػا وكػاف ك
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المعمـ ذا ضمير واع حي   ووظيفػة المعمػـ األساسػية تربيػة التالميػذ عمػى اعػتالؼ مسػتوياتيـ 
 وتوصيؿ كؿ ما تتضمنو عمميات التربية والتعميـ إلى عقوليـ وقموبيـ ب

الرائػػد لمشػػعب   والعمػػاد الػػذي يسػػتطيع أف يشػػكؿ المجتمػػع ويييػػ  لػػو والمعمػػـ النػػاجح ىػػو     
أساليب الحياة الحرة الكريمة وليذا يتعيف عميو أف يكوف مػدركا لرسػالتو م منػا بيػا  كمػا يجػب 
أف تتوافر لديو كؿ العناصر التي تمكنو مػف االضػطالع بيػذه الرسػالة الشػريفة مػف أمانػة وعمػـ 

ب   ذلػػؾ ألف تكػػويف النفػػوس وصػػقؿ العقػػوؿ ورعايػػة األبػػداف ومعرفػػة و ضػػمير وثقافػػة وتػػدري
عممية صعبة وشاقة وألنيا ضرورية لبناء الجسـ   فرسالة المعمـ  إذف فػوؽ كػؿ قػدر واعتبػار 
ب لذا كاف رضا المعمـ عف عممو وعف إنتاجو وراحة ضميره في انو ي دي واجبو كامال  مضػحيا 

شػئة أبنائػو   ىػذه ىػي العناصػر األساسػية فػػي فػي سػبيؿ ذلػؾ  بكػؿ وقتػو وجيػده  مػف اجػؿ تن
تحقيؽ الرسالة التربوية الحرة التي ترتكز عمى إيماف المعمـ بيا وبعطورتيػا فػي تقػدـ المجتمػع 
  ىذا اإليماف البد اف تنعكس أثاره عمى الػنشء وعمػى المجتمػع فػي زحفػو المقػدس نحػو حيػاة 

 أفضؿ ب

العقود الماضية ظػروؼ صػعبة تمثمػت بػالحروب واجيت الم سسات التربوية في العراؽ في     
العسػػكرية واالقتصػػادية   كػػاف مػػف تأثيراتيػػا المباشػػرة تػػردي مسػػتويات التعمػػيـ بشػػقيو األساسػػي 

 والعالي   
ذلػػؾ أف التعمػػيـ مػػرتبط عضػػويا بم سسػػات المجتمػػع األعػػرى فمػػا يمحػػؽ  بيػػا مػػف دمػػار وعػػراب 

ىػذه الظػروؼ عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر  ينسحب أثره المحالة عمى التعميـ  فكػاف مػف نتػاج
نقص األبنية المدرسية  عدـ كفاية األبنية المدرسية القديمة لسد متطمبات التعميـ   فيػي غيػر 

  تفشػػي  ةمػف الطمبػة   تػدىور مكانػة المعمػـ االجتماعيػ ةقػادرة عمػى اسػتيعاب األعػداد المتزايػد
والمعاىد   انعفػاض المسػتوى التعميمػي    ظاىرة البطالة بيف اغمب  عريجي المدارس والكميات 

 الخ ب 
 ؿاالتصػػا اكمػػا واجػػو التعمػػيـ فػػي الوقػػت الحاضػػر بعػػض المشػػاكؿ التػػي  تمثمػػت بتكنولوجيػػ    

  اليػاتؼ النقػاؿ  تالحديثة واستعداماتيا العاطئة مف قبؿ اغمب طالبنا والمتمثمػة ب ) االنترنيػ
 السػاعات الطػواؿ دوف كمػؿ أو ممػؿ إذ لػـ يكرسػو  والستاليت (وغيرىا  إذ يقضي طمبتنا  معيا  ا

كماؿ واجباتيـ المدرسية   ب     جؿ وقتيـ لمقراءة وا 
كؿ ىذه الظػروؼ االجتماعيػة التػي عػانى منيػا المجتمػع العراقػي أنػذاؾ  أسػيمت فػي عػدـ     

قػػدرة التعمػػيـ عمػػى إعػػداد وتنميػػة المػػوارد البشػػرية التػػي تعػػد األسػػاس فػػي التنميػػة الشػػاممة   
 لتنمية الشاممة تستند إلى التعميـ مثمما يعتمد التعميـ عمى التنمية ب   فا
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نأمػػؿ أف تكػػوف ىػػذه المحاولػػة المتواضػػعة جػػديرة باالىتمػػاـ كونيػػا تتصػػدى لظػػاىرة تربويػػة     
 بتمس واقعنا االجتماعي السيما قضايا التنمية البشرية بعدىا أساس القضايا التنموية 

 

عداد الموارد البشريةالمبحث األوؿ : العالقة   بيف المعمـ الناجح وا 

 _   عالقة المعمـ الناجح بالموارد البشرية:أ
إف المس ولية األساسية لممعمـ الناجح تكمف في إرشاد األطفػاؿ والشػباب طمبػا لممعرفػة  

عدادىـ لمحياة الكريمػة اليادفػة التػي تمكػنيـ مػف التمتػع بحيػاتيـ بكرامػة وتحقيػؽ ذاتيػـ فػي  وا 
يػػز ويميػػز الفػػروؽ ي  لػػذا فػػالمعمـ النػػاجح ىػػو الػػذي يعامػػؿ التالميػػذ بالمسػػاواة دوف تمالحيػػاة 

الفردية بيف التالميذ ويشجعيـ لمعمؿ مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ عالية في الحياة ويحتػـر حػؽ كػؿ 
تمميذ في الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة وحسف اإلفادة منيا كما أف مػف مسػ ولية المعمػـ 

عمى توعية الطمبة وغرس نزعة التفرد واالسػتقاللية واالعتمػاد عمػى الػذات فػي الناجح اف يعمؿ 
      (2)نفوسيـب
تتعمؽ الموارد البشرية بعنصر السكاف الذي تتكوف منو الطاقة البشرية العالقة والمبدعة       

فػػي المجتمػػع   ىػػذه الطاقػػة التػػي تتػػولى ميمػػة تمويػػؿ لمػػوارد الطبيعيػػة مػػف شػػكميا العػػاـ إلػػى 
كميا المصػػنوع والسػػيطرة عمػػى عمميػػة تنظػػيـ المجتمػػع تنظيمػػًا حضػػاريًا واجتماعيػػًا وعقالنيػػا شػػ

 إلنساف والجماعة التطور والتقدـبليجمب 
وتيػػتـ بػػالموارد البشػػرية مػػف عػػالؿ تػػدريب أبنائيػػا عمػػى معتمػػؼ االعتصاصػػات والميػػارات      

ىماؿ المجتمع لموارده البشرية بعدـ   والكفاءات العممية والتقنية بعد منحيـ الثقافة األساسية وا 
تنميتيا وتحقيؽ توازنيا الكمي والنوعي مع مػوارده الطبيعيػة المسػتغمة والكامنػة البػد اف يعرقػؿ 

 (1)حركة المجتمع التقدمية 
 ب_ مواكبة روح  العصر 

إذا كاف الدور الرئيسػي الػذي يتوجػب عمػى التربيػة اف تمعبػو ىػو تييئػة األجيػاؿ لقبػوؿ 
  فػػال  اة أف تعتػػار أىػػدافيا ومحتويػػات مناىجيػػا اعتيػػارًا عصػػريًا جيػػديػػالبػػد ليػػذه التربالعصػػر ف

تدير برامجيا إال حوؿ تمؾ القوى التي تحكـ العصر حكمًا قويػًا مباشػرًا واف كػاف غيػر منظػور   
والمرحػػػة االجتماعيػػػة حركػػػة الفكػػػر  يىػػػذه القػػػوى ىػػػي الكيربػػػاء والكيميػػػاء والػػػذرة والميكػػػانيك

االجتماعيػػة   اف التربيػػة التػػي تتعػػذ ىػػذه لقػػوى أساسػػا ليػػا تسػػمى التربيػػة البػػولي  والعالقػػات

                                           
 ب404  ص1008لمعاصر   مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت  (بركات   حميـ )د(   المجتمع العربي ا 2) 

(الحسن، احسان محمد )د( ، والحسب ، فاضل عباس )د( ، الموارد البشرية ، مديرية دار الكتب ، جامعة الموصل  2) 
 .7،ص1982،
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وىي تعرؼ عمى أنيا تربية منظمة حوؿ القػوى اإلنتاجيػة األساسػية لممعمػـ واف ىػدفيا  ةتكنيكي
تزويد الفرد بتمؾ الميارات العممية التي يجب اف تكوف في حوزتػو ميمػا كانػت مينتػو أو ميمػا 

 ب(3)تغيرت مينتو
اف ىدؼ التربية التي يجب اف تسػعى اليػو التربيػة الجديػدة ىػو عمػؽ المجتمػع المػتعمـ  

 بوليس عمؽ تعميـ داعؿ المجتمع
اف لمتعمػػػيـ فوائػػػد عظمػػػى لػػػيس مػػػف اقميػػػا قيمػػػة اف المجتمػػػع المػػػتعمـ يكتسػػػب الػػػوعي      

متيا مف قبؿ االجتماعي   اضؼ الى ىذا اف الجسور بيف اجنحة البناء االجتماعي ال يمكف اقا
 حفنة مف المفكريف والفنييف   اف ىذه الجسور ىي معبر ابناء المجتمع الى التقدـب

 واف العالـ الذي نعيش فيو اليـو عالـ جماعي وىو يزداد جماعية يومًا بعػد يػـو   قيمػ 
جماعية التزاماتو جماعية وحقوؽ األفراد منو جماعيػة  وىػذه الجماعيػة تتعػارض تعارضػًا حػادًا 

 النزعة الفردية المتطرفة التي ربي المجتمع القديـ ابناءه عميو بمع 
اف العالـ يتصاغر يومًا بعد يـو وطرؽ التعامؿ بيف اصقاعو تتقارب وليذا فػاف التربيػة  

عمى السػموؾ الجمػاعي ىػي فػي ذات الوقػت تربيػة عمػى نػوع مػف أنػواع السػالمة النفسػية  اننػا 
لتنظيـ االجتماعي ويعيف الم سسات السياسية عمػى وضػع نعتقد اف نشر التعميـ يسعؿ عممية ا

تعطػػيط افضػػؿ لممجتمػػع وتنفيػػذه اف ىػػذا النػػوع مػػف التعمػػيـ العػػاـ يسػػمونو فػػي الػػدوائر التربويػػة 
ألنػو تعمػيـ ال يقتصػر عممػو   The multiplier processorالعالميػة بالعمميػات المضػاعفة 

ليـ وانما يحقؽ انواعًا عديدة مف النمو فػي  عمى نشر مقدار مف المعارؼ بيف الطمبة وتعميميا
  ب   (4)الشعصية االنسانية في وقت واحد

 ج _استثمار طاقات االنساف       
اف التربية عممية استثمار مزدوج استثمار بشري واستثمار اقتصادي   العنصر البشري       

ثـ اليحفؿ منو كائنا  الذي تدور بو الماكنة التعميمية اثنى عشر عامًا او ستة عشر عاماً 
منتجًا متطورًا نكوف قد افسدنا نشأتو وأضعنا عميو فرصًا ثمينة غير قابمة لمتعويض عميو وال 

عمى المجتمع   والماؿ الذي ننفقو عمى العممية التعميمية اف ضاع في تربية زعرفية ىو اآلعر 
جتذاب التفريط في ماؿ ميدور   مف ىنا صارت الشعوب الحديثة تمتمس كؿ وسيمة واعية ال

 (5)كال العنصريفب

                                           
  2975 الكويت   ربوعات لمنش( رضا  محمد جواد / التربية والتبدؿ االجتماعي في الكويت والعميج العربي   وكالة المط 3)

 ب40ص
 ب40( نفس المصدر السابؽ ص 4)
 ب283نفس المصدر السابؽ ص (  5)
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اؿ كيؼ يفكروف وكيؼ يتصرفوف بشكؿ يطابؽ فاف مس لية التربية تتركز في تعميـ األط      
االحداث التي وقعت او التي تقع مف حوليـ بالضبط وكيؼ يحترموف الواقع حيف ينكشؼ 

  (6)ليـب
 د _ تربية اإلنساف ثقافيا

ىريػػًا فػػي بنػػاء اإلنسػػاف وتطػػوير المجتمػػع وتقدمػػو وبمػػورة الػػوعي تمعػػب الثقافػػة دورًا جو         
اإلنسػػاني   عصوصػػًا الثقافػػة ذات الطػػابع والمضػػموف الػػوطني الػػديمقراطي والحضػػاري الموجػػو 
التػػػي تعػػػزز الشػػػعور بالفرديػػػة والحريػػػة والديمقراطيػػػة والمشػػػاركة فػػػي المجػػػاالت االجتماعيػػػة 

 ة وتفكيؾ البني القبمية والعشائرية ب والسياسية وتسيـ في تغيير العقمية السائد
والثقافػػة ضػػرورية لمواجيػػة قيػػر الحيػػاة وتحػػديات العصػػر ومشػػاكمو المعتمفػػة ولمم سسػػات     

التعميمية والتربوية دور حقيقي في عدـ التوجيو والتثقيؼ ووضػع البػرامج التربويػة التػي تحػرر 
ية التقميدية وتعمػؿ عمػى صػقؿ شعصػيتو اإلنساف مف التقاليد السمفية والرجعية المتوارثة والترب

وتنميػػة وعيػػو وتعميصػػو مػػف السػػمبيات وأرث الماضػػي وبنػػاء مجتمػػع صػػالح وواع وممتػػـز قػػادر 
 عمى مجابية التطور الحضاري ب

وال ريب فػي أف مقدمػة أسػباب ذلػؾ كمػو ىػذا الػنيج السػائد فػي إبعػاد التنميػة الثقافيػة عػف     
ساسي   وىو ما أدى أيضػا بالمقابػؿ الػى المزيػد مػف تػدىور بناء اإلنساف في مراحؿ تعميمو األ

الوضع الثقافي بعامة فػي عالمنػا العربػي   اذ تراجػع الكتػاب ودوره فػي البنػاء التربػوي وضػاقت 
الحرية أماـ المسرح والموسيقى والسينما والفنوف األعرى كميا مع زيادة السكاف وتنػامي أعػداد 

بػػداعاتيا وتأثيراتيػػا الحقػػة   فنمػػت فػػي أوسػػاطيا الجمػػاىير المتمقيػػة التػػي تربطيػػا با لثقافػػة وا 
بالمقابؿ قيـ التقميد األجوؼ لكؿ ما ىو أجنبي وتسيدت عادات االرتجاؿ والعفػة والالمبػاالة فػي 

 ومتطمباتيا اآلنية والمستقبمية بمواجية أمور الحياة 
يمكف أف نفكر في نيوض ثقافي إننا نجد تالزمًا واضحًا بيف الثقافة  والتعميـ بمعنى أننا ال     

حقيقي إال إذا كاف مستندًا إلى تعمػيـ عصػري متقػدـ يركػز فػي تنميػة الممكػات العقميػة واالرتقػاء 
بػالفكر   بػؿ أف التعمػيـ العصػري فػي نظرنػا ىػػو الػذي يصػنع المػواطف القػادر عمػى فيػـ حقوقػػو 

دراؾ التزاماتػػو مػػع انتمػػاء كامػػؿ إلػػى الػػوطف ووعػػي شػػامؿ بمػػا يػػدور  حولػػو   ورسػػالة المعمػػـ وا 
 ليست في التدريس بأمانة فقط بقدر ما ىي بناء اإلنساف وتكوينو الصالح ب

بيذه الطريقة التي ربط بيػا بػيف التعمػيـ والتنميػة سػتكوف معرجػات التعمػيـ متناسػقة مػع       
 متطمبات المرحمة القادمة وسيقضى عمى مشكمة ىذه األعداد مف العريجيف الذيف ال تستوعبيـ
سػػوؽ العمػػؿ وذلػػؾ لعػػدـ الحاجػػة إلػػييـ بطريقػػة عمميػػة مدروسػػة   الف كػػؿ شػػاب سػػيجد عمػػاًل 

                                           
 ب 239( نفس المصدر السابؽ   ص 6)
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يتناسب مع قدراتو العممية والعقمية أيضًا ستوفر األمواؿ الطائمػة التػي تنفػؽ سػنويًا عمػى طػالب 
 وضعوا في أماكف ال تناسب قدراتيـ العممية لعدـ وجود البديؿب

فػػي العمميػػة التربويػػة كػػاف باىظػػًا انعكػػس أثػػره عمػػى الفػػرد وال ريػػب اف ثمػػف إنتػػاج التعمػػؼ     
كاسػتثمار وعمػى المجتمػػع كقػائـ ومسػػتفيد مػف ىػػذا االسػتثمار   وقػد بػػدا ذلػؾ واضػػحًا فػي عػػدة 
مظػػاىر تقطػػع بعطػػورة األمػػر وضػػرورة تداركػػو   فمقػػد انعفضػػت نسػػبة المػػردود مػػف العمميػػة 

ع او الفػرد   فػرغـ ارتفػاع عػدد الجامعػات التعميمية سواء كاف ىذا مردودًا عمى مسػتوى المجتمػ
جامعة عربية( فانو لـ يحػدث نػوع مػف التطػور  251المذىؿ والذي حدث في السنوات األعيرة )

المحسوس في حركة المجتمع العممية والثقافية وعمػى مسػتوى الفػرد وأسػرتو صػار المػردود فػي 
ؿ أف ىذه العممية قد أتت عكس مػا معظـ األحواؿ اقؿ بكثير مما ينفؽ في العممية التعميمية   ب

أريد ليا حيف رأينا العديد مف الشباف الذيف نالوا حظًا أعمػى مػف التعمػيـ وقػد ضػاقت بيػـ الػدنيا 
وانغمقػػػت أمػػػاميـ مسػػػػائؿ العقػػػؿ   تحولػػػػوا إلػػػى وسػػػػائؿ انغػػػالؽ ومعػػػػادة ال عقالنيػػػة عنيفػػػػة 

    لمجتمعاتيـ ب
ظـ ىبة تقدـ لممجتمع ىي في تعمػيـ ابنائػو   منذ اكثر مف الؼ عاـ قاؿ سيسترو ) اف اع     

وعمى ذلؾ فالمعمـ ما زاؿ يقدـ عدمة مينية لمتالميذ مف عالؿ اكتسابيـ المعػارؼ والمثػؿ العميػا 
  واكسابيـ ميارات التفكير الناقد والمواطنة الصالحة واذا ما قيؿ بػاف مسػتقبؿ االمػة ومصػيرىا 

اجياليػا الناشػئة   فمػف يكػوف ذلػؾ القػوؿ بعيػدا عػف انما يكوناف في الديف أولئػؾ الػذيف يربػوف 
الصحة ب اف لـ يكف مطابقا ليا ب ومف ىنػا مكانػة المعمػـ بػيف االمػـ مكانػة رفيعػة جػدا   ولعػؿ 
ارفػػع مػػا وصػػمت اليػػو ىػػذه المكانػػة ىػػي مػػا قررتػػو الثقافػػة العربيػػة عبػػر تاريعيػػا تجػػاه المعمػػـ   

 مي مكانة تعبر عف عظيـ تقدير االمة لممعمـ ب فكانت مكانة المعمـ في التراث العربي االسال
يمعب المعمـ دورا بالغ االىمية في عممية التعمـ والتعميـ ويتعدى دوره ذلؾ الػى العمميػة  

التربويػػة كميػػا وبالتػػالي الػػى عمميػػات التنشػػئة االجتماعيػػة   ومػػف ىنػػا تػػأتي اىميػػة المعمػػـ فػػي 
 مواطف وكميني بالدرجة االولى ب المجتمع  وتبرز العناية بو وتقديره كأنساف وك

والس اؿ الذي يتبػادر الػى الػذىف بسػرعة :ىػؿ يحضػى المعمػـ بالتقػدير واالحتػراـ والرعايػة       
واالعػػداد بالمقػػدار والنوعيػػة التػػي يفرضػػيا دوره الميػػـ فػػي عمميػػات الػػتعمـ والتعمػػيـ والتربيػػة ؟ 

ة وغيػر الرسػمية اىتمامػا حقيقيػا وبتعبير أعر ىؿ يعطي المجتمع بم سسػاتو المعتمفػة الرسػمي
كافيا لممعمـ يتناسب واىميتو العظمى في المجتمع ؟ ىؿ يتناسب مقدار اعترافنا ونوعية تقديرنا 
لممعمـ مع مقدار ونوعيػة مسػاىمتو وانجػازه فػي المجتمػع ؟ ىػؿ يتمتػع المعمػـ بامتيػازات معينػة 

      7ب (2)ع وتقدمومادية ومعنوية مكافأة لو عمى عممو العظيـ في بناء المجتم

                                           
http: www.Minshaw.com 
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اف يكػوف حياديػا تجػاه التطػور  لكي يكوف العمـ حقيقيًا وليس عممًا كاذبػًا فأنػو ال يكفػي 
االجتمػػػاعي ويمتنػػػع عػػػف مقاومػػػة التحػػػوؿ التقػػػدمي لممجتمػػػع   وانمػػػا عميػػػو اف يضػػػع صػػػدقو 

سػة األساسي في تحقيؽ ىػذا التقػدـ بتييئػة الشػروط الضػرورية لػو فػي الػوعي اواًل وفػي الممار 
مػـ اجتمػاعي لكػي يكػوف عممػًا   فػالعمـ عثانيًا أي اف االنحياز لمتقدـ ىو شرط جػوىري فػي أي 

االجتمػػاعي يشػػترط نظريػػة عالميػػة وموقفػػا اجتماعيػػًا تقػػدميًا وغيػػاب احػػد العنصػػريف يزيػػؿ عنػػو 
 ( 8) اواحترافا معاشيًاب صفو العمـ ليتحوؿ الى مف الفنوف

طة تستيدؼ الوصوؿ بو الى النمو المتكامؿ مف جميع اف العممية التربوية عممية متراب 
النػػواحي واالسػػػس التػػي تقػػػـو عمييػػا ىػػػذه التربيػػة المػػػنيج والكتػػاب وطريقػػػة التػػدريس والجػػػو 
المدرسي عامػة   امػور متشػابكة يكمػؿ بعضػيا بعضػًا ويػ ثر بعضػيا فػي بعػض لتحقيػؽ غايػة 

تحقيػػؽ نمػػو الطفػػؿ مػػف عػػدة  مشػػتركة   والموقػػؼ التعميمػػي الواحػػد يمكػػف اف يسػػتفاد منػػو فػػي
جوانػػب فيسػػتغؿ فػػي زيػػادة عبراتػػو ومعموماتػػو كمػػا يسػػتغؿ فػػي الوقػػت ذاتػػو الكسػػابو العػػادات 

 ب(9)والميارات واالتجاىات المطموبة 
ييػػتـ المعممػػوف باجتػػذاب اآلبػػاء بالحيػػاة المدرسػػية ومػػا يجػػري فػػي المدرسػػة   وىنػػاؾ  

ا أمػػور أربعػػة : األمػػر األوؿ ب أف المالحظػػة مبػػررات ليػػذا االىتمػػاـ يمكننػػا أف نػػذكر مػػف بينيػػ
العادية تدؿ عمى إف اآلباء الذيف ييتموف بش وف أوالدىـ الدارسيف ويحػاولوف أف يكونػوا نوعػًا 
مف الصمة الطيبة بينيـ وبيف المعمميف ينعكس اىتماميـ عمػى مسػتوى تحصػيؿ أوالدىػـ وعمػى 

وف بما قػد يطػرأ عمػى حيػاة أطفػاليـ مػف سموكيـ في المدرسة فيذا النوع مف اآلباء عادة يحيط
مشكالت ويتعاونوف مع المعمـ لحميا   فاف كاف احتمااًل في الواجبات المنزليػة تعػاوف األب مػع 

 االبف عمى تنظيـ الوقت عارج الدرس وعمى تييئة مكاف لمعمؿ في البيت ب
الػى التعػاوف قد تشتد صعوبة اجتذاب اىتماـ البيت بالمدرسة في اشد الحاالت احتياجًا  

بػػيف الطػػرفيف وىنػػاؾ متاعػػب مػػف اآلبػػاء حػػيف يتصػػموف بالمػػدارس   ومػػف اضػػعؼ صػػور ىػػذه 
المتاعب إف بعض اآلباء الذيف ليست ألطفاليـ مشكالت قد يحبوف اف يسػألوا كثيػرًا عػف أحػواؿ 
أبنػػائيـ فػػي الدراسػػة ال لشػػيء سػػوى إنيػػـ يريػػدوف أف يسػػمعوا مػػف المعمػػـ مػػا ي كػػد عػػف أحػػواؿ 

بينما بعض أباء األطفاؿ الفاشميف أو المشاركيف ال يحبوف اف يناقشػوا مشػكمة أوالدىػـ  أطفاليـ
 ب(20)او يسمعوا كثيرًا عنيا مف المعمـ 

                                           
ندرية   (عبد المعطي   عبد الباسط )د(   واليواري   عادؿ معتار )د( عمـ االجتماع والتنمية   دار المعرفة الجامعية   إسك 8) 

 ب 23 ص2987
 ب 103-102( نفس المصدر السابؽ   ص 9)
 ب 122-120( العارؼ   شعمو اسماعيؿ )د(   نظاـ التعميـ في العراؽ   مصدر سابؽ ب ص 20)
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 : لمحة تاريعية عف المعمـ الثانيالمبحث 
لممعمػػـ منزلػػة رفيعػػة عنػػد المسػػمميف وقػػد لقػػب الرسػػوؿ نفسػػو معممػػا فقػػاؿ ) إنمػػا بعثػػت         

أمثػػاليـ  مػػف عممنػػي حرفػػا ممكنػػي عبػػدا ب وقػػاؿ اإلمػػاـ الغزالػػي ) فاشػػرؼ  معممػػا ( ب وجػػاء فػػي
الصػػناعات بعػػد النبػػوة إفػػادة العمػػـ   وتيػػذيب نفػػوس النػػاس مػػف األعػػالؽ المذمومػػة ( والمعمػػـ 
متصرؼ في قمػوب البشػر ونفوسػيـ ب وسػاؿ الرشػيد يومػا  ) مػف أكػـر النػاس حزمػا ؟( قػالوا : 

كرميـ ألكسػائي   فقػد رايتػو يعدمػو األمػيف والمػأموف ولػيس لػي أمير الم منيف فقاؿ : ) إلبؿ أ
مف العدـ مثميما ( فوليا عيد الرشيد يستبقاف في عدمػة معمميمػا   ذلػؾ لمػا لػو  مػف المنزلػة 

يقوؿ الغزالي مف اشتغؿ بالتعميـ فقد تقمد امرأ عظيما فميحفظ أدابو ووظائفو   فإذا  (22)الرفيعة 
فاألجػدر   (21)يقػدر العطػر الممقػى عميػو فانػو يعسػر المجتمػع  ترؾ ىػذه الصػفات الحسػنة ولػـ

بالمربي أف يكوف مثاال اعمي وقدوة حسنة لمػف يتربػى عمػى يػده فقيمػة كػؿ معمػـ لتتوقػؼ عمػى 
مايحسنو  بؿ تتوقؼ عمى ما يعممو   ففي أحكامو أف يكوف قدوة سامية ومف ىنػا فػاف التربيػة 

 ب (23)ي تعني الزيادة والنمو في الوجود اإلنسان
أمػػا  المػػدرس فػػاف أقػػدـ ذكػػر لػػو عنػػد نشػػوء المػػدارس فػػي القػػرف الرابػػع لميجػػرة وىػػو الػػذي   

 ب (24)يتصدى لتدريس العمـو والمدرس مأعوذ مف دراسة  الكتاب دراسة إذا كررتو لمحفظ 
وكػػاف التالميػػذ  يمتثمػػوف ألمػػر المعمػػـ النػػاجح  ويحبونػػو أكثػػر مػػف أىميػػـ وي ثرونػػو عمػػى      

  وعميو فكاف األقدموف اليػاذنوف بػالتعميـ االبتزكيتػة وثبػوت أىميتػو   بمعنػى أف يكػوف  أنفسيـ 
 مف أىؿ العفة واألمانة  وكانت واجباتو أنذاؾ جسيمة  إذ تمثمت باالتي :

العناية بالتالميذ في الكتػاب وعػارج الكتػاب وحػذروا المعمػـ فػي الكتػاب أف يشػتغؿ بغيػر  ب2
 يذ بعممو ليتفرغ إلى إفادة التالم

يقسـ أوقاتو : يعصص لكؿ جماعو وقتا معينا وعمية أف يراقػب  ميػوؿ تالمذتػو ويقػؼ  ب1
 عمى ذكائيـ ب

 أف يتفرغ لمتدريس ويوجو  اىتمامو لتفييـ التالميذ ب ب3

عػػدـ إكػػراه التمميػػذ عمػػى الػػدرس   يقػػوؿ اإلمػػاـ عميػػو السػػالـ   كػػـر ا  وجيػػو )) ىػػذه  ب4
 ليا طرائؼ ألحكمو (( بالقموب تمؿ كما تمؿ األبداف   فابتغوا 

 المساواة في التعميـب ب5

                                           
 ب 41  ص 2981ب الديوه جي   سعيد   التربية والتعميـ في اإلسالـ   مكتبة التراث العربي   الموصؿ   2

   دار الفكر ب 49أحياء عمـو الديف   الجزء األوؿ   صب الغزالي   أبو حامد   1

 ب  30ب مصدر سابؽ   ص3

 ب 203الديوه جي   سعيد   التربية والتعميـ في اإلسالـ   مكتبة التراث العربي   صب 4
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 ب( 25 )أعطاه التالميذ  ما يناسب ذكا ه ب6

ولرجػػاؿ العمػػـ عنػػد المسػػمميف ألقػػاب يمنحيػػا  األسػػتاذ ا أو   أىػػؿ العمػػـ أو الشػػعب           
 تكريما لمعالـ   وىي :

 المعمـ : يعمـ الصبياف في الكتاب ب ب2
لػػػـ يفػػرؽ بػػػيف المعمػػػـ  ف  وبعػػػض المػػ لفيالمػػ دب : يػػػ دب أبنػػاء العمفػػػاء والعاصػػة  ب1

والم دب فيطمقوف لفظ معمـ عمػى مػف يػ دب أبنػاء العمفػاء والعاصػة وعمػى مػف يػ دب 
 في الكتاتيب ب 

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف   كممتػػي ) األدب والتأديػػب ( واشػػتقاقاتيما لػػـ تػػردا فػػي القػػراف الكػػريـ      
يػػة أثػػروا مفيػػـو ) التأديػػب( وغمبػػوه عمػػى فػاف الفقيػػاء المسػػمميف الػػذيف عػػالجوا الشػػ وف التربو 

مفيومي التربية والتعميـ الذيف استعمميما القرأف الكريـ   فابف سحنوف يسمي رسالتو التربويػة 
) كتاب أدب المعمميف ( وابف جماؿ يكرس رسػالتو لػػ ) تػذكرة السػامع والمػتكمـ فػي أداب العػالـ 

 والمتعمـ ( ب 
رسالتو ) تحميؿ المقاؿ في أداب  وأحكاـ يحتاج ألييا م دبوا أما ابف حجر الييتمي فيعنوف     

 األطفاؿ ( ب
أف األدب والتأديب يرمزاف إلى توقعات مجتمع الراشديف مف الناشئيف   كما ينماف عف       

ابتغاء السيطرة عمى عممية اندماجو  تميؿ إلى صياغة عقؿ الطفؿ وسموكو وفؽ ىذه التوقعا
 فئـ وضماف والئو لو   وي يد ىذه االستعالص أف األدب في المسافي الكؿ االجتماعي القا

  وبيذا   بالعربي يعني الظرؼ وحسف التناوؿ وقوليـ أدبو يعني عممو فتأدب  واستا د
يمتاز األدب والتأديب مف التربية مف حيث ىي تنشئو امتيازا كبيرا   ذلؾ أف التربية تيسر 

قيا ونظاميا السياسي واالقتصادي وىي في ألوقت تالـ  الفرد مع  الجماعةب دينيا وأعال
ذاتو توفر لمفرد شروط نمو قدراتو العقمية والنفسية بما يعطيو وجودا فرديا محددا داعؿ 

 بالجماعة
العمػػؿ  2929اسػػتيدفت السياسػػة التعميميػػة فػػي عيػػد االحػػتالؿ البريطػػاني لمعػػراؽ عػػاـ        

مػػدارس االبتدائيػػة فػػي األمػػاكف التػػي ىػػي بحاجػػة عمػػى تحسػػيف وضػػع التعمػػيـ االبتػػدائي وفػػتح ال
 ماسة ليا رغـ الصعوبات المتعمقة بنقص المعمميف األكفاءب

وسػػمـ التعمػػيـ يتكػػوف مػػف المدرسػػة األوليػػة والمدرسػػة االبتدائيػػة والمدرسػػة االبتدائيػػة والمدرسػػة 
رس االبتدائيػة العالية  حددت مدة الدراسة في المدرسة األولية بأربع سنوات   وجعمت في المػدا

قسمًا يعرؼ بالقسـ األولي   يقضي فيو األطفاؿ مدة سنتيف قبػؿ انتقػاليـ الػى القسػـ االبتػدائي 

                                           
 ب 45الديوه جي   سعيد   التربية والتعميـ في اإلسالـ   مصدر سابؽ   سب5
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في المدرسة أصبحت مدة الدراسة االبتدائية بقسػمييا سػت سػنوات   واسػتوفي ىػذا النظػاـ مػف 
رة   التػي نظاـ التعميـ في مصر   حيث كانت المدارس األولية ىي مدارس القرى والمدف الصغي

كانت منيج الدراسة فييا بسيطًا قياسًا عمػى مػنيج المدرسػة االبتدائيػة وكانػت سػاعات الدراسػة 
فييا أقؿ   غير اف الطالب الذي يبدي كفاءة ومقدرة في المدرسة األوليػة كػاف بامكانػو تقمػيص 

القسػـ المدة في المدرسة األولية ذات األربػع سػنوات الػى ثػالث سػنوات او سػنتيف لمػدعوؿ فػي 
 االبتدائي مف المدرسة االبتدائية ب 

وكاف القدماء يشترطوف عمػى المعمػـ اف يتعمػى عػف كػؿ كػؿ شػيء لمتعمػيـ واف ال يشػتغؿ بغيػر 
صناعتو   واف يعمر اوقات فراغو بالنظر فيمػا يعػود عمػى تالميػذه بػالنفع والفائػدة فػي تعمػيميـ 

بػال عػذر وفرضػوا عمػى المعمػـ المسػاواة ومراقبة غدوىـ ورواحيـ   واعالـ اوليائيـ عف مفػييـ 
في التعميـ واوصى ابف سحنوف معمـ ابنو بقولو ) ال ت دبو اال بالمدح ولطؼ الكالـ   ليس ىو 

 ب(26)ممف ي دب بالضرب والتعنيؼ(
ويقوؿ ابف عمدوف ) اف ارىاؼ الحد في التعميـ مضر بالمتعمـ سيما في اصاغر الولد ألنػو مػف 

مرباه العسؼ والقير مف المتعمميف يطا بو القيػر وضػيؽ عمػى الػنفس سوء الممكة   ومف كاف 
 انبساطيا   وذىب بنشاطيا   ودعاه الى الكسؿ وحمؿ عمى الكذب والعبث ب

إف التربيػة المتشػددة المتزمتػػة تكثػر فػػي العػراؽ  ونظػرة واحػػدة إلػى أسػػموب التربيػة فػػي         
ي أرجػاء العػراؽ تكفػي لتأييػد ىػذا القػوؿ فالوالػد منتشػرة فػ ؿالكتاتيب المحمية التي كانػت وال تػزا

يأتي بطفمو إلى احد الكتاتيب ويقوؿ لشيعو )ىذا ولدي عذه إليؾ فأدبو المحػـ لػؾ والعظػـ لػي(ب 
ويبدأ الشيخ )المعمـ( يعػزؼ عمػى الطفػؿ مزوجػو المتعػددة فالطفػؿ يجػب أف ينكػب عمػى قراءتػو 

يمنػة وال يسػرة   ومػف نجػح فػي ىػذا فيػو طفػؿ وكتابتو   منكسا رأسو قاطعا أنفاسو  ال يمتفػت 
عاقؿ أديب  أما مف اعفؽ فالويؿ لو والطفػؿ إذف مضػطر أف يكظػـ غيضػو وكبػت عواطفػو مػدة 
الدراسة حتى إذا عػرج بعػد انقضػاء المػدة  ذىػب ثػائرا متمػردا يعتػدي عمػى ىػذا ويضػرب ذلػؾ   

  ب(27)ويعطؼ تمؾ يجد في ذلؾ بعض التنفيس عما مر بو مف كبت طويؿ
وعمػػى ىػػذا المنػػواؿ ينشػػأ الطفػػؿ وقػػد نمػػت فيػػو شعصػػيتاف شعصػػية م دبػػة عاضػػعة         

وشعصػػية ثػػائرة معتديػػةب والمالحػػظ أف مدارسػػنا الحديثػػة ال تػػزاؿ تحتػػوي عمػػى بقايػػا تمػػؾ الػػروح 
القديمة روح التزمت والكبت واإلشادة بوقار العمـ واحتراـ الدراسة   وكثيرا ما يطالب التمميذ فػي 

لمدارس باف يحتـر مدرسو غاية االحتػراـ   واف يكػوف لػو عبػدا عمػى حسػب المبػدأ القائػؿ ىذه ا

                                           
  2985المعمميف   تحقيؽ حسف حسني عبد الوىاب   دار بو سالمة لمنشر   تونس   ( ابف سحنوف   محمد   كتاب أداب 26)

 ب 51ص
 ب 40  ص2990( مزعؿ  جماؿ اسد ))  (( نظاـ التعميـ في العراؽ  دار الكتب لمنشر   الموصؿ   27)
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)مف عممني حرفا صيرني عبدا( وىكذا يتعود الطفؿ أماـ المدرس عمى عادات تعتمػؼ عػف تمػؾ 
 التي تعودىا إذا عرج مف المدرسة واكتنفتو جدراف الزقاؽ ب

غباتػو الطبيعيػة العارمػة   وقواعػد المجتمػع فالشعصية ىي محاولة مف اإلنساف لمتػوازف بػيف ر 
التي يتبناىا ضميره   والتوازف بيف ىاتيف القػوتيف المتعاكسػتيف صػعب كػؿ الصػعوبة وكثيػرا مػا 

 يفشؿ اإلنساف في نواؿ ىذا التوازف أو في ضبطو مدة طويمةب
ة عمػى وىذا ىو مػا دعػا أصػحاب التربيػة الحديثػة إلػى القػوؿ بتسػييؿ القواعػد المفروضػ       

عطاء المجاؿ لرعايتو الطبيعيػة فػي أف تتحػرر وتترعػرع ضػمف حػدود معينػة   أف شػدة  الطفؿ وا 
التربية والتزمت في التأديب كثيرا ما ي دي إلى نمو عميقة الرياء والنفاؽ فيو حيث ينشػأ الطفػؿ 
ال مرائيػا منافقػا يقػػوؿ مػا ال يعنػػي ويعنػي غيػػر مػا يقػػوؿ ويمػارس مػػا ال يػ مف بػػو  ويػ مف بمػػا 

 ب28يمارسو
لقد رتب أفالطوف عمى نظرية النفس نظريتو فقاؿ انو ماداـ كؿ فرد يوىب نفسو العاصة       

بو ىبة ال عيره لو فييا فدوره في المجتمع مقدور لػو قبػؿ أف يولػد وىػو عمػى األرض فػاف نػوع 
التربيػة التربية الذي يالئمو مشروط بنوع النفس الف سالمة الذوات ومصمحتيا مقرونتػاف بنػوع 

اإلنساف األعالقيػة  ةالذي ي ىمو الستنزاؼ طاقاتو   فيما ىو معموؽ لو وعمى ىذا فاف مس ولي
مقرونة بمدى قيامو بالعمؿ الػذي عمػؽ مػف اجمػو والرجػؿ العػادؿ ىػو الػذي يبػذؿ وسػعو ليعطػي 
الدولة قػدر مػا يأعػذ منيػا  أمػا إذا عػرج النػاس كػؿ مػف مكانػو فأصػبح الجنػدي حاكمػا والعامػؿ 

نػػديا تصػػدعت الدولػػة وتفككػػت عراىػػا  وي كػػد الغزالػػي أف مػػف عالمػػات إعػػراض ا  عػػف العبػػد ج
اشػػتغالو بمػػا ال يعنيػػو واف امػػرأ ذىبػػت سػػاعة مػػف عمػػره فػػي غيػػر مػػا عمػػؽ لػػو جػػدير أف تطػػوؿ 

 ب29حسرتو عميو   واف مف جاوز األربعيف ولـ يتغمب عيره عمى شره فميتجيز إلى النار
جتماع واألعالؽ والتربية عمى أف اإلقناع عير مػف الترىيػب واف التعمػيـ قد اجمع عمماء اال     

مع الحرية بيف المعمـ والمتعمـ أفضؿ مف التعميـ مع الوقار  واف التعميـ عف رغبػة فػي التكامػؿ 
ارسخ مف العمـ الحاصؿ طمعا في المكافأة   وعمى ىذا بنوا قوليـ )أف المدارس تقمػؿ الجنايػات 

 ـ )أف القصاص والمعاقبة قمما يفيداف في زجر النفس ( كما قاؿ الشاعر:ال السجوف( وقولي
 ما لـ يكف منيا ليا زاجر   ال ترجع ألنفس عف غييا 

ثػػـ أف التربيػػة التػػي ىػػي عالػػة األمػػـ وفقػػدىا ىػػو المصػػيبة العظمػػى التػػي ىػػي المسػػألة      
وف األبنػػاء وكمػػا تكػػوف االجتماعيػػة حيػػث اإلنسػػاف يكػػوف إنسػػانا بتربيتػػو وكمػػا يكػػوف اآلبػػاء يكػػ

                                           
 ب65 -64ص 1002الوردي   عمي )د(  شعصية الفرد العراقي   منشورات   ال يوجد دار نشر  بغداد     28
 ب123رضا  محمد جواد )د(  منشورات ذات السالسؿ  الكويت  ص  29
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األفػػراد تكػػوف األمػػة  والتربيػػة المطموبػػة ىػػي المرتبػػة عمػػى إعػػداد العقػػؿ وحسػػف اإلقنػػاع وتقويػػة 
 ب10اليمة والعزيمة

ترى الغالبية العظمى مف التربوييف أف التعمـ لػف يػتـ فػي ظػروؼ صػعبة أو بيئػة تعمػـ ال يتػوفر 
يكوف المعمـ معمما مبدعا؟   أو إلى أية  فييا التدريس اإلبداعي  وىذا يطرح س اال حرجا: كيؼ

إلغػراض تعمػيـ ؼ مراحمػو  درجة نسػتطيع إدعػاؿ وتبنػي التػدريس اإلبػداعي فػي مدارسػنا بمعتمػ
اإلبداع بأنو القدرة عمى تجميع األفكار واألشياء واألساليب في  Romyالتفكير اإلبداعي يعرؼ 

سػموبا أو تقنيػة جديػدة تسػاىـ فػي تفجيػر أسموب وتقنية جديدة   وبالتالي فالمعمـ إذا استعدـ أ
قدرات المتعمميف اإلبداعية )حتى لو كاف ىنػاؾ مػف اسػتعدـ ىػذا األسػموب يكػوف المعمػـ عندئػذ 

 مبدعا ناجحا(ب لذا ينظر لممعمـ باعتباره المفتاح األساسي في تعميـ اإلبداع وتربيتو ب
حػدا أدنػى مػف معامػؿ اإلبػداع  ويرى المتعصصػوف فػي اإلبػداع انػو مػا لػـ يمتمػؾ المعمػـ       

Creativity Quotient  عمى حد تعميـ رومي فاف ذلؾ قد ينعكس سمبيا عمى التالميذ بعامة
 وعمى المبدعيف منيـ بعاصةب

ولكػػي يحػػدد المعمػػـ معامػػؿ اإلبػػداع لديػػو فػػاف عميػػو أوال أف يحػػدد مػػدى إبداعػػو فػػي النشػػاطات 
 التدريسية التالية:

الموضػوعات الدراسػية  كمػا ىػي مرتبػة فػي الكتػاب المقػرر    اإلبداع في ترتيب وتنظيـ ب2
 وىذا لو دور في العروج عمى الروتيف التدريسي  والتحرر مف جمود الكتاب ب

 إثارة المشكالت   ومف األمثمة عمى ذلؾ: ماذا تتوقع لو انعدمت الجاذبية األرضية؟ ب1

 تعطيط الدروس العممية بطريقة غير تقميدية ب ب3

القػػػائـ عمػػػى المرونػػػة التػػػي تعنػػػي انتقػػػاؿ المعمػػػـ مػػػف دور الممقػػػف  السػػػموؾ التدريسػػػي ب4
لممعمومػػات إلػػى دور المسػػتمع المنػػاقش الموجػػو لمنشػػاطات المشػػجع ألسػػئمة ونشػػاطات 

 الطمبةب

حث الطالب عمى أف يعمػؿ وينقػب بنفسػو ويسػجؿ مالحظاتػو ويصػنؼ ويسػتنتج ويتنبػأ  ب5
 ويضع الفرضياتب

 ئمة بمراعاة الفروؽ الفردية في طرح األس ب6

نجػػاح المعمػػـ فػػي التقػػويـ الػػذي ينبغػػي أف يكػػوف شػػامال لجميػػع الجوانػػب  وىػػذا يشػػمؿ  ب7
تقويـ مدى كسبيـ لممعارؼ وعمميات العمـ وميارات التفكير واستعداـ األسموب العممي 

 في حؿ المشكالتب

 ب12أف نجاح المعمـ مف عالؿ طالبو فالطالب الناجحوف يعكسوف نجاح المعمـ ب8

                                           
 ب94  ص1004الكواكبي   عبد الرحمف   طبائع االستبداد ومصارع االستعباد  دار المدى لمنشر   بغداد   10
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لنظاـ التقميدي لمتعميـ نوعًا مف المعرفة التي تنفع الصغار في حيػاتيـ كاف الكتاب في ا 
المسػتقبمية   اذ لػـ تكػف ىنػاؾ عنايػة بالجانػب الػوظيفي لمػا يتعممػو التمميػذ   ولػـ يكػف لمتمميػػذ 
اىتماـ بما يتعممو   فاليدؼ في المعمـ والكبار مػذا عمػى التمميػذ   اذا اراد اف يعػرؼ شػيئًا عػف 

اف يصدؽ ما يقاؿ لو مف انػو يسػاؽ الػى مافيػو مصػمحتو   كػاف الكتػاب يركػز  –طبيعية عممو 
عمى الحفظ واالستظيار   بصرؼ النظر عف معػاني مػا يسػتظيره التمميػذ   وكػاف لحفػظ وترديػد 
ما ىو محفوظ ي عذ في االوساط الجاىمة دلػياًل عمػى المعرفػة وسػرى ىػذا التقميػد الػى المػدارس 

نشػػأتيا ولفتػػرة طويمػػة بعػػد انشػػائيا تعتمػػد عمػػى معممػػيف مػػف الشػػيوخ االبتدائيػػة التػػي كانػػت فػػي 
الذيف كانوا يعمموف في الكتاتيب ب او عمى جماعة ليسوا احسف منيـ كثيرًا   اما مظير سرياف 
ىذا التقميد الى المدارس االبتدائية المدنية فيتجمى في العناية في التعميـ دوف التربية او بعبػارة 

بجانب التحصيؿ وحده ب ويبدو ذلؾ واضحًا في عمؿ المعمميف فػي اتجاىػات اعرى في االىتماـ 
 المفتشيف وفي االمتحانات التي تعقد لتقويـ التالميذ ب

اما فيما يتعمؽ باالمر الثاني وىو الوظيفيػة التػي اصػبحت مولػد المدرسػة الحديثػة نجػد  
ي تطػوير االدارة ومسػايرة اف التعميـ الحديث كاف ييدؼ اساسًا الى تعريج موظفيف يساعدوف ف

روح العصػػر الحػػديث فػػي العالقػػات الرسػػمية فػػي الػػدوؿ العربيػػة وكػػاف ىػػذا اليػػدؼ ىػػو اوضػػح 
االىداؼ وابرزىا بالنسبة لمجماىير   وساعد عمى تثبيتو في اذىانيـ ما كانوا يممسونو مف اثػر 

بػو مػف ابيػو التعميـ في تحسيف الوضع االقتصػادي واالجتمػاعي لممتعممػيف ومػدى مػا يحظػوف 
وسػػمطة بػػيف قػػوميـ   والعػػرؼ الػػذي اليػػزاؿ سػػائدًا يقضػػي بػػأف الشػػعص النػػاجح فػػي حياتػػو 
التعميمية ىو الذي يستطيع اف يثابر ويصبر حتى يتعرج ويحصؿ عمى وظيفة في الدولة وكمما 

 امعف الشعص في اعتيار وظيفة اكثر ربحًا واوسع سمطة حظى بتقدير اكبر بيف قومو ب
ف ىذا العامػؿ   كالعامػؿ االوؿ قػد سػاعد عمػى اىتمػاـ المعمػـ بغيػر شػ وف وىكذا نجد ا 

التحصيؿ والنجاح ب اما ما وراء ذلؾ مف ش وف تربوية تتصؿ باحداث تغيير في سموؾ التالميذ 
 ب(11)واتجاىاتيـ فامر ال يشغؿ المعمـ كثيرًا 

ذا القػػػرف حتػػػى وال يمكػػػف ليػػػ الء الػػػذيف عبػػػروا الحيػػػاة المدرسػػػية منػػػذ النصػػػؼ األوؿ مػػػف ىػػػ
السبعينات منو   اف يتصور معممًا مف غير ادوات التعذيب  مف عصي وقضباف ومسػاطر  لقػد 
عرج ابناء ىذه االجياؿ مف المدارس اشداء نفسية محطمة   فتاريعنا المدرسي مػاىو اال سػيؿ 

 عاـر مف السياط والصفعات التي اليبت جمودنا وانسانيتنا   ذلؾ ىو تاريعنا المدرسي ب

                                                                                                                         
 ب47-41  ص1009مجازي   سناء نصر )د(  تنمية االبداع ورعاية المواىب لدى االطفاؿ   دار المسيرة   عماف   12

 ب 103-102  ص 2993( العارؼ   شعمة اسماعيؿ   نظاـ التعميـ في العراؽ   دار الحكمة لمنشر   بغداد    11)
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اذا كانػػػت ممارسػػػة العنػػػؼ بػػػالطرؽ التقميديػػػة قػػػد تقمصػػػت الػػػى حػػػدودىا الػػػدنيا بحكػػػـ التطػػػور 
االجتمػػاعي فػػأف المالحظػػة تشػػير الػػى وجػػود انمػػاط جديػػدة مػػف العنػػؼ تتمثػػؿ فػػي جممػػة مػػف 
المواقػػػؼ التربويػػػة السػػػمبية التػػػي يبػػػدييا بعػػػض القػػػائميف عمػػػى العمميػػػة التربويػػػة فػػػي اطػػػار 

فة   وتتجمى ىذه المواقؼ في اسػاليب الشػتـ والكممػات الفضػو التػي الم سسات التربوية المعتم
يطمػػؽ عنانيػػا فػػي قاعػػات التػػدريس والمحاضػػرات العمميػػة   كمػػا اف بعػػض تدريسػػي الجامعػػات 
يالحظوف اثناء حضورىـ لمدروس التدريبية التي يمقييا طالبيـ اف بعض المعمميف يستعدموف 

   (13)العنؼ ضد لطالبيـ ب
فػي العيػد العثمػاني يػتـ فػي الكتاتيػب او مػا يعػرؼ بػػ)الماللي( فػي العػػراؽ كػاف التعمػيـ  

والتي ىي المعاىد التعميمية االولى التي يدعميا االطفاؿ بعد اتماميـ سف الثالثة او الرابعة مػف 
يب في البالد ىو لتمقينيـ اصػوؿ الػديف واحكامػو وكػاف العمر   والغرض مف تأسيس ىذه الكتات

 ب(14)المعمـ ىو شيخ قارئ لمقرأف وحافظو يكتسب بالتعميـ 

 : السمات الشعصية لممعمـ الناجح: لثالمبحث الثا
 مجاؿ السمات الشعصية   -أ

 االتزاف وعدـ االنفعاؿ  ب2
أي البعػػد عػػف التيػػور إف القػػدرة عمػػى ضػػبط الػػنفس فػػي المواقػػؼ التػػي تثيػػر االنفعػػاؿ       

لممعمػػـ التفكيػػر فػػي اعتيػػار انسػػب  عواالنػػدفاع وتأجيػػؿ التعبيػػر المباشػػر عػػف االنفعػػاؿ بمػػا يتبػػ
االستجابات في تعاممو مع التالميذ في غرفة الدرس   ذلػؾ أف النضػج االنفعػالي مرتبػة إليصػؿ 

حة إلييػػا الكثيػػر مػػف النػػاس حتػػى مػػف نضػػجت أجسػػاميـ وعقػػوليـ   وىػػو شػػرط ضػػروري لمصػػ
  (15)النفسية 
 حسف المظير والشكؿ  ب1

 الثقة بالنفس واحتراميا  ب3

 القدرة عمى مواجيو المواقؼ المعقدة داعؿ وعارج الصؼ الدراسي ب ب4

 تنمية االنضباط الذاتي لمتالميذ  ب5

 احتراـ مشاعر وقدرات وحرية التالميذ  ب6

 أف يكوف قدوه في سموكو وشعصية  ب7

 أف يكوف ذا شعصية جذابة ومرحو  ب8

                                           
 ب 40(نفس المصدر السابؽ   ص 13)

 ب 21( نفس المصدر السابؽ   ص 14)
 ب 276  ص 2979  ص 2979ب راجح احمد )د(   أصوؿ عمـ النفس   دار المعارؼ   الظاىرة   6
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 لتعميـب: مجاؿ ا ب9

ويقصػد بػو اعػداد المعمػػـ ليكػوف مممػا بفػػرع مػف فػروع المعرفػة وىػػذا ال يػتـ اال فػي الكميػػات 
الجامعية   فالمعمـ ال يمكػف اف يػ دي دوره التعميمػي مػا لػـ يػتمكف مػف العمػـ الػذي سػيقـو 

 بتعميمو في المستقبؿ ب 
 تكويف وصقؿ شعصية المعمـ ليكوف قادرا عمى كؿ أداء ميامو التربوية 

وترجػػػع اىميتيػػػا لممعمػػػـ مػػػف عػػػالؿ قدرتػػػو عمػػػى حسػػػف االعتيػػػار مػػػف بػػػيف العناصػػػر الثقافيػػػة 
ليسػػتعدميا بصػػورة تػػ ثر فػػي الفػػرد حيػػث اف الحقػػائؽ تنتقػػى مػػف الثقافػػة وقدرتػػو عمػػى حػػؿ 

 المشكالت التي تعتري العممية التربوية ب 
 وتمكنو مف االلماـ بالموضوعات المتنوعة حتى يستطيع االجابة عنيا

 تمكف مف المادة العممية ال ب2
 القدرة عمى توصيؿ المعمومات والتعبير عمى أفكاره بأسموب واضح  ب1

 استعداـ النطؽ الحديثة في التعميـ  ب3

 ربط البيئة المحمية بالتعميـ  ب4

 مراعاة الفروؽ الفردية  ب5

ثارة التالميذ  ب6  جذب وا 

 القدرة عمى اعتيار األنشطة والوسائؿ التي تحقؽ أىداؼ المنيج ب ب7

 اؿ التقويـ والتطوير ج: مج
 استعداـ وسائؿ متعددة في التقويـ الموضوعي  ب2
 القدرة عمى صياغة أسئمة االمتحانات   ب1

 تحديد المستوى ألتحصيمي لمتالميذ ب3

 القدرة عمى النقد البناء  ب4

 القدرة عمى كتابو المالحظات في كراسة التمميذ  ب5

 د: مجاؿ العالقات اإلنسانية 
 والتدريس  طدارة المدرسية واألقساـ العممية في التعطيالتعاوف مع زمالء العمؿ واإل ب2
 المشاركة الفعالة في اجتماعات المدرسيف واإلدارة المدرسية  ب1

 القدرة عمى التفاىـ بأسموب فعاؿ مع أولياء األمور  ب3

 االستماع الجيد إلى اآلعريف  ب4

 المشاركة االيجابية في األنشطة المدرسية  ب5

 ذ: مجاؿ البيئة التربوية 
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 اه نحو اإلبداع في مينو التعميـ االتج ب2
 تنميو الشعور باالنتماء الحقيقي لممجتمع  ب1

 التطبيؽ النظري والعممي في التعميـ  ب3

 القدرة عمى إظيار الميؿ الحقيقي لمينو التعميـ  ب4

   : إعداد المعمـ وتأىيمو  رابعالمبحث ال
لتعمػيـ فػي بػرامج النشػاط لقد بدأنا منذ سنوات عديدة نحصد نتػائج الفصػؿ بػيف الثقافػة وا      

التربػػوي بالمػػدارس والجامعػػات مػػف عػػالؿ معرجػػات تعميمنػػا العػػاـ والجػػامعي   اذ أصػػبح لػػدينا 
عريجػػوف يحممػػوف مػػ ىالت جامعيػػة ومػػا بعػػد الجامعػػة فػػي معتمػػؼ التعصصػػات المينيػػة وىػػـ 

فشػؿ  بعيدوف عف الفيـ الواعي والفاعؿ لمجمؿ مجريات الحياة والمجتمع   وبدأنا نشػعر أوجػو
دارتيا باف لدينا فضاًل عف أمية القراءة والكتابػة  منجزات مشروعات التنمية وطرائؽ تعطيطيا وا 
  أمية الثقافة   الثقافة التي تشكؿ كؿ تفكيرنا وعيالنا وسػموكنا فػي أداة لنقػؿ السػموؾ ومصػدر 

ر لمطاقػػة لمتغييػػر واإلبػػداع والحريػػة وألحيػػاء فػػرص االبتكػػار فالثقافػػة بالنسػػبة لمجامعػػات مصػػد
دراؾ لمتنوع واعتراؼ بػو   وفػي ظػؿ األميػة الثقافيػة أصػبح لػدينا عػريج ال  واإللياـ والتفويض وا 
يممػػؾ القػػدرة الكافيػػة عمػػى التكيػػؼ وعمػػى ممارسػػة دوره االيجػػابي المنشػػود كعنصػػر تنمػػوي فػػي 
مجتمعػػو   أصػػبح يتػػوافر لمجتمعاتنػػا كػػؿ عػػاـ مجموعػػة مػػف المعتصػػيف فػػي الفػػروع المعتمفػػة 

مػػـو والميػػف يتميػػزوف بتعمػػؼ وعػػييـ الثقػػافي واالجتمػػاعي مػػف بيػػنيـ دفعػػات جديػػدة مػػف لمع
المعمميف تدعؿ حقؿ العمؿ التعميمي   لتعيد إنتاج نفس الممارسة المينية أحادية النظرة نفعيػة 

 الطابع لعممية التعميـ ب
اىير العريضػة نحف نطالػب أىػؿ العمػـ بنشػر الػوعي العممػي والػروح العمميػة بػيف الجمػ         

حتى يشيع التفكير العممػي وحتػى نمحػو تػدريجيًا األميػة العمميػة التػي ال تقػؿ عطػرًا عػف األميػة 
األبجديػػة وذلػػؾ بتبسػػيط العمػػـ ونشػػره فػػي إطػػار جػػذاب مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى اكبػػر عػػدد مػػف 

البنياف المواطنيف   كما نحف نعوؿ كثيرًا عمى التعميـ في إيجاد المواطف الصالح وتأميف سالمة 
نمػػاء االعتػػزاز بالشعصػػية وترسػػيخ االتجاىػػات وقػػيـ  االجتمػػاعي وتعزيػػز االنتمػػاء الػػوطني   وا 
االنتماء العربي واإلسالمي والقيـ اإلنسانية السامية   ولما كانت الجامعة فػي منظورنػا مدرسػة 

ة ونمػوذج لموطنية   لذا نطالب األساتذة بتعميؽ الصمػة مع الطػالب الذيف ينظػػروف إلػييـ كقػدو 
 يحتذي بو في التعرؼ عمى الطريؽ القويـ إلى عدمة الوطف وتعميؽ االنتماء إليو ب

فاف أردنا بالفعؿ القضاء عمى معضػمة ىػذه األعػداد مػف العػريجيف الػذيف ال تسػتوعبيـ         
سوؽ العمؿ فعمينػا أوال أف نحػدد حاجػة سػوؽ العمػؿ لػدينا بعنايػة فائقػة بحيػث تناسػب األعػداد 

قعة لطالبي الوظائؼ عػالؿ السػنوات القادمػة   ثػـ يػأتي دور التعمػيـ بشػقيو العػاـ والعػالي المتو 
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فيضع مف المنػاىج والتعصصػات مػا يتناسػؽ مػع حاجػة السػوؽ وعطػط التنميػة   بػالطبع فػاف 
ىػػذه العطػػة التنمويػػة الشػػاممة لػػف تسػػمح لجميػػع الطػػالب باالنتقػػاؿ أليػػًا مػػف مرحمػػة إلػػى أعػػرى 

وى الطالب التعميمي وقدرتو عمػى المواصػمة   ولكػف سػيكوف ذلػؾ ل جػدر بغض النظر عف مست
عف طريؽ النسبة المئوية والتقدير   فال ينتقؿ الطالب مف مرحمة إلى أعرى أال إذا حصػؿ عمػى 
نسػػبة معينػػة تمكنػػو مػػف ذلػػؾ   وفػػي نفػػس الوقػػت يجػػد عػػريج كػػؿ مرحمػػة ممػػف ال يسػػتطيعوف 

ة تقبمػو تناسػب قدراتػو العقميػة والعمميػة ثػـ تػ مف لػو عمػاًل االنتقاؿ الى المرحمة التي تمييا جيػ
 يناسب ما تعممو أو ما تدرب عميو ب

ومف ىنا ن كد أف المدرسة والكمية والجامعة ليست ىػي المبنػى والمػدرج والمعمػؿ فقػط          
إنما ىي م سسات بناء البشر   ورسالة أصحاب الفكر ىػي فػي النقػد بقػدر مػا ىػي فػي البنػاء 

طمع بوجو عػاص إلػى دور أسػاتذة الجامعػات فػي جامعاتنػا وكمياتنػا فػي بنػاء الطالػب عمميػًا ونت
ثراء روح االنتماء فػي نفػوس شػبابنا وتوجييػو إلػى العمػؿ االيجػابي البنػاء   لكػف مػا  وروحيًا وا 
ىي ر يتنا لكيفيػة إسػياـ الػتعمـ فػي بنػاء البشػر؟   إف التعمػيـ مسػ وؿ عػف تكػريس قػيـ العمػـ 

ر العممػػي لػػدى اإلنسػػاف بوجػػو عػػاـ   ذلػػؾ إف العمػػـ قيمػػة أساسػػية مػػف قػػيـ المجتمػػع والتفكيػػ
المعاصر كونػو دعامػة ثابتػة لمنيضػة وقيمػة لذاتػو والعمػـ المطمػوب ىػو العمػـ المقتػرف بػالعمؽ 
المصوف بالضػمير   الموظػؼ لعدمػة اإلنسػانية   كمػا أصػبح لزامػًا عمػى الم سسػات التعميميػة 

ف تػولي اىتمامػًا فائقػًا لترسػيخ التفكيػر العممػي وحريػة الفكػر والبحػث أكثر مف أي وقت مضى أ
العممػػي بحسػػباف أف التحػػديات التػػي تواجػػو الفػػرد والمجتمػػع تقتضػػي تشػػجيع التفكيػػر العممػػي 

 العالؽ بما يجعؿ اإلنساف أكثر قدرة عمى حؿ المشكالت التي تعترض طريقو ب
لتنميػػة سػػتكوف معرجػػات التعمػػيـ متناسػػقة مػػع بيػػذه الطريقػػة التػػي ربػػط بيػػا بػػيف التعمػػيـ وا    

متطمبات المرحمة القادمة وسيقضى عمى مشكمة ىذه األعداد مف العريجيف الذيف ال تستوعبيـ 
سػػوؽ العمػػؿ وذلػػؾ لعػػدـ الحاجػػة إلػػييـ بطريقػػة عمميػػة مدروسػػة   الف كػػؿ شػػاب سػػيجد عمػػاًل 

ائمػة التػي تنفػؽ سػنويًا عمػى طػالب يتناسب مع قدراتو العممية والعقمية أيضًا ستوفر األمواؿ الط
 وضعوا في أماكف ال تناسب قدراتيـ العممية لعدـ وجود البديؿب

يقـو مكتب التعميـ المعياري في بريطانيا عمػى ادارة البرنػامج االولػي لمتػدريب المدرسػي         
دانيا لممعمميف   ويقصد بالتدريب المدرسي   تدريب المعمميف عمى التػدريس داعػؿ المدرسػة ميػ

  عوضا عف تدريبيـ نظريػا فػي كميػات المعممػيف وكميػات التربيػة التػي قػد يغمػب عمػى برامجيػا 
الطابع النظري   وتقؿ فييا الممارسة الفعمية والتقػويـ الميػداني  لعمميػة التػدريس   ويعمػؿ فػي 
ة ىذا المكتب عدد مف حممػة الدراسػات العميػا الػدكتوراه فػي الغالػب ويحممػوف لقػب مفػتش جاللػ
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وال يشار عادة الحد مف المفتشيف بالػدكتور العتقػادىـ اف مفػتش جاللػة الممكػة  HMIالممكة 
 لقب اعمى مف االلقاب االعرى ب 

ويجػب اف ال نغفػػؿ اف النظػاـ الجديػػد فػػي اعػداد المعممػػيف فػػي بريطانيػا والػػذي بموجبػػو  
 فضػػال عػػف دارسيقػػـو المعممػػيف ذوي العبػػرة واالشػػراؼ عمػػى تػػدريب معممػػي المسػػتقبؿ فػػي المػػ

 (16)عمميـ االصمي نظير اجر اضافي ب 
منػػذ اكثػػر مػػف الػػؼ عػػاـ قػػاؿ سيسػػترو ) اف اعظػػـ ىبػػة تقػػدـ لممجتمػػع ىػػي فػػي تعمػػيـ  

ابنائػػو   وعمػػى ذلػػؾ فػػالمعمـ مػػا زاؿ يقػػدـ عدمػػة مينيػػة لمتالميػػذ مػػف عػػالؿ اكتسػػابيـ المعػػارؼ 
ة الصػػالحة واذا مػا قيػؿ بػاف مسػػتقبؿ والمثػؿ العميػا   واكسػابيـ ميػػارات التفكيػر الناقػد والمواطنػ

االمػة ومصػيرىا انمػا يكونػاف فػي الػديف أولئػؾ الػذيف يربػوف اجياليػا الناشػئة   فمػف يكػوف ذلػؾ 
القػوؿ بعيػدا عػف الصػحة ب اف لػـ يكػف مطابقػا ليػػا ب ومػف ىنػا مكانػة المعمػـ بػيف االمػـ مكانػػة 

تو الثقافػة العربيػة عبػر تاريعيػا رفيعة جدا   ولعؿ ارفع ما وصمت اليو ىذه المكانة ىي ما قرر 
تجاه المعمـ   فكانػت مكانػة المعمػـ فػي التػراث العربػي االسػالمي مكانػة تعبػر عػف عظػيـ تقػدير 

 االمة لممعمـ ب 
يمعب المعمـ دورا بالغ االىمية في عممية التعمـ والتعميـ ويتعدى دوره ذلؾ الػى العمميػة  

االجتماعيػػة   ومػػف ىنػػا تػػأتي اىميػػة المعمػػـ فػػي  التربويػػة كميػػا وبالتػػالي الػػى عمميػػات التنشػػئة
السػ اؿ لكػف   المجتمع ب وتبرز العناية بو وتقديره كإنسػاف وكمػواطف وكمينػي بالدرجػة األولػى 

الذي يتبادر الى الذىف بسرعة :ىؿ يحضى المعمـ بالتقدير واالحتراـ والرعاية واالعداد بالمقػدار 
يات التعمـ والتعميـ والتربية ؟ وبتعبير أعر ىؿ يعطي والنوعية التي يفرضيا دوره الميـ في عمم

المجتمػػع بم سسػػاتو المعتمفػػة الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية اىتمامػػا حقيقيػػا كافيػػا لممعمػػـ يتناسػػب 
واىميتو العظمى في المجتمع ؟ ىػؿ يتناسػب مقػدار اعترافنػا ونوعيػة تقػديرنا لممعمػـ مػع مقػدار 

يتمتػػع المعمػػـ بامتيػػازات معينػػة ماديػػة ومعنويػػة ونوعيػػة مسػػاىمتو وانجػػازه فػػي المجتمػػع ؟ ىػػؿ 
 17مكافأة لو عمى عممو العظيـ في بناء المجتمع وتقدمو ب

 : المعمـ الناجح والتحديات المعاصرة    عامسالمبحث ال
لما كانت ثروة األمـ تتحدد بالميارات التي يتمتع بيا عنصر العمؿ وبحسف التقدير في 

ة لػدى النػاس والمتمثمػة فػي تعمػيميـ   والتػي تعكػس التنميػة استعدامو   فاف القدرات المكتسػب

                                           
  
 بد المطيؼ بف حسيف )د(   نظـ التربية والتعميـ في العالـ   دار المسيرة لمنشر   عماف      عرج   ع 16
  ب407  ص1020  
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البشػػرية التػػي لػػف تكػػوف بصػػورتيا المشػػرقة دوف االىتمػػاـ بتطػػوير وتنميػػة نظػػـ وبػػرامج معمػػـ 
 البشر ب مف عالؿ اعادة النظر في فمسفة اعداده داعؿ الم سسات العاصة بذلؾ ب 

في المعرفة ىػو مصػدر ىػاـ لمثػروة والػدعؿ  وقد رأى شولتز اننا اذا كنا نعرؼ اف التقدـ المتنوع
  فػػاف معرفتنػػا اقػػؿ بوظػػائؼ المنظمػػات   التػػي ادركيػػا او سػػمعت وعمػػى رأسػػيا منظمػػات اعػػداد 
المعمـ عاصة اذا ما تأممنا مالحظة ) الفريد مرشاؿ( في اف المونة ىي اكثر ادوات االنتاج قػوة 

انو يشكؿ المصدر األوؿ لمبناء الحضاري   لذا نظر عمماء التنمية البشرية لمعمـ المعرفة عمى 
 واالجتماعي واالقتصادي لالمـ ب

ولقد اكد ابف عمدوف ذلؾ مف قبؿ بقولػو ) اف العمػـو انمػا تكثػر حيػث تعظػـ الحضػارة   
ألف تعميـ العمـ مف جممة النصائح التي تكثر في االمصار بكثرة الحضارة والترؼ   وىذا يتوقؼ 

زماف ومكاف وانو لكي يكػوف ىنػاؾ تعمػيـ جيػد البػد اف يكػوف ىنػاؾ  عمى سند العمـ والتعميـ في
 ب  (18) معمـ جيد (

ويقػػوؿ شػػيموف بيريػػز اف دواًل قريبػػة تكػػرس بنػػاء دوؿ اسػػالمية قويػػة باالعتمػػاد عمػػى  
ثروات طبيعية اال اف اسرائيؿ تكػرس قيػاـ دولػة فػي غيػاب تمػؾ الثػروات واالعتمػاد عمػى التعمػيـ 

 شرية بتنميتيا عف طريؽ اقامة التعميـ الجامعي لكؿ فتى وفتاة بواستثمار الثروة الب
ىذا ولما كاف معيار تقدـ األمـ يتحدد بمدى تقدميا فػي ميػداف العمػـو فػاف القػائـ عمػى  

بناء ذلؾ أي الحضارة والشيء ىو المعمػـ الػذي ينبغػي اف يعػاد النظػر فػي اعػداده داعػؿ اقسػاـ 
نقؿ مستعدمات العصر العممية التي تنشػأ وعاصػة مػف ىػـ العمـو لكميات التربية وىي تستطيع 

  في االعدادي والثانوي لعصوصية ىذه المراحؿ التعميمية لمواجية التحديات المعاصرة ب
اف بعػػض العػػادات واالفكػػار والقػػيـ االجتماعيػػة العاطئػػة فػػي المجتمػػع كانػػت مػػف بػػيف  

ى سػبيؿ المثػاؿ ال يػزاؿ ىنػاؾ اعتقػاد االسباب التي اوجدت مشكمة االمية وزادذتيػا تعقيػدا   فعمػ
عامػا  25لدى كثيريف بعدـ اىمية تعميـ الفتيػات ولػذلؾ اسػتفحمت االميػة بػيف االنػاث مػف سػف 

% ومػػا زاد االمػػر تفاقمػػا اف الػػبعض اسػػبغ عمػػى 5ب73الػػى  2980فػػاكثر حتػػى وصػػمت عػػاـ 
مى الرغـ مػف اف االسػالـ االعتقاد بعد ضرورة تعميـ االناث طابعا دينيا والبسو ثوبا اسالميا   ع

 19جعؿ العمـ فريضة عمى كؿ مسممة ومسممة   وىي دعوة صريحة لمتعمـ ب
اف التركيػز عمػػى تػدريب المعمػػـ ىػو اكثػػر مػػف التركيػز عمػػى اعػداده   ومفيػػـو التػػدريب  

يأعػػذ أسػػبقية عمػػى مفيػػـو التعمػػيـ النػػو ال فائػػدة مػػف اف يكػػوف المعمػػـ مممػػا بمادتػػو وبػػاالطر 

                                           
 ب 80  ص1008( كتش   محمد   فمسفة اعداد المعمـ في ضوء التحديات المعاصرة   مركز الكتاب لمنشر   القاىرة    18)
 
 ب95   ص 1009السموكية في التربية العربية   مصدر سابؽ  السورطي   زيد   )د(    19
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لتربية ولكنو غير قادر عمى التػأقمـ مػع البيئػة المدرسػية التػي يعمػؿ فػي إطارىػا   النظرية في ا
ويقع مفيـو التػدريب تحػديا كبيػرا أمػاـ معاىػد تػدريب المعممػيف وكميػات التربيػة   وىػو التحػدي 
الذي جعؿ بعض العمماء يذىبوف الى القوؿ باف وجود المعمـ في مدرسة مع مدير يفيـ طبيعػة 

قيػػة إدارة مجموعػػة المعممػػيف فػػي مدرسػػتو اجػػدى مػػف السػػنوات التػػي يقضػػييا عممػػو ويعػػرؼ الب
المعمـ في معاىد المعممػيف وال يعنػي ىػذا الػرأي عػدـ الحاجػة الػى ىػذه الم سسػات   وانمػا ىػو 
تنبيو الى ضرورة تطور المعاىد بادعاؿ مفاىيـ جديػدة لمتعمػيـ والتػدريب تراعػي التطػورات التػي 

 30بدأت تبرز حديثا ب
 ابرز المعوقات التي تعيؽ عمؿ المعمـ ىو حالة الغربة لالسباب االتية :مف  

 وجود ازمة في المعايير المطبقة في تعييف المعمميف وتقويـ ادائيـ ب -2
 تدني النظرة الى مينة التعميـ ب -1

 قصور نظاـ الترقيات ب -3

 ب وقوع المعمـ المبدع ضحية الساليب التقويـ التقميدية واساليب الضبط االجتماعي -4

 سمبية اتجاىات الطمبة نحو معممييـ ب -5

 قمة معنى معظـ ما درسو المعمموف في الجامعة ب -6

 عدـ اىمية كثير مما يدرسو المعمموف في حياة الطالب اليومية ب -7

 التفوؽ االكاديمي لممعمـ ال يقدـ وال ي عر ب -8

 كثيرًا ما تضيع جيود المعمـ سدى النو ال يقدر عمى استثارة الطالب ب -9

 مادية عمى القيـ السائدة بغمبة ال -20

 احساس المعمـ بالممؿ لتكرار ما يدرسو ب -22

 دعؿ المعمـ ال يعطيو احساسًا بالطمأنينة ب -21

 شعور المعمـ بأف مينتو فقدت معناىا ب      -23
لقد اصبح المعمـ يعاني الكثير مف سموؾ التالميذ غيػر المقبػوؿ تربويػا ممػا يػ دي الػى  

التالميذ   وتقود تمؾ الظاىرة التي برزت فػي السػنوات الػى قمة عطائو وادائو وانعفاض تحصيؿ 
 عدد مف االسباب منيا :

اىتػػزاز مكانػػة المعمػػـ وضػػعؼ النظػػرة االجتماعيػػة اليػػو مػػع ظيػػور وظػػائؼ اعػػرى ذات  -2
 مردود مالي اكثر 
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ضعؼ المتابعة االسرية لالبناء وبسبب انشغاؿ اولياء االمور باعماليـ العاصة   ممػا  -1
 بب (31)تأثير الرعاء في حياة االبناء ادى الى زيادة 

 توفر الوظائؼ الحكومية مف دوف النظر الى الم ىؿ العممي ب  -3

 استحالة فصؿ التمميذ المشاغب في المدرسة ب -4

 انتشار افالـ العنؼ عف طريؽ اشرطة الفديو وافالـ التمفزيوف ب  -5

افػراده فػي  جيؿ بعض المعمميف بسيوكولوجية المجتمع المحمي   وصعوبة التعامؿ مػع -6
31حالة وقوع مشكمة ب

 

مف ابرز التحػديات التػي تواجػو المعمػـ عػدـ كفايػة االبنيػة المدرسػية السػتيعاب الزيػادة  
المضطردة فػي اعػداد السػكاف   ونشػوء سػوؽ سػوداء لمتعمػيـ تتمثػؿ فػي الػدروس العصوصػية 

ية وابتعادىػا عػف وبروز ظاىرة الكتب العارجية والتي مف اىـ اسبابيا عدـ تطوير الكتب الدراس
 ب(33)المسارات الحديثة في الطباعة وجمود المحتوى 

يعد التعميـ العصوصي مف ابرز مظاىر التجارة في التربية العربية فيو مثاؿ حي عمػى  
النظر الى التعميـ كسمعة يقدميا البائع )المعمـ( الى المشتري )الطالب( واحيانًا يكوف ىـ المعمـ 

ا مػػف اجػػؿ المػػاؿ   ويضػػطر الطالػػب مقيػػورًا الػػى شػػراء بضػػاعة ىػػو تػػرويج بضػػاعتو وتسػػويقي
المعمـ العصوص   عمى الرغـ مف تردي نوعيتيا وتدني جودتيا   ولذلؾ وصؼ احػد التربػوييف 

 ب(34)العرب الدروس العصوصية بأنيا مرض مزمف تراكمت اسبابو   وتفاقمت اعراضو 
التعميمي الذي ال يستوجب ذلؾ المعمـ ال ينتيج سياسة التعميـ العصوصي لضيؽ افقو  

بينمػػا التدريسػػييف فػػي المراحػػؿ االعػػرى لػػدييـ قاعػػدة التػػدريس العصوصػػي التػػي تعػػود عمػػييـ 
بالمردود المالي وعاصة ضػمف سػقؼ االعتصاصػات العمميػة الميمػة التػي يمجػأ الييػا الطمبػة   

(35)  

  :أساليب المعمـ التربوية  ادسالمبحث الس 
طالؽ أثرت نوعية ا           لتعميـ القائـ في معظمو عمى التمقيف والعقاب وعدـ تغذية العقؿ وا 

العناف لمعياؿ وقمع روح الفكر النقدي في عدـ تعريج ثقؿ ممحوظ مػف مػواطنيف ليػـ شعصػية 

                                           
 ب 105-104  ص 1009( السورطي   يزيد عبيس )د(   السمطوية في التربية العربية   عالـ المعرفة   الكويت    32)

    1009يت  السورطي   زيد   )د(   السموكية في التربية العربية   عالـ المعرفة   الكو  31
 ب58ص   

المصدر   التعميـ العربي وتحديات المستقبؿ   بحث مسحوب مف االنترنيت   حسيف كامؿ بياء الديف   دار المعارؼ    ( 33)
   عرض مجدي محمد عيسى ب  2997القاىرة   

 ب 216( السورطي   زيد عيسى )د(   السمطوية في التربية العربية   عالـ المعرفة   الكويت   ص 34)
   مأعوذ مف االنترنيت ب 1022( الجنابي   فاروؽ حميد   المعمـ في العراؽ رسالة مقدسة ومينة انسانية    35)
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مستقمة قادرة عمى االعتيار وتحمؿ مس ولية ىذا االعتيػار   مػواطنيف يتمتعػوف بػروح المغػامرة 
والقػػدرة عمػى التفاعػػؿ العػػالؽ   أي إنيػا ببسػػاطة لػـ تعمػػؽ مواطنػػًا  ومبػادرة التجريػػب والتسػا ؿ

عمػػى اسػػتعداد لممارسػػة حقوقػػو الديمقراطيػػة والػػذود عنيػػا فػػي معتمػػؼ تنظيماتػػو وم سسػػاتو 
 المدنية والسياسةب  

اف اليدؼ األساسي مف العممية التربوية ىو عمػؽ إنسػاف ال يجيػد الحفػظ والتمقػي بقػدر مػا     
نقديًا حػرًا قػادرًا عمػى أف يواجػو العصػر وىػو يحمػؿ تراثػو وحضػارتو وقػادرًا عمػى  ينمى لديو فكراً 

التفاعؿ مع الحضػارات األعػرى   وبالتػالي قػادرًا عمػى بنػاء مركػب ثقػافي معاصػر يمكػف التػ لؼ 
بػيف مػا ىػو ماضػػي ومػا ىػو معاصػػر   وتػزداد صػعوبتو فػػي تحقيػؽ ىػذا اليػػدؼ فػي وجػو ذلػػؾ 

والمعرفػي   أف العمميػة التربويػة كانػت وال تػزاؿ  يبشػقيو التكنولػوج التطور اليائؿ الذي نشػيده
ىي السبيؿ الوحيد لالستفادة مف ىذا التطور الجديد مف اجؿ اإلفادة منيا نقديًا وتدعيـ ثقافتنػا 

 طار العولمة التي تواجينا بمعرفيا ضد أع
عيـ الديمقراطيػة وذلػؾ وفي ىذا السياؽ   فإننا ندعو م سسات التعميـ إلػى اإلسػياـ فػي تػد    

مػػف عػػالؿ تشػػجيع النشػػاط الثقػػافي والفكػػري الػػذي يصػػب فػػي عانػػة التأىيػػؿ الػػديمقراطي   إف 
والتنميػة يتطمػب منػا التوقػؼ عنػد  –سػواء العػاـ أو العػالي  –الحديث عف العالقػة بػيف التعمػيـ 

عاليػة فػي عطط التعمػيـ وعالقتيػا بحاجػات سػوؽ العمػؿ   فػاف أردنػا فعػاًل أف نحقػؽ مسػتويات 
مجاالت التنمية فعمينا أواًل أف نضع العطط التعميمية الطويمة المدى التي تناسب حاجات سػوؽ 
العمؿ ومتطمبات التنمية   ثـ تضع بعد ذلؾ مناىج تعميميػة متوافقػة مػع ىػذه العطػط مػف اجػؿ 

 تحقيقيا ب 
اعي  ومػع تحػوؿ يعتقد دوركيػايـ اف التسػمط ظػاىرة ثقافيػة اتػت مػع ريػاح التطػور االجتمػ     

المجتمعات االنسانية مف مجتمعات بسيطة الى مجتمعات مركبة  لقػد بػيف دوركيػايـ اف القػوى 
التربوية واالعالقية التي تمارس القسر عمى الفرد وتغتصب طبيعتو االنسانية تجعمو في الوقػت 

 نفسو عاشقًا ليا ومتيما بياب
ف فنحف مكرىػوف عمػى اتبػاع القواعػد التربويػة ويقوؿ دوركيايـ ) اننا نربي اطفالنا كما نريد نح

 ب (36)السائدة في اطار الوسط االجتماعي( 
اف المعمػػـ وحػػدة ىػػو الػػذي يممػػؾ المعمومػػات التػػي يممييػػا عمػػى الطػػالب ويطػػالبيـ بحفظيػػا     

وعمى الطالب اف يتمقوا ىذه المعمومات واف يستظيروىا دوف اعتراؼ او نقاش  وىػذا االسػموب 

                                           
  1000( وطفة  عمي اسعد   بنية السمطة واشكالية التسمط التربوي في الوطف العربي  مركز ابحاث الوحدة العربية   بيروت   36)

 ب251ص
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د صورة قبيحة جدًا لفعؿ تربػوي يجعػؿ مػف الطػالب اوعيػة فارغػة يتشػكؿ محتواىػا التمقيني يجس
    (37)عمى نحو قسري وفقًا لموائح واألنظمة القائمةب 

ال يقتصر دور المعمـ عمى التمقيف المحض   بؿ يرى في تالميػذه ممكػة الفيػـ والفطنػة  
ـ حػب التعػاوف واالعػوة الف   يعمميـ الحوار البنػاء   ويغػرس فػييـ المحبػة وينمػي فػي نفوسػي

الناشػػئة ىػػـ جسػػر االمػػة القػػوي   وامػػؿ الػػوطف فػػي الحاضػػر والمسػػتقبؿ   فػػالمعمـ النػػاجح ىػػو 
 القائد الرائد المتو   والرائد الصادؽ ال يكذب أىموب

ينظر الناس الى المعمـ نظػرة احتػراـ وتقػدير نظػرا لمػا يبذلػو مػف جيػد يشػكر عميػو فػي  
ـ والمعرفة وتيذيبيـ عمى مكاـر االعالؽ وفضائؿ االعماؿ   والمطمػوب سبيؿ تربية الناشئة العم

منو اف ي كد عمػى ىػذه المعػاني ونجاحػو فػي ىػذه االيػاـ واذا تحولػت نظػرة المعمػـ الػى المنفعػة 
المادية دوف االىتماـ بالتربية والتعميـ  فاف االثػر السػ  الناشػ  عمػى مينتػو االنسػانية يتعػدى 

 نعكس سمبا عمى العممية التربوية ب الى المجتمع برمتو وي
ونظػػرا لمػػرور المعمػػػـ االيجػػابي ومكانتػػو العميػػػا فػػي المجتمػػع فػػػاف اصػػحاب القػػرار مسػػػ ولوف 
ومكمفػوف لتػوفير الحيػػاة الكريمػة الماديػة والمعنويػػة حتػى يقبػؿ المعممػػوف عمػى االنتسػاب ليػػذه 

التفاعػػؿ والتفػػاني لمبنػػاء المينػػة بػػدال مػػف االبتعػػاد واالسػػتنكاؼ   ليػػزداد حػػرص المعمػػـ عمػػى 
 38والتنمية مف اجؿ نيضتو   الف رسالة المعمـ ىي العمود الفقري في كياف امتو ووطنو ب

اف اسموب العقاب ينشأ عنػو نزعػات معاكسػة كػالفرد واالنانيػة وتأكيػد النػا اكثػر مػف تأكيػد      
أكيػد الػذات وىػػدـ الػنحف   ونتيجػة لػذلؾ تتكػوف عنػد االفػراد فػي العفػاء حاجػة ماسػة مضػادة لت

 ب(39)غيرىا
تشػػير بعػػض االبحػػاث العمميػػة الػػى اف صػػمة السػػيطرة والعضػػوع بػػيف المعمػػـ والتالميػػذ  

ناجمػػة فػػي معظميػػا عػػف كػػوف المعمػػـ يقػػدـ نفسػػو وكأنػػو المصػػدر الوحيػػد لممعرفػػة ويمػػ  فػػراغ 
يعممػوف ب  التالميذ بتسميمو ودائع المعرفة جرعات حددت بعناية يمنحيا الذيف يعمموف لمذيف ال

يتحػدث )روجيػو كوزنيػو(  فػي مقػػاؿ لػو بعنػواف لقػاء بػيف المعمػػـ وتالمذتػو عػف عالقػة السػػمطة 
القائمػػة بػػيف المعمػػـ والتالميػػذ قػػائاًل ))منػػذ المقػػاء االوؿ البػػد لممعمػػـ ميمػػا كػػاف شػػأنو كفػػرد اف 

مذة ميما يحقؽ ذاتو واف يظير بمظير الرئيس   ويتوجب عميو اف يكوف رئيسًا باستمرار والتال

                                           
 38(نفس المصدر السابؽ   ص 37)

 ب 1008الدرىمي   مكانة المعمـ في المجتمع   مقاؿ مف االنترنيت    38
 ب164( نفس المصدر السابؽ   ص 39)
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كػػػاف شػػػأنيـ كػػػافراد البػػػد مػػػف اف يتقبمػػػوا انفسػػػيـ كمر وسػػػيف   ويتوجػػػب عمػػػييـ اف يكونػػػوا 
 ب(40)مر وسيف باستمرار 

اف المدرسة االبتدائية الجيدة تقود التالميذ وتوصميـ الى ما يصػموف مػف بعػد االنتيػاء  
ية االكاديمية يصؿ منيا   فيي تتيح الفرصة لتنمية المواىب بحيث اف مف يصمح لدراسة الثانو 

الييا في يسر   ومف ال تسمح لو مواىبو بيذا النوع مف الدراسة االكاديمية يوضع فػي مدرسػة 
تناسػػب اسػػتعداداتو العاصػػة   والمدرسػػة االبتدائيػػة تترفػػؽ بػػالمحروميف مػػف المواىػػب الالزمػػة 

باالحسػػاس  لمتابعػػة التعمػػيـ فػػال تجعميػػـ فػػي ضػػوء المقيػػاس التحصػػيمي الػػالـز لمثػػانوي مثقمػػيف
بالفشػػؿ الػػذي يعػػذبيـ طػػوؿ حيػػاتيـ المدرسػػية وربمػػا بعػػدىا   اف الغمطػػة االساسػػية فػػي ىػػذا 
الموضػػوع تكمػػف فػػي المبالغػػة فػػي التطمػػع الػػى المرحمػػة التاليػػة ومراعػػاة متطمباتيػػا والنظػػر الػػى 
التالميذ عمى انيـ جميعًا يتجيوف الى تحصػيؿ شػيء تتسػاوى اسػتعداداتيـ التحصػيمية   ومػف 

النظر الى غير القادريف منيـ عمى التحصػيؿ نظرتنػا الػى المقصػريف فػي حػيف اف مػا لػدييـ  ثـ
في اصالحو تمثؿ المرحمة االبتدائية الحد االدنػى مػف التربيػة والتعمػيـ   مف جوانب القصور امر

الػػػذي الغنػػػى عنػػػو لتييئػػػة االطفػػػاؿ ليكونػػػوا مػػػواطنيف مسػػػتفيديف قػػػادريف عمػػػى اف يضػػػطمعوا 
يعتطوا طريقيـ في الحياة العممية فػي البيئػة يعيشػوف  الفردية واالجتماعية   وافبمس ولياتيـ 

 .فييا
 عالصة البحث:

عػػداد المػػواردتكمػػف العالقػػة بػػيف  ب2 البشػػرية فػػي إرشػػاد األطفػػاؿ لطمػػب  المعمػػـ النػػاجح وا 
عػػدادىـ لمحيػػاة الكريمػػة اليادفػػة التػػي تمكػػنيـ مػػف التمتػػع بحيػػاتيـ الحػػرة  المعرفػػة وا 

عالؿ مواكبة روح العصر وتييئة األجياؿ لقبوؿ العصر   واستثمار طاقػات  الكريمة مف
اإلنساف باعتباره العنصر األساس في التنمية البشرية   وتربيتو معرفيػا وثقافيػا  وذلػؾ 

 الف الثقافة ضرورية لمواجية قير الحياة وتحديات العصرب
ة ومكانػػة مرموقػػة فػػي لقػػد تمتػػع المعمػػـ عبػػر التػػاريخ العربػػي اإلسػػالمي بمنزلػػة رفيعػػ ب1

المجتمع  لكف ىذه المنزلػة والمكانػة تػدىورت فػي العقػود األعيػرة السػيما فػي ثمانينػات 
وتسعينيات القرف الماضي بسبب ضعؼ االىتماـ بيذه الفئة الميمة في المجتمعب مما 

 انعكس سمبا عمى الوضع التعميمي ألبناء المجتمعب

                                           
( وطفو   عمي اسعد   بنية السمطة واشكالية التسمط التربوي في الوطف العربي   مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت    40)

 ب 280  ص 1000
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االنفعػػاؿ  واإلمكانػػات العمميػػة والمعرفيػػة إف مػػف سػػمات المعمػػـ النػػاجح االتػػزاف وعػػدـ  ب3
قامة عالقات ايجابية مع اآلعريف ب  وا 

إف إعػػداد المعمػػػـ وتأىيمػػو يتطمػػػب مػػف القػػػائميف عمػػى إعػػػداده مػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات  ب4
قامػػة دورات ال  المتعصصػػيف فػػي التربيػػة إتبػػاع طػػرؽ الحديثػػة فػػي طرائػػؽ التػػدريس وا 

 عيينو في المدارسبتقبيؿ تطويرية مكثفة لغرض تمكيف المعمـ 

إف التحديات المعاصرة تتطمب االىتماـ بالمعرفة ونشرىا عمى صعيد واسع   وىذا األمر  ب5
 أكده عمماء التربية واعتمدتو المجتمعات الغربية في تطورىا االجتماعيب

إف أساليب المعمـ التربوية الزالت قائمة فػي اغمبيػا عمػى الحفػظ والتمقػيف مػع اسػتعداـ  ب6
ي دوف اسػػتعداـ أسػػاليب اإلقنػػاع والموازنػػة بػػيف المػػيف والشػػدة إال بقػػدر التسػػمط التربػػو 

 محدودب
 :التوصيات

عػداده عمميػا فػي كميػات التربيػة األساسػية  ب2 ضرورة االىتماـ بالمعمـ مف عػالؿ تدريبػو وا 
قامػػػة الػػػدورات التدريبيػػػة المكثفػػػة قبػػػؿ تعيينػػػو فػػػي المػػػدارس  وفػػػي معاىػػػد المعممػػػيف وا 

 اد األجياؿ وتنشئتيـ يعتمد عمى نجاح العمـباالبتدائية ذلؾ الف إعد

ضرورة توفير المسػتمزمات التربويػة الالزمػة لمنيػوض بواقػع المعمػـ مػف بنػاء المػدارس  ب1
صالح المتضرر مف المدارس الحالية وتجييزىا بأحدث الوسائؿ التعميميةب  الحديثة وا 

ساسػػية ومعاىػػد إقامػػة دورات تدريبيػػة مكثفػػة لمطمبػػة المتعػػرجيف مػػف كميػػة التربيػػة األ ب3
 المعمميف قبؿ وبعد التعرج  وذلؾ لضماف نجاحيـ في مياميـ التربوية بعد تعيينيـب

ضرورة متابعة المعمميف في المػدارس مػف قبػؿ المشػرفيف والميتمػيف بػالتعميـ األسػاس  ب4
 وذلؾ لموقوؼ عمى مشاكميـ والصعوبات التي تعترض سبؿ نجاحيـ مف اجؿ تذليمياب

مسػػػ ولة عػػػف التعمػػػيـ األسػػػاس بتكػػػريـ المعممػػػيف المبػػػدعيف ضػػػرورة قيػػػاـ الجيػػػات ال ب5
والمتميػػزيف فػػي عطػػائيـ العممػػي والتربػػوي ومعاقبػػة المقصػػريف   وذلػػؾ إذا مػػا أعػػذنا 

 باالعتبار إف مس ولية المعمـ ميمة وعطيرة في المجتمعب

 المصادر العممية  
ة العربية   بيروت  بركات   حميـ )د(   المجتمع العربي المعاصر   مركز دراسات الوحد 

 ب404  ص1008

الحسف  احساف محمد )د(   والحسب   فاضؿ عباس )د(   الموارد البشرية   مديرية دار 
 ب7 ص2981الكتب   جامعة الموصؿ  
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رضا  محمد جواد / التربية والتبدؿ االجتماعي في الكويت والعميج العربي   وكالة   
 ب40  ص2975 الكويت   رالمطبوعات لمنش

ضا  محمد جواد / التربية والتبدؿ االجتماعي في الكويت والعميج العربي  مصدر سابؽ   ر  
 ب283ص

 ب 239نفس المصدر السابؽ   ص

http: www.Minshaw.com 

عبد المعطي   عبد الباسط )د(   واليواري   عادؿ معتار )د( عمـ االجتماع والتنمية   دار 
 ب 23 ص2987المعرفة الجامعية   إسكندرية   

 ب 103-102نفس المصدر السابؽ   ص 
 ب 122-120العارؼ   شعمو اسماعيؿ )د(   نظاـ التعميـ في العراؽ   مصدر سابؽ ب ص  
 2981الديوه جي   سعيد   التربية والتعميـ في اإلسالـ   مكتبة التراث العربي   الموصؿ     

 ب 41  ص

   دار الفكر ب 49ء األوؿ   صالغزالي   أبو حامد   أحياء عمـو الديف   الجز    

 ب  30مصدر سابؽ   ص 

 ب 203الديوه جي   سعيد   التربية والتعميـ في اإلسالـ   مكتبة التراث العربي   ص 

 ب 45الديوه جي   سعيد   التربية والتعميـ في اإلسالـ   مصدر سابؽ   س

ىاب   دار بو ابف سحنوف   محمد   كتاب أداب المعمميف   تحقيؽ حسف حسني عبد الو 
 ب 51  ص2985سالمة لمنشر   تونس  

  2990مزعؿ  جماؿ اسد ))  (( نظاـ التعميـ في العراؽ  دار الكتب لمنشر   الموصؿ  
 ب 40ص

 1002الوردي   عمي )د(  شعصية الفرد العراقي   منشورات   ال يوجد دار نشر  بغداد   
 ب65 -64ص

 ب123ؿ  الكويت  صرضا  محمد جواد )د(  منشورات ذات السالس

الكواكبي   عبد الرحمف   طبائع االستبداد ومصارع االستعباد  دار المدى لمنشر   بغداد 
 ب94  ص1004

مجازي   سناء نصر )د(  تنمية االبداع ورعاية المواىب لدى االطفاؿ   دار المسيرة   عماف   
 ب47-41  ص1009

   2993  دار الحكمة لمنشر   بغداد    العارؼ   شعمة اسماعيؿ   نظاـ التعميـ في العراؽ
 ب 103-102ص

 ب 40نفس المصدر السابؽ   ص
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 ب 21نفس المصدر السابؽ   ص
   2979  ص 2979راجح احمد )د(   أصوؿ عمـ النفس   دار المعارؼ   الظاىرة   

 ب 276ص

  
رة لمنشر   عرج   عبد المطيؼ بف حسيف )د(   نظـ التربية والتعميـ في العالـ   دار المسي 2

 عماف      
  ب407  ص1020  

http: www.Minshaw.com 

كتش   محمد   فمسفة اعداد المعمـ في ضوء التحديات المعاصرة   مركز الكتاب لمنشر   
 ب 80  ص1008القاىرة   

 
 ب95   ص 1009السورطي   زيد   )د(   السموكية في التربية العربية   مصدر سابؽ   2

 
1 http: www.Minshaw.com 

 

 1009السورطي   يزيد عبيس )د(   السمطوية في التربية العربية   عالـ المعرفة   الكويت   
 ب 105-104  ص

    1009السورطي   زيد   )د(   السموكية في التربية العربية   عالـ المعرفة   الكويت   2
 ب58ص   

االنترنيت   حسيف كامؿ المصدر   التعميـ العربي وتحديات المستقبؿ   بحث مسحوب مف 
   عرض مجدي محمد عيسى ب  2997بياء الديف   دار المعارؼ   القاىرة   

السورطي   زيد عيسى )د(   السمطوية في التربية العربية   عالـ المعرفة   الكويت    
 ب 216ص

  مأعوذ  1022الجنابي   فاروؽ حميد   المعمـ في العراؽ رسالة مقدسة ومينة انسانية   
 مف االنترنيت ب

وطفة  عمي اسعد   بنية السمطة واشكالية التسمط التربوي في الوطف العربي  مركز ابحاث 
 ب251  ص1000الوحدة العربية   بيروت  

 38نفس المصدر السابؽ   ص

 ب 1008الدرىمي   مكانة المعمـ في المجتمع   مقاؿ مف االنترنيت    2
 ب164نفس المصدر السابؽ   ص 

مي اسعد   بنية السمطة واشكالية التسمط التربوي في الوطف العربي   مركز دراسات وطفو   ع
 ب 280  ص 1000الوحدة العربية   بيروت   
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السورطي   يزيػد عبػيس )د(   السػمطوية فػي التربيػة العربيػة   عػالـ المعرفػة   الكويػت   
 ب 105-104  ص 1009

 
 
 


