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 :مقدمة

تحرص المجتمعات المعاصـرة    
على تطوير نظمها التعليمية وتحقيـق      
أعلى درجات الجـودة فـي المخـرج        
التعليمي وقد أصبحت قضـية جـودة       

لمعنيين بـالتعليم   التعليم موضع اهتمام ا   
على الصعيدين اإلقليمـي والعـالمي ،       
حيث يرى الكثيرون أن السبيل لمواجهة      
تحديات القرن الحادي والعشرين يتمثل     
في رفع جودة نوعية التعليم وتحسـين       

 .مخرجاته 
ونحن المسلمين على جانب كبير     
من التقصير في األخذ بأسباب اإلتقـان       

 في جميع جوانب عملنا بما فـي ذلـك        
التعليم ، على الرغم أننا أولى باالحتكام       
إلى مقاييس ومعايير الجودة التـي أكّـد        
عليها وحددها اإلسالم ، فنحن مطالبون      

 وأن  ،أن نتقن عبادتنا وأخالقنا وأعمالنـا     
، وإذا  حسن في أقوالنا وأفعالنا وأدائنـا     ن

كان الدين اإلسالمي بطبيعته منهاج حياة      
إننـا  شامل لجميع جوانـب الحيـاة ، ف       

مطالبون بإحسان هذا الدين كما جاء في       
ومْن َأْحسن ِدينًا ممْن    : " قوله عز وجل    

    ْحِسنم وههللا و هْجهو النسـاء ،   ( " َأْسلَم

 )١٢٥: آية 

اطع، أن التعليم   وقد ثبت بالدليل الق   
، هو الـذي أنـتج لنـا        اإلسالمي الجيد 

، نعمـت بهـا     حضارة سامقة متميـزة   
ــرية ل ــةالبش ــرون طويل ــت ق ، وحقق

ألصحابها ولغيرها من الشعوب التقـدم      
العلمي والحضاري ولوال الفساد السياسي     
وما ترتب عليه من ضـعف اقتصـادي        
وتوالي الغزوات والحروب من الخـارج      
إلى بالد المسلمين ، لما ضعف التعلـيم        
وفقد عناصـر جودتـه ولمـا وصـل         
المسلمون إلى هذا المستوى من التـردي       

طعيمـة  (. مجـاالت الحيـاة   في جميـع    

 )٢٠٥ : ٢٠٠٦وأخرون، 

،  التعليم الذي تنشده األمة اليوم     إن
هو الذي يجمع بين العلم والتكنولوجيـا       

א
א

א
אא 



 ٤

ـ     تعداد لحمـل   وحرارة اإليمـان واالس
، رسـالة العـدل     وتبليغ رسالة اإلسالم  

والحرية والمساواة والفضيلة وإنسـانية     
، ال بد   نسان، والجودة الشاملة للتعليم   اإل
ـ    أن ه ويكـون هـدفها      تتضمن هذا كل

 : ٢٠٠٦البيالوي ،   (. األصيل من التعليم  

١٨٧( 

وتشير نتائج الكثير من الدراسات     
 التي أجريـت فـي بـالد        -الميدانية  
 إلى تدنّي نوعيـة التعلـيم       –المسلمين  

ونمطيته ومن أبـرز مظـاهر ذلـك ،         
م فـي   ييبنيها التعل  ضعف القدرات التي  

التنميـة  تقريـر   (عقل وشخصية الطالب    

وكـان  ) ٦ ،   ٥ : ٢٠٠٢اإلنسانية العربية،   
مما دفع الـدول الناميـة ودول العـالم         

، ث لالهتمام بتحسين نوعية التعلـيم     الثال
الية النمط التعليمي   هو الشعور بعدم فع   

، مما أدى إلى تخلفها عـن       السائد فيها 
ركب التقدم والمدنيـة وإخفاقهـا فـي        
تحقيق التنمية المنشـودة، فـي حـين        

ابق الدول المتقدمـة إلـى تحسـين        تتس
التعليم سعياً لتحقيـق التفـوق وبلـوغ        

 : ١٩٩٦ ناصـر، ( الصدارة بين األمـم 

، وصحب ذلك جهـود عالميـة    )١٦٦
واسعة إلصالح التعليم وتنادت الدعوات     
في مختلف الـدول إلصـالح الـنظم        
التعليمية ، بحيث تستند العمليـة إلـى        

تقويم يكشف عن عناصر القوة والضعف      
 : ٢٠٠٢مصـطفى ،    (ي النظم المطبقـة     ف

٣٢. ( 

 :مفهوم الجودة 
اإلسالم عقيدة وشـريعة وأخالقـاً      

وكفلسفة للكون واإلنسان والحياة هو كمال      

الجودة واإلبداع ، ذلك أن اإلسالم دين اهللا        

بِديع السـماواِت واَألْرِض    " جلت حكمته   

 "ن فَيكُون وِإذَا قَضى َأْمراً فَِإنَّما يقُوُل لَه كُ      

 ).١١٧: البقرة، آية (

إن مفهوم الجودة حاضر في كـل       
تعاليم اإلسالم بكل مضامينه وهو يمثـل       
قيمة إسالمية وقد حث القـرآن الكـريم        
على الجودة الشاملة في كل األعمال التي       
يفترض أن يقوم بها اإلنسان ويفهم ذلك       

لَّْيس الِْبـر   : " من خالل قوله عز وجل      
ــِرِق َأن تُو ــَل الْمشْ كُْم ِقبــوه جــواْ و لُّ

والْمغِْرِب ولَـِكن الِْبر مْن آمـن ِباللّـِه        
ــاِب  ــِة والِْكتَ ــِر والْمآلِئكَ ــْوِم اآلِخ الْيو
والنَِّبيين وآتَى الْماَل علَـى حبـِه ذَِوي        
الْقُْربى والْيتَامى والْمساِكين واْبن السِبيِل  

لسآِئِلين وِفي الرقَاِب وَأقَـام الصـالةَ       وا
وآتَى الزكَـاةَ والْموفُـون ِبعْهـِدِهْم ِإذَا        
ــاء  ْأســي الْب ــاِبِرين ِف الصواْ وــد اهع
      الَّـِذين ْأِس ُأولَـِئكالْب ِحيناء وروالض

   تَّقُونالْم مه ُأولَـِئكقُوا ودالبقـرة ،   ( " ص

 ) .١٧٧: آية 



 ٥

وقد ارتبط مصطلح الجودة فـي      
ى ذات  اإلسالم بمفردات ومفاهيم أخـر    

 من بـاب    عالقة ، يتعرض لها الباحث    
االستجالء والتوضيح والمقارنة ، ولعل     
من أبرز هذه المصـطلحات اإلحسـان       
واإلتقان ، فالجودة في اللغـة أصـلها        

وهو أصل يدل على    ) ج و د  (االشتقاقي  
ابـن  ( . التسمح بالشيء وكثرة العطـاء    

 )٤٩٣ : ١ ، ج١٩٩١فارس ، 

 داًـاد الشيء جوده أي صار جيـوج

أتى بالجيد مـن القـول      : وأجاد  
اد فالن في عملـه     أج: والفعل ، ويقال    

 ،  ٢٠٠٣ابن منظور،   .(وأجود وجاد عمله  

 )٢٥٥ ، ٢٥٤ : ٢ج

ـ    وأجاد الشـيء جده تجويـداً   و
. واستجاده عده جيداً وجمع الجود جياد     

ــرازي،( ــد )٧٥ :ت.ب ال ــد ض ، والجي
  أي يجيد كثيراً    : جيد  الرديء ورجل م .

 )٤٠٤ ، ٤٠٣ : ٤الزبيدي، ج(
ِإذْ : " وجاء في محكم التنزيـل      

    اداِفنَاتُ الِْجيالص ِشيلَْيِه ِبالْعع ِرضع " 
  والجياد في اآلية السابقة    )٣١: ص، آية   (

بمعنى الجيدة في الجري والسريعة في      
طاء والرائعـة فـي     االنقياد وكثيرة الع  

 ،  ١٦١ : ٨ ، ج  ٢٠٠٢القرطبـي،   (الجمال  

أي صـار  : لفـرس  وجاد ا    ) .١٦٢

 ،  ٢٠٠٣ابـن منظـور،     .(رائعاً يجود جودةً  

 )١٣٦، ١٣٥ : ٣ج

ومن خالل العرض السابق لمعاني     
الجودة من ناحية لغويـة يتضـح أنهـا         
تتضمن األداء الجيد والعطـاء الواسـع       

 . لجمالالمستمر الذي يتصف بالروعة وا
 :مفهوم اإلتقان 

اإلتقان في اللغة من أتقن الشـيء       
أحكمه وإتقانه إحكامه ، فاإلتقان اإلحكام      

 ).٧٣ : ٣ ، ج٢٠٠٣ابن منظور ، (لألشياء 
ِكتَـاب  " : وجاء في محكم التنزيل   

ُأْحِكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ ِمن لَّدْن حِكـيٍم        
 )١: هود ، آية "(خَِبيٍر

حد مظاهر ومؤشـرات    فاإلتقان أ  
الحكمة في العمل ، والحكيم هو المـتقن        

، ) ٣٩٢ : ٢٠٠٢السـعدي ،    (لألمور  
ابـن  (ورجل تقن متقن لألشياء حـاذق       

 ).٧٣ : ٣ ، ج٢٠٠٣منظور ، 
واإلتقان بمعنى اإلحسان واإلحكام    

) ١٧ : ٧ ، ج  ٢٠٠٢القرطبي ،   (للشيء  
لَقَـْد خَلَقْنَـا    : " ، وجاء في قوله تعالى      

: التين ، آية     " (ن ِفي َأْحسِن تَقِْويمٍ   اِإلنسا
، ولفت ربنا سبحانه وتعالى انتبـاه       ) ٤

: عباده إلى إتقان صنعته في خلقه بقوله        
 "         كُلَّ شَـْيٍء ِإنَّـه اللَِّه الَِّذي َأتْقَن نْعص

  لُونا تَفْعِبم ٨٨: النمل ، آية     " (خَِبير ( ،
وبين رب العزة في كتابه الحكيم بعـض        



 ٦

ظاهر إبداعه وإتقانه في هذا الكـون       م
واَألْرض مدْدنَاها وَألْقَْينَا ِفيها    " الرحيب  

رواِسي وَأنبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ زْوٍج بِهيٍج       
ق  " ( تَْبِصرةً وِذكْرى ِلكُلِّ عْبٍد مِنيبٍ     *

 ) .٨-٧: ، اآليات 
ومن المؤشـرات الدالـة علـى       

مهارة كما جاء في    اإلتقان أداء الشيء ب   
الماهر بالقرآن مـع    "الحديث الشريف   

السفرة الكرام البـررة والـذي يقـرؤه        
". يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران      و
 )٥٤٩ : ١ت ، ج.مسلم ، ب(

يتضح مما تقدم أن اإلتقان مفهوم      
يتضمن إحكام الشيء وإحسـانه وأداء      

محجـوب ، شـبكة     (العمل بمهارة ويشير    

هناك عالقة  " لى أن    إ )٢٠٠٧اإلنترنت ،   
متداخلة بين اإلتقان واإلحسان غير أن      
اإلتقان عمل يتعلق بالمهـارات التـي       
يكتسبها اإلنسان فيمـا اإلحسـان قـوة        
داخلية تتربى في كيان المسلم وتتعلـق       
في ضميره وتترجم إلى مهارة يدوية ،       
فاإلحسان أشمل وأعم داللة من اإلتقان      

. 
ــول ، أن  وباإلجمــال يمكــن الق

جودة تعني إجادة العمل واإلتقان درجة      ال

عالية في الجـودة واإلحسـان مـرادف        

لإلتقان غير أن األخير أخص من حيـث        

الداللة لكونه يتضـمن حـذق الشـيء        

ـ والمهارة فـي أدا    ه وإحكامـه ويبقـى     ئ

اإلحسان هو األصل الذي ينبثق عنه فعل       

الصواب وجودة العمل وإتقانه ، بصـفته       

ة ومحفـزة لكـل     قيمة روحية إيمانية دافع   

 .عمل يحبه اهللا عز وجل ويرضاه 

مفهوم جـودة التعلـيم فـي التصـور         
 :اإلسالمي 

حث اإلسالم كما تبين سابقاً ، على       
إحسان العمل وتجويده وإتقانه ، وجـاء       

إن اهللا يحب العامل إذا  "  في حديثه
 : ١١ت ، ج  .العجلوني ، ب  (" عمل أن يتقن    

٢٨٥. ( 

ائـع  التربية هي عمل إنساني ر    و
ئـه،  ، ينبغي التماس الجودة في أدا     وملح

ـ   "والجودة في التعليم هي      ة عمليـة بنائي
أحمد ،  (" تهدف إلى تحسين المنتج النهائي    

١٧ : ٢٠٠٣. ( 

وعرفت الجودة في التعليم بأنهـا      
قدرة اإلدارة التعليمية فـي     " عبارة عن   

مستوياتها ومواقعها المختلفة علـى أداء      
نها من إعـداد    أعمالها بالدرجة التي تمك   

خريجين يمتلكون من المواصـفات مـا       
يمكنهم من تلبية احتياجات التنميـة فـي        
مجتمعهم طبقاً لما تم تحديده من أهداف       

الشافعي " (ومواصفات لهؤالء الخريجين    
 ) .٧٩ : ٢٠٠٣وزميله ، 



 ٧

 الجـودة   اتريفا تنوعت تع  ومهم
في التعليم ، إال أنها تضم ثالثة جوانب        

 Design(تصـميم  أساسية ، جـودة ال 

quality(      وتعني تحديـد المواصـفات 
والخصائص التي ينبغي أن تراعى في      
ــودة األداء   ــل ، وج ــيط للعم التخط

)Performance quality(  وتعني القيـام 
باألعمال وفق المعايير المحددة وجودة     

ــرج  ــي ) Output quality(المخ وتعن
الحصول على منتج تعليمي وخـدمات      

 والمواصـفات   وفق الخصائص تعليمية  
  )٩٣ : ٢٠٠٤عليمات، .(المتوقعة

وجــودة التعلــيم مــن منظــور 
ترجمة احتياجات  " إسالمي عبارة عن    

وتوقعــات المســتفيدين مــن العمليــة 
التعليمية إلى مجموعة خصائص محددة     
تكون أساساً فـي تصـميم الخـدمات        

أجـل   التعليمية وطريقة أداء العمل من    
ين ات وتوقعـات المسـتفيد    تلبية احتياج 

  اهللا وتحقيق رضي
 )٣ : ٢٠٠٧الخطيب ، . (وجل عز

ومن خالل التعريفـات السـابقة      
 :للجودة في التعليم يتضح ما يلي 

أن مفهوم الجودة في التعليم ، لـيس         -
حديثاً وإنما هو قديم ومسبوق من خالل       
حث اإلسالم على اإلحسان في العمـل       

 .وإتقانه 

تضمن مفهوم الجودة العملية التعليمية      -
ل عناصرها وتفاصيلها فـي صـورة       بك

مدخالت ومخرجات والغرض األسـاس     
منها تحسين المنتج من خـالل تـوفير        
اإلمكانات المتاحة وتوظيفها ضمن خطة     

 .مدروسة 
الحكم على جودة العمل ، واألداء يتم        -

 .في ضوء معايير محددة 
ارتباط الجودة بمتطلبات سوق العمل      -

 .واحتياجاته 
 وهو يسعى إلـى    –يتطلع الفرد المسلم     -

 –تحقيق الجودة العالية في المنتج التعليمي  

من خالل التزام    إلى إرضاء اهللا عز وجل    

ما أمر به وحث عليه وال يتعارض هـذا         

مع االستجابة الحتياجات وتوقعات سـوق      

العمل وتحقيق الفائدة والنفع للمسـلمين ،       

أحـب  " عمالً بالتوجيه النبوي الشـريف      

الطبرانـي ،   ( "م للناس الناس إلى اهللا أنفعه   

 ) .٤٥٣ : ١٢ ، ج١٩٨٣

 وفي ضوء ما سبق يعرف الكاتب     
عمليـة تسـتهدف    " جودة التعليم بأنهـا     

تحقيق منتج تعليمي عالي الجودة ، مـن        
خالل توفير المدخالت الالزمة والعمـل      
على تحسـينها بمـا يحقـق األهـداف         
المنشودة وفق معايير محـددة ، ويكفـل        

 ، ويكون الدافع    تلبية حاجات سوق العمل   



 ٨

األساس لذلك كلـه ، الحـرص علـى         
 " .إرضاء اهللا عز وجل 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام      
، أن تجويد التعليم وتحسينه بما يكفـل        

 ، عملية طموحة ومستمرة     تميز المنتج 
، ذلك أن الفرد المسلم مطلوب      ال تتوقف 

منه تسديد األعمال بصورة دائمة يحبها      
مـن خـالل   ذلك اهللا عز وجل ويتضح   

سدِّدوا وقاربوا  "التوجيه النبوي الشريف    
واعلموا أنه من يدخل أحـدكم عملـه        

وأن أحب األعمال أدومهـا وإن      الجنة  
  .)٢٣٧٣ : ٥، ج١٩٨٧البخاري، " (قل

 فالسداد كما جاء في الحديث
 الشريف السابق هو حقيقة االستقامة ،      
وهو يعني اإلصابة في جميع األقـوال       

، فالسداد إصـابة    لمقاصد  واألعمال وا 
، أن يصيب ما قـرب      السهم والمقاربة 

من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه       
ولكن بشرط أن يكون حريصاً ومصمماً      
على قصد السداد وإصـابة الغـرض       

النووي ،  (. فتكون مقاربته من غير عمد      

 )١٦٢ : ١١، ج١٩٦٨

 

 

 

 
 

محفزات جودة التعلـيم فـي التصـور        
 اإلسالمي؟

" بمحفزات جودة التعليم    نقصد هنا   
البواعث والدوافع التي تحـرك وتوجـه       
بقوة سلوك العاملين في سلك التعلـيم ،        
نحو تحسين وتجويد مـدخالت العمليـة       

 علـى درجـة     اًالتعليمية بما يحقق منتج   
ومن خـالل البحـث     " عالية من الجودة    

واالستقراء لآليات الكريمة واألحاديـث     
مين تم تحديد   النبوية وأقوال العلماء المسل   

 :أبرز هذه المحفزات على النحو التالي 
 :الحث على العمل الصالح  - أ

 حث القرآن الكريم في كثير من
آياته على العمل الصالح ومن ذلك قوله       

ومْن َأْحسن قَْولًا ممن دعا ِإلَـى       : "تعالى
، )٣٣: فصلت، آيـة    (" اللَِّه وعِمَل صاِلًحا  

 عـالى عبـاده   ورغب المولى سبحانه وت   

ة على العمل الصـالح     المؤمنين بالمداوم 
وبشِِّر الَّـِذين آمنُـواْ     : " لقوله عز وجل  

وعِملُواْ الصاِلحاِت َأن لَهْم جنَّاٍت تَْجِري      
  ارا اَألنْه٢٥: البقرة ، آيـة     ( " ِمن تَْحِته(  ، 

الح مع اقترانه   فالعمل الصالح طريق الف   
ما من تَاب وآمـن     فََأ" باإليمان والتوبة   

         ِمـن كُـونـى َأن يساِلًحا فَعِمَل صعو
فِْلِحين٦٧: القصص ، آية (" الْم(. 

ويحث القرآن الكريم على المبادرة     
إلى العمل األفضل ويقارن بينـه وبـين        



 ٩

" غيره من األعمال التي ال ترتقي إليه        
    ةَ الْمارِعمو اجةَ الْحلْتُْم ِسقَايعْسـِجِد  َأج

الْحراِم كَمْن آمن ِباللِّه والْيـْوِم اآلِخـِر        
        ِعنـد ونْستَوِبيِل اللِّه الَ يِفي س داهجو

        الظَّـاِلِمين ْهِدي الْقَْومالَ ي اللّهاللِّه و* 
الَِّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهـدواْ ِفـي       

ْم َأْعظَـم   سِبيِل اللِّه ِبَأْمواِلِهْم وَأنفُِسـهِ    
      ونالْفَـاِئز مه ُأْولَِئكاللِّه و ةً ِعندجرد " 

 ) .٢٠ ، ١٩: التوبة ، اآليتان (

 معياراً للعمل    وحدد الرسول 
الصالح وهو تحقيق النفـع لآلخـرين       

مـا   " ويتضح ذلك من خالل قوله      
من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً       
 فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمـة إال        

 : ٣ت ، ج  .ابن حنبل ، ب   (" كان له صدقة    

٢٢٨ (. 
فالعمل الصـالح فـي اإلسـالم       
يتصف بالشـمول والتنـوع وهـو ال        
يقتصر على جلب الخير النافع وإنمـا        
يتعداه إلى محاربـة الشـر الضـار ،         
والعمل الصالح يحتاج إلى إعداد وتربية      

. وتدريب على أدائه وتوفير مؤسساته      
 )١٩-١٦ : ١٩٩٦الكيالني ، (

والعمل الصالح كذلك ينبغـي أن      
يكون أخالقياً وناجحاً ، فإذا كان أخالقياً       
وغير ناجح ال يجلب منفعة وال يـدفع        
ضرراً وإذا كان ناجحاً وغير أخالقي ،       

ان فيه  فإنه يجلب ضرراً وإذا اجتمع االثن     
الكيالنـي ،   (. كان عمالً نافعاً غير ضار    

٤٩ : ١٩٨٨( 

مسيرة وقد لخص القرآن الكريم ،      
اإلنسان في حياته ومصيره في اآلخرة ،       
وجعل الربح والخسارة بناء على ثالثـة       
مقاييس ، هي اإليمان والعمل الصـالح       
والتواصي بالحق والصبر وجاء ذلك كله      

 ِإن  *والْعْصـِر   " مقترناً بالقسم بالوقت    
 ِإالَّ الَّـِذين آمنُـوا      *اِإلنسان لَِفي خُْسٍر    

 ِملُوا الصعقِّ     وـْوا ِبـالْحاصتَواِت واِلح
-١: العصر، اآليـات    ( " وتَواصْوا ِبالصْبرِ 

٣(. 
 إلـى معيـار     وأشار الرسول   

التفاضل بين الناس ، وبين أن أخيـرهم        
هو من يستثمر عمره الطويل في العمل       

خير الناس من طـال عمـره       " الحسن  
وحسن عمله وشر الناس من طال عمره       

 : ١ت ، ج  .لبـاني ، ب   األ(" وساء عملـه    

٥٦١. ( 

وحث القرآن الكريم على التسابق     
في األعمال الخيرة كما جاء في قوله عز        

وِلكُـلٍّ ِوْجهـةٌ هـو مولِّيهـا        : "وجل  
) ١٤٨: البقرة ، آية    " (فَاْستَِبقُواْ الْخَْيراتِ 

ووعد المولى سبحانه وتعالى السـباقين      
 " في الخير بالجنـة والمنزلـة العاليـة       

   اِبقُونالس اِبقُونالسو*   ونبقَرالْم ُأْولَِئك 



 ١٠

: الواقعة ، اآليـات     ( "  ِفي جنَّاِت النَِّعيمِ   *

١٢-١٠. ( 

 : الحث على اإلحسان في العمل -ب
أمر اهللا سبحانه وتعالى باإلحسان     

ِإن اللّـه يـْأمر ِبالْعـْدِل    : " في قولـه   
، وفي  ) ٩٠: النحل، آية    " (واِإلْحساِن

موضع آخر من كتابه العزيـز ، جـاء    
االقتران بين اإليمان والتقوى واإلحسان     
" الذي يحبه اهللا سبحانه وتعالى لعبـاده        

لَْيس علَـى الَّـِذين آمنُـواْ وعِملُـواْ         
الصاِلحاِت جنَاح ِفيما طَِعمـواْ ِإذَا مـا        

    ـاِلحِملُواْ الصعنُواْ وآماتَّقَواْ و   اِت ثُـم
       اللّـهنُواْ وَأْحساتَّقَواْ و نُواْ ثُمآماتَّقَواْ و

ْحِسِنينالْم ِحب٩٣: المائدة ، آية ( " ي. ( 

إن شمولية المـنهج اإلسـالمي      
وتغطيته لكل جوانب الحياة اإلنسانية ،      
واكبتها دعوة اإلسـالم اإلنسـان إلـى        
اإلحسان في كل عمل يقوم به وارتـبط        

بالنسبة لإلنسان بكيفيـة العمـل      الجزاء  
ِإنَّا جعلْنَا ما علَى اَألْرِض ِزينَةً      "واألداء  

الكهف، (" لَّها ِلنَْبلُوهْم َأيهْم َأْحسن عمالً    

، وجعل اهللا عز وجل االبـتالء       )٧: آية
واالختبار بالعمل غاية الحيـاة الـدنيا       

الَّـِذي خَلَـقَ    : " لقوله سبحانه وتعالى    
تَ والْحياةَ ِليْبلُوكُْم َأيكُـْم َأْحسـن       الْمْو
  .)٢: الملك ، آية ( " عملًا

وبين اهللا عز وجـل فـي قرآنـه         
الكريم ، أن أجر العمل الحسن ال يضيع        

ِإن الَِّذين آمنُوا وعِملُـوا     "عنده سبحانه   
        ـنْن َأْحسم َأْجر اِت ِإنَّا لَا نُِضيعاِلحالص

  .)٣٠: الكهف ، آية ( " عملًا
واإلسالم يحث علـى اإلحسـان      
واإلتقان في أداء العبادات ومن ذلك على       

ما مـن مسـلم     : "سبيل المثال قوله    
تحضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها     
وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة لما      
قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك        

 : ٣ ، ج  ١٩٩٣ابـن حبـان ،      (" الدهر كله   

قـارئ    ووجه الرسول المربي     )٣١٩

القرآن إلى تحسين صوته حيث جاء فـي        

زينوا القرآن بأصواتكم   " الحديث الشريف   

 ، ولمـا    )٧٤٩ : ٣ ، ج  ١٩٩٣ابن حبان ،    (" 

كان إحسان العمل من السلوكات األخالقية      

التي تدخل في إطار العبـادة بمفهومهـا        

الشامل ، الذي يتضمن العلم والتعليم فـإن        

م مطلوب منه أن يحسن تعليمه مبتغياً       المعل

: ١٩٩٦يـالجن ،    ( بذلك وجه اهللا عز وجل    

٣٨. ( 

 التأكيد على إتمام العمـل وإكمالـه        -ج
 :على أفضل وجه 

الدين في المفهوم اإلسالمي، نظام     
عام اتصف بالكمال والتمام وتنزه عـن       

الْيْوم َأكْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم وَأتْمْمـتُ   "النقص  



 ١١

" كُْم ِنْعمِتي ورِضيتُ لَكُم اِإلْسالَم ِدينًا     علَْي
  .)٣: المائدة ، آية (

وجاء على لسان نبي اهللا شـعيب       
عليه السالم مخاطباً موسى عليه السالم      
وطالباً منه إتمـام العمـل فـي المـدة          

قَـاَل ِإنِّـي    " المحددة مقابل أجر معلوم     
     ه ى اْبنَتَيِإْحد كَأْن ُأنِكح لَى  ُأِريداتَْيِن ع

َأن تَْأجرِني ثَماِني ِحجٍج فَـِإْن َأتْمْمـتَ        
عشًْرا فَِمْن ِعنِدك وما ُأِريـد َأْن َأشُـقَّ         
          ِمـن ِني ِإن شَـاء اللَّـهـتَِجدس لَْيكع

اِلِحينفإتمام ) ٢٧: القصص ، اآلية    ( " الص
 العمل من مظاهر الوفاء وقـد وصـف   

يم عليه السالم   سبحانه وتعالى نبيه إبراه   
: النجم، آية ( " وِإْبراِهيم الَِّذي وفَّى  " بقوله  

إن "وجاء في الهدي النبوي الشريف       )٣٧

ابن حنبل،  ( "من تمام الصالة إقامة الصف    

  .)٣٢٢: ٣ت، ج.ب
وإتمام العمل عملية بنائية تكاملية     
من حيث الجهـد المبـذول وتتصـف        
باالستمرار وبذل مزيد مـن المتابعـة       

 راجعة والنظر والتقيـيم وإن بـدا      المو
جمالها وحسنها للناظرين وعبر عن هذا      

مثلي في النبيـين كمثـل       : " قوله  
رجــل بنــى داراً فأحســنها وأكملهــا 
وأجملها وترك فيها موضع لبنـة لـم        
يضعها ، فجعل الناس يطوفون بالبنيان      

ويتعجبون منه ويقولون لو تـم موضـع        
  .)٥٨٦ : ٥ت ، ج.الترمذي ، ب(" هذه 

وإلخراج المنتج التعليمي على أتم     
وجه وأكمل صورة ، ال بد مـن تـوافر       
منظومة من القيم اإلسالمية لدى العاملين      
في حقل التعليم وهـي بـدورها باعثـة         
ومشجعة على ذلـك ، ويمكـن إجمـال         

 :أبرزها فيما يلي 
 :   إخالص العمل هللا عز وجل-١

يعرف اإلخالص بأنـه تصـفية      
ي ال يمازج العمل    العمل من كل شوب أ    

ما يشوبه من شوائب إرادات الـنفس ،        
كطلب المدح من الناس أو تعظـيمهم أو        
طلب أموالهم أو غير ذلك مـن العلـل         

ــوائب  ــة ، (والش  ، ٢٩٣ : ٢٠٠٣الجوزي

٢٩٤(.  
ويوجب اإلسالم على العامـل أن      
يخلص النية في العمل ويتقنه وينصح فيه       

تى خشية من اهللا تعالى ، ألنه يراقبه وح       
يكون العمل متقناً مـن وجهـة النظـر         
اإلسالمية ، ينبغي أن يتم علـى أكمـل         
وجه دون إهمال أو تقصـير أو تفـريط         

  .)١١٧ : ٢٠٠١عبيدات ، (
 فـي  عبـاده  وجل عز اهللا أمر وقد

الحكيم بـاإلخالص    كتابة من عدة مواضع

واألعمال ومن ذلك قوله عـز       في العبادة 

يْعبـدوا اللَّـه    وما ُأِمـروا ِإالَّ لِ    : " وجل  



 ١٢

  ينالد لَه خِْلِصين٥: البينـة ، آيـة      (  "م( ،
وفي موضع آخر يرغب القرآن الكريم      
" المؤمنين بإخالص العمل هللا عز وجل       

فَمن كَان يْرجو ِلقَاء ربِه فَلْيْعمْل عمالً       
 " صاِلًحا وال يشِْرْك ِبِعبادِة ربـِه َأحـًدا       

 ) .١١٠ : الكهف ، آية(

فالعمل المقبول لـه معيـاران ،       
أولهما أن يكـون خالصـاً لوجـه اهللا         
وثانيهما أن يكون صواباً ، فـإذا كـان         
العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبـل        
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصـاً لـم         

الجوزية (يقبل حتى يكون خالصاً صواباً      

 ،٢٩٢ : ٢٠٠٣(.  
إن من متطلبات اإلخالص فـي      

ه بصورة جيدة فاإلخالص    ءمل ، أدا  الع
هللا في العمل المهني ومراعاة الدقة في       
تنفيذه من أبرز أسرار نجاحه ، ومتـى        
صدر العمل عن نية صادقة وشـعور        
مخلص ، أدى إلى أن يدأب العامل على        
مواصلته دون سآمة أو ملـل وأفضـى       

 : ١٩٨٠البقري ،   (إلى رفع كفاية اإلنتاج     

هراً من مظاهر    ، ويعد اإلتقان مظ    )٤٥
اإلخالص في العمل وهو ال يقتصر في       

عمل دون آخر ، بل هـو        اإلسالم على 
مطلوب في كل عمل من أعمال الـدين        

 .)٤٠٣ : ١٩٩٧إبراهيم، ( والدنيا

ولما كان العلم عبادة ، فقـد لـزم         
إخالص النية فيه ، كشرط للقبول عنـد        
اهللا عز وجل ، كما أن اإلخالص باعث        

ه وتفاني المعلم في أدائ   تقان العمل   على إ 
: ١٩٨٩صـالح،   (لالرتقاء نحو األفضـل     

٣٠٩(. 
 مـن صـرف     وحذر الرسول   

مـن تعلـم    : "مقصد التعليم لغير اهللا بقوله    

علماً مما يبتغى به وجه اهللا ال يتعلمـه إال          

ليصيب به عرض الدنيا، لم يجد عـرف        

 : ٣ت، ج .أبـو داود ، ب    ( "الجنة يوم القيامة  

٣٢٣(.  
 أضحت الحاجة ماسة ،     وبناء عليه 

إلى إحياء مفهـوم التعبـد بـالعلم فـي          
" مؤسساتنا التعليمية بكل مراحلها ، ألن       

غياب روح التضحية من أجـل العلـوم        
والمعارف ، كان نتيجـة انحسـار روح        
التعبد بالعلم لخدمة عبـاد اهللا ودينـه ،         
وبذلك تخلف المسلمون اليوم في الناحية      

 )٢٧ : ١٩٩٩ن ، يالج(. العلمية والتقنية

 :  التزام األمانة في أداء األعمال -٢
: وصف اهللا عباده المؤمنين بقوله      

 "    وناعْهِدِهْم رعانَاِتِهْم وْم ِلَأمه الَِّذينو " 
 وجاء فـي التوجيـه      )٨: المؤمنون، آية   (

أدِّ األمانة إلـى مـن      " النبوي الشريف   
البيهقـي ،   (" ائتمنك وال تخن من خانـك       

ــول  )٧١ : ١ ، ج١٩٨٩ ــث الرس  ، وح



 ١٣

 على التناصـح فـي العلـم        المعلم  
: " وحذر مـن الخيانـة فيـه بقولـه          

تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في       
علمه ، أشد من خيانته في ماله وإن اهللا         

 ،  ١٩٨٣الطبراني ،   (". سائلكم يوم القيامة  

 )٢٧٠ : ١ج

أن إتمـام   ) ابن حجـر  (واعتبر  
 وجـه وأتـم     المعلم لعمله على أكمـل    

رجـب ،   (. صورة من األمانة العلميـة      

٢١٥ : ١٩٩٩( 

ومن متطلبات التزام خلق األمانة     
في أداء المعلم ، أن يبذل قصارى جهده        
في تعليم األجيال وفـق المواصـفات        
العلمية والخلقية وأن يكون صادقاً مـع       
غيره في قوله وعمله وعدم التهرب من       
إلقاء دروسه بأعـذار مصـطنعة وأن       

تثمر كل وقت مخصص للعطاء ، فال       يس
ــدروس أو  ــاعات ال ــن س يضــيع م
المحاضرات وكذلك االلتزام في تنفيـذ      

 الخاصة بتنظيم األمـور     النظم واللوائح 
 )٢٠ ، ١٩ : ١٩٩٦يالجن ، (. التعليمية

ــاه  استشــعار المســئولين-٣  تج
 : األعمال
أن العامـل الـذي      في شك من ما

قوم يستشعر معنى المسئولية في كل ما ي      

 التـزام  على به من عمل، نجده يحرص    

الدقة واإلجادة في أداء واجباته، وجاء في       

ولَْو شَاء اللّه لَجعلَكُْم ُأمـةً      "محكم التنزيل   

واِحدةً ولِكن يِضلُّ من يشَاء ويْهِدي مـن        

    لُونا كُنتُْم تَْعممع لَتُْسَألُنشَاء والنحل ،  ( "ي

ان محاسب عـن عملـه       فاإلنس )٩٣: آية  
  أخفاه فاهللا عـز     مأبداه للناظرين أ  أسواء 

" وجل مطلع على عمله وسيحاسبه عليه       
          ا ِفـي َأنفُِسـكُْم َأْو تُخْفُـوهواْ مِإن تُْبدو

اِسْبكُم ِبِه اللّهح٢٨٤: البقرة ، آية ( " ي(.  
وكل عامل في أي موقع تعليمي ،       

    : لقوله    عن رعيته  هو راٍع ومسئول  
أال كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته       " 
  .)١٤٥٩ : ٣ت ، ج.مسلم ، ب(" 

    سـأل عنهـا    ومن األمور التـي ي
اإلنسان يوم القيامة ، العلم الذي يحملـه        

لن تزول قـدما     " كما جاء في حديثه   
عبٍد يوم القيامة حتى يسأل عـن أربـع         

عن عمره فيما أفنـاه وعـن       : خصال  
 مـن أيـن     شبابه فيما أباله وعن مالـه     

ما أنفقه وعن علمه ماذا عمل      اكتسبه وفي 
 )٢٢٧ : ٣ت ، ج.األلباني، ب(. "به 
 توجيه المسلم إلى التماس العلـم       -د

 :النافع 
اإليمان بطبيعته يستلزم العلم النافع     
بشموله ، الذي يزيد اإلنسان صلة بـاهللا        
عز وجل ويمكنه من القيـام بواجبـات        

يهـا  خالفته في األرض وعمران الحياة ف  
  )١٢٢ : ١٩٨١النجار ، (. 



 ١٤

ومقياس العلم النافع ليس ذلك الذي      

نراه في الفلسفة البرجماتية، مركزاً على      

الناحية المادية في الحياة، وإنما هو العلم       

الذي يصب في مصلحة األمـة وإقامـة        

 )١٠١: ١٩٩٢علي، ( .الدين

 ربـه   وسأل الرسول المعلم    
سبحانه وتعالى االستزادة مـن العلـم       

 اللهـم انفعنـي بمـا علمتنـي       " النافع  
ابن (. "وعلمني ما ينفعني وزدني علماً      

 )٩٢ : ١ت ، ج.ماجة، ب

فالحديث السابق يفيـد أن علـى       
المسلم التماس العلم النـافع كمحتـوى       
وكذلك االنتفاع به كوظيفة في الحيـاة       
العملية مع طلبه الزيادة في هذا العلـم        
وفي ذلك توازن واضح بـين الكيـف        

كم فالحرص على النوع ال يضـيره       وال
 .االستزادة فيه 

وضمن معايير الجودة في العلـم      
) الشـافعي (أن ينفع صاحبه كما بـين       

ليس العلم ما حفـظ العلـم مـا         "بقوله  
 )٥٣١: ١٩٩٦أحمد، ("نفع

تعلمـوا  "وجاء في الهدي النبوي     
العلم وانتفعوا به وال تتعلموه لتتجملـوا       

 )١١٦  :١ ، ج١٩٨٦الدارمي، (" . به
ويرغب اهللا عز وجـل عبـاده       
بالسعي إلى األفضل واألرقى في شئون      
الحياة كلها حيث جـاء فـي الحـديث         

إن اهللا تعالى كريم يحب الكرم      " الشريف  
جواد يحب الجود ، يحب معالي األمور       

 ،  )١٩: ت  .القرشي ، ب  (" ويكره سفاسفها   
ويحذر المولى سبحانه وتعالى من تـرك       

قَـاَل  " بـاألدنى   ما فيه خيـر واألخـذ       
      خَْير وَأْدنَى ِبالَِّذي ه والَِّذي ه َأتَْستَْبِدلُون 

  .)٦١: البقرة ، آية (" 
وقد استعاذ رسولنا الكريم عليـه      
الصالة والسالم من كل علم ال نفع فيـه         

اللهم إنـي   : وال فائدة كما جاء في قوله       
أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن نفٍس ال         

فـع بـه ودعـوة ال       تشبع وعلـم ال ينت    
 : ٥ت ، ج  .الترمـذي ، ب   (" يستجاب لهـا    

٢٩. ( 

أن مـن   ) ابن سحنون (وقد اعتبر   
معايير العلم النـافع ، اقترانـه بالعمـل         

من لـم   : " ويتضح ذلك من خالل قوله      
يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بـل يضـره         
وإنما العلم نور يضعه اهللا تعـالى فـي         

ه ، وإن   نور اهللا قلب   القلوب فإذا عمل به   
 قلبه  الدنيا أعمى حبها  لم يعمل به وأحب     

المنظمة العربية للتربيـة    ( "ولم ينوره العلم    

 )٢٣٠ : ١، ج١٩٨٩والثقافة والفنون، 

 علـى تعلـيم     وشجع الرسول   
معلم الخيـر   : " الناس ما فيه خير بقوله      

يستغفر له كل شيء حتى الحيتـان فـي         
 .) ١١٠ : ١ ، ج١٩٨٦الدارمي ، (" البحار 



 ١٥

 )٢٧٣ : ١٩٨٣العاملي ،   (ويوصي  
طالب العلم بأن يعتني بتحصيل الكتـب       
المحتاج إليها في العلوم النافعة ما أمكن       

 وإال فبإجارة أو إعارة     ،بكتابة أو شراء  
 ما تـدرب    اً وكثير ،ألنها آلة التحصيل  

 .بها األفاضل في األزمان السابقة 
 تدني نوعية التعليم المعاصر في      -هـ

 :ين بالد المسلم
من قواعد المنهج اإلسالمي فـي      
تربية العقل على االهتمام بالكيف قبـل       
الكم ، فليست الكثرة بالضرورة دلـيالً       
على القـوة واألصـالة ، فـالكيف أو         
النوعية مقدمة على الكم غير المجـدي       

كَم من ِفَئٍة   " وقد جاء في محكم التنزيل      
 اللِّه واللّـه    قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً ِبِإذْنِ    

 اِبِرينالص ع٢٤٩: البقرة ، آيـة     ( " م(  ، 
 مما أصاب األمة    وقد حذر الرسول    

اليوم من تداعي األمم عليها ، إذ لم تجِد         
الكثرة الغثائية في مواجهة التحديات إذ      
العبرة بالنوع ال بالكم ، ممـا يعطـي         
مؤشراً على تدني مسـتوى المخـرج       

عى عليكم األمم   يوشك أن تدا  " التعليمي  
من كل أفقْ كما تداعى األكلـة علـى         

يا رسول اهللا أمن قلة بنا      : قصعتها قلنا   
أنتم يؤمئٍذ كثيـر ولكـن      : يومئٍذ ؟ قال    

تكونون غثاء كغثاء السـيل ، ينتـزع        
المهابة من قلوب عدوكم ويجعـل فـي        

وما الـوهن ؟    : قلنا  : قلوبكم الوهن قال    
ابن (" حب الحياة وكراهية الموت     : قال  

 ) .٢٧٨ : ٥ت ، ج.حنبل ، ب

ومع تزايد الطلـب علـى التعلـيم        

المدرسي في بالد المسلمين ، دون إدراج       

نوعية التعليم المقدم في عداد األولويـات       

واتباع أساليب بالية في التدريس تقوم على       

 االســتظهار واالعتمــاد علــى معلمــين

عن التكيف مع أسـاليب الـتعلم        عاجزين

 العمل التعاوني وحـل     الحديثة قائمة على  

 عقبة كبرى أمام    المشكالت، كل ذلك شكل   

التعليم ذلك الكنز المكنون     (توفير تعلم أفضل  

 ،١٧٠ : ١٩٩٦( 
يم في البالد العربيـة     لقد شهد التعل  

، انتشار مؤسسـات تعليميـة      واإلسالمية
كثيرة في مختلف مراحل التعليم ، ممـا        
أدى إلى وفرة في عددها وفي المقابـل        

 مسـتويات الطلبـة العلميـة       انخفضت
والفكرية ولذا اتجهت المنظمات التربوية     

اظ على مستوى التعليم وتحسين     نحو الحف 
 )٧٥ : ١٩٩١مدني ، (. ه تينوع

وترتب على مـا سـبق سـلبيات        
التعليم في بالد المسلمين ، عجز النظـام        
التعليمي عن إخراج المبدعين وغيـاب      
 عقلية التخطيط والنقد والمراجعة وهـذا     

يعني أن العطب قد أصاب أجهزة العملية       
 ،  )٥٦ : ١٩٩٢حسـنة ،    (التعليمية برمتها   



 ١٦

 )٧٥-٧٣ : ١٩٩٥حســنة ، (وقــد انتقــد 
التعليم في بالد المسـلمين مـن        مناهج

حيث كونها ربت الحواس علـى الـذّل        
وروضت النفوس على الهزيمة النفسية     

 .وتقبل المنكر 
وفي ضوء ما سـبق ، ينبغـي        

ر فـي األنظمـة التعليميـة       إعادة النظ 
المعمول بها فـي بـالد المسـلمين ،         
فالعيوب التي تجسدت فيها تمثل دافعـاً       
قوياً لمراجعتها ، فالتقـدم والعمـران       
واالزدهار ، ال يتأتى من خالل مناهج       

 علـى   –تعليمية بالية ، وهذا ما دفـع        
 أمريكا إلـى مراجعـة      –سبيل المثال   

لـروس  مناهجها التعليمية بعدما أحرز ا    
السبق العلمي عندما نجحوا في إطـالق      
صاروخهم األول في الفضاء الخارجي     

أعقب ذلك اتساع حملـة     ) ١٩٥٧(سنة  
النقد للتعلـيم األمريكـي مـن حيـث         
األهداف والمحتوى واألساليب وحـدث     
بالفعل تغيير في مناهج التعليم ، كـان        
ســبباً فــي تحقيــق الســبق العلمــي 
ا والتكنولــوجي ألمريكــا فــي عالمنــ

 )٢٥-١٩ : ١٩٨٥الشيباني ، (. المعاصر 

ــد   -و ــالم للتجدي ــجيع اإلس  تش
  :والتطوير

من القواعد المقررة ، أن اإلسالم      
دين كل زمان ومكان ، وحاجات الناس       

تختلف باختالف ظروف العصر الـذي      
ر فـي   ي وهذا يقتضي إحداث تغي    ،نعيش

النظم لتناسب هذه الظـروف المتباينـة       
  ) .١٦٥ : ١٩٦٧شلبي ، (

ويقصد بالتجديد والتطـوير هنـا      
إحداث مجموعة من التغيرات في نظـام       
تعليمي معين بقصد زيـادة فعاليتـه أو        
جعله أكثر اسـتجابة لحاجـات الفـرد        

  .)١٨٥ : ١٩٩٣راشد ، (والمجتمع 
ومن األسـباب المشـجعة علـى       
التجديد والتطوير في النظام التعليمـي ،       
 االنفجار المعرفي والتقـدم التكنولـوجي     

الهائل في عصرنا الحالي ، إضافة إلـى        
قصور المناهج التعليمية والرغبـة فـي       
ــات   ــات واالتجاه ــراف الحاج استش

 ١٩٩٣راشد ،   (المستقبلية للفرد والمجتمع    

إن محتوى التعليم ينبغـي أن       . )١٩٠: 
يتجدد ويتغير ليتناسـب مـع ظـروف        
العصر حتى يكون مجدياً وقـد أوصـى        

" عنه بقوله   بذلك اإلمام علي رضي اهللا      
علموا أوالدكم غير ما علمتم فإنهم خلقوا       

 : ١٩٨٥الكيالنـي ،    (" لزمان غير زمانكم    

٤٨(.  
إن تجديد العملية التعليمية وإحداث     
تغيرات فيها ، تأتي من منطلق التحسين       
والتفعيل واإلصالح ، وقد جاء االقتران      
في كتـاب اهللا العزيـز بـين اإليمـان          



 ١٧

ـ       :ه تعـالى  والصالح كما جاء في قول
وَأْصلَح فَالَ خَْوفٌ علَْيِهْم والَ      آمن فَمْن"

 نُونْحزْم يوجـاء  . )٤٨: األنعام، آية (" ه
ِإْن "على لسان نبي اهللا هود عليه السالم        

هـود،  (" ُأِريد ِإالَّ اِإلْصالَح ما اْسـتَطَْعتُ     

، وحفز المولى سبحانه وتعالى     )٨٨: آية
ا الَ نُِضيع َأْجر    ِإنَّ: "على اإلصالح بقوله  

ْصِلِحين١٧٠: األعراف، آية(" الْم(.  
إن عملية إصالح التعلـيم فـي       
المنهج اإلسالمي تسـير علـى هـدى        
وبصيرة وتأخذ باألسباب مـع التوكـل       
على اهللا عز وجل وسـؤاله التوفيـق         

 الـذي   الرسول   والسداد اقتداء بفعل  
كان يستعين باهللا عز وجـل فـي كـل      

يا حـي   "على ذلك دعاؤه     ودلل   ،أموره
يا قيوم برحمتك أستغيث أصـلح لـي        
شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفـة        

 ) .٤٧٦: ١ ، ج١٩٨٩البيهقي، (" عين

وحتى تسـير عمليـة تحسـين       
مفردات وعناصر النظام التعليمي ال بد      
من توعية جميع األطـراف والجهـات       
المعنية بأهمية التغيير نحـو األفضـل       

ة وحماس بما يشكل    وتقبل ذلك عن قناع   
حافزاً لالنطالق القـوي نحـو التميـز        
وتوفير المناخ المالئم والمساعد علـى      
اإلبداع وتحقيق أعلى درجات اإلتقـان      

 .والجودة 

ات التجديـد   ولعل من أبرز مقوم   
، تشـجيع اإلسـالم     في العملية التعليمية  

ألهل العلم واالختصاص على االجتهـاد      
إظهار من خالل إعمال العقل والتأصل و     

 ،الرأي بمـا يخـدم المصـلحة العامـة        
استحداث الجديد  واإلسالم إذ يشجع على     

، يشـترط فيـه أال      في حياة المسـلمين   
 وقـد   ،يتعارض مع األصول اإلسالمية   

مـن  " جاء في التوجيه النبوي الشريف      
سن في اإلسالم سنة حسنة فعمـل بهـا         

، ده، كتبت له مثل أجر من عمل بهـا        بع
 ومن سـن    ئاً شي وال ينقص من أجورهم   

،  اإلسالم سنة سيئة فعمل بهـا بعـده        في
ل بهـا وال    كتبت عليه مثل وزر من عم     

ت ،  .مسلم ، ب  (" ينقص من أوزارهم شيئاً   

  .)٢٢٦ : ٤ج
وإذا كان التجديد حافزاً على تحسين      

وتجويد العملية التعليمية ، فـإن االنفتـاح        

على الخبرات النافعة من أبرز مداخلـه ،        

 النبوية المطهـرة علـى      وقد حثت السنة  

تلمس مواطن الحكمـة عنـد اآلخـرين        

والنظر فيما عندهم لتحقيق الفائدة المرجوة      

الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهـو       " 

 : ٢ت ، ج  .ابـن ماجـة ، ب     ( "أحق بهـا    

 : ١ ، ج  ١٩٦٨زادة ،   (، وقد دعـا      )١٣٩٥

 المسلمين إلى االنفتاح علـى ثقافـة        )١٧٧

تصار على نتاج   وفكر اآلخرين وعدم االق   
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العقول اإلسالمية ، واعتبر بعض العلماء      

المسلمين الرحلة سـبباً رئيسـاً لتناقـل        

الخبرات واتصال الشـعوب واكتشـاف      

الجديد وكسـب العلـوم وتعلـم طـرق         

وأساليب التدريس المختلفة ، مما يـؤدي       

شمس الـدين،   ( "إلى إتقان العلوم وفهمها     

 ) .١٩٣ : ١ ، ج١٩٨٦

 بتنظيم منهاج   )أبو حنيفة (ونصح  
يجعل المتعلم مطلعاً علـى مسـتجدات       
العصر من حيث الفكر والثقافة، بحيث      
يساعده على مجابهة التحـديات التـي       

ووجـه  . )٩٠: ١٩٨٥الكيالني،  (. تواجهه
المتعلم إلى االستفادة مـن     ) الزرنوجي(

الشيوخ الذين حصلت لـديهم الخبـرة       
والتجربة وذلك من خـالل المشـاهدة       

  .)٤٠ : ١٩٩٠الوحيدي ، (والمخالطة 
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الحمد هللا الذي بين لعباده أحكـام       
الحالل والحرام والصالة والسالم على     
من وضـح للنـاس طرائـق الهـدى         
والضالل وعلى آله وأصحابه والتابعين     
ممن التزموا حدود اهللا، و تبـين هـذه         
المقالة وجهة نظر اإلسـالم فـي أهـم     
ــا  ــة التــي أنتجته الوســائل اإلعالمي

: حـديث الحضارة المادية في العصر ال    
من حاسوب وفاكس وإنترنت و تلفـاز       
ومذياع وسينما ومسرح، واإلسـالم ال      
يقــف مكتــوف األيــدي تجــاه هــذه 
المخترعات الحديثة، وال يمكنه بحـال      
من األحوال أن يتجاهـل وجودهـا أو        
يغض الطرف عنها، بل ال بد أن يحكم        
بحكمه لها أو عليها، وال بد أن يعـرف         

فيها حتى المسلم موقف اإلسالم والشرع     
يكون على بينة وهدى فيما يدع، وفيما       

 . يأخذ
  -:نها سالح ذو حدين إ_ ١

 مما ال شك فيه أن هذه الوسـائل       
 اإلعالمية الحديثة من مـذياع وتلفـاز      

 هي من أرقي الخ... ومسرح وسينما 

א.. א
א

א א א א  א

ما وصل إليه العلم في العصر الحاضر،       
بل من أعظم ما أنتجته الحضارة المادية       
في القرن العشرين، ولكنهـا سـالح ذو        

تستعمل للخير، وتستعمل للشـر     : حدين
وال يختلــف اثنــان أن هــذه الوســائل 
المذكورة إن استخدمت في الخير، ونشر      
العلم وتثبيت العقيدة اإلسالمية، وتـدعيم      

فاضلة، وربط الجيل المسـلم     األخالق ال 
بأمجاده وتاريخه، وتوجيه األمة إلى مـا       
يصلحها في أمور دينها ودنياها، وتربية      
األبناء إلى ما يقودهم نحو العز و المجد،        
ال يختلف اثنان في جـواز اسـتعمالها        

، واالستماع إليها   اواالستفادة منها واقتنائه  
أما إذا استعملت ألجل ترسـيخ الفسـاد        

اف، ونشر الميوعة واالنحـالل،     واالنحر
 وتحويل الجيل الحاضر من صغار

  وكبار وشباب وشابات إلى مبادئ غير

אאאא
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 إســالمية، وأخــالق غيــر إســالمية 
فال يشـك   ... وتوجيهات غير إسالمية    

عاقل يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر بـإثم         
استعمالها ووزر من ينظر أو يسـتمع       

 . إليها
نما ولو تتبعنا برامج التلفاز والسي    

والمسرح بشكل خاص والبالد العربيـة      

بشكل عام لوجدنا أن أكثر هذه البرامج       

ترمى إلى هدم الشرف وإشاعة الزنـا       

وتشجع علـى السـفور واالخـتالط،       

واإلباحية والمفاسد االجتماعية وقليـل     

من هذه البرامج ما يهدف إلى العلـم ،         

ويوجه إلى الخير، ويدعو إلى الفضيلة،      

اً، وأخر سيئاً، بـل     فخلطوا عمال صالح  

السيئ هو الغالب، واإلثم هو الظـاهر،       

والشر هو الطاغي، وال حوله وال قـوة        

 .إال باهللا

 -:تلفازأضرار ال

لماذا : قد يسأل سائل هنا، فيقول    

تبدأ بذكر األخطـار واألضـرار قبـل     

صلي "النافع وصالح اآلثار، مع أن نبينا       

قد أمرنا بالتبشير وعدم    " اهللا عليه وسلم  

؟ والجـواب   " تنفير وبشر وال تنفـر      ال

هو أن التلفاز بواقعـه الحـالي       : عليه  

يغلب فيه الشر والضرر، بحيث يمكـن       

: " القول إنه شر كله ، وقد قـال تعـالي         

قل فيهمـا   : يسألونك عن الخمر والميسر   

إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من       

 " .نفعهما

فألن اإلثم المترتب على التعامـل      

مر والميسر إثم كبير، أكبر مـن       مع الخ 

المنافع المرجوة من االتجار به فقد قـدم        

ذكر اإلثم والضرر على المنفعـة فـي        

النص، وكان هذا النص خطـوة أولـى        

على طريق تحريم الخمـر والميسـر،       

ونحن إذ نسرد هنا ما فتحه اهللا علينا من         

بيان لألضرار الناجمة أو التي قد تـنجم        

حب أن نـذكر أن     عند استعمال التلفاز ن   

هذه األضرار، وإن تفاوت تأثرها مـن       

فرد ألخر، فال يسـتطيع أن يـدعى أي         

إنسان أن بمقدوره أن ينجو منها كلها إال        

أن يكون معصوما، كما نحب أن نـذكر        

أننا قد جمعنا هذه األخطار واألضـرار       

على غير ترتيب معين ينتظمها والـذي       

يجمع بينها هو أنهـا جميعـاً أخطـار         

، ومن هذه األضرار واألخطار     وأضرار

  -:التي استطعنا حصرها فيما يلي 

 -:قتل الوقت، وإضاعة العمر -١

إن الوقت هو الحيـاة، وإن كـل        

تمضي من عمر اإلنسان ال تعود،       دقيقه
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فإذا لم يغتنمها في عمـل الصـالحات،        

والبعد عن اللهـو والمنكـرات، فإننـا        

نضّيع العمر فيما ال فائدة منه مرجـوة        

 ال رصيد من ورائه في اآلخرة،       أو فيما 

ويعتبر وباالً على اإلنسـان، وخسـارة       

كبيرة لمستقبله الباقي في اآلخـرة، وإذا    

فإنه " كان قيل قديماً إن الوقت من ذهب      

مع زيادة تكاليف الحياة وتعقيداتها التي      

تستنزف منا الجهد والوقت نستطيع أن      

، وهـو   "الوقت يورانيـوم  "نقول اليوم   

قي وأغلى مـن الـذهب،      معدن نادر ان  

وعجبي على مسلم يعلم أنه مالق ربـه        

قريباً وسيسأله عن عمره فيمـا أفنـاه،        

وعن شبابه فيما أباله، كيف ال يغتنم كل        

لحظة من لحظات العمر متاحة إلرضاء      

ربه وخالقه ورازقه، ولـو يعلـم هـذا         

المسكين أن الساعات التي يفنيها مـن       

فـي   قد تكون سـبباً      زعمره أمام التلفا  

نزول لعنة اهللا عليه والمالئكة بسبب ما       

يكون فيها من المنكر، لراجـع نفسـه        

طويالً ولبكي على ما فرط في جنب اهللا        

 " بكاء مراً طويال وهللا در من قال 

الواجبات أكثر من األوقـات، فعـاون       

 ".غيرك على االنتفاع بوقته

واجبات   إشغال الفرد واألمة عن أداء     -

 -:مهمة

ـ   -٢ رد واألمـة عـن أداء       إشغال الف

  -:واجبات مهمة

ــات  وفــي طليعــة هــذه الواجب

الصلوات المكتوبـات، وبخاصـة فـي       

الجماعة، واالنشـغال عـن ذكـر اهللا،        

والتفكر في ملكه وعظمته ومخلوقاتـه،      

ومما يشغل عنـه التلفـاز أيضـاً أداء         

الواجبات لكيال تضيع منه بعض الفقرات      

أو الحلقات من أي برنامج أو مسلسـل        

ا بلغت تفاهة هذا البرنامج أو ذلـك        مهم

 . المسلسل

هذا بالنسبة للفـرد أمـا بالنسـبة        

لألمة، فقد الحظت فـي بعـض الـبالد         

العربية، أنها تستعمل التلفاز في بعـض       

المراكز المهمـة، كمراكـز الشـرطة       

وحرس الحدود، مما يتطلب منها متابعة      

فائقة ودقة بالغة، ومراقبة شديدة لكل ما       

ا، لكن وجود التلفاز في     يجري من حوله  

هذه األماكن وغيرها يحول دون تحقيـق    

أغراضها على الوجه الذي يخدم أهداف      

 . األمة

 اإلســهام فــي تقطيــع األواصــر -٣

 -:والعالقات بين الناس
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 ويحدث هـذا بسـبب اسـتغناء       

األفراد والعائالت بالتلفـاز وبرامجـه      

والتي تأخذ عليهم ألبابهم وأوقاتهم عـن       

، فتقل الزيارات بيـنهم     بعضهم البعض 

وقد تنعدم، مما يكون له األثر السيئ في        

تفكيك أوصال األمة وتمزيق وحـدتها،      

وواقع حالنا اليوم، يمكن أن يصفه هذا       

 .البيت ال بن زيدون
א  א

 زرع بذور الشـك بـين النـاس،         -٤

 -:ونزع الثقة فيما بينهم

وذلك عند مشاهدة نوع خـاص      

من األفالم كمسلسل الذئاب مثالً، والذي      

يصور أن حياة الناس قد انقلبـت إلـى         

حياة ملؤها التحاسد والتباغض والتنافس     

وسوء الظن والتربص والتآمر، علـى      

درجه انعدمت معهـا معـاني األخـوة        

والحب والثقة والمودة والتراحم، وهـذا      

ين اليـأس   مما يلقي في نفوس المشاهد    

من الناس ومن المجتمع، بحيث يشـك       

كل فرد في األمة في اآلخرين جميعـاً،        

وهذا النوع من األفالم يسـهم إسـهاماً        

مباشراً وخطيراً في تقطيـع أوصـال       

 ! األمة ، فتغدو كحبات عقد منفرط

ــاذة  -٥ ــات الش ــالق البيئ ــل أخ  نق

  -: مجتمعناإلىوالمنحرفة 

 بتقليد    حيث إن اإلنسان مولع بفطرته

غيره، وحيث إن المقلد يعطـي فرصـة        

الظهور الملون والمزركش، والمزخرف    

في التلفاز، وبصورة محببة جذابة للنفس      

البشرية، فإن ما يجري مـن تغيـرات        

وبسرعة متزايدة عنـد     أخالقية اجتماعية 

الناس سببه المباشر هـو التلفـاز فهـو         

المسئول األول عن نقل أخالق وعادات      

الممثلـين والممـثالت    ومشاكل بيئـات    

المنحرفة والشاذة إلى بيئات المشـاهدين      

مما تتعلمـه   : النظيفة الطاهرة، ومن ذلك   

ــاهالت    ــغيرات والج ــات الص الفتي

المراهقات من أساليب الخديعة والكـذب      

والمكر مع أهلهن، عندما يحاولن تقليـد       

الممثالت باللقاء المحرم بالشباب، األمر     

لفسـاد،  الذي يؤدي إلى  وقوعهن فـي ا       

وما ينجم عنه من تلويث لسمعة العائالت       

النظيفة الطاهرة، فوق ما سـتجنيه مـن        

 . عذاب اآلخرة

  -: تعليم الناس اختالط الجنسين-٦

مما هو محرم شرعاً ، وخطـره       

بائن لكل ذي بصـيرة،اختالط الرجـال       

بالنساء فما اختلط رجل بامرأة إال كـان        
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الشــيطان ثالثهمــا يحرضــهما علــى 

ويزين لهما تلبية الشهوة، هـذه     الفاحشة  

 هي سنن

 ن الخلق والفطرة مهما كابر المكـابرو     

 .أو عاند المعاندون 

  اإلسهام بشكل مباشر في هبوط -٧

 مستوي التحصيل لطلبة المدارس 

 -:والمعاهد والجامعات

فعلى الرغم من الوسائل الكثيرة     

واإلمكانات الهائلة التي توفرت ألبنـاء      

 أننا نالحظ تراجعـاً     الجيل الحالي، إال  

مذهالً في مسـتوي التحصـيل لـديهم        

مقارنة باألجيال السابقة ويشكل التلفـاز      

عامالً مهما وأساسا في عـدم تنظـيم        

الوقت الدراسي للطالـب، إذ إن العـدد        

الكبير من السـاعات التـي يحتاجهـا        

الطالب في البحث والمطالعـة وحـل       

ــات   ــة وأداء الواجب ــات البيتي التعيين

 ينفقه بل يضيعه الطالب أمـام       الدراسية

البرامج المغرية التي يعرضها التلفـاز،    

وال يشعر بما فاته من أمور دراسته إال        

بعد فوات األوان، فيندم على تفريطـه       

هذا، حيث ال ينفع الندم ومـن خـالل         

خبرتي في تدريس طلبة الجامعة وجدت      

أن أهم عاملين يشغالن الطالـب عـن        

اطفته ووقته  التحصيل الجاد، ويمتصان ع   

التلفاز والجنس اآلخـر؛ إذا كـان       : هما

الطالب يقضي ّجل وقته أمام التلفاز فـي     

والتفكيـر فـي     البيت، وفي االخـتالط     

الجنس اآلخر في الجامعة، فكيف يدرس      

 مثل هذا الطالب؟ 

 وعـدم   المنكرات التعود على رؤية     -٨

  -:إنكارها 

 إن من أوجب واجبات المسلم أن      

حت سمعه أو بصره من     ينكر ما يجري ت   

منكر سواء بيده أو لسانه، أو بقلبه وذلك        

أضعف اإليمان، فالذي يجلـس لرؤيـة       

المنكرات مختاراً ال يكون ُمِنكـراً لهـا        

حتى في القلب أصالً ومما يؤسف له، أن        

كثيراً من أهل التقى والصالح، فضـالً       

عن غيرهم، قـد اسـتمرؤوا الجلـوس        

مج والمكوث ساعات وساعات، ومع برا    

تعج بـالمنكرات فأصـبحت أسـماعهم       

وأبصارهم، دون أدنى إنكار لها، ولـو       

بإغالق التلفاز، حتـى آل حـالهم إلـى         

 :  وصف الشاعر

א  א

מ

سيئة وهابطـة   أخالقية  فرض نماذج   -٩

 :على الناس
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ويمثل ذلـك بعـض الـدعايات       

رٍة شـاذة وهابطـة، ال      المفاجئة بصـو  

تحترم عقل المشاهد وال الذوق اإلنساني      

في ذاكرة اإلنسـان ممـا ال يسـتطيع         

التخلص منه حتى بعـد مضـي فتـرة         

 !!طويلة من عمره

 -: إشاعة الفساد بين الناس-١٠

 وذلك لكثرة األفالم التي تعرض

 الفاحشة، وبطريقة خبيثة لجـر     

الناس إلى الحديث عنها، أو تقليدها وقد       

نهوا عن ذلك كله، وال داعي لضـرب        

 . األمثال، فهي أكثر من أن تحصى

  تحول التلفاز إلى مصدر وحيـد      -١١

 -: الثقافة عند األمة لتلقي

نظراً الزدياد تعقيـدات الحيـاة،      

ونظراً إلقبال الناس المتزايد على الدنيا      

ومتاعها وكمالياتها، فإنهم يبذلون جهوداً     

لى أكبر  ضخمة أثناء النهار للحصول ع    

قدر ممكن من المادة يمكنهم من تحقيق       

رغباتهم، ويستغرق هذا األمـر جـل       

وقتهم، بحيث لم يعد عند أحد اليوم، إال        

فئة قليلة من الناس أي وقـت لـتالوة         

القرآن أو المطالعة في الكتب المفيدة أو       

المجالت أو الجرائد، إال بقدر ما يوفر       

له أّياً من جوانب المطالعة مـن ربـح         

وهذه المشكلة أو هذا العامل فـي       . ديما

حياة اإلنسان المعاصـر، إضـافة إلـى        

عوامل أخرى جعلت من التلفاز الحـل        

البديل والوحيد الذي يتلقى منـه الفـرد        

ثقافته سواء أناسبها أم لم يناسب، أغثـة        

كانت هذه الثقافة أم سمينة إضافة إلـى        

 اعتبار التلفاز جهازاً للترويح والتسـلية     

 المتواصل  طويلة من العمل   بعد ساعات 

 .أثناء النهار

  -:أخطار الفيديو المدمرة 

إن أخطر األخطار التـي جلبهـا       

التلفاز وجرها وراءه للناس هـو هـذا        

والذي " بالفيديو"الجهاز الصغير المسمى    

انتشر استعماله بين كل أفراد المجتمـع       

وبالطريقة التي يستخدم فيها اآلن سيكون      

 الناس إلى ويالت    له آثار مدمرة وسيجر   

 . رهيبة

إن نوعية األفالم الجنسية التي بتداولها      *

مستعملو الفيديو تجعل مـن مشـاهدها       

حيواناً في صوره اإلنسان، وتقلب أخالقة      

إلى أخالق شرسة رهيبـة ال يرضـاها        

الحيوان لنفسه، وقد بلـغ منتجـو هـذه         

األفالم من يهود أمريكا وأوروبـا، مـن        
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 لـم يقتصـر     القذارة والوحشية، بحيث  

عملهم على عرض العمليات الجنسـية      

الطبيعية، وتوقف األمر عند هذا الحـد       

لهان األمر، بل تعـداه إلـى عـرض         

الشذوذ الجنسي التقليـدي مـن لـواط        

وسحاق، وأنواع أخرى مـن الشـذوذ       

شتت أنواعاً جديدة من األمراض الفتاكة      

المدمرة والتي يقـف األطبـاء اليـوم        

 فقـد أخـذت     إزاءها وقفة حائرة، لـذا    

جهات ومؤسسات كثيرة فـي الغـرب       

تنادي بوقف هذا الزحف الرهيب على       

 . األخالق واألجسام

هذا النوع من أخالق الجـنس أخـذ        *

يسلب عقول الشباب الصغار والكبـار      

على حد سواء، بحيث لم يعـد يخجـل         

أحدهم من فعل الفاحشة والشـذوذ فـي    

أمة وأخته ألن الذي يشاهد فلماً واحـداً        

ه األفالم يصبح عابداً للشهوات،     من هذ 

مجنوناً بها، بحيث ال يميز بين زوجـة        

كما يبدو احتمال صالحه    !! وأم، وأخت 

 !! مستحيالً حتى يموت 

أصبح هذا النوع مـن األفـالم ومـا         *

يتعلق به من فضائح يستغل، وبشـكل       

بشع، البتـزازات اجتماعيـة وماديـة       

 .وحتى سياسية

 األفالم  إن الجري وراء هذا النوع من     * 

الجنسية، وبخاصة مـن قبـل الطـالب        

والطالبات فـي المـدارس والجامعـات       

سيوقعهم في مشاكل ال حدود لها أولهـا        

 !!الفشل في الدراسة وأخرها السجن

ويوازي أفالم الجـنس، مـن حيـث        * 

الخطورة على الشباب، األفالم البوليسية     

وأفالم الكراتية والمغامرات والتي تعلـم      

العتداء علـى النـاس،     هؤالء الشباب ا  

وطرق الغش واالحتيال والسرقة والقتل     

واإلرهاب وترويع اآلمنين، ونظـن أن      

معظم نزالء السجون من الشباب من هذا       

النوع الـذي اسـتقى معلوماتـه مـن         

 !. ممارساته الخطرة من السينما والتلفاز

 خلــق المشــاكل والعقــد النفســية -

والجنسية عنـد الجنسـين مـن غيـر         

 - :المتزوجين

إذ كل ما في التلفاز يشكل دعـوة        

صريحة لكل مشاهد ذكراُ كان أو أنثـى        

لتفريغ ما لديه من شهوة وطاقة جنسـية        

زاد من لهيبها وتأججها ما شـاهده مـن         

صور مثيرة للغريزة في التلفاز وحيـث       

أن الزواج غدا من األمور الصعبة جـداً        

وذلك بسبب غالء المهور مـن جهـة ،         

ماعية من جهة أخري،    وتغير الحياة االجت  
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فإن كال من الشاب والفتـاه يصـابان        

بالعقد النفسية ذات األسـباب الجنسـية       

بسبب صعوبة تفريغ طاقتـه الفطريـة       

بالصورة التي يرضـاها اهللا، ويقبلهـا       

المجتمع أما العالج الذي أمر به اإلسالم       

لتخفيف وطأة الشهوة عند الشباب فهـو       

الصوم ألنه وجاء لإلنسان يقيـه شـر        

الوقوع في المعصية، غير أن بـرامج       

التلفاز، بدالً من تقـديم حـل لمشـكلة         

الشباب والفتيات، تزيد الطين بله، فتقدم      

 !!لهما ما يزيد في اشتعالها وتعقيدها
ومن باب التـذكير فقـط، فـإن        

اإلسالم الذي يراعي فطرة اإلنسان في      

جميع أحوالها وتقلباتها قد فرض لكـل       

إلسـالمي أن   فرد يعيش في المجتمع ا    

يوفر له بيت المال جميـع ضـرورات        

الحياة من مأكل، ومشـرب، وملـبس،       

الـخ فـأين أنظمـة      ....مسكن، ومنكح 

ومناهج البشر جميعها من نظـام رب       

 !!العالمين
أضرار مادية صحية يسـببها التلفـاز       -

 : للعيون

بسبب األشـعة الصـادرة مـن       

الشاشة، إذا لم تستعمل شاشـة واقيـة        

ك األضرار فيما يقـرره     فوقها، لتقلل تل  

أهل الطب المختصـون، ومـن ناحيـة        

أخرى، فإن مشاهدة عدة برامج متواصلة      

ــرة وأخــرى  ــين فق ــتراحة ب دون اس

 واالستماع لصخب التلفاز

 وضجيجه، يسـبب الصـداع للـرأس،       

 . وتعب المفاصل والبدن

 -:خطار برامج التلفاز اليهوديأ-

هناك برامج تعرض التقـدم العلمـي       * 

وجي الذي وصل إليـه اليهـود،       والتكنول

وتُظهر الفرق الشاسـع بيننـا وبيـنهم        

وبخاصة فـي الصـناعات العسـكرية       

المتقدمة، وال يخفى تأثير ذلك في انهيار       

نفوس المشاهدين، وتحطيمها وقد يتعدى     

األمر إلى تمني طلب التعـاون معهـم        

 .لتطوير اقتصادنا

تتميز األفالم التي يعرضـها التلفـاز       * 

نها أفالم جنسية فاضحة، ليس     اليهودي بأ 

من ورائها هدف وال فكـرة إال إغـواء         

الشباب، وجرهم إلى طريق االنحـراف،      

وإبعادهم عن االهتمام باألمور العظـام      

 .واالنشغال بقضايا أمتهم
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عتبــر التعلــيم التقنــي مــن ي 

ات التربوية التي أدخلت حديثاً     الضرور

في نظم التعليم على المستويات المحلية      

كون العالم  ل وذلك   ،واإلقليمية والعالمية 

يعيش ثورة علميـة تقنيـة معلوماتيـة        

وتطور متسارع في كافـة المجـاالت       

 لـذلك أصـبحت     ،التكنولوجية والعملية 

هناك ضرورة وحاجـة ماسـة إلـى        

استحداث مواقع متخصصـة لتـدريب      

العاملين ورفع كفايـاتهم فـي مجـال        

التخصص ، ومما ال شك فيه أن تنوع        

صات واسـتحداث تخصصـات     التخص

جديدة لتلبية احتياجات المجتمع في كافة      

القطاعات والمؤسسـات يعمـل علـى       

تكامل المجتمع، وزيادة كفاءة األفـراد      

يعمل علـى رفـع اإلنتاجيـة داخـل         

 .المجتمع

ولقد أشارت توصية اليونسـكو     

 إلى ضرورة تضمين التعليم     ١٩٨٩عام  

 ا، وأن التعريفالتكنولوجي مبادئ العام

 

 

 

 وأن التعريف بعالم العمل عنصر أساسي     

 إذ بدونهما يكون هـذا      ،في التعليم العام  

التعليم قاصراً فينبغي أن يرسـخ تقـدير       

 .العمل الذي يتطلب مهارات عملية

 --::أهمية العملأهمية العمل

يعتبر العمل حاجـة ماسـة لكـل       

إنسان حتى يعيش بكرامـة حيـث مـن         

خالله يحقق حاجاته الضرورية الماديـة      

 ولقد حث القرآن الكريم علـى       والمعنوية

 .ضرورة العمل واحترام العمل اليدوي

وقل اعملـوا فسـيرى اهللا      " قال تعالى   

 ".عملكم ورسوله والمؤمنون

كما حث رسول اهللا صلى اهللا عليه       

 العمل حيث    في وسلم على أهمية اإلتقان   

 ."إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه"قال 

  في حياةوألهمية العمل ودوره

رية فقد عمل األنبياء والرسل في      لبش ا
 فالرسول الكريم كـان     ،مختلف المهن 

א.
א
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يعمل راعياً للغنم وتاجراً والمسـيح      
عليه السالم كان يعمل نجـاراً وداود       
عليه السالم كان يعمل حداداً يطـوع       
الحديد ونوح عليه السالم صنع الفلك      
بنفسه وموسى عليه السالم كان قوى      

فـي  يعتمـد عليـه      و البنية و الجسم
 .األعمال الشاقة فهو القوي األمين

  --::اإلرشاد والتوجيه المهنياإلرشاد والتوجيه المهني

لذلك تحتاج العمليـة التربويـة      

لإلرشاد والتوجيه المهني الـذي يقـدم       

مجموعــة مــن الخــدمات الموجهــة 

لمساعدة الطالب على أن يختار مهنـة       

من المهن أو نوعاً من أنـواع التعلـيم         

التقني فيؤهله له ويرقى به بحيث يؤدي       

 .ى تكيفه تكيفاً سليماًإل

أهمية اإلرشاد التربوي والتوجيه أهمية اإلرشاد التربوي والتوجيه 

 --::المهنيالمهني

يساعد اإلرشاد التربوي والتوجيه  

المهني في تجنيب الطلبة أخطار 

االختيارات العشوائية دون تخطيط 

ويتيح للطالب معرفة نفسه وقدراته 

وميوله وتكوين صورة لنفسه في عالم 

 العمل تكون مالئمة لقدراته ويتقبل نفسه

 . على هذه الصورة

تحقيق طموحات الطلبة في الحصول  

على مهنة تحقق المنفعة المادية والراحة 

 .النفسية التي تساعدهم على االستقرار

التعرف على متطلبات المهنة  

األساسية والمستجدات فيها للمساعدة 

 .على التطوير واإلبداع المهني

ومما ال شك فيه أن االختيار 

ة تدريجية مبكرة من المهني عملية نمائي

الطفولة وتستمر حتى مرحلة المراهقة 

ويحتاج إلى توجيه منظم منذ السنوات 

 لذلك على المرشد ،األولى من العمر

التربوي أن يكون على اتصال دائم 

 كما أن ،ومعرفة وثيقة بالطلبة

المجتمعات المتطورة هي التي يعمل كافة 

 ،األفراد فيها بمستويات أداء متميزة

اتهم في اإلبداع عالية ويحرصون وقدر

على تطوير قدراتهم باستمرار في جميع 

المهن مع االحترام والتقدير لكل من 

 .يمارس مهنة في المجتمع

ومما يساعد في الوصول لذلك 

التوافق بين القدرات والمؤهالت 

الشخصية للفرد وبين طبيعة ومتطلبات 

 المهنة التي يختارها وذلك هو دور

 ..اد والتوجيه المهني عملية اإلرش
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 --::المهام التربوية للتوجيه المهنيالمهام التربوية للتوجيه المهني

تسعى عملية اإلرشاد التربوي 

والمهني إلى توجيه الطلبة إلى الدراسة 

المهنية من خالل إكسابهم المهارات 

والخبرات المهنية عبر تنظيم إجراءات 

برامج ونشاطات مهنية من خالل 

أكاديمية للدراسة المهنية حتى 

 -:تساعدهم على 

 .اكتشاف ميولهم األكاديمية والمهنية •

اختيار نوع التعليم ومهنة المستقبل  •

 .واتخاذ القرار المناسب

اكتشاف طبيعة ومتطلبات المهن  •

 .المختلفة

زيادة الوعي بمتطلبات سوق العمل  •

المحلي والمهن المطلوبة لتلبية 

 .احتياجاته

لذلك على المرشد التربوي أن يقوم بما 

 -:يلي

 المهنة وشروط االلتحاق دراسة عالم •

 بكل مهنة؟

 دراسة ميول وقدرات الطلبة  •

واستعداداتهم ومساعدتهم للتعرف على 

 .أنفسهم

 مساعدة الطلبة على اختيار المهنة •

 .المالئمة والتخصص التقني

مساعدة الطلبة على التكيف مع المهن  •

 .والتخصصات التقنية والنجاح فيها

تزويد الطلبة بكافة المعلومات عن  •

التخصصات وما تتطلبه من قدرات 

 .لتمكنهم من االختياروإمكانات وميول 

ات العمل المحلية ئالتعرف على بي •

 .والمؤسسات وظروفها

رفع مستوى تفكير الطلبة بحيث  •

م في تطوير المهنة والوصول يساعده

 . إبداعيةلنواٍح

 مساعدة الطلبة مع استشعار أهمية  •

 .لالتخطيط المهني واالستعداد المستقب •
مساعدة الطلبة على التعبير عن  •

أفكارهم ومشاعرهم نحو التخصصات 
 .التقنية ورغبتهم في اختيار المهنة

التنسيق مع المعلمين وأولياء األمور  •
 .والكليات التقنية إلنجاح عمل المرشد

مساعدتهم على تقدير قيمة التعليم  •
ير والتقني والمهني في تقدم وتط

جابية عن المجتمعات وتكوين اتجاهات إي
 .العمل اليدوي
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الحمد هللا الذي رفَع شأَن العلم 

ْ عاله  هل قل "والعلماء، فقاَل جَل في

يستوي الذين يعلمون والذين ال 

والحمُد هللا الذي يسَر لنا العلَم ".يعلمون

َ أُسبابه، و َ لناْ جعَل التفاوتَ فيه وسهَل

 ،معياراً للتفاوت في إنسانية اإلنسان

َ َعلَى ََّمن ال نبي َبعده  وُأَصليَِ َوأسلم

 عليِه أفضُل الصالة والتسلَيم وبعَد،،،

هذي رسالةٌ من قلب صادق ف 

إلى قلٍب صادٍق، هذي رسالة إلى من 

كان سبباً في سعادة األمة بعد اهللا 

لَب فيه رسالة إلى من ق... تعالى

يديه العقول األشعار، َوعَمرت على 

رسالة إلى من كان و ما زال .. والقلوب

 و الوفِاء إلخالِصللعطاء ورمزاً لرمزاً 

رسالةَ إلى من كان ومازال شمعة ... 

اً تحترق ليضيء لتمأل الطريق نوراً ونار

وهي أيضاً رسالةٌ إلى أحباِء القلب .. ..

ية النظيفة وقرة العيون رسالة إلى األوع

الصافية والتي تسكُب فيها خالصة 

 .معارفنا وعلِومنا

 وأهدىرسالة إلى َمن علم واهتدى ... 

بهدي اهللا، ونفى الجهل عن قلوب 

رسالة إلى من حارب ... الجاهلين 

إبليس وأبعد طالبه عن التلبيس، وخشي 

رسالة ... على طالبه أن يكونوا مفاليس

عابثين إلى من يحمي العقول من عبث ال

رسالة إلى من ينشر ... ولوث العلمانيين 

. .مامه والتوحيد سالحهإعلمه والقرآن 

رسالةً  ... رسالةً إلى منمي العقول

رسالة ... مفعمةً بالفضل بعد فضل اهللا 

أزكيها إلى المعلم النابض القلب والراسخ 

رسالة لك في هذه األيام رسالة .. البنيان 

بار الزمن لك بأحبار ال ولن يمسحها غ

الذي لوث ـ ولألسف ـ ببعض القيم 

رسالة ... التي حملها قاموس المعلم 

نخرجها وكلنا ثقة باهللا، ثم بك أيها المعلم 

فيه  ونحن في باكورة عام جديد انكبت

...אא
א
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قلوب المخلصين على أن تعيد للمعلم 

 .هيبته ووقاره

 ففي الوقِت الذي َبذَل ولألسف بعُض 

مم المعلم العابثين ألن يتاجروا به

ِ مَن  وميراثه الذي وَرثَه من العظماء

وأصبَح .. علمِاء األمِة وعلماِء الدين

المعلُم يحرَض على العبِث بمهنته، وّزج 

تالميذه في غَياهب الجهِل وضياع 

الهوية، ولُيصبَح حال التالميذ من حال 

بعض معلميهم، وانتشرت في لبابهم 

الفوضى والهزل والمرض، وظمأ العلم 

ي عقولهم، وساءت أفهامهم، وتقزمت ف

 ..أفكارهم

 أيها المعلم،،،،

إَن مسئوليةُ التعليم عظيمةٌ 

عظيمةَ ومسئوليتكم معلمينا كبيرةٌ 

ا، فأنتم حماة عقل األمة وتفكيره. كبيرة

 األفكار أنتم السياج والواقي من سرطنة

الالعقالنية، أنتم رصيد الوطن في 

ألمة أنتم عنواُن ا. دينكم وفي علمكم

 بَأقالمكم ومجُد حضارتها، تنَشئوَن

وطرائق تدريسكم عقوالً فذة، وضمائَر 

حية، وذاكرات عميقة صلبة وتمهرون 

ببراعٍة في إكساب متعلميكم السلوَك 

 .الرشيد، والرأَي السديد

فلقد اقتضت حكمةُ اهللا جل في 

ُ معلميَن حين  عاله أن يكوَن األنبياء

ثم نهضوا ُصنُعوا على عين اهللا أوالً، 

بالدعوِة والعلم في عزٍم ال يتطرقُ إليه 

َوهن، َوَصبر ال يتسرُب إليه يأس أو 

الصعاب، فلم تثنهم عن رسالتهم . ملل

ة الفترات ولم يحرفهم عن هدفهم كثر

والصعوبات، فكانوا لمهنتهم سامين 

باعتزاز، مؤمنين أن ذلك في ميزان اهللا، 

 في ميزان ال يخسر، في ميزان ال يترك

فيه مثقال ذرة، في ميزان اآلخرة يوم 

ما عمل، وعما ل المرء عما علم، وعسأُي

 رضوان اهللا عليهم عمل بعلمه، فكانوا

عظماء أمام أنفسهم، فكبروا في أعين 

تمدوا على اهللا الناس، وَعظموا، ألنهم اع

، فصانوا لذواتهم مكانة واخلصوا له النية

 ...عالية وارتفعوا فزادهم اهللا علما

م ين هنا كان للمعلم ولمهنة التعلوم

مكانة عالية ال بد أن يعيها معلمنا اليوم 

باعتزازه بنفسه وثقته بها وإنزال نفسه 

مكانة ال مكان فيها لتدن وال لوهن وال 
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لصنعه، وال لنفاق أو تزلٍف أو إرضاء 

يد أو عبيد، وإنما يؤمن ويضع أمام ز

عينيه ما جاء به قرآن كريم من لدن 

 وفي "أاقر"م، حيث قال تعالى حكيم علي

هذا دالالت واضحة على أهمية العلم 

  .وضرورته

 يا من كان رمزك : أيها المعلم

المعلم األول صلى اهللا عليه 

مخرجها من ووسلم، فكان معلم البشرية 

أيها ... ظلمات الجهل إلى نور اإليمان

علم يا من قال فيك شوقي وشوقي الم

 ...  اليوم سائلإلى

אמ  מ

מ  א

.. وشوقي أيها المعلم إليك سائل

هل تلك المكانة التي أُعطيتها أصبحت 

اآلن من أجل رخيص الناس أن تضحي 

هل تلك المكانة التي أعطتك ... بها؟

واالعتزاز هدمتها من أجل  الشموخَ

تنظيٍم معيٍن أو من أجل فكٍر إرضاء 

 .اجر بجهل العقول تتمشوٍش جعلتَ به

هل تلك المكانة التَي خَضعت له جباه 

 والصحفي والمرشد المهندس والطبيب

والضابط والصانع والطيار والقبطان 

تباع في سوق رخيص نصبه المحتل 

والمستعمر وليحل عقلك ويشق صفك مع 

وإن ... تالمذتك وإخوانك المعلمين؟

الحقتُ هل، سائالً المعلَم في هذه األيام 

:  ال انتهى من طرح السؤال هلربما

إنني حزنتُ كثيراً، وحزن اآلالف من 

شعبنا  على المعلم وما آل إليه بعد 

إعزاز دام عقوداً وعقود وخاصة في 

العام الماضي عندما ترك المعلم تالميذه 

يتسولون على أبواب الصفوف فتات 

العلم، فلم تأخذه حميةُ الدين وال حميةُُ 

مير، فأخذ ُيضرُب المهنة وال حميةُ الض

ويتغيب تارةً وأخرى ويغلق األبواب في 

وجه من جاء طالباً علمه وفكره والثالثة 

 يحمق في حق مزيٍف ، فأصبح أستاذاً

مسيساً، وأصبحت القدوة في منظور 

فلذات أكبادنا تتاجر بالعلم الرخيص 

وبالحق المزيف من بين ألسنة عجفاء 

حزنت وحزَن ... متجعدة في أفكارها

ماليين علينا كيف ونحنَ علمنا وعملنا ال

يوماً بعرق مخلص، وضمير صاٍف، 

َ َعلمنا ...وقلٍب نابض بالحياة والحياء
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علمنا شعوباً شهدت ...  وأجيالأجياالً

في . وما تزال لنا كمعلمين مخلصين

وطننا، وفي دول الخليج، وفي مشارق 

كيف لنا ونحن ... األرض ومغاربها

راث الطويل نقتل هذا الرصيد والمي

والخبرة التي قدرت بأفضل وأجود 

كيف لنا أن نجعلها شيكاً .. الخبرات

كيف لنا ونحن في ... بدون رصيد؟

وطن مكلوم مجروح، حق على أبنائه 

أال يهنوا أمام حصار ظالم وأمام كلمات 

رخيصة خُطَطَ لها في بيوت بيضاء 

حزنتُ كأب وحزن .... وساللَم سوداء

اد ولدي قائال لي اآلالف مثلي عندما ع

إذا كبرت لن أفكر في أن ... يا أبت

أكون معلماً ألن التالميذ لن يحبونني 

عجبِت ... وال حتى اآلباء واألمهات

اني تلك الكلمات وعجزت ودار لسأمام 

ألبحثَ عن رٍد على كالم ولدي ولكني 

. نََع ولدي بما سأقولهإذا وجدت لن يقْ

  .قعا شاسع بين القول والوفهناك بون

 معلماً أيها المعلم كنت... وبعد 

يا وارث علم الرسل، ويا ... أو معلمة

من عمرت بك العقول وأينعت بفن 

علمك براعم صارت فيما بعد أطباُء 

رت فيك األذكار وعلماء، ويا من ُسطّ

ويا من أخلصت فكان فيك ... واألشعار

وبك ولك أيام التكريم ويوم المعلم يشهد 

نسى المعلَم الوفّي بذلك فنحن هنا لن ن

األمين الصادق الصبور العفيف، المعلم 

ع ضميره وعمل بما يمليه يالذي ال يب

لئن يهدي "عليه دينه واضعاً أمام عينيه 

 ".عمبك رجالً واحداً خير لك من حمر الِن

هما م... إننا كآباء وكأولياء أمور

اختلفت صفاتنا وصنائعنا، نرى فيك 

وفياً هللا في عظيَم الهمة والقول ، فكن 

وقل اعملوا " قوله تعالى دينه وتذكر

فسيرى اهللا عملكم ورسوله 

 ".والمؤمنون

إننا في باكورة عام جديد وبفضل 

وكرم شهر كريم شهر رمضان فيه 

. تصفد الشياطين والعمل فيه عبادة

 على ةندعوك وبقلب مخلص ال مزاود

إن .. أحد أهجر الشيطان وطريقه

هم أكبادنا ... والدكالتالميذَ هم أوالدنا وأ

تسير على األرض هم نور عيوننا هم 

هم جيل وجب . مستقبلنا ورصيد حياتنا
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علينا وعليك أن نغذي عقولهم بعلم نافع 

هم عطشى ينتظرون حلمك ... ومفيد

وعلمك، فأسكب على قلوبهم من فيض 

وودك ما تجعله إن شاء اهللا حنانك 

 شافياً، وكن واهباً معطاء، كن بلسماً

اً يرتوي به تالميذ هذا الزمن الذي نبع

كن .. ضاعت فيه كثير من المعاني

معلماً تمشي وتمشي معك ذاكرتك في 

كن معلماً عزيزاً .. نفوس طالبك

فخوراً، عزيزاً بعزة اهللا لك، وفخوراً 

بعلمك وعملك الذي ما زلت أتذكر 

ابدأ .. ابدأ.. ابدأ "معلمي وهو يقول لي 

.. مزيداً.. مزيداً... اجتهد.. ، اجتهد

عشرات كلمات في طفولة زمنها 

إنها .. وكان  األعوام لكنها أمان اآلن

من معلمي بارك اهللا في معلمي وكل 

 وهداهم اهللا وهدى بهم قلوباً ،المعلمين

 ... صماًناًاغلفاً وآذ

 ...أخي المعلم أختي المعلمة

ربما هذه الرسالة وجهتها إليكما 

نية هي قاصداً بعدما كانت رسالتي الثا

رسالة لألم بعد الرسالة األولى في 

. إلى األبمجلتنا الفتية والموجهة 

حرصت وآثرت أن تكون هذه الرسالة 

الثانية إليك وإليك أيها المعلم والمعلمة 

 اًد للعلم مجده وللعلماء أمثالكم مجديلنع

عقول بضاع في زمن حكومات تتاجر 

 .أبنائنا

رسالة حرصت أن أحيي فيها 

م وزاد من دافعي في الكتابة نبض المعل

عندما خرجت نتائج الثانوية العامة وكان 

هناك برنامج تلفازي اُستضفت في إحدى 

كيف يحدد : حلقاته وكانت بعنوان

... الطالب رغبته في دخول الجامعة؟

لألسف الكل يهرب ويقول ال أريد أن 

تلك دفعتني ... إنها صدفةٌ.. أكون معلماً

نهَض فيكم عظيَم في الكتابة إليكم ألست

 أخلصتم االهمة واستعظمكم أمام نفسي إذ

فكونوا لألبناء .. هللا في تعليم أبنائنا

ذخراً، ذخراً بعلمكم بعد إيمانكم، وفخراً 

 العلم أجره عند اهللا أنكم تجاهدون وجهاد

دعو اهللا أن يسدد خطاكم وأ... كبير 

 .ويعزز صبركم ويهديكم ويصلح بالكم
 

 مد  رب العاملنيوأخر دعوا�ا أن احل
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 اإلبداع ثروة عقلية كامنة لـدى     

الشخص، وبالتأكيد كلما زادت درجـة      

اء واستجابات الفرد   اإلبداع؛ كلما كان أد   

 واألصالة والتميـز عـن      تتسم بالندرة 

اآلخرين، وهذا بالفعـل هـو جـوهر        

ولما كانت  . السلوك الذي يتسم باإلبداع   

كانت استجابة المبدع فريدة ونادرة، لذا      

وتعـد  . محل اهتمام الفالسفة والعلمـاء   

المحاوالت األولي في تفسـير اإلبـداع     

ترجع للعصر اليوناني القديم فتصـور      

 لإلبداع على أنه فـي حالـة        "أفالطون"

: ويقول سقراط للشاعر  ". لبس شيطاني "

إن الهبة التي تملكها ليسـت فنـاً، إن         "

هناك شيطاناً يحركك، يشبه تماماً مـا       

 الحجـر الـذي يسـميه       يحتويه ذلـك  

ليس بالفن يشـد    . "مغناطيساً" إوربيدس"

". الشاعر بـل بقـوة شـيطان الشـعر        

فالتفكير اإلبداعي عند اليونـان يركـز       

 .على وجود شيطان عبقري

وفي القرن التاسع عشر استمرت تلـك       

 الفنان ال " كاراليل"التصورات مع 

.:מ
א מ  א−מ

 

. يستطيع أن يعرف ما يفعله وكيف يفعله      

 تكون أعظم اإلبـداعات   " سوركن"وعند  

 عن  ةعيدمنحة بفعل قوة خارقة للطبيعة ب     

الفنـان  " المـارتين "مجال الحس وعند    

العبقري يجد في الفن منطلقاً للتعبير عن       

تفاعل بشـكل   صراعاته الداخلية، والتي ت   

 وقد تظهر في شكل المرض      ،ال شعوري 

ومن هنا بدأ نوع من الخلط بين       . النفسي

والجنون، ورأي الـبعض بـأن       العبقرية

، والبعض اآلخر رأي بـأن      اًهناك تشابه 

العبقرية والجنون؛   هناك خيطاً رفيعاً بين   

ولكن الحقيقة العلمية بأن هنـاك فرقـاً        

، قـد   كبيراً بين اإلبداع والمرض النفسي    

نستمع قليالً مع ما ينسجه ذلك التصـور        

من خيال جميل، ولكـن بعـد تطـور         

الدراسات في علم النفس، وبعـد أن تـم         

العلمـي،   إخضاع ظاهرة اإلبداع للبحث   

אאאאאאאא
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 مـن   اًأصبحت تلك التصورات جـزء    

الماضي يفتقـر للعلميـة، وال تتعـدي        

قيمتها إال أن تكون مصدراً لالنطـالق       

 .أو للفروض ألبحاث جديدة

وإذا انتقلنا إلى التفكير العلمـي      

لظاهرة اإلبداع، ولنسـمع كـالم أحـد     

الرواد في مجال علم الـنفس أال وهـو         

في خطابه أما جمعية علـم      " جيلفورد"

 حيث أعلن   ١٩٤٧النفس األمريكية عام    

وبصراحة بأنه ومن خالل مراجعاتـه      

للتراث والختبارات الذكاء وجـد أنهـا       

ـ   ه  مـن التفكيـر أسـما      اًتتضمن نوع

 وهـذا ) التفكير التغييـري  " (جيلفورد"

النوع من التفكير يتضمن قدرة الفـرد       

على إعطاء استجابات تتقسم بـالخبرة      

واألصالة ففي اإلبداع ال توجد إجابـة       

واحدة صحيحة، بل هناك إجابات أفضل      

وبفضل استخدام جيلفورد   . من األخرى 

للتحليل العاملي وهو طريقة إحصـائية      

قدرات اإلبداعية  تمكن من استخالص ال   

  :األساسية وهي

ويقصد بها القـدرة علـى      : الطالقة .١

إنتاج أكبر عدد ممكـن مـن األفكـار         

اإلبداعية، فمثالً يـذكر الـبعض عـن        

ونستون تشرشل قدرته علـى إعطـاء       

عشر أفكار ألي مشكلة، وكذلك بالنسـبة       

لشكسبير، وكان يمتاز بقدر مرتفع مـن       

 . هذه القدرة

قـدرة علـى    ويقصد بها ال  : المرونة .٢

تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف وهي      

عكس التصلب العقلي، والذي يتجه بهـا       

الشخص إلى أنمـاط فكريـة وال يقـوم         

إذا علقنا خيطين فـي     : فمثالً.. بتغييرها

طرفي الحجرة، بحيث يكون كل منهمـا       

لبنا من مجموعـة     عن اآلخر، وط   اًبعيد

 أن يقف في    من األشخاص كل على حدة    

رفة، وأن يجد حالً يستطيع من      وسط الغ 

خالله أن يمسك بـالخيطين فـي وقـت         

فالشخص المرن المسرع سـوف     . واحد

يقترح أرجحة أحد الخيطين عندما يمسك      

األول، في حين الشخص غيـر المـرن        

 .  سوف لن يستطيع اقتراح ذلك

 الشــخص :الحساســية للمشــكالت .٣

الشخص الذي يستطيع إدراك     المبدع هو 

في الشيء ، ويتحدث    والنواقص   العيوب

بمصطلحات أخري عن الموقف     العلماء



 ٣٧

الوعي، أو أن يكون أكثر      ارتفاع: مثل

 .حساسية للبيئة

 الشخص المبدع ذو تفكير  :األصـالة  .٤

جديد، نادر، متميز، خارج عن      أصيل،

والمألوف بين األفراد ولهـذا      التقليدي،

بسـبب   عن زمالئه  يبدو المبدع غريباً  

 .تلك الندرة

 وهنـا الشـخص     :تجاهمواصلة اال  .٥

من التفكير في ظـاهرة      المبدع ال يمل  

االنتبـاه   ما، بل لديـه القـدرة علـى       

 والتركيز، طويل المدى علـى هـدف      

ــالرغم مــن المشــتتات أو  ــين، ب مع

ــف  ــا المواق ــي تثيره ــات الت المعوق

  .الخارجية

هذه هي إذن القدرات اإلبداعية والتـي       

تمكن علماء الـنفس مـن اكتشـافها،        

حوث التي اشـتملت علـى      وتوالت الب 

 إمكانية تنمية اإلبـداع لـدي األطفـال       

وكيفية عمل ذلك من خالل البـرامج،       

ويذكر أحد الفنانين بأنه عندما كان طفالً       

  خرجت أمه، وهنا

قام بإحضـار العديـد مـن اللوحـات         

واأللوان وبدأ يرسم، وأصبحت صـالة      

البيت غير مرتبة، وعندما عـادت األم،       

! تبة، فماذا فعلت؟  وجدت الصالة غير مر   

هل عاقبت الطفل علـى ذلـك، دخلـت         

ورأت ما رسم، وقالت له إنهـا جميلـة         

 .وقامت بتقبيله

وفي هذا المقام يقول الفنان هذه      

. القبلة من أمي هي التي جعلتني رسـاماً     

ليتنا كآباء وكمدرسين نشجع اإلبداع في      

أطفالنا، خاصة وأن القدرات اإلبداعيـة      

لة، الموضوع فقط   تنمو سريعاً في الطفو   

يحتاج منا أن نكون صبورين متسامحين،      

واألمر ال يتطلـب إال تـوفير بعـض         

المصادر البسيطة، فمن منـا يكـره أن        

. ة عقليـة كامنـة    ويكون لدي ابنه ثـر    

بالتأكيد كلنا نحب أطفالنا بـأن يكونـوا        

 .  أفضل منا
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الممعن النظـر إلـى الحركـة       

لبالغ بميـدان   الصهيونية يجد اهتمامها ا   

التربية والتعليم واعتباره من أولويـات      

. تحركها نحو إقامة الكيان الصـهيوني       

فمنذ عهد االنتداب البريطـاني علـى       

وقبل قيام إسرائيل حرصـت     ، فلسطين  

الصهيونية على القبض بيدها على زمام      

وفرضـت  ، المبادرة في مجال التعليم     

على السلطات البريطانية إرادتها بـأن      

 للوكالة اليهودية الحق في وضـع       يكون

المناهج الدراسية للطالب اليهـود فـي       

الوقت الذي حجب هذا الحق عن سكان       

األرض الشرعيين العرب الفلسطينيين؛    

بل نُصَب مسؤول بريطاني على إدارة      

المعارف بحيث يضع المنـاهج التـي       

تتناسب مع وعد بلفور وصك االنتداب      

ـ       ل البريطاني الذي نص على وضع أه

فلسطين في أحوال اقتصادية واجتماعية     

 .تهيئ لقيام الوطن القومي اليهودي

 وإثر قيام دويلة بنـي صـهيون      

 ١٤  في) بن غوريون (م أعلن ١٩٤٨

 א.

م أمـام حشـد مـن غـالة         ١٩٤٨مايو  

وفي تل أبيب ما يسمى بوثيقة      الصهيونية  

االستقالل التي اعتبرت فيما بعد منهاجاً      

وبمـا  ) األمة اليهودية   ( لما سمي   دائماً  

يلزم بالسير على أساسه وعلى اعتبـاره       

تجسيداً مرحلياً ألماني وآمـال الفلسـفة       

التربوية وتثقيف أجيال األمة اليهوديـة      

وعلى اعتبار أن إسرائيل عبارة     ، القادمة

عن مجتمع للمحاربين وهـذا مـا قالـه         

رئيس وزراء إسرائيل األول ديفيد بـن       

يعبر بصدق عن مظـاهر     غوريون مما   

تأثير العسكرة على المجتمع اإلسرائيلي     

الذي يقدس القوة، وال يحتـرم إال القـيم         

 ،التي تعكسها وقد تمت عسكرة التعلـيم      

فالمجتمع اإلسرائيلي يمر بكامله بعمليـة      

عسكرة متواصلة فالساسة هم جنـراالت      

ومديرو  المؤسسات االقتصادية هم مـن       

م تبحـث   خريجي الجيش ورجال اإلعال   

عن معلقين من كبار الضباط المتقاعدين      

إرنا ( مما دفع الباحثة والكاتبة الصحفية      

من يطلع على مناهجنا    : بقولها  ) كازين  

אאאאאא
KKK 
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التعليمية في إسرائيل وفي جميع مراحل      

التعليم ال بد أن يلفت انتباهـه التوجـه         

القائم على التنشئة التربوية علـى روح       

عـداد  وإ، العسكرة والتطوع للجـيش     

الطفل حتى يكبر ليصبح مقاتالً و قـد        

اعتمدت الوثيقة الرئيسـة عـدداً مـن        

 : العناصر األساسية التي تهيئ  لمسارها
ــة  -١ ــة والقانوني ــوق التاريخي الحق

 .والطبيعية في إقامة وبناء الدولة 
 . اإلعالن عن الدولة ومؤسساتها  -٢
أسس إدارة الدولة بالنسبة للشعب      -٣

لـبالد كافـة    ثم تجاه سكان ا   ، اليهودي
 .وأخيراً تجاه األمم المتحدة 

، النداء الموجه لألمـم المتحـدة        -٤
وللـدول  ، وللعرب في الخط األخضـر    

 .وأخيراً للشعب اليهودي ، المختلفة
ومن أهم ما حرصت عليه الوثيقة       -٥

أال تبين حدود دولة إسرائيل المزعومة،      
وذلك بهدف التحلـل مـن أي التـزام         

فـي  بالوقوف عند أي حـد، والسـير        
السياسة  التوسعية، وانطالقاً من وحي      
هذه المفاهيم وضـعت فلسـفة تربيـة        
النشء الصـهيوني وتركـزت فلسـفة       

 : التعليم ألبناء اليهود في المفاهيم التالية 
أن اليهود أمـة واحـدة ال بـد مـن           *

حصرهم في أرض فلسطين والهجـرة      

إليها؛ ليكونوا في بوتقة واحدة يجمعهـم       
 .طن والو، واللغة، الدين

هي وطن هذه   ) أرض إسرائيل   ( أن  * 
األمة وال بد من العودة إليه واالرتبـاط        

 .به
إعادة صياغة األمة اليهوديـة وفـق       * 

الروح اليهودية والثقافة اليهودية وحيـاً      
، واللغـة العبريـة     ، من الدين اليهودي    

وتطبيق ذلك على اليهـود جميعـاً مـن       
 . أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 

ار التوراة في أصـولها العبريـة        اعتب* 
، المصدر األسـاس للتـاريخ القـومي        

ومصـدر اللغـة    ، وجغرافية الـوطن    
واألدب ، العبرية والتـاريخ اليهـودي      

القومي والمحتـوى األساسـي للتقاليـد       
 .الروحية واألخالقية 

اعتبار الشعب اليهـودي شـعب اهللا       * 
، لشـعوب   المختار الذي هو فوق كـل ا      

واعتبـار  ، رة لخدمته وكل الشعوب مسخ  
أي من الحضارات والعلوم إنمـا هـي        

 . وحي من هذا الشعب المختار
إيجاد المجتمع العسكري الدائم وذلـك      * 

بتدريب الشعب كله على الجندية وبمـا       
يشجع على إدخال التدريب العسكري إلى      

، )الجدناع( المدارس وتأسيس منظمات    
لشحن أفكـار الناشـئة منـذ       ) حالاالن(و
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أظفارهم بروح العداء واالحتقار    نعومة  
 . للعرب 

اإليحاء للنشء دومـاً بـأن العـرب       * 
يعملون على إبـادتهم وتـدمير دولـة        
إسرائيل وملء المنهاج المدرسي بصور     

 ،للبطوالت الخارقة للشـعب اليهـودي     
، وأن اهللا وعدهم باسـتخالف األرض       

ــة   ــام اإلذالل والمهان ــذكيرهم بأي وت
هود على أيدي   والمذابح التي واجهها الي   

 . الشعوب األخرى على مر العصور 
א א מ א א א

א מ א א
א

وضعت وزارة التربية والتعلـيم     
اإلسرائيلية القيم التربوية التي تعتمـدها      

 –الجغرافيا  ( في كتب العلوم اإلنسانية     
العقيـدة   – التربية المدنيـة     –التاريخ  
وبشـكل ثابـت    )  المطالعة   –اليهودية  

ــور ــل للتط ــتالل ( قاب ــوم االح مفه
االستيطاني لفلسطين وأجزاء من العالم     

ومن أهم ما جاء فـي كتـاب        ) العربي
ــة  ــيم التربويـ ــزات والقـ المرتكـ

 3الصهيونية
ليهودي عامل تطور اعتبار العنصر ا*

على أساس أن ، على أرض فلسطين
وا األرض  العرب أهملنالفلسطينيي

قروناً فكان ال بد من عودة اليهود 

لتغليب العنصر اليهودي لتهويد األرض 
ففي (. المجد وبناء أرض إسرائيلوعودة 

كتب الجغرافيا حرص مؤلفو الكتب على 
اإلخراج الفني الجيد للكتاب بحيث 
، يعرض صوراً لمنازل العرب المتهالكة

وبجانبها صوراً للعمران والتطور 
ما يوحي أن اليهود أضافوا وب، اليهودي

 ). !انهذا التطور والعمر
اعتبار أرض فلسطين والجوالن أرضاً *

إسرائيلية وباقي الدول العربية المحيطة 
دوالً أجنبية ال عالقة لها بفلسطين قومياً 

 ! وال تاريخياً ، وال عقائدياً ، 
العمل دوماً على إغفال التاريخ العربي *

 مختلف المي في فلسطين وفيواإلس
 .العصور

اعتبار العرب في فلسطين مغتصبين *
ألرض إسرائيل منذ الفتح اإلسالمي 
 . واعتبار ذلك احتالالً وغزواً في نظرهم

وصف العرب سكان فلسطين األصليين *
قبائل بدوية دائمة الترحال جاءت بأنهم 

 . لألرض بصلةتُمغازية ال تَ
االدعاء دوماً بتعرض اليهود للظلم *

لم ي روسيا وأوروبا ودول العاالجائر ف
إلى الهجرة ألرض مما دفع اليهود  

 .إسرائيل 
 اًاالدعاء دوماً بأن لليهود أرض*

 وممتلكات خارج حدود إسرائيل جنوب



 ٤١

 . الجوالن وفي األردن
العمل على إبراز قدرة وتفوق الجندي *

اإلسرائيلي على العرب وأنه دائماً يلحق 
 . بهم الهزيمة في كل حرب

) المستوطنات( عوة إلقامة المغتصباتالد*

 .بذريعة الدفاع عن الكيان اإلسرائيلي 
تحميل العالم أجمع بما جرى من * 

 . تمييز لليهود وجرائم
א א מ א א א

א מ א
א :א

مع بدء العملية التعليمية في 
ناهج الدراسية بتدائية تقدم المالمرحلة اال

،  جغرافيا–تماعيةالدراسات االج(
) تربية وطنية، تربية مدنية، تاريخ

عرضاً مفصالً عن أرض إسرائيل 
والمستوطنات اإلسرائيلية في القدس 

 : 4على 
القدس مدينة يهودية أن اعتبار * 

لتاريخي بوجود خالصة يقترن وجودها ا
والهياكل اليهودية المؤسسات والمعابد 

على الوجود العربي واإلسالمي والتنكر 
االحتالل  على اعتبار أنه وجود فقط منذ

 .اإلسالمي للقدس
اعتبــار القــدس رمــز االســتعالء * 

ي علـى بقيـة     والتفوق العرقي اليهود  
ــعوب األرض ــعب -ش ــم ش اهللا  فه

 وبذلك فالقدس مجمع صـفوة      -المختار
األمة اليهودية من أنبياء وملوك وقـادة       

 .عبر التاريخ
ر سـائر الكنـائس المسـيحية       اعتبا* 

والمساجد اإلسالمية أماكن أثرية يهودية     
بناها المسيحيون والمسلمون على أنقاض     

اليهوديـة زاعمـين أن الحـرم        المعابد
 . المقدسي أقيم على أنقاض هيكل سليمان

اعتبار الفتح اإلسالمي لمدينة القـدس      * 
 رضي اهللا   –في عهد عمر بن الخطاب      

 . مجرد احتالل-عنه
 وصف سكان القـدس مـن العـرب         *

بالدخالء المخربين جـاءوا منـذ عهـد        
صالح الدين األيوبي والظاهر بيبـرس      
وهؤالء السكان هم مـن بقايـا العبيـد         

 . المتمردين 
 من سـكان    ناعتبار العرب الفلسطينيي  * 

القدس طوائف منقسمة ال تنتمـي إلـى        
شعب فالمسلمون طوائف والمسـيحيون     

 . دسجماعات وطوائف تسكن الق
تسعى الكتب الدراسـية مـن خـالل        * 

النصوص المتكررة إلى إضفاء الشرعية     
التاريخية والدينية للقدس فيطلـب مـن       
الطالب عقد مقارنة بين قدسية القدس في       
اإلسالم وفي اليهودية والنصرانية وتشير     

أن أكثر المدن قدسـية عنـد       إلى  الكتب  
المسلمين مكة ثم المدينة ثم القدس التـي        
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 هذه القدسية بمرور السنين بعد      اكتسبت
حادثة اإلسراء والمعراج وبعد أن بنـى       

 .فيها المسلمون قبة الصخرة 
تؤكد النصوص الواردة في الكتـب       ( 

بـن  اإلسرائيلية أن الخليفة عبد الملـك       
قد بنى قبة الصخرة في القدس؛      مروان  

وتأمـل  ، لتكون بديالً لمكة المكرمـة      
ـ        يطر الخليفة أن تكون القدس التـي س

عليها بديالً عن مكة التـي أصـبحت        
 )  مركزاً للمسلمين أمام معارضيه

الدعوة دائماً إلـى تطويـق القـدس        * 
 . بالمستوطنات لضمان السيطرة عليها 

والقـيم  ومما يؤكد هـذه المرتكـزات       
 الكتـب   التربوية التي يبثهـا مؤلفـو     

 : المدرسية 
 كتاب هذا موطني

يد العد) شكير. ش( أورد مؤلف الكتاب    
والتعاليم المتطرفة منها   ، من المغالطات 

 : كما ورد في الكتاب
ــي * "  ــة ف ــون وقتل ــرب مخرب الع

مستعمرات الجليل األعلى لذلك ال بـد       
من الرد علـيهم بإنشـاء حـزام مـن          

 . المستعمرات في الشمال
كل ما مر بالقـدس لـيس سـوى         * " 

غزوات عابرة سعدت القدس بعودتنـا      
 "أخـرى   لتصبح عاصمة إسرائيل مرة     

الخليل عاصمة الملـك داود بدايـة       * " 
 " حكمة
لمدينة نابلس ارتباط مـع ماضـي       * " 

شعب اهللا المختار مـر بهـا  إبـراهيم          
  و بها قبر - عليهما السالم-ويعقوب 
 وجمع بها يوشع    - عليه السالم  –يوسف  

 ".  الشعب قبل موته
حلم المستوطنين لـم يتحقـق فـي        * " 

ـ       ام السـتة   الجوالن إال بعد حـرب األي
١٩٦٧ " 

 ١٩٦٧لم نعد للقدس فقط بعد حرب       * " 
بل عدنا إلى مدن قديمة ومقدسة تتصـل        

وبيـت  ، بماضي شعب إسرائيل كالخليل   
 ..." ونابلس ، لحم
الجوالن في أيدي السوريين تهديـد      * " 

لمستوطناتنا في سـهل الحولـة ووادي       
 " ؟ !األردن
وقائع شعب إسرائيل منذ فتـرة      : كتاب  

 ى الهجرة لفلسطيناآلباء حت
" هرفاز. أحياه و م  . ب( ألف هذا الكتاب    

للصف الخامس األساسي ويعـد مـثالً       
 صارخاً للمغالطات  

 : التاريخية ومنها على سبيل المثال
ن  القـدماء    يإظهار غـزو العبـراني    * 

لفلسطين أيام إبراهيم بأنه تنفيـذ ألمـر        
 . إلهي
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ــاحتالل األرض  *  ــود ب ــق اليه ح
شعوب التـي كانـت     واغتصابها من ال  

تقطنها مثـل الحيثيـين و اليبوسـيين        
 . والكنعانيين والفلسطينيين 

اشتمل الكتاب على خارطـة تظهـر    * 
احتالل يوشع للمناطق التـي وصـلت       
 .حدودها لتشمل فلسطين وشرق األردن

اشتمل الكتاب على خارطة النتشـار      * 
األسباط اليهود بدءاً من شمال فلسطين      

هاء بجنوب فلسطين   إلى حدود لبنان وانت   
واألردن إلى الحدود المصرية وتصوير     
زعماء األسباط بـأنهم أبطـال دائمـاً        

 ووصف 
شاؤول الذي مات هو وأبناؤه دفاعاً عن       
الوطن وانتحاره كان لئال يقـع أسـيراً        

 . بأيدي الفلسطينيين
تصوير مملكـة إسـرائيل الكبـرى     *

امتدت من وادي مصـر     التي  الموحدة  
ثم انقسامها إلى مملكة    حتى نهر الفرات    

ومملكة يهودا في   ، إسرائيل في الشمال  
الجنوب ولم تسـتطع أن تقـف أمـام         
األعداء بسبب انشغالها بحروب ضـد      

 . بعضها البعض
كتاب تاريخ وقائع شعب إسرائيل مـن       

 خراب الهيكل حتى ظهور اإلسالم
. أحيـاه و م   . ب( ألف هـذا الكتـاب    

للصف السـادس األساسـي و      ) هرفاز

ب مفعـم بالتعصـب واالسـتعالء       الكتا
 .  هرواالفتراء على التاريخ وتزوي

: " ففي الصف الثالث يدعي المؤلفـان     * 
أن اليهود يملكون كل شبر في فلسـطين        

أو السـامرة أو علـى      ، سواء في الجليل  
 .أو على تخوم الصحراء، الشواطئ 

في هذا الكتاب هجـوم علـى السـيد         * 
ة يجب  في الحقيق :" المسيح يقول المؤلفان  

أن نقول أن رسول النصارى هذا اتصف       
بقدرة كبيرة مكنته بالقيام بعمله على مـا        
يرام وكان مثيراً لقلوب سامعيه يعـرف       
كيف يؤثر فيهم فمع اليهود سلك كيهودي       

 " ولكن كان مع الغرباء يذم اليهود
كتاب تاريخ وقائع شـعب إسـرائيل منـذ         

ـ           اظهور اإلسـالم حتـى اسـتغالل أمريك

أحياه و  . ب( ابع األساسي ألفه  للصف الس 
وفيه يبرز المؤلفـان الحقـد      ) هرفاز. م

وتزوير التاريخ على سبيل    ، على اإلسالم 
 : المثال

اعتبار دين اإلسالم ديـن المحـاربين،       
وأن ، روا في العرب  والزعم أن اليهود أثّ   

صـلى اهللا   -اء به محمد    اإليمان الذي ج  
 إنما كان استلهاماً من اليهود      -عليه وسلم 

 صـلى اهللا عليـه      –ووصف المصطفى   
  أنه -وسلم

والمقاتـل اآلمـر    ، الغارق في األحـالم   
 .أتباعه بنشر الدين بقوة السالح
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في الكتاب صور مفتراة على نبينـا       * 
 بأنـه   - صلى اهللا عليه وسـلم     –محمد  

مر أتباعه  أ ف حاول أن يجتذب اليهود إليه    
، أن يتوجهوا في صالتهم إلى القـدس      

وأن يصوموا يوم الغفران وأن اليهـود       
قابلوا ذلك بالسخرية وعندما وجد ذلـك       
ألغى صوم الغفران وعين صوماً آخـر       

شـهر  " يستمر شهراً يدعى رمضـان      
رمضان الذي أنزل فيه القـرآن هـدى        

"( للناس وبينات من الهدى والفرقـان       
ما غير القبلـة إلـى      ك)  ١٨٥: البقرة  
 ؟!مكة

السـماء  قد نرى تقلب وجهك في         " 
 وجهك شطر   فلنولينك قبلة ترضاها فولِّ   

المسجد الحرام وحيث ما كنـتم فولـوا        
وفي ) ١٤٤:البقرة  " ( وجوهكم شطره   

حربه مع اليهود في المدينة بدأ يستخدم       
المكائد والمؤامرات كما عمد إلى توقيع      

 .وديةسالم مع بعض القبائل اليه
أورد الكتاب مغالطـة تاريخيـة أن       * 

 - رضـي اهللا عنـه     -عمر بن الخطاب  
كرمز منه لالعتراف بالجميل لليهـود      

سبعين ألف عائلـة    ) ٧٠٠٠٠(سمح ل 
يهودية باإلقامـة فـي القـدس وهـذا         

 ؟!معارض لما جاء في العهدة العمرية
 كتاب جغرافية بالدنا إسرائيل

في هذا الكتاب العجب العجـاب تـأليف        
ومجمـل  )  خرام آرتي واليشع آفرات   أ(

كتب الجغرافيا المقررة علـى طـالب       
اليهود ال تحدد حدوداً لدولة إسرائيل ألن       
هذه الحدود القائمـة عرضـة للتغييـر        
السياسي وال تمثل حدود دولة إسـرائيل       

  .القديمة التي تمتد من النيل إلى الفـرات       
 : ومن أهم أهداف كتب الجغرافيا

يان سياسـي   طمس اسم فلسطين كك    -١
 . وكجزء من بالد الشام 

 كلمة فلسطين مرتبطة بالعرب وأن      -٢
 .هذا اللفظ جاء مع الفتوحات اإلسالمية

 يرجع الكتـاب أسـماء المواقـع        -٣
الطبيعية إلى األسماء القديمـة تمجيـداً       
لتاريخهم وارتباطهم بـدينهم مسـتوحين      

 . األسماء مما ورد في التوراة 
ثـار  اتهام العرب أنهم مخربون لآل     -٤

والحضارة واإلهمال وانتشار األمراض    
في وجودهم بأرض إسرائيل فلم تزدهر      

إال بعـودة   ) فلسـطين ( أرض إسرائيل   
اليهود الـذين أحيـوا األرض وجففـوا        

. المستنقعات وقضوا علـى األمـراض       
والكتاب يظهر صوراً ألرض فلسـطين      
وهي خراب وبشـكل مقصـود يقابلهـا        

مـا  صور للعمران والتطور الزراعي وب    
يوحي للطـالب بـأن اليهـود عمـروا         

 . األرض وأصلحوها 
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 كتب التربية المدنية
كتب التربية المدنية لطـالب المرحلـة       

تهدف هذه  ) شالوم أبخر ( الثانوية تأليف   
الكتب إلى ترسيخ العداوة والحقد للعرب      

 : ويظهر ذلك في مثل إشارة المؤلف
تقع إسرائيل في قلب البالد العربيـة       * 

 بوضوح عن خططها لمحو     التي تصرح 
 .إسرائيل من الخارطة العالمية

العرب يعدون لحرب إبادة ضد إسرائيل      
بحيث يقذفون بالسكان اإلسرائيليين في     

 .البحر 
إذا لم ينفذ العرب تهديداتهم إلسرائيل      * 

اآلن فليس لعدم اإلرادة بل لعدم المقدرة       
وهذا من واجب إسرائيل أال تجعل لهم       

 .مقدرة أبداً
ركز كتاب التربية الميدانيـة علـى       ي* 

شحن الطالب بروح العداء وإشـعارهم      
بعدو متربص بهم عليهم أن يضـربوه       

 . بشدة كلما أتيحت لهم الفرصة
يصور الكتاب العـرب بـالمتخلفين      * 

اجتماعيــاً مــنهم العــائالت والقبائــل 
المتناحرة التي تنتشر بينهم عـادات ال       

 . تمت للحضارة بأية صلة
  :ل في أدب الطفل اليهوديقصص األطفا

تدخل قصص األطفال ضمن الحـرب      
النفسية التـي تسـعى إليهـا الحركـة         

ولغرس ، الصهيونية لتقوية نفوس أبنائها   

واالستعالء فـي   ، والتفوق، روح العداء 
نفوس األطفال لذلك فقد عمدت الحركـة       
الصهيونية إلى إصـدار سالسـل مـن        
القصص؛ غايتها تحقيق القوة الخارقـة      

 اليهود على العرب وإلحاق الهزيمة      لقوة
 : بهم على الدوام و من هذه القصص

وهـو  ) دانـي ديـن     ( سلسلة قصص   
شخصية أسطورية خارقة متفوقة قـادرة      
على هزيمة العرب مهما كانت قـدرتهم       

 : العسكرية ومن نماذج هذه السلسلة 
ــرائيل ( -*  ــل إس ــن بط ــي دي )              دان
 ) ن في جهاز التجسسداني دي( -* 
)              داني دين في الطائرة المخطوفـة     ( -* 
 ) داني دين بطل إسرائيل( -* 
ــر  ( -*  ــي األس ــن ف ــي دي )              دان
 ) داني دين في حرب األيام الستة( -* 
)              داني دين في جهاز االستخبارات    ( -* 
 ) الوحوش الضاربةداني دين في ( -* 

تعتمد هذه القصص على الخيال المفرط      
في األحالم ومحورها داني دين الشخص      
الذي يرى وال يرى ولذلك يسـتطيع أن        
يقوم باألعمال الخارقة دون أن يـراه أو        

 وقد هدفت القصص إلـى      ،يشعر به أحد  
تمرس العديد من األهـداف التـي مـن         

 : أهمها
غرس الحقد والعداوة ضـد الـدول        -
 .عربية جميعاًال
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ثقة الطفل اليهودي بجهـاز األمـن        -
 .اإلسرائيلي 

ترغيب الطفل اليهودي بجهاز األمن      -
 .اإلسرائيلي

ومن أمثلة الموضوعات الموجهة    ( 
لتنمية الروح العسكرية ما جاء في 
كتاب المطالعة للصف الخامس 

ليس في جيشنا من  : " 5االبتدائي
 وليس عندنا من يولي، يرفض الجندية 

وليس عندنا من ، األدبار في المعارك
يلقي ببندقيته جانباً ويهرب عندنا 
محاربون آلخر طلقة ليس ألنهم 
 ،مصنعون من الحديد بل إن هذه حياتنا

إليك الجميل األشقر من البلماخ زهرة 
الزرقاوان شارك في  من تل أبيب عيناه

 "كل المعارك منذ سنين
) إيجال(وقصيدة أخرى بعنوان رأيت 

تحكي قصة ) ٥٠٣( االستعراض في
فتى رأى أخاه إيجال جندياً في 

 : االستعراض العسكري فيقول عنه 
 كاألزهار البرية
 منتصب القامة
 جميل الشعر
 أسمر الجبهة
 إنه إيجال أخي
 هو جندي

 جاء إلى البيت يوم العطلة

 ثابتة نظراته قاسية ... خطواته شديدة  
حديثه عن الشعب والوطن والحدود 

 عدو والنار وال
تحذير الطفل من جميع األفراد إلى أن  -

الجواسيس العرب ينتحلون أسماء عبرية 
 . ويتحدثون العبرية 

االستهزاء بشبكات التجسس العربية  -
 . إذ إنها لم تكتشف دان دين

إظهار دان دين الذي يمثل العبقرية  -
 . في قدرته لتدمير التجسس دون عناء

يهود العمل على أن يتخرج الطالب ال -
متعصبين لعنصر اليهود حاقدين على 

 . اآلخرين ال سيما العرب
العمل على أن يكون اليهودي محباً  -

للتوسع والعمل على إشعاره بأن كل 
أرض تقع عليها يد إسرائيل كانت يوماً 
إلسرائيل وأنها مجبولة بدماء اليهود 

 . وعرقهم عبر العصور
 : " 6كاتب أدب األطفال) البين( يقول 
أسال نفسي باستمرار ماذا يمكن أن كنت 

أقرأ لو كنت طفالً أعيش مثل هذا الواقع 
نحن نعيش في زمن الصراع مع ... 

العرب نعيش فيما يمكن أن يطلق عليه 
لهذا نجد من واجبنا االبتعاد ) حقول الدم(

عن كتابة القصص الجميلة التي تتحدث 
وزيت ، واألزهار، عن الفراشات

وقعنا في كارثة الزيتون النقي هذا سي
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نحن في غنى عنها ترى ماذا سيكون 
موقف الطفل الذي تفاجئه الحرب وهو 
يقرأ قصة الطائر المغرد ماذا سيفعل ال 
شك أنه سيفقد ثقته بنفسه وينهار وهذا 

 .تضليل ال يمكن أن نسمح به
 : تارا غازور: تقول الناقدة العبرية 

إن الظاهرة التي تهزنا بعنف هي أدب " 
ل في بالدنا حيث نجد أن األطفال األطفا

يتخاطفون الكتب بلهفة وشوق كبيرين 
هذه الكتب التي تركز دائماً على 
موضوع واحد هو تصوير األطفال 
، بأنهم أطفال جبابرة عظماء ال يقهرون

يهزمون العرب األغبياء بسهولة ويسر 
هؤالء العرب الذين يريدون أن يقتلونا 

  !"من أجل المتعة الذاتية فقط
إنفعالية تحمل " البين" الصورة األول ل

الصورة التي يتوالها الكاتب اليهودي 
في تعامله مع أدب األطفال في حين 

تحمل " تامرا"المقولة الثانية ل
 . الموضوعية النقدية

وبهذا فأدب األطفال يتم كتابته بناء على 
البعد السياسي والعسكري على األرض 

واقع يتسم وليس للترفيه والتسلية وفي ال
 . بالعنف والعدائية للعرب

هذه هي صورة الفلسطيني خاصة 
والعربي والمسلم عامة كما وردت في 
الكتب المدرسية اإلسرائيلية؛ لتكشف 

ولتؤكد للعالم ، للعالم حقيقة هذا العدو
والمسلم ، والعربي، أيضاً أن الفلسطيني

، دوماً يسعون للسالم واألمن واألمان
والتعديل للمحتويات وهي دعوة للتغيير 

والمضامين التربوية في كتبهم ومناهجهم 
المتحيزة ضد اإلسالم والمسلمين 
والعروبة ال النقد المستمر الموجه 
للمناهج العربية والفلسطينية على حد 
سواء أليس من األجدر أن يوجه هذا كله 
إلى المناهج الصهيونية المفعمة 
باإلرهاب والتطرف ضد اإلنسانية كما 

ها دعوة خاصة إلى الباحثين من أبناء أن
اإلسالم والعروبة والفلسطينيين على 

وهي دعوة أشد ، وجه الخصوص
خصوصية لكلية التربية في الجامعة 
اإلسالمية بغزة والجامعات الفلسطينية 

غزة والضفة (بين جناحي الوطن 
فعليهم تقع المسؤوليات الجسام ) الغربية

ن تحليل في تكوين ما نحن بحاجة إليه م
للكتب المدرسية اإلسرائيلية ؛ وصوالً 

الصهيوني في التربية  إلى معرفة العقل
باعتبارها القوة المشاركة في توجيه 

 .المجتمع اإلسرائيلي
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أظهرت التقارير حول جودة 

 فلسطين خالل التعليم في مدارس

السنوات األخيرة وجود انخفاض 

 في مستوى تحصيل الطالب، ملحوظ

الدراسة الدولية  خاصة تقارير

TIMSS والتقارير الخاصة بنتائج ،

اختبارات ضبط التحصيل التي نفذتها 

وكالة الغوث في المدارس التابعة لها 

 .في الدول المضيفة

ومن أجل تطوير التعليم في  

بغزة مدارس وكالة الغوث الدولية 

وتحسين جودته، أطلق مدير عمليات 

 خطته John Gingالوكالة السيد 

االستراتيجية الهادفة إلى تحسين 

مخرجات النظام التعليمي في مدارس 

ست نقاط الوكالة بغزة والتي تكونت من 

 : هي

حيث تم تعيين : التعليم العالجي .١

 معلماً للمساعدة في تعليم مادتي ١٥٥٦

يات في الصفوف اللغة العربية والرياض

 .الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية

بحيث يتم : تعزيز سلطة المدرسة .٢

التشاور مع مديري المدارس في كل ما 

يخص موظفيهم والقرارات التي تخص 

 .مدارسهم

معالجة التحديات الناتجة عن  .٣

وذلك من خالل الوقوف على : المنهاج

نقاط القوة والضعف في المناهج 

عمل على إثرائها وتحسين المطبقة، وال

 .تعليمها

تحسين العالقات المدرسية مع  .٤

وذلك من : األهالي والمجتمع المحلي

خالل تعيين معلم ارتباط لتوثيق العالقة 

مع المجتمع المحلي وأولياء األمور، 

خاصة بالنسبة للطالب ضعاف 

 .التحصيل

: تعزيز االحترام في المدارس .٥

ن باعتباره مسئولية مشتركة للمعلمي

 .والطالب واألهالي

אאא?
אא
אא
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وقف الترفيع اآللي وإصالح  .٦

وذلك من خالل تطوير : االمتحانات

برامج تعليمية عالجية في اإلجازة 

الصيفية للطالب المقصرين وإعادة 

امتحانهم قبل بدء السنة الدراسية 

الجديدة، واعتماد نتائج هذا االمتحان 

 .كمعيار للنجاح والرسوب

م الخطة وفي اإلطار نفسه ومن أجل دع

االستراتيجية ذات النقاط الست أطلق 

مدير عمليات الوكالة مبادرة المدارس 

 مدرسة تم ٣١المتميزة بمشاركة 

اختيارها من المدارس التي قدمت 

طلبات للمشاركة في هذه المبادرة، 

بحيث تمثل هذه المدارس مجتمع 

مدارس وكالة الغوث تمثيالً جيداً 

ي، مسائ/ ابتدائي، صباحي/إعدادي(

 ). مشتركة/ إناث/ ذكور

وقد تم االتفاق على سبعة  

مؤشرات أداء ليتم في ضوئها تقويم 

أداء المدارس المشاركة في مبادرة 

 : التميز والمؤشرات السبعة هي

وقف االنحدار الحاد في مستوى  .١

التحصيل األكاديمي لطالب مدارس 

 .وكالة الغوث

تنويع أساليب التعليم بما يتعدى  .٢

ى الكتب والتعليم الروتيني، االعتماد عل

وبما يتضمن توظيف المكتبات والمعامل 

 .المتوفرة لتحسين النتائج األكاديمية

ارتباط تدريب المعلمين بتحسين  .٣

 .األداء األكاديمي للطالب

التأكد من وجود مراقبة فعالة ألداء  .٤

الطالب خالل العام الدراسي، وحيثما يتم 

 تحديد نقاط ضعف في هذا األداء فإن

اإلجراءات المناسبة يتم اتخاذها من أجل 

 .تحسين أداء الطالب

تعقد جميع مدارس األونروا ثالثة  .٥

لقاءات سنوية بين المعلمين وأولياء 

األمور، مع إرسال دعوات فردية ألولياء 

أمور الطالب ذوي األداء المتدني، 

 .ومتابعة أولئك الذين ال يلبون الدعوات

وقف مظاهر العنف في مدارس  .٦

 .لوكالةا

تحديد الحاجات الخاصة بالطالب  .٧

أصحاب األداء المتدني والعمل على 

 .تلبيتها

ومن أجل تقويم أداء المدارس في 

ضوء المؤشر األول تم إعداد وتنفيذ 

امتحانات مستقلة في اللغة العربية 
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والرياضيات للصفوف من الرابع وحتى 

التاسع في المدارس المشاركة في 

بمشاركة المركز مبادرة التميز وذلك 

الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة 

إلى . التربية والتعليم العالي الفلسطينية

جانب ذلك تم تشكيل فريق للمراقبة 

والتقويم بهدف تقويم أداء المدارس في 

ضوء المؤشرات الباقية، وقد تكون هذا 

الفريق من مجموعة من المشرفين 

التربويين في تخصصات مختلفة إلى 

انب طاقم من مكتب دعم العمليات، ج

كما تم تقسيم هذا الفريق إلى فريقين 

A,B بحيث تناوب الفريقان على زيارة 

المدارس وتقويم أدائها، وتم تطوير أداة 

تقويم تشتمل على عشر ممارسات جيدة 

لكل واحد من مؤشرات األداء التي تم 

وقد مرت عملية تقويم أداء . اعتمادها

 :  التاليةالمدارس بالمراحل

 ما قبل التقويم : المرحلة األولي 

وتشتمل هذه المرحلة على اإلجراءات 

 : التالية

تحديد المدارس المستهدفة بالزيارة  .١

وإبالغها ببرنامج الزيارة قبل موعدها 

  .بفترة مناسبة

جمع البيانات عن المدارس من  .٢

خالل استمارة خاصة تم إرسالها 

ارس للمدارس، والطلب من مديري المد

تعبئتها وإعادتها إلى فريق المراقبة 

والتقويم مرفقة بنسخة من خطة تطوير 

 .المدرسة وجدول الدروس األسبوعي

مراجعة خطة تطوير المدرسة  .٣

 .للوقوف على أهم األنشطة فيها

عقد لقاء لفريق المراقبة والتقويم  .٤

لوضع خطة التقويم وتوزيع المهام 

 .واألدوار

 :لتقويم أثناء ا: المرحلة الثانية

 : وتشمل هذه المرحلة اإلجراءات التالية

المالحظة المباشرة لجميع جوانب  .١

 .األداء المدرسي في ضوء أداة التقويم

القيام بالزيارات الصفية للوقوف  .٢

على أداء المعلمين داخل الصف، وكذلك 

زيارة مرافق المدرسة المختلفة لمعرفة 

 .مدى توظيفها

سها جمع األدلة التي يبنى على أسا .٣

إصدار األحكام بشأن أداء المدرسة 

 : وتشمل

 .بيانات إحصائية 

 الشهرية، (عينة من االختبارات  
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 )نصف الفصلية، والفصلية

 .نتائج االختبارات المختلفة 

 .سجالت المدرسة 

 .نظم ولوائح خاصة بالمدرسة 

المعلمات واإلدارة / ملفات المعلمين 

 .المدرسية

 .المعلمات/دفاتر تحضير المعلمين 

 .خطط المناهج والتدريس 

 .سجالت المكتبة والمختبرات 

 .عينات من أعمال الطلبة ودفاترهم 

نتائج المناقشات والمقابالت مع  

الطلبة، والمدرسين، واإلداريين، 

 .وأولياء األمور

التقارير الخاصة بالمالحظة  

المباشرة للدروس، واألنشطة، 

 .وسير العمل اليومي

 :م بعد التقوي: المرحلة الثالثة

وتشمل هذه المرحلة اإلجراءات 

 : التالية

مراجعة البيانات والمعلومات التي  .١

جمعت قبل التقويم وأثنائه من أجل 

الوصول إلى أحكام يتفق عليها الفريق، 

ومن ثم اتخاذ القرار حول مستوى أداء 

 .المدرسة وإصدار التوصيات المناسبة

يتم تقدير درجة الجودة لكل فقرة من  .٢

ي تشتمل عليها أداة التقويم الفقرات الت

 .وذلك باستخدام مقياس رتب خماسي

كتابة التقرير النهائي الذي يحتوي  .٣

على خالصة األحكام في صورة ولغة 

واضحتين بحيث تمكن الجهات المختصة 

والمعنيين من التعرف بسهولة على 

جوانب التميز والجوانب التي تحتاج إلى 

 .تطوير وتحسين في أداء المدرسة

ل نسخ من التقارير إلى مكتب ترس .٤

 .مدير عمليات الوكالة والمدارس المعنية

يحتفظ فريق المراقبة والتقويم بنسخة  .٥

من التقارير، وجميع األدوات التي تم 

استخدامها في عملية التقويم، وكذلك 

 .األدلة التي تم جمعها أثناء التقويم

وقد وضعت برامج خاصة  

 لزيارات فريق المراقبة والتقويم

للمدارس المشاركة في مبادرة المدارس 

المتميزة بحيث تم زيارة كل مدرسة 

ثالث مرات خالل الفصل الثاني من 

 في الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦العام الدراسي

 مايو ١٥ حتى ٢٠٠٧ مارس  ٦من 

وقد ركزت الجولة األولى من . ٢٠٠٧

الزيارات على الجانب التوجيهي، 
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واهتمت بتحديد جوانب التميز 

ب التي تحتاج إلى تطوير في والجوان

أداء المدارس المستهدفة، إلى جانب 

تحديد مجموعة من التوصيات الهادفة 

 .إلى تطوير أداء المدارس

أما في الجولتين الثانية والثالثة  

فقد تم وضع درجة لكل من مؤشرات 

األداء المحددة بناء على الدرجات التي 

تم تحديدها لكل فقرة من الفقرات 

لمرتبطة بكل واحد من هذه العشرة ا

المؤشرات التي تشتمل عليها أداة 

 .التقويم

وقبل البدء بزيارات المدارس تم  

عقد اجتماع لمديري ومديرات المدارس 

المشاركة إلطالعهم على أهداف 

الزيارات، واألداة التي يستخدمها فريق 

المراقبة والتقويم، واإلجراءات التي يتم 

مدرسة، كما من خاللها تقويم أداء ال

وزعت نسخة من أداة التقويم على 

 .مديري المدارس المعنية

وبعد انتهاء الجولة األولى من  

الزيارات تم عقد اجتماع آخر لمديري 

ومديرات المدارس المشاركة تم خالله 

تقويم عمل فريق المراقبة والتقويم 

لالستفادة من التغذية الراجعة في تحسين 

يم نتائج الجولة كما تم تعم. أداء الفريق

األولى من الزيارات من خالل رسالة 

وصلت إلى جميع المدارس تضمنت 

الجوانب اإليجابية المشتركة والجوانب 

التي تحتاج إلى  تطوير، وكذلك أمثلة 

على بعض الممارسات المثلى التي تم 

 .رصدها من قبل فريق المراقبة والتقويم

وقد تمثلت أهم الجوانب اإليجابية 

 : ء المدارس فيما يليفي أدا

النظام واالنضباط المدرسي والنظافة  .١

 .والبيئة المدرسية الجيدة

الخلو إلى حد كبير من مظاهر  .٢

 .العنف وممارسة العقاب

العالقة التعاونية بين المدارس في  .٣

 .المبنى الواحد

التجاوب مع توصيات فريق المراقبة  .٤

 .والتقويم

تحسن ملحوظ في إدارة البرامج  .٥

 .وتنفيذهاالعالجية 

التوثيق الجيد خاصة فيما يتعلق  .٦

 .بنتائج الطالب التحصيلية

العالقة الجيدة بين اإلدارة المدرسية  .٧

 .والمعلمين
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التنويع في أساليب التعليم واستخدام  .٨

 .الوسائل التعليمية

االهتمام بمبادئ حقوق اإلنسان  .٩

والتربية الشاملة والبرلمان 

 .الطالبي

ن رعاية الطالب الموهوبي. ١٠

 .واالهتمام باألنشطة الرياضية

تحسن ملحوظ في العالقة مع أولياء .١١

 .األمور والمجتمع المحلي

تزويد أولياء أمور الطالب بنتائج .١٢

أبنائهم في االختبارات التحصيلية 

 .الشهرية والفترية

أما أهم الجوانب التي تحتاج إلى 

 : تطوير فقد تمثلت فيما يلي

 وتفعيلهتشكيله : المجلس المدرسي .١

عمله ونظافته، : المقصف المدرسي .٢

 .كيفية توظيف عائداته

إعداداً، وتنفيذاً، (الخطة التطويرية  .٣

 ).وتقويماً، ومتابعة

تنفيذ العديد من األنشطة غير  .٤

المتضمنة في الخطة التطويرية 

بينما ال يتم تنفيذ بعض األنشطة 

 .المتضمنة فيها

 دور المشرف التربوي والمشرف .٥

 .رسةالمساند للمد

استغالل مرافق المدرسة وإمكانياتها  .٦

 .خاصة المكتبة المدرسية

متابعة الخطط العالجية وتقويم  .٧

 .أثرها

العالقة من المجتمع المحلي،  .٨

 .والتواصل مع أولياء األمور

 .توظيف حصص الرياضة والفن .٩

 ).IT(توظيف.١٠

تنمية مهارات البحث العلمي لدى .١١

 .الطالب

 .التأخر الصباحي للطالب.١٢

 .متابعة أثر تدريب المعلمين.١٣

 .االفتقار إلى وجود برامج متكاملة.١٤

وكان من أهم الممارسات المثلى التي 

رصدها فريق المراقبة والتقويم في 

 : المدارس ما يلي

 .نادي الرياضيات .١

برامج مميزة لتدريب أولياء األمور  .٢

 .على تعليم أبنائهم) خاصة األمهات(

 .مبادرة بطاقات التميز .٣

التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات  .٤

برمجة االختبارات، نوادي (

 الحاسوب، التواصل بين المعلمين
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 ). والطالب عبر البريد االلكتروني

العالقة المميزة مع مؤسسات  .٥

 .المجتمع المحلي

 .الحكومة المدرسية .٦

برامج مميزة للتواصل مع أولياء  .٧

 .األمور

مساهمات مميزة للمجتمع المحلي  .٨

 . عملية التعليمفي دعم

 .إفطار الطالب الفقير .٩

  .معرض فن دائم.١٠

وبعد انتهاء فريق المراقبة 

بواقع (والتقويم من زياراته للمدارس 

تم رصد ) ثالث زيارات لكل مدرسة

نتائج المدارس في ضوء مؤشرات 

األداء والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً في 

أداء المدارس بصفة عامة مما يدل على 

مبادرة وقدرتها على استنهاض إيجابية ال

الطاقات الموجودة في المدارس 

إلى . واالستفادة منها بأكبر قدر ممكن

جانب ذلك تم تطبيق االختبارات 

المستقلة في اللغة العربية والرياضيات 

على جميع طالب صفوف الرابع وحتى 

التاسع في المدارس المشاركة وعددهم 

 طالباً، وذلك في لجان ٢٦٠٠٠حوالي 

اصة تم عقدها قبيل االمتحانات النهائية خ

للفصل الدراسي الثاني في أواسط شهر 

كما تم تصحيح أوراق . ٢٠٠٧مايو 

اإلجابات في المركز الوطني للقياس 

وكانت النتائج على والتقويم في رام اهللا، 

 :النحو التالي

وفي ضوء نتائج االمتحانات 

المستقلة وبناًء على المشاورات التي 

ل العام الدراسي الماضي مع تمت خال

المشرفين التربويين، ومديري المدارس، 

والمعلمين، والطالب، وأولياء األمور، 

وأفراد المجتمع المحلي، وفي ضوء 

نتائج الدراسة العلمية التي تم تطبيقها 

للوقوف على األسباب التي تقف وراء 

تدني تحصيل الطالب في القراءة 

م مدير والكتابة ومهارات الحساب، قا

عمليات الوكالة باتخاذ إجراءات 

 :من ضمنهاوخطوات مهمة 

تخفيض عدد الطالب الذكور في  

 ٣٠صفوف المرحلة اإلعدادية إلى 

 .طالباً في الصف

 زيادة حصص اللغة العربية بمقدار  

 األساسيحصتين في الصفوف من األول 

 . وحتى التاسع
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زيادة حصص الرياضيات بمقدار  

ف من حصة واحدة في الصفو

األول حتى الرابع وبمقدار حصتين 

 .من الخامس حتى التاسع

استمرار تزويد صفوف المرحلة  

) األول والثاني والثالث(الدنيا 

بمعلمي المساندة بواقع معلم إضافي 

 .في كل صف

االتجاه إلى تعمـيم مبـادرة المـدارس        

 .المتميزة على جميع المدارس

تكريم الفائزين في مبادرة المدارس  

ميزة على جهودهم، والنتائج التي المت

حصلوا عليها من خالل توزيع الجوائز 

المادية وشهادات التقدير، وذلك على 

مستوى الطالب والمعلمين واإلدارات 

 .المدرسية

االتجاه إلـى تغييـر أسـلوب       

التقويم بحيث يتم االعتماد بشكل أساسي      

على درجة الطالب في اختبـار نهايـة        

هايـة الفصـل    الفصل األول واختبار ن   

الثاني إضافة إلى نتيجته فـي اختبـار        

 .مستقل

 دعاً من القول أننا بحاجةبليس 

 بدع لصناعة الطلبةـلم مـعة لمـماس

علـم مبـدع لصـناعة الطلبـة        ماسة لم 

، فالبناء الحضاري واألخالقـي     المبدعين

على حد سواء إنما يبني بتوفيق اهللا على        

 أكتاف أولئك الطالئع المتميزة من أبنـاء      

األمة ، الذين يتم اكتشافهم ورعايتهم من       

 للدراسـة علـى أيـدي       ىالسنوات األول 

معلمي  ومعلمات التعلـيم األساسـي ،        

الذين على عاتقهم يقع احتضـان تلـك        

الشموع وتعهـدها بالشـحذ وتزويـدها       

، فلقد لقب    بالوقود الالزم حتى ال تنطفئ    

الدكتور عبد العزيـز الرنتيسـي منـذ        

عد أن اكتشف والـده     طفولته بالدكتور ب  

 وظل ينادى بهذا اللقـب       ، هءنباهته وذكا 

 بالفعل مأل صـيته     اًإلى أن أصبح دكتور   

 .سمع الدنيا وأصبح قائداً مبدعاً

إن صناعة الطلبة المبدعين صناعة          

لها قوانينها وأنظمتها وبرامجها الخاصة     

وال يتقنها إال المعلم المبـدع والمعلمـة        

ة األدوار الخالقة   المتفوقة ، وذلك لطبيع   

المثيرة التي يقوم بها هؤالء المعلمـون       

  في طلبتهم تميزاً ملحوظاً    نيتلمسوالذين  

ـ      ه فـي التفكيـر     ، وذكاًء الفتاً ، وحيوي

والنشاط تجعـل مـن هـؤالء الطلبـة         

ــي ــام حقيق ــات محــط اهتم ،  والطالب
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ويدفعون إلى مواقع إبداعية لالرتقـاء      

 وذلـك وفـق آليـات وبـرامج         ،بهم

 تربوية صحيحة يتعاطاهـا     تاوممارس

  ومعلمات التعليم األساسـي مـع      معلمو

تالميذهم لبلوغ تلـك الغايـة السـامية        

متجاوزين تلك األدوار التقليدية الشائعة     

من إكمال للمقررات إلـى أدوار أهـم        

 الوسـائل   تهيئةوأشمل ، وعلى رأسها     

 التي من شأنها دفع العناصر      واألسباب

قـع علميـة    الطالبية الموهوبة إلي موا   

 فعلى معلمي التعليم األساسـي      ،متقدمة

  :أتيالقيام بما ي

تهيئة أجواء مناسبة داخل الفصل تسهل      

  .وتالميذهالتواصل اإليجابي بين المعلم 

تقديم عدد كبيـر مـن األنشـطة         .١

نوعة التي تشـجع علـى التفكيـر        تالم

 .اإلبداعي 

يطرح أسئلة مثيرة للجـدل تعمـل        .٢

 العقل للبحث    الفكر وتحفيز  استثارةعلى  

  .واالكتشاف

،  الذاتيةيعزز في الطالب إمكانياته      .٣

ويحفزه على إطالقها وتجريبها فاتحـاً      

المجال للصواب والخطأ مركزاً علـى      

الجانب التجريبي الذي يفسـحه ميـدان       

الممارسة للموهبة والطاقة فـي أجـواء       

، وتزدهر فيهـا     تتمتع بالحرية والمرونة  

يع التلقـائي   معاني إثبات الذات، والتشج   

الذي يشكل دافعاً مستمراً ألداء أفضـل       

من قبل الطلبة المتمتعـين بمثـل هـذه         

 .الفرص الجيدة والمشجعة 

 ،يفتح المجال إلثارة األفكار الجديدة     .٤

وال يلجأ إلى تسخيف أي فكـرة مهمـا         

 .كانت بسيطة

يعلم الطلبة مهارات التفكير اإلبداعي      .٥

األصالة والطالقة والمرونة وطريقـة     ك

، ويحفزهم علـى     يجاد األفكار الجديدة  إ

إلى إيجـاد حلـول     التساؤل الذي يدفعهم    

 . ذاتية مبتكرة

تقديم نماذج مشرقة ألبنـاء األمـة        .٦

النابهين من الجيل المعاصـر إلضـرام       

جذوة الشوق إلى السير على درب أولئك       

ما كانت تلك النمـاذج مـن       ل وك ،األوائل

م والمجتمع كلما ساعد على تقليده    ،  البيئة

 وكلما سهل علـى     نهجهم،والسير على   

  .محاكاتهمالطالب 

ميذ ليعبـر عـن     فتح المجال أمام التل   . ٧

دون خوف أو   ،  رأيه بصراحة ووضوح  

ـ        مـن   اًرهبة ، ويعتبر هذا الشرط أساس



 ٥٧

أسس تكوين الشخصية المبدعـة بمـا       

ينعكس عليه من شعور بالقـدرة علـى        

إفصاح ما بداخله والتعبير عن ذاته في       

 والتقـدير ،    باالحترامي مفعم   جو عائل 

 صلى اهللا   ،ا سيدنا رسول اهللا   نولقد علم 

عليه وسلم ذلك األدب في التعامل مـع        

 حين شرب يوماً وكـان علـى        األطفال

 صغير ال يتجاوز العاشـرة  ميمنته طفل 

من عمره، وكان علـى شـماله كبـار         

، ومـن المعـروف أن السـنة     أصحابه

المطهرة تقتضي أن يشرب من هو على     

هـل  : " يمين أوالً  فنظر إليه وقال له      ال

"   أوالً   تأذن أن أعطي من هو أسن منك      

ال يا رسول   : فقال الصغير بحزم وعزم   

اهللا واهللا ال أرضي أن يشرب بعدك أحد        

فتبسم النبـي وأعطـاه اإلنـاء       !! قبلي  

، فيا لـه    الصحابةليشرب منه قبل كبار     

إياه الرسول عليه   من تعليم حكيم يعلمنا     

، حين يجعل من حـق      والسالمالصالة  

الطفل أن يعبر عن رأيه وأن يقول مـا         

، كذلك فـإن    يعتقد أنه الصواب والحق   

 رأي  احتـرام هذا الموقف يعلمنـا أن      

 هو المنهج الصـحيح لتخـريج       الطفل

، إذ ال يمكن أن يصـبح رجـل         الرجال

، ناضج من يحرم من التعبير عن رأيـه       

 .واالحترامومن يفتقد إلي التقدير 

 ال بد من همسة فـي       ختام إن كان  في ال  

أذن المسئولين وأصحاب القـرار فـي       

 فإنني أنصح بانتقاء طلبة     عتيدةتنا ال اجامع

 األساسـي حتـى     مبدعين لقسم التعلـيم   

، فـإن مجتمعنـا     يصبحوا قادة مبدعين  

  ماسة لجيل  مبدع كي يتم التغيير        بحاجة

 .من خالله، وما ذلك على اهللا بعزيز
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א .
א מ א מ

 

دعاً من القول أننا بحاجـة      بليس  

ماسة لمعلم مبـدع لصـناعة الطلبـة        

المبدعين، فالبناء الحضاري واألخالقي    

على حد سواء إنما يبنـي بتوفيـق اهللا         

على أكتاف أولئك الطالئع المتميزة من      

أبناء األمـة ، الـذين يـتم اكتشـافهم          

 للدراسة  ى السنوات األول  ورعايتهم من 

على أيدي معلمي  ومعلمـات التعلـيم        

األساسي ، الذين علـى عـاتقهم يقـع         

احتضان تلك الشموع وتعهدها بالشـحذ      

 وتزويدها بالوقود الالزم حتى ال تنطفئ     

، فلقد لقـب الـدكتور عبـد العزيـز          

الرنتيسي منذ طفولته بالدكتور بعـد أن       

 وظـل    ، هءاكتشف والده نباهته وذكـا    

 اًنادى بهذا اللقب إلى أن أصبح دكتـور       ي

بالفعل مأل صيته سمع الـدنيا وأصـبح        

 .قائداً مبدعاً

ــدعين  ــة المب إن صــناعة الطلب

صناعة لها قوانينها وأنظمتها وبرامجها     

الخاصة وال يتقنها إال المعلـم المبـدع        

والمعلمة المتفوقة ، وذلك لطبيعة األدوار      

ء الخالقة المثيرة التي يقوم بهـا هـؤال       

 فـي طلبـتهم     يتلمسونالمعلمون الذين   

، وذكاًء الفتاً ، وحيويـه       تميزاً ملحوظاً 

في التفكير والنشاط تجعل مـن هـؤالء        

،  الطلبة والطالبات محط اهتمام حقيقـي     

ويدفعون إلى مواقع إبداعيـة لالرتقـاء       

 وذلــك وفــق آليــات وبــرامج ،بهــم

 تربوية صـحيحة يتعاطاهـا      توممارسا

يم األساسـي مـع      ومعلمات التعل  معلمو

تالميذهم لبلوغ تلـك الغايـة السـامية        

متجاوزين تلك األدوار التقليدية الشـائعة      

من إكمال للمقـررات إلـى أدوار أهـم         

 الوسـائل   تهيئـة وأشمل ، وعلى رأسها     

א
א


א 
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 التي من شأنها دفع العناصر      واألسباب

الطالبية الموهوبة إلي مواقـع علميـة       

 فعلى معلمي التعليم األساسـي      ،متقدمة

  :أتيالقيام بما ي

تهيئة أجواء مناسبة داخل الفصل تسهل      

  .وتالميذهالتواصل اإليجابي بين المعلم 

تقديم عـدد كبيـر مـن األنشـطة          )١

نوعة التي تشـجع علـى التفكيـر        تالم

 .اإلبداعي 

يطرح أسئلة مثيرة للجدل تعمل على       )٢

 الفكر وتحفيز العقـل للبحـث       استثارة

  .واالكتشاف

، الذاتية  نياته  يعزز في الطالب إمكا    )٣

ويحفزه على إطالقها وتجريبها فاتحـاً      

المجال للصواب والخطأ مركزاً علـى      

الجانب التجريبي الذي يفسـحه ميـدان       

الممارسة للموهبة والطاقة في أجـواء      

، وتزدهر فيها    تتمتع بالحرية والمرونة  

معاني إثبات الذات، والتشجيع التلقـائي      

فضـل  الذي يشكل دافعاً مستمراً ألداء أ     

من قبل الطلبة المتمتعين بمثـل هـذه        

 .الفرص الجيدة والمشجعة 

 ،الجديـدة  يفتح المجال إلثارة األفكار    )٤

 مهما إلى تسخيف أي فكرة وال يلجأ

 .كانت بسيطة

يعلم الطلبة مهارات التفكير اإلبداعي      )٥

األصالة والطالقة والمرونة وطريقـة     ك

، ويحفزهم علـى     إيجاد األفكار الجديدة  

لذي يدفعهم إلى إيجـاد حلـول       التساؤل ا 

 . ذاتية مبتكرة

تقديم نماذج مشـرقة ألبنـاء األمـة         )٦

النابهين من الجيل المعاصـر إلضـرام       

جذوة الشوق إلى السير على درب أولئك       

ما كانت تلك النمـاذج مـن       ل وك ،األوائل

والمجتمع كلما ساعد على تقليدهم     البيئة،  

 وكلما سهل علـى     نهجهم،والسير على   

  .كاتهممحاالطالب 

فتح المجال أمام التلميذ ليعبـر عـن         )٧

دون خوف أو   ،  رأيه بصراحة ووضوح  

ـ        مـن   اًرهبة ، ويعتبر هذا الشرط أساس

أسس تكوين الشخصـية المبدعـة بمـا        

ينعكس عليه من شعور بالقـدرة علـى        

إفصاح ما بداخله والتعبير عن ذاته فـي        

 والتقـدير ،    بـاالحترام جو عائلي مفعم    
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 صلى اهللا   ،ول اهللا ا سيدنا رس  نولقد علم 

عليه وسلم ذلك األدب في التعامل مـع        

 حين شرب يوماً وكـان علـى        األطفال

ميمنته طفل صغير ال يتجاوز العاشـرة   

من عمره، وكان علـى شـماله كبـار         

أصحابه، ومـن المعـروف أن السـنة     

المطهرة تقتضي أن يشرب من هو على     

هـل  : " اليمين أوالً  فنظر إليه وقال له      

"  ي من هو أسن منك أوالً       تأذن أن أعط  

ال يا رسول   : فقال الصغير بحزم وعزم   

اهللا واهللا ال أرضي أن يشرب بعدك أحد        

فتبسم النبـي وأعطـاه اإلنـاء       !! قبلي  

، فيا لـه    الصحابةليشرب منه قبل كبار     

من تعليم حكيم يعلمنا إياه الرسول عليه       

الصالة والسالم، حين يجعل من حـق       

أن يقول مـا    الطفل أن يعبر عن رأيه و     

يعتقد أنه الصواب والحق، كذلك فـإن       

 رأي  احتـرام هذا الموقف يعلمنـا أن      

الطفل هو المنهج الصـحيح لتخـريج       

الرجال، إذ ال يمكن أن يصـبح رجـل         

ناضج من يحرم من التعبير عن رأيه،       

 .واالحترامومن يفتقد إلي التقدير 

 ال بد من همسة فـي       في الختام إن كان    

اب القـرار فـي     أذن المسئولين وأصح  

 فإنني أنصح بانتقاء طلبة     عتيدةتنا ال اجامع

مبدعين لقسم التعلـيم األساسـي حتـى        

يصبحوا قادة مبدعين، فـإن مجتمعنـا       

  ماسة لجيل  مبدع كي يتم التغيير        بحاجة

 .من خالله، وما ذلك على اهللا بعزيز
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א .

א א מ
 

ن التراث ما هو   ميحكى أن

طريف يتعلم منه الناس  وينهلون ما 

وفي التراث النفسي ، يفتح اآلفاق

االجتماعي معين يستلهم منه الدعاة إلى 

 الذكاء االجتماعي - خاصة -اهللا 

فيغدو الداعية مقبوال مؤثراً فاعالً في 

الوسط الذي فيه يعمل؛ فيحقق لدعوته 

ما يحب ويأمل؛ لذا سنكون معك أخي 

عية  مع الموقف المربي والمؤثر الدا

آملين أن يترك صداه في الفكر والعقل 

وإليك هذا الموقف . والشعور؛ فنرتقي

 !!    األول 

 !!باإلرادة يتحقق كل المراد

كان أحد األثرياء مولعاً باقتناء 

الحيوانات؛ فأقام في قصره الكبير 

حديقة مثيرة، و ذات يوم اشترى فيال 

للحرية متمردا على ضخما شرسا عاشقا 

ووضعه في زاوية من ، القيد والعبودية

زوايا الحديقة، وقيده بسلسلة فوالذية 

طويلة تنتهي بكرة حديدية ضخمة ال 

ولكنه كان ينظر ، حيلة وال ِقبل له بها

إلى نفسه على أنه القوي الشرس؛ فاندفع 

مقاوماً للقيد باذالً كل جهده لإلفالت من  

اوم وهو مازال ظل يقاوم ويق، الوثاق

على نفس االعتقاد بأنه القوي القادر على 

انتهى اليوم !! ولكن، التخلص من ورطته

األول بالفشل وقد أتلفه التعب واألرق 

فارتمى بين أحضان النوم  منتظرا 

بتحرق كبير مجيء اليوم التالي ليبدأ 

الكفاح بإرادة مسنونة ال تلين وال تهدأ؛ 

ى الذات لم والحديث الداخلي والنظرة إل

تتغير ولم تتبدل فهو يعتقد أنه القوي 

بدأ يومه اآلخر بعزيمة وتصميم ، الفعال

ال توقفه صالدة القيد ولم تنل منه عظم 

، وهكذا ال يزال يقاوم، الكرة وضخامتها

حتى تسلل إلى فكره .. يكافح ، يناضل

و ، شيئا فشيئا أن األمر أكبر من طاقته

أن الحكمة و،  أن اليد ال تناطح مخرزاً

بدأ ... تقتضي خفض الرأس للموجة


אא>
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التقييم للموقف يتغير وأخذ الفكر يتراجع 

واالعتقاد يذبل حتى تلوث بالشعور 

بالوهن وعدم الحيلة وقلة القدرة 

وتقبل الواقع ، فاستسلم للقعود والرقود

و شتان بين حالة أنا قوي ، واستسلم

كان !!! قادر وحالة أنا ضعيف واهن 

ة يراقب تطور حالة صاحب الحديق

فأراد  التأكد من نجاحه ببرمجة ، الفيل

وتفريغ ، الفيل عصبيا على االستسالم 

فكره من اإلحساس بالقوة؛ فاستبدل 

فوجد ، الكرة الحديدية بكرة خشبية 

الفيل راقدا مستسلما ال يحرك ساكنا ولم 

 .....يبد أي محاولة

أن المرء يكون … هكذا ترى أخي 

وصدق ، نفسه تماما وفقا لفكرته عن 

 !!كما تعتقد نفسك تكون : القائل 

 أمام هذا -      ودعوتنا  الغراء 

 تستحق منا -الطوفان الصهيو أمريكي 

أن نعتقد االعتقاد اإليجابي بالقدرة على 

حملها وتوصيلها إلى الناس بأبهى 

تستحق منا ، الصور وأمتع األساليب 

أن نظل ثابتين ال تهزنا الزوابع وال 

ولن نكون كما ، نال منا  الخطوب ت

انتهى الفيل بل بإيماننا باهللا الكبير لن 

نبرمج على الخضوع مهما بلغت فرصة 

تلك هي ثقافة المقاومة التي ، الجوع

يجدر بنا أن نبرمج عليها شعبنا 

الفلسطيني المسلم وهي مهمة تحتاج إلى 

لنطور قدرتنا ونرفع من .. إذن، همة

بس ثوب العزيمة ونل، مستوى إمكاناتنا

 إن –واإلرادة؛ فإننا العباد المنصورون 

 – يرحم اهللا هذه الصحابية –شاء اهللا 

 تقول لزوجها -أسماء بنت ُعميس 

فسخر ، سأظل بابن الخطاب حتى يسلم 

واهللا لئن يسلم حمار : منها زوجها قائال 

فمازالت ، ابن الخطاب لن يسلم عمر 

ي فال تنس أخ.  ماضية حتى أسلم عمر 

 :الداعية المنتصر  قول الشاعر 

א א
א מ !!מ

 

 وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني
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א.
א

إن التحدي األساسي الذي يواجه 

م هو التحدي اإلداري المنظمات في العال

لمن يقوم بالعملية اإلدارية على جميع 

المستويات، خاصة تلك الموجودة في 

مستوى القيادات اإلدارية العليا، التي 

يجب أن تتسلح بالعلم والمعرفة 

واالعتقاد بأهمية إتباع المنهج العلمي 

في ممارسة عملية اإلدارة بالطريقة 

السليمة والصحيحة، التي تمنع من 

اللها أي نزف قد ينتج عن سوء خ

المادية (استخدام موارد المجتمع 

وعدم تخصيصها عبر ) والبشرية

المسارات السليمة، والتي تمكنها من 

التعامل مع المنظمة ككل والتركيز على 

مسؤولياتها االجتماعية واألخالقية، مع 

األخذ بعين االعتبار التغيرات البيئية 

حديد وضرورة التكيف معها، كذلك ت

قدرتها المتميزة التي تمكنها من التفوق 

 . مجال عملهايوالنجاح ف

 ومن خالل اإلطالع على 

دارة اإلستراتيجية الكتابات المتعلقة باإل

ن هذه المعرفة الخاصة نستطيع القول إ

تمثل فلسفة جديدة لمدخل عام وشامل 

لإلدارة، يتمثل في اإلدارة اإلستراتيجية 

خاذ القرارات التي ترتبط بمفاهيم ات

والتصرفات اإلدارية التي تحدد األداء 

المرغوب تحقيقه في المنظمة، ووضع 

 لذلك وتطبيقها ةاالستراتيجيات الالزم

وتقويمها للوصول إلى األداء بالكفاءة 

 .والفاعلية المطلوبة

فاإلدارة اإلستراتيجية هي محاولة 

لخلق درجة عالية من التكامل بين 

ليات اإلدارية مختلف األنشطة والفعا

والتشغيلية على مستوى المنظمة، وعليه 

فإنها تحقق الرؤيا الشمولية لكل 

المجاالت الوظيفية، فضالً عن دراسة 

العالقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل 

فيها، حيث تهتم بشكل جوهري في 

تحليل المشكالت والفرص التي تواجه 

اإلدارة، وتحليل نقاط القوة والضعف 

 عن المجاالت الرئيسية لألداء، الناجمة

كما تهتم باتخاذ القرارات اإلستراتيجية، 
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وهي قرارات حاسمة تحدد مستقبل 

 .وجوهر المنظمة

 ومفهوم ستراتيجيةاال اإلدارةتعرف 

 :ستراتيجيةاال

في ظل المنافسة الديناميكية 

السريعة والمتنوعة، ونظراً للكم الهائل 

ات من المتغيرات الحاكمة ذات العالق

بالغة التعقيد، والتي تتطلب قدرة على 

إحداث التوازن بينها في نسق متكامل 

يحقق التناغم بينها لتحقيق األهداف 

بكفاءة، كان التفاوت وعدم اإلجماع 

تعريف لإلدارة اإلستراتيجية، إال  على

انه يمكن تعريف اإلدارة اإلستراتيجية 

عملية ديناميكية عقالنية : " على أنها

تحدد األداء الطويل المدى التحليل 

للمنشأة وتسعى إلى تحقيق رسالتها من 

خالل إدارة وتوجيه مواردها بطريقة 

 فعالة، والقدرة على مواجهة تحديات

 البيئة المتغيرة انطالقاً من نقطة ارتكاز

 ". أساسية في الحاضر

فهي نتاج عمل : "ستراتيجيةأما اال

ستراتيجية وهي بمثابة خطة اإلدارة اال

يسة شاملة تحدد كيف تحقق رئ

 المنظمة أهدافها من خالل تعظيم ما 

تتمتع به من مزايا وتجنب ما تعانيه 

  " من مساوئ

واإلستراتيجية تصف طرق تحقيق 

عتبار المنظمة ألهدافها مع األخذ في اال

التهديدات والفرص والموارد 

واإلمكانيات الحالية لهذه المنظمة، وهذا 

 تؤثر بدرجة ةثالثة عوامل رئيسيشمل 

 :كبيرة على اإلستراتيجية وهي

البيئة الخارجية ومتغيراتها السياسية  -١

 .واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية

الموارد واإلمكانيات الداخلية، خاصة  -٢

فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي والقيادة 

 .والقيم
األهداف التي تحددها المنظمة  -٣

وتسعى إلنجازها ضمن إطار زمني 

 .محدد
أهمية اإلدارة اإلستراتيجية بالنسبة 

 :للجامعة

تتضح أهمية اإلدارة اإلستراتيجية 

من خالل تحليل التحديات التي تواجه 

 ةاإلدارات في العقود األخيرة والمتمثل

في تسارع التغير الكمي والنوعي في 

البيئة المحيطة لدرجة تالشي الحدود 

الفاصلة بين الزمان والمكان، وكذلك 

حدة المنافسة في تخريج أجيال زيادة 
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تستطيع التوفيق بين هذا التقدم 

التكنولوجي وحاجة المجتمع في ظل 

نقص الموارد الطبيعية والتحول من 

المجتمعات الصناعية إلى المجتمعات 

 .المعرفية

في ضوء ذلك تتضح أهمية 

ستراتيجية وضرورتها دارة االاإل

للجامعة العصرية ومبررات تحتم 

 بهذا النمط اإلداري في ضرورة األخذ

التعليم من منطلق ما يحققه من مزايا 

وايجابيات يكون من شأنها زيادة كفاءة 

 .وفعالية المؤسسة التربوية التعليمية

 : ومن هذه الفوائد والمبررات ما يلي

 باستخدام اإلدارة اإلستراتيجية يتم -١

تزويد الجامعة بإطار فكري شمولي 

 التي تشكل وتحديد القضايا األساسية

م صنع ومن ثُ .جوهر العمل الجامعي

القرارات الرشيدة التي تتناسب مع 

القضايا مثل قضية الكفاية الداخلية، 

  الخ..التمويل، القبول، 

 األنشطة اعد على توجيه وتكاملـتس

اإلدارية والتنفيذية وتحديد 

المسئوليات، وتوجيه األفراد داخل 

الجامعة، ومنع ظهور التعارض بين 

 .األهداف الموضوعة

 وضع تصور لمستقبل الجامعة من -٣

خالل الكشف عن واقع إمكانيات 

الجامعة ومواردها المتاحة، وتوقع 

العديد من التغيرات المحتملة في البيئة 

التي تعمل بها الجامعة، وتحديد الفرص 

 . البيئية وتقليل آثار التهديدات

 الجامعية في  تساعد اإلدارة-٤

ستراتيجية رشيدة رارات االتوصل إلى ق

في األوقات التي تتعرض لها الجامعة 

لتحديات داخلية أو خارجية محتملة في 

 .المستقبل

 يولد لدى اإلدارة الشعور بالقدرة -٥

. على الرقابة وتقييم األداء والسيطرة

فضالً عن تدعيم الشعور بالعمل 

الجماعي، مما ينعكس ايجابياً على 

يمي داخل تقليل حدة الصراع التنظ

 .الجامعة

 يساعد اإلدارة على تنمية روح -٦

المسئولية تجاه الجامعة وأهدافها 

ورسالتها، األمر الذي مفاده السعي 

 إلحداث التغير الذي يستهدف تحقيق 

 .الجامعة لتلك الرسالة

 تفيد اإلدارة في إعداد كوادر لإلدارة -٧

العليا، فهي تعرض اإلداريين للتفكير 

 م ـلتي تواجههم عندما يتوحل المشاكل ا
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 .ترقيتهم إلى مناصب إدارية أعلى

ات والقيود على عملية اإلدارة التحدي

 :ستراتيجية الجامعيةاال
تعتبر الجامعة إحدى المنظمات 

 إلى الربح وبالتالي فهي ةغير الهادف

تتعرض إلى مجموعة من المحددات 

المؤثرة في إدارة عملياتها 

وهرياً  اإلستراتيجية، حيث تختلف ج

 : في العديد من القضايا ومنها

تتصف الخدمة في الجامعة بأنها  •

منتج غير ملموس وبالتالي فإنها عملية 

قياسها وتقييمها ليس باألمر اليسير، 

وذلك بسبب تعدد األهداف التي تختلف 

لمواكبة التحدي التكنولوجي وإحداث 

 .التوافق مع البيئة

قد تكون استجابة المستفيد ضعيفة،  •

مصدرها التمويلي ضعيف أو محدود و

 .بميزانية معينة
 إلى بعض قد يتعرض العاملون •

الظروف البيئية داخل الجامعة والتي 

تتعارض مع ميولهم واتجاهاتهم، مما 

 .ينعكس سلبياً على والئهم والتزامهم
قد يتدخل أفراد من البيئة 

الخارجية في السياسات اإلدارية 

والتي قد واألهداف الخاصة في الجامعة 

 .تحد من كفاءتها وفاعليتها
وعلى الرغم مـن كـل الفوائـد        

والمزايا التي تحققها اإلدارة اإلستراتيجية     

للجامعة، بوصفها إطار عمـل شـمولي       

ومتكامل إال أن هناك بعض التحـديات       

استخدام هذا المـدخل     التي تواجه عملية  

تنـا  والقدرة على تطويره، خاصة في بيئ     

  النـواحي ذات الخصوصية من شـتى 
 )واالجتماعيةالسياسية، االقتصادية،

 :ومن أبرز هذه التحديات

اإلعداد للتأثير في البيئة وتحليـل      

ن دراسـة   إمتغيراتها األساسية، حيـث     

 اً وحيوي اً مهم اًوفهم البيئة إنما تمثل جانب    

في عملية التفكير االستراتيجي، والتحدي     

الصعب هنا هو كيف يمكن لـإلدارة أن        

واألحـداث   كل االتجاهـات  تؤثر على ش  

البيئية والتي يحتمل أن يكون لها تـأثير        

 على القوة الدافعة، ومن ثم على طبيعـة       

العمل، وكيف يمكن لإلداري أن يكـون       

تفاعالً مع ديناميكية عملية اتخـاذ       أكثر

 .القرارات

وهذا يعتبر من أكبر التحديات في      

لما تواجهه من عـدم االسـتقرار        بيئتنا  

قتصادي وكثرة العراقيـل    واال السياسي
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االحـتالل مـن إغـالق       التي يسـببها  

التحتيـة، ممـا     للمناطق وتدمير للبنى  

في  يجعل خطط اإلدارة واستراتيجياتها   

حالة من عدم االتزان نتيجـة لضـآلة        

 .الثبات فيها نسبة

وجود البيئة التي تتصف بالتعقيد  

والتغير المستمر، وهذه قد تجعل من 

اتيجية في حالة عمليات اإلدارة اإلستر

متقادمة قبل أن تكتمل أنشطتها 

 .المتعددة
قد يؤدي التطبيق غير الكفء وغير  

الفعال للخطط اإلستراتيجية إلى بلورة 

انطباع سيء لدى اإلداريين، وذلك 

بسبب وجود خطط أو سياسات رديئة ال 

تتماشى مع اإلستراتيجية التي تم 

 .وضعها
قصور وضعف الموارد المادية 

 ة المتاحة أمام الجامعة بحيث والبشري

 تكون عقبة أساسية في استخدام اإلدارة

 .اإلستراتيجية
كيف تستطيع الجامعة تحسين العمـل      

اإلداري مــن خــالل عمليــات اإلدارة 

 اإلستراتيجية ؟

إن اإلدارة اإلستراتيجية الفاعلـة     

ــ ق فــي الجامعــة جــواً يشــعر تخل

 مــن خاللــه بــأن إدارة المرؤوســون

ر محقـق لمصـالحهم     رؤسائهم هي خي  

الخاصة، ويستجيب العاملون الجيـدون     

خير استجابة للمديرين الذين يصـممون      

 بثبات وينظمـون بوضـوح،ويختارون    

مرؤوسيهم جيداً، ويـدركون     ويدرسون

بفاعلية، ويتأكـدون مـن      كيفية إرشادهم 

السـليمة، ويـدركون     إنجاز مخططاتهم 

اإلدارة  أهمية العنصـر اإلنسـاني فـي      

 .اإلستراتيجية
ولكي تتمكن اإلدارة الجامعية من 

 تكون فاعلة في ضوء معايير اإلدارة أن
اإلستراتيجية ينبغي مراعاة عدة مبادئ 

التعامل مع المرؤوسين والبيئة  في
 :مبدأ الروح المعنوية :المحيطة وهي

إلى تنمية روح  ينبغي أن تهدف الجامعة
العاملين فيها،  معنوية عالية عند جميع

د منهم أنه مسئول عن فيشعر كل واح
 نجاح المؤسسة، وذلك عن طريق

المشاركة في التخطيط واتخاذ القرار 
والتنفيذ والتقويم، حيث يكون ذلك ممكناً 

ذلك ممكن من خالل  كما أن. ونافعاً
داخل الجامعة،  مراعاة الثقافة السائدة

القدرات  وتوزيع األدوار بعدالة وحسب
على  والرغبات، وإطالع العاملين دائماً

 .سير الخطط وما تحقق منها
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إن قيام  :مبدأ  فهم المهمة والعمل -١
المدير بمساعدة المرؤوسين على فهم 
مهماتهم واستيعاب مسؤولياتهم باستخدام 
األساليب المختلفة والمناسبة في 
اإلشراف والتوجيه والتدريب، يساعدهم 
على النمو المهني والنجاح في أداء 

 .ليةالمهام المنوطة بهم بفعا
إن حرص الجامعة : مبدأ المشاركة -٢

 على المشاركة الواعية للمرؤوسين في
التخطيط والتنفيذ والتقويم والمتابعة، 
يسهم في تعزيز العالقات اإلنسانية بين 
المدير والعاملين معه، وفي رفع الروح 

 .المعنوية، وتعزيز انتماء العاملين
مبدأ تحقيق أهداف وغايات  -٣

 :ويشتمل على: الجماعة
 .تقديم االقتراحات العملية البناءة •
تقويم عمل الجماعة ورعاية تقدمها  •

 .نحو األهداف
الحيلولة دون أية أعمال غير منتمية  •

 .لألهداف
هم في تحقيق تقديم الحلول التي تس •

 .تلك األهداف
 يجب مراعاتهـا    اًكما أن هناك أمور   

عنــد تطبيــق مبــادئ اإلدارة   
اإلســتراتيجية فــي إدارة الجامعــة  

 :وهي

  توفير الحرية للمرؤوسين في تحديد
 أهدافهم في إطار األهداف العامة

وممارسة  للجامعة، ووضع خطط العمل،
وتشجيع المبادأة،  اإلشراف والتوجيه،

بالمسئولية، ورفع الروح  وزيادة الشعور
 .للجماعة المعنوية

  العمل بشتى الوسائل على صيانة
تماسك الجماعة وتضامنها وتعاونها 

 .ها نحو تحقيق األهدافوحفز
  ممارسة نمط اإلشراف المتمركز

 محول تحسين قدرات األفراد وإمكانياته
وكفاياتهم المتصلة بمهمات كل منهم، 
ومسئولياته يؤدي إلى نتاجات أفضل مما 
يؤدي إليه أسلوب اإلشراف الموجه نحو 

 .زيادة اإلنتاج
  اعتماد أسلوب المناقشات الجماعية

حداث التغيرات في حل المشكالت، وإ
االيجابية، وذلك ألن المناقشات الجماعية 
تسهل عملية توزيع المسؤوليات بين 
األعضاء، وهذا ما يقلل إلى تخفيف 

 .التوتر وتقليل الخوف من الفشل
  توزيع المسئولية وتفويضها بشكل

مدروس ومناسب، وتنظيم طرق 
االتصال والتواصل الحر والمباشر بين 

ه، مما يزيد في المدير وأعضاء جماعت
 .الجماعة تماسك
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