   

تطوير معاي ﺮ إعداد معلم املستقبل ي ضوء أهداف ال ﺮبية
اإلسالمية
إعداد :
د  .خليل بن عبدﷲ الحدري
1436 / 1435ه

: 

* املعلم للحياة كالقلب للجسد  ،و ي الحديث الصحيح  ... ” :أال وإن ي الجسد مضغة إذا
صلحت صلح الجسد كله  ،وإذا فسدت فسد الجسد كله  ،أال و ي القلب ”

* و ي املجتمع عنصر مهم إذا صلح صلح املجتمع كله  ،وإذا فسد فسد املجتمع كله  ،أال وهو
املعلم .
* وقد اهتمت جميع دول العالم باملعلم ومعاي ﺮ إعدادﻩ اهتماما بالغا  ،أشار الباحث إ ى بعضها ي
عدد من دول العالم ع ى اختالف بيآ ا وديانا ا وفلسسفا ا ال ﺮبوية  ،ألن إعداد املعلم قاسم
مش ﺮك ب ن الجميع .
َ
القدح
* بيد أن للمعلم املسلم ي إعدادﻩ  -ع ﺮ الفلسفة ال ﺮبوية اإلسالمية بأهدافها العاملية -
املع ى ي ذلك  ،ح ن ُجعلت مكافأته والتحف ع ى وظيفته العظم أن يص ي عليه كل من ي
الكون وما فيه .
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من ھنا وجبت العناية بالمعلم خاصة حين نطلق عليه ) معلم المستقبل (
و ي هذا الصدد يفرق الباحث ب ن مصطلح ) املعلم ( ومصطلح ) معلم املستقبل ( ألن
مصطلح ) املعلم ( ي ف ﺮة سابقة كان يرتبط ببيئة بسيطة خالية من التحديات امل ﺮاكمة ،
واملتغ ﺮات املعقدة املتداخلة .
واملعلم املنعزل عن هذﻩ التغ ﺮات والتحديات سيجعل أثرﻩ العلم وال ﺮبوي والخلقي
محدودا أمام أجيال تعددت أمامها أوعية املعارف ومصادر املعلومات  ،وأصبحت تتلقى
املعارف من منابرها العاملية املختلفة  ،وبطرائق وتقنيات وفنيات سهلة وميسرة .
ولعل بعض تلك املعارف تدور حول ما يتحدث به املعلم ي املوقف التعليم  ،أو ما يقرأﻩ
الطالب ي املقرر الدراﺳ .
يضاف إ ى ذلك هذﻩ التحديات ال تواجه الطالب سواء كانت تحديات عقدية أو خلقية
أو اجتماعية أو فكرية أو إعالمية .

:  

أوﻻ  :ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﺮاﺣــﻞ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟــﱵ ﳚــﺐ أن ﲤــﺮ ــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻋــﺪاد ﻣﻌﻠــﻢ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺿــﻮء أﻫــﺪاف اﻟﱰﺑﻴــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴــﺎ  :وﺿــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟــﱵ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫــﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻋــﺪاد ﻣﻌﻠــﻢ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺿــﻮء أﻫــﺪاف
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜــﺎ  :ﺗﻘــﺪﱘ ﻓﻜــﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮﻳــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ ﺑﻠــﻮرة اﻟﺒﺤــﺚ وﲢﻮﻳﻠــﻪ ﻣــﻦ ﲝــﺚ ﻧﻈــﺮي إﱃ واﻗــﻊ
ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﱘ .

:  

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلي ي .
:  

برز م ا مصطلح املعاي ﺮ ال عرفت بأ ا  ":مجموعة من الشروط واألحكام املضبوطة
علميا ال تستخدم كقاعدة أو أساس للمقارنة أو الحكم ع ى النوعية أو الكمية دف
تحديد مواطن القوة لتعزيزها  ،وتشخيص مواطن الضعف لعالجها "

:  

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي :
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎرﻩ  :وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ :
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻓﻖ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻠﱯ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺎق
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ  :إﳝﺎﱐ  ،ﺧﻠﻘﻲ  ،ﻋﻠﻤﻲ  ،ﻋﻘﻠﻲ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ،ﺟﺴﻤﻲ  ،ﻧﻔﺴﻲ .
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﺪاد ) اﳉﺎﻣﻌﺎت ( واﻟﺪور اﳌﻨﻮط ﺑﺘﻠﻚ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳌﻬﺎرﻳﺔ .
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﲣﻔﺾ
اﳊﺼﺺ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻨﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮ ﻛﻞ ﲣﺼﺺ ﰲ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﱰﺑﻮي .

: 

ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﰲ :

•أن أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺒﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺿﻮء أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
•أن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳚﺐ أن ﳝﺮ ﲟﺮاﺣﻞ ﺛﻼث ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ .
•اﺗﻔﺎق ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وأن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷي ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺮﻫﻮن ﲝﺴﻦ إﻋﺪادﻩ .
•أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻠﻴﻢ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
وﻳﻨﻤﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ،وأن اﻹﻏﺮاق ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﳌﻌﺎرف ﻳﺸﺘﺖ اﻟﺬﻫﻦ وﻳﺴﺒﺐ اﻹﺣﺒﺎﻃﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ .
•أن ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻛﻞ ﲣﺼﺺ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻳﻘﻀﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﱪ ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف
رﻓﻊ ﻛﻔﺎﻳﺎ ﻢ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﳍﻮ – ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ  -ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﺠﺮ زاوﻳﺘﻪ اﳌﻬﻤﺔ .

: 

•اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﲟﻌــﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴــﺎر اﳌﻌﻠــﻢ وﺿــﺮورة ﺗﻜﺎﻣﻠﻬــﺎ ﰲ ﺿــﻮء ﺗﻘﻨــﲔ ﻋﻠﻤــﻲ دﻗﻴــﻖ ﻋﻠــﻰ أﻳــﺪي اﳌﺨﺘﺼــﲔ
،ﻛﻞ ﰲ ﳎﺎﻟﻪ .
•ﺿﺮورة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪادﻩ .
•اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﳋﱪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ ﺷـﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻹﻓـﺎدة ﰲ ﺿـﻮء أﻫـﺪاف
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
•ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﳌﻘــﺮرات اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﻟﻜﻠﻴــﺎت واﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺎت ﻟﺘﺴــﻬﻢ ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘــﺪرات اﻟﻌﻠﻴــﺎ
اﻟﻌﻘﻠﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤ ــﺘﻌﻠﻢ  ،وﻟﺘﺠﻨﻴ ــﺐ اﳌ ــﺘﻌﻠﻢ اﻹﻏ ـﺮاق ﰲ ﺟﺰﺋﻴ ــﺎت اﳌﻌ ــﺎرف اﻟ ــﱵ ﺗﻮﻟ ــﺪ ﰲ ﻧﻔ ــﻮس اﻟﻄ ــﻼب
اﻹﺣﺒﺎط واﻟﻨﻔﻮر .
•ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻓﻜــﺮة اﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ اﻟــﱵ اﻗﱰﺣﻬــﺎ اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﳌﺘﻠﻌﻘــﺔ ﺑﺘــﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠــﻢ ﻋﻠـﻰ رأس اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﺮﻓــﻊ ﻛﻔﺎﻳﺎﺗــﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ .

: 

•ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧـﻪ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ دراﺳـﺔ ﻛـﻞ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺮاﺣـﻞ اﻟـﺜﻼث اﻟـﱵ ذﻛﺮﻫـﺎ ﰲ ﳎـﺎل ﺻـﻨﺎﻋﺔ
اﳌﻌﻠﻢ  ،وﲣﺼﻴﺺ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﻤﻖ وﴰﻮل .
•ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻪ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺗﻨـﺎول ﻣﻌـﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻌﻠـﻢ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟـﱵ أﲨـﻞ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬـﺎ
ﺑــﺎﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟــﺪﻗﻴﻖ  ،وﺗﻮﺳــﻴﻊ ﳎــﺎﻻت اﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻴﻬــﺎ  ،ﻓــﺈن ﻛــﻞ ﻣﻌﻴــﺎر ﻳﺼــﻠﺢ ﻟﺒﺤــﺚ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﺴــﺘﻮﰲ ﺟﻮاﻧﺒــﻪ
وﻳﻌﻤﻖ رآﻩ .
•ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﺮح اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﻋــﻦ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠــﻢ واﳌﻘــﺮرات اﻟﺪراﺳــﻴﺔ أن ﻳــﺘﻢ ﲢﻮﻳــﻞ اﳌــﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳ ــﺔ إﱃ ﺻ ــﻨﻌﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴ ــﺔ ﻳﻜ ــﻮن دور اﳌﻌﻠ ــﻢ ﰲ اﳌﻮﻗ ــﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ــﻲ دور اﳌﻮﺟ ــﻪ واﳌﺮﺷ ــﺪ  ،ﻟﻴﻜ ــﻮن اﳉﻤﻴ ــﻊ
ﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ .
•ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﱰح اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻠــﻰ إﺧﻮاﻧــﻪ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ اﻟﺴــﻌﻲ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﻮﺿــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺆﺷ ـﺮات اﻹﺟﺮاﺋﻴــﺔ اﻟــﱵ
ﺗﻘﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﱵ ﺳﻠﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ  ..وﺣﻘـﻮق اﻟﻄﺒـﻊ ﳏﻔﻮﻇـﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣـﺚ
..

