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 لخص الدراش٘م

 عنكاف الدراسة 
 )آداب المعمـ في الفكر التربكم اإلسالمي كمدل تحمي أعضاء ىيئة التدريس 
 بيا بكمية التربية بجامعة أـ القرل مف كجية نظر طالب الدراسات العميا(

يعد عضك ىيئة التدريس حجر الزاكية في العممية التعميمية، كليذا تبذؿ الجامعات كؿ    
إمكانياتيا في إعداده كتطكير مياراتو ليتككب عطائو مع احتاجات طالبو كالتحديات المعرفية 
كالتقنية التي يفرضيا الكاقع المعاصر، كالفكر التربكم اإلسالمي يبرز العديد مف آداب التي 

يتحمى بيا عضك التدريس الجامعي ليحقؽ رسالتو المنكطة بو كليككف محط تقدير  يجب أف
جابي طالبو، كيصبح مصدر عكف ليـ، كليذا  الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى  ىدؼكا 

كالمينية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آداب المعمـ في الفكر  المقكمات الشخصية
تكصمت ، كقد مف كجية نظر طالب الدراسات العميا و بياما مدل تحميك  اإلسالميالتربكم 
ف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بصكرة عامة عمى تحمي أ منيا، النتائج التالية بعضالدراسة 

آلداب المرتبطة ا ، كقد جاءتاإلسالميأعضاء ىيئة التدريس بآداب المعمـ في الفكر التربكم 
المرتبة األكلى في درجة المكافقة، في حيف  ي" فبالكفايات الشخصية لعضك ىيئة التدريس

جاء المحكر الثاني:" اآلداب المرتبطة بالكفايات المينية لعضك ىيئة التدريس"في المرتبة 
كثيؼ الدكرات التدربية ألعضاء ىيئة بتالدراسة  تكصيك الثانية مف حيث درجة المكافقة. 

التعميـ في التدريس، كالتعرؼ التدريس، كالتي تتضمف اكتساب ميارات تكظيؼ سيككلكجية 
ؼ كتطبيقاتيا في العممية التعميمية كتكثيعمى خصائص الطالب الجامعي، كالفركؽ الفردية 

الدكرات التدريبية المتعمقة باختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة لمتدريس الجامعي،كتدريب 
 تقنيات التعميـ.ك  أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية
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Abstract 

The teacher etiquette in Islamic educational thought 

and extent that the faculty members embracing 

them in education college, Umm Al Qura university 

from graduate students' perspective 

The faculty member is considered as the main part of the educational 

process. This calls universities to subject all their possibilities to develop 

university staff in order to correspond with the contemporary knowledge and 

technology challenges. The Islamic educational thought represents much 

etiquette that professors should have in order to get the appreciation of their 

students as well as to be their inspiration examples. Thus, the current paper 

aims at identifying the personal and professional characteristics of the 

professors in the light of the teacher etiquette from Islamic educational 

thought as well as to the extent they have them from postgraduate students' 

perspective. The study came with a number of important results as follows: 

the subjects of the study have a general agreement that professors have the 

teacher etiquette of Islamic educational thought. The etiquettes of personal 

adequacy located firstly. At the second level, the etiquettes in relation to 

professional is located. The study recommends that there should be courses 

dealing with the skills of employing the learning psychology in teaching; 

identifying the characteristics of students and individuals differences; 

selecting of educational methodology; producing and training on using 

educational technology.                                                                                             
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :مكدم٘

كًمفى النَّاًس فقد امتدح اهلل تعالى العمماء فقاؿ تعالى:  كبرل، لممعمـ في اإلسالـ مكانة
فيكره كالدَّكىابِّ كاألىٍنعىاـً ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي كىذىًلؾى إنَّمىا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه العيمىمىاءي إفَّ المَّوى عىزً  َى يزه 

ـٍ ( .كقاؿ تعالى: ِٖاطر )ف ٍيتيـي الرَّسيكؿى فىقىدِّميكا بىٍيفى يىدىٍم نىٍجكىاكي يىا أىيُّيىا الىًذيفى آمىنيكا إذىا نىاجى
فيكره رًَّحيـه  َى ـٍ تىًجديكا فىإفَّ المَّوى  ـٍ كأىٍطيىري فىإف لَّ ٍيره لَّكي دىقىةن ذىًلؾى خى  ( .ُُ)المجادلة صى

: قاؿ أف رسكؿ اهلل   ما ركل أبك مكسى األشعرم  كفي السنة النبكية مف النصكص   
: رقـ  ُِِْ) البخارم ،".ََ"مثؿ ما بعثني بو اهلل مف اليدل كالعمـ كمثؿ الغيث الكثير

يفقيو  ان ر "مف يرد بو اهلل خي إذ قاؿ: إف الخير كمو في العمـ كما بيف ذلؾ رسكؿ اهلل  .(ٕٗ
 (ُٕ): رقـ  ُِِْ) البخارم ،في  الديف". 

 ،عبادة،فإف تعميمو هلل خشية، كطمبو قاؿ:" تعممكا العمـ كعف معاذ بف جبؿ أف رسكؿ    
 ُُْٓابف عبد البر، )كتعميمو لمف ال يعممو صدقة".  ،كالبحث عنو جياد ،كمذاكرتو تسبيح

:ِ /ُٔ) 
 فعف أبي سعيد الخدرم  ،كقد ميزت السنة النبكية العمماء كطمبة العمـ عف سائر الناس    
 ".ال خير فيو كسائر الناس ىمج ،شريكاف في األجر: "العالـ كالمتعمـ  قاؿ رسكؿ اهللؿ: قا
كنستفيد مف ذلؾ أف الخيرية مقصكرة عمى العالـ     . (ّْ/ ُ: ُُْٓابف عبد البر، )
أما منزلة العالـ يكـ القيامة فيي في الدرجة الثانية بعد متعمـ كلمف يطمب التفقو في الديف، كال
 :قاؿ:"يشفع يكـ القيامة ثالثة فعف أباف بف عثماف بف عفإف أف رسكؿ اهلل  ،ةالنبك 

 (ّٖ/ ُ: ُُْٓ)ابف عبد البر، ثـ  الشيداء". ،ثـ العمماء ،األنبياء
مارة كالكالية اإلفإلييـ تسند  ،كلقد كاف لمعمماء في عيد الخمفاء الراشديف المنزلة السامية

 فيذا عمر  ،ككانكا ىـ أىؿ الحؿ كالعقد كالشكرل ،الديفككذلؾ تعميـ الناس كنشر  ،كالقيادة
فإنما بعثتيـ ليعممكا الناس دينيـ كسنة نبييـ  ،يقكؿ:" الميـ إني أشيدؾ عمى أمراء األمصار

ليضع اإلمارة في َير أىميا مف  . كلـ يكف عمر (ُِٖٔ: رقـ  ُِِْ) البخارم ، " ََ
حاف عمميـ ، كلعؿ في قصة تعييف القاضي عمى تقكيميـ كامت االعمماء ، بؿ كاف حريصن 

 ََعمى ذلؾ  شريح دليالن 
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كلو مف األخبار في ذلؾ ما ركل اإلماـ أحمد في المسند أف نافع بف عبد الحارث لقي عمر 
 ؟مف استخمفت عمى أىؿ الكادم :فقاؿ عمر ،قد استعممو عمى مكة ككاف عمر  ،بعسفإف

 استخمفت عمييـ رجالن  :فقاؿ عمر ،مف المكالىفقاؿ نافع : استخمفت عمييـ ابف أبزل رجؿ 
ف نبيكـ : أما إفقاؿ عمر ،و قارئ لكتاب اهلل عالـ بالفرائض كقاضنإفقاؿ نافع :  ؟مف المكالى

  ابف حنبؿ، ما كيضع بو آخريف ". : "إف اهلل يرفع بيذا الكتاب أقكاقاؿ(ُ  /ّٓٓ) 
النقيب عمى ضركرة اعتناء الباحثيف  ة عبد الرحمفاإلسالميكما أكد الباحث في التربية    

التربكييف بمناىج كطرؽ التدريس عند المسمميف، كاالستفادة منيا بدال مف أخذىا عف الغير 
، لذا ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى كؿ مف (ِِٗبحجة أنيا بضاعتنا ردت إلينا. )ص

آداب ي في ضكء لعضك ىيئة التدريس الجامع ، كالمقكمات المينية(المقكمات الشخصية)
جامعة –مف كجية نظر طالب الدراسات العميا بكمية التربية  سالميالمعمـ في الفكر التربكم اإل

 أـ القرل. 

 تصاؤالت البخح: 

 تتمثؿ مشكمة البحث في التساؤالت التالية:
اب المعمـ في الفكر ما المقكمات الشخصية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آد-ُ

 المي؟سالتربكم اإل
آداب المعمـ في الفكر المينية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء ما المقكمات -ِ

 سالمي؟التربكم اإل
آداب المعمـ ما مدل تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات الشخصية في ضكء -ّ

 سالمي مف كجية نظر طالب الدراسات العميا؟في الفكر التربكم اإل
آداب المعمـ في ئة التدريس الجامعي بالمقكمات المينية في ضكء ما مدل تحمي عضك ىي-ْ

 سالمي مف كجية نظر طالب الدراسات العميا؟الفكر التربكم اإل
ىؿ تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي -ٓ

قسـ عمـ لمقارنة ، سالمية كاـ التربية اإلبالمقكمات الشخصية  باختالؼ التخصص )قس
دارة التربكية كالتخطيط ، قسـ المناىج كطرؽ التدريس، قسـ التربية النفس، قسـ اإل

 الفنية، قسـ التربية الرياضية(؟
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ىؿ تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي -ٔ
قسـ عمـ لمقارنة ، سالمية كاـ التربية اإلبالمقكمات المينية  باختالؼ التخصص )قس

دارة التربكية كالتخطيط ، قسـ المناىج كطرؽ التدريس، قسـ التربية النفس، قسـ اإل
 الفنية، قسـ التربية الرياضية(؟

ىؿ تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي  -ٕ
 بالمقكمات الشخصية  باختالؼ المستكل الدراسي )ماجستير / دكتكراه(؟

تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي  ىؿ-ٖ
 بالمقكمات المينية باختالؼ المستكل الدراسي )ماجستير / دكتكراه(؟

 أٍداف الدراش٘:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى:
آداب المعمـ في الفكر المقكمات الشخصية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء -ُ

 .سالميلتربكم اإلا
آداب المعمـ في الفكر التربكم المينية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء المقكمات -ِ

 .سالمياإل
آداب المعمـ في مدل تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات الشخصية في ضكء -ّ

 .سالمي مف كجية نظر الطالب أفراد العينةالفكر التربكم اإل
آداب المعمـ في يئة التدريس الجامعي بالمقكمات المينية في ضكء مدل تحمي عضك ى-ْ

  .سالمي مف كجية نظر الطالب أفراد العينةالفكر التربكم اإل
يف كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي الفركؽ ب-ٓ

، قسـ عمـ  لمقارنةسالمية كاـ التربية اإلبالمقكمات الشخصية  باختالؼ التخصص )قس
دارة التربكية كالتخطيط ، قسـ المناىج كطرؽ التدريس، قسـ التربية النفس، قسـ اإل

 .الفنية، قسـ التربية الرياضية(
يف كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي الفركؽ ب -ٔ

رنة ، قسـ عمـ لمقاسالمية كاقسـ التربية اإلبالمقكمات المينية  باختالؼ التخصص )
دارة التربكية كالتخطيط ، قسـ المناىج كطرؽ التدريس، قسـ التربية النفس، قسـ اإل

 .الفنية، قسـ التربية الرياضية(
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يف كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي الفركؽ ب -ٕ
 .ه(بالمقكمات الشخصية  باختالؼ المستكل الدراسي )ماجستير / دكتكرا

يف كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي الفركؽ ب -ٖ
 .بالمقكمات المينية  باختالؼ المستكل الدراسي )ماجستير / دكتكراه(

 أٍنٔ٘ الدراش٘: 

 تبدك أىمية الدراسة في جانبيف ىما:
  األىمية العممية: كتبدك في:-ُ
في إعداد استبانة  لمتعرؼ عمػى مػدل تحمػي عضػك ىيئػة إضافة أداة جديدة لممجاؿ تتمثؿ  -أ 

آداب المعمػػػـ فػػػي الفكػػػر التػػػدريس الجػػػامعي بالمقكمػػػات الشخصػػػية كالمينيػػػة فػػػي ضػػػكء 
 .سالميالتربكم اإل

 :األىمية التطبيقية : كتبدك في  -ِ
االسػػتفادة مػػف نتػػائج ىػػذا البحػػث فػػي تنميػػة الجانػػب المينػػي لػػدل عضػػك ىيئػػة التػػدريس  -أ 

 ما قد يؤثر إيجابيا عمى ممارستيـ لدكرىـ في التدريس الجامعي بفاعمية .الجامعي ب
قد يضػيؼ ىػذا البحػث إلػى التػراث نتػائج جديػدة عػف المقكمػات الشخصػية كالمينيػة لػدل  –ب 

 .عضك ىيئة التدريس الجامعي

 ميَج الدراش٘:

العممي يستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كىك " أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير  -
المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة تصكيرا كميا عف طريؽ جمع البيانات 
خضاعيا لمدراسة  كالمعمكمات المقننة عف الظاىرة أك المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كا 

 (ِّْ: ََُِالدقيقة". )ممحـ:
كسكؼ يقـك الباحث باستخراج المقكمات الشخصية كالمينية لعضك ىيئة التدريس  -

برازىا في طيات البحث. الجامعي في  ضكء آداب المعمـ في الفكر التربكم االسالمي كا 
كحيث سيقكـ الباحث باستخداـ منيجية االستنباط الستخراج المقكمات الشخصية  -

كالمينية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آداب المعمـ في الفكر التربكم 
 االسالمي.
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 مصطلخات الدراش٘ :

ئة التدريس : المقكمات التي يتحمى بيا عضك ىي ىى: المقكمات الشخصية
 .عالية، كالسمككية ، كاالجتماعية، كاالنفالجسمية ، كالعقمية

 -النمك المينى لتي يتحمى بيا عضك ىيئة التدريس:ىى المقكمات ا :المقكمات المينية 
 عميمية ، كاستخداـ الكسائؿ التيب التقكيـ، كأسال، كتخطيط كتنظيـ كتنفيذ الدرس-كالتخصصى

يجابية التي يجب أف ىي مجمكع مف الصفات اإل:   المقكمات الشخصية كالمينية
، يتحمى بيا عضك ىيئة التدريس الجامعي  ليستطيع أف يقـك بأداء الدكر الحضارم المنكط بو

الة عمى تميزه كتحميو كانب الشخصية الظاىرة كالخمقية الدكتظير مقكماتو الشخصية في الج
. فى ، السمككية"ؾ فى الجكانب ) الجسمية، العقمية، االنفعالية، االجتماعيةبيا، كيظير ذل

، تخطيط -كالتخصصى -حيف تشمؿ المقكمات المينية المجاالت التالية : )النمك المينى
 َ(كتنظيـ الدرس، تنفيذ الدرس، استخداـ الكسائؿ التعميمية ، أساليب التقكيـ

راء التربكية الخاصة بعمـ مف األعالـ أك " مجمكعة اآلالفكر التربكم اإلسالمي : 
المختمفة في ضكء القرآف كالسنة ". بمجمكعة منيـ ، كاالجتيادات التربكية منيـ في العصكر 

آراء عمماء التربية اإلسالمية  –ىنا  –. كيعني بو الباحث ( ُّٖىػ ،  ُُْٗ) يالجف ، 
 كاجتياداتيـ التربكية المدكنة في كتبيـ كرسائميـ .  

 لدراشات الصابك٘:ا

 ،سالمي لقيت العناية مف قبؿ الكثير مف الباحثيفآداب المعمـ في الفكر التربكم اإل
 لمعامميف في الحقؿ التربكم كمف ىذه الدراسات : ةكذلؾ ألىميتيا التربكي

ماـ العممكم (: آداب المعمـ كالمتعمـ عند اإل ىػُُُْمعيكض العصيمي )دراسة  -ُ
ي أدب المفيد كالمستفيد: كقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ مف خالؿ كتابو المعيد ف

مف  المعمـ كالمتعمـ كقد ذكر العممكم  اآلداب التي يجب أف يتحمى بيا كؿن عف 
ياـ بكظيفة مقالعديد مف اآلداب التي يجب أف يتحمى بيا المعمـ ليككف مؤىال ل

عمييا ىذه  حث مف ىذه اآلداب كاألخالؽ التي اشتممتاالتعميـ كسكؼ يستفيد الب
 الدراسة.
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ىػ( : آداب المعمـ كالمتعمـ عند بعض المفكريف ُُْٔمطمؽ النفيعي )  دراسة -ِ
المسمميف: كقد ذكر منيا العديد مف الصفات الكجدانية، كالصفات الشخصية 

كاآلداب االجتماعية، كاآلداب المينية ، كسكؼ يستفيد الباحث مف ىذه  ،العامة
 تحمى بيا المعمـ المسمـ.الصفات كاآلداب التي يجب أف ي

( : أخالؽ العالـ كالمتعمـ عند أبي بكر ـُٖٖٗدراسة عبدالرؤؼ عبد الرحمف ، ) -ّ
اآلجرم : ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األخالؽ التربكية لكؿ مف العمماء 

سمات الالعامميف كالعمماء َير العامميف كما يحددىا اآلجرم كالتعرؼ عمى 
ثـ التعرؼ عمى أخالؽ المتعمميف التربكية  ،الكريـ التربكيةاألخالقية لحممة القرآف 
كاإلسياـ في بمكرة القكاعد األخالقية لمينة التعميـ التي  ،عند أبي بكر اآلجرم

تسعى إلى صياَتيا المؤسسات التربكية في العالـ المعاصر . كسكؼ يستفيد 
 الباحث مف ىذه األخالؽ في جكانب البحث النظرية.

ـ ( : العالقة بيف المعمـ كالمتعمـ عند بعض مفكرم ُٖٗٗلديب، ) دراسة سمير ا -ْ
التربية اإلسالمية: عرض الباحث أىـ آداب المعمـ عند بعض المفكريف كىـ ) ابف 
سحنكف كالقابسي كابف عبد البر كابف جماعة ( فعرض آداب السمكؾ الشخصي 

يد الباحث مف كآداب التفاعؿ الدراسي كآداب التعامؿ االجتماعي . كسكؼ يستف
 عالـ.داب التي اتفؽ عمييا ىؤالء األىذه اآل

ب المعمـ كالمتعمـ عند االئمة آدا: ىػ(ُِْٓبدالسالـ، )عدراسة رحاب بنت  -ٓ
ربعة: كذكرت العديد مف اآلداب المجممة التي عمى المعمـ التحمي بيا كقد األ 

يف عمييا المسمم يفاستفاد الباحث مف ىذه اآلداب في تأكيد المفكريف التربكي
 كاجماعيـ عمى ىذه اآلداب كاألخالؽ التي ىي سمة شخصية لممعمـ.

ينة التعميـ في الفكر التربكم أخالقيات م :ىػ(ُِْٕدراسة عبدالعزيز المحيميد، ) -ٔ
كذكر  ،سالمي: كقد ذكر اىتماـ العمماء المسمميف باألخالؽ المينية لممعمـاإل

كحاكؿ استنباط  ،ب كاألخالؽالعديد مف المؤلفات التي خصصكىا ليذه اآلدا
  األخالؽ المينية منيا كالتي سكؽ يستفيد الباحث منيا.
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ىػ( : الفكر التربكم عند الصحابي الجميؿ عبداهلل َُّْدراسة:عبداهلل العايش ) -ٕ
لى كثير مف اآلداب كاألخالؽ التي يتحمى بيا كقد عرضت الدراسة إ :بف مسعكد
سالمي، كقد استفاد الباحث مف ىذه م اإلكأحد أعالـ الفكر التربك  ابف مسعكد

 الدراسة في تأصيؿ كثير مف جكانب البحث.

 البخح إجـــــــــــــراءات

 العٔي٘: –أّال 

–( طالبا مف طالب الدراسات العميا بكمية التربية ُِٓتككنت عينة الدراسة مف )
 جامعة أـ القرم، كتكزيعيا كالتالي:

 (ُِٓة تبعان لمقسـ المنتمي إليو ) ف = تكزيع أفراد عينة الدراس( ُجدكؿ )
 النسبة العدد الكمي دكتكراه ماجستير القسـ 

 %ُِ ُٓ ٖ ٕ ة اإلسالمية كالمقارنة يقسـ الترب
 %ٖ.ُٔ ُِ ٗ ُِ قسـ عمـ النفس 

 %ْ.ِِ ِٖ ُّ ُٓ قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط 
 %َْ َٓ ُْ ّٔ قسـ المناىج كطرؽ التدريس 

 %ِ.ّ ْ ُ ّ لفنية قسـ التربية ا
 %ٔ.ٓ ٕ ِ ٓ قسـ التربية الرياضية 

 ُِٓ ْٕ ٖٕ العدد الكمي لمعينة

يضـ  إلى أف القسـ ارتفاع عدد أفراد العينة مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس يرجعمالحظة: )
سالمية، مناىج العمكـ المغة العربية، مناىج التربية اإلمناىج )داخمو العديد مف الفركع 

 .......إلخ(يات، مناىج التربية الفنية كالرياضية،كالرياض
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 األدّات:–ثاىٔا 

لتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث بإعداد استبانة لمتعرؼ مف خالليا عمى كؿ مف المقكمات 
الشخصية كالمقكمات المينية لألستاذ الجامعي في ضكء آداب المعمـ في الفكر التربكم 

 .اإلسالمي
 إعداد االشتباى٘:

ستعراض اإلطار النظرم كاالستبانات السابقة في مجاؿ آداب المعمـ في الفكر بعد ا
التربكم اإلسالمي كمدل تحمي أعضاء ىيئة التدريس قاـ الباحث بتحديد األبعاد الرئيسية 

 لالختبار كىى:
  .المقكمات الشخصية لعضك ىيئة التدريس الجامعي-ُ
 . المينية لعضك ىيئة التدريس الجامعيالمقكمات -ِ

استجابات متدرجة  عد مف األبعاد، كما تـ تحديد خمسمف البنكد لكؿ بي  كتـ كضع عدد
لكؿ بند كفقان لطريقة ليكرت كىي : )مكافؽ بشدة ، مكافؽ ، متردد ، معترض ، معترض بشدة( 

 َ( بندا ، كالجدكؿ التالي يكضح األبعاد كعدد بنكد كؿ بعدْْ، كتككنت بنكد االستبانة مف ) 
 يكضح األبعاد كعدد بنكد كؿ بعد (ِجدكؿ )

 عدد البنكد األبعاد ـ
 ِِ المقكمات الشخصية ُ
 ِِ المقكمات المينية ِ

 ْْ جممة البنكد

كبعد ذلؾ تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ 
التي تضمنتيا كطيمب منيـ قراءة المفردات  ،التربية حيث تـ تقديـ المعمكمات الالزمة لمتحكيـ

االستبانة ، كقد قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي تتفؽ ككجيات نظر المحكميف بالحذؼ 
عادة الصياَة ، كبعد ذلؾ تـ تكزيع البنكد داخؿ االستبانة عشكائيان  كطيبقت  ،كاإلضػافة كا 

ة لمتأكد ( مف طالب الدراسات العميا بكمية التربيَُاالستبانة في صكرتيا المبدئية عمى عدد )
 .مف مناسبة االستبانة لمتطبيؽ مف حيث الصياَة ككضكح البنكد مف خالؿ المقابمة 

 صدم االشتباى٘:
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لكػػػي يتأكػػػد الباحػػػث مػػػف صػػػدؽ االسػػػتبانة قػػػاـ بقياسػػػيا بػػػأكثر مػػػف طريقػػػة )صػػػدؽ 
المحكمػػيف ، صػػدؽ المحتػػكل ، صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لعبػػارات االختبػػار( ، ككػػاف عػػدد أفػػراد 

( مػف طػالب الدراسػات َٓطيبؽ عمييا االستبانة لحساب صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي ) العينة الذم
 العميا بكمية التربية ، كالجدكؿ التالي يكضح صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة :

 ( يكضح معامالت االتساؽ الداخمي لالستبانةّجدكؿ )
 الداللة معامؿ بيرسكف العبارة

 دالة  ُٓٓ.َ في عممو .  يتحمى عضك ىيئة التدريس باإلخالص ُ
 دالة ُٓٓ.َ يحافظ عضك ىيئة التدريس عمى شعائر دينو .  ِ
 دالة َِٕ.َ يحافظ عضك ىيئة التدريس عمى مظيره .  ّ
 دالة ْٕٓ.َ يمتـز عضك ىيئة التدريس بالصدؽ في حديثو . ْ
 دالة َْٓ.َ يمتـز عضك ىيئة التدريس بمكاعيده .  ٓ
 دالة َْٔ.َ ة التدريس مع أفعالو . تتطابؽ أقكاؿ عضك ىيئ ٔ
 دالة ِْٕ.َ يشعر عضك ىيئة التدريس بالمسئكلية .  ٕ
 دالة ْٓٓ.َ يتحمى عضك ىيئة التدريس بالتكاضع كالميف .  ٖ
 دالة ٖٓٓ.َ يتصؼ عضك ىيئة التدريس بالكرع .  ٗ
 دالة َُٓ.َ يحرص عضك ىيئة التدريس عمى أف يككف قدكة لطالبو .  َُ
 دالة ْٗٓ.َ . ريس تنزيو العمـ عف أَراض الدنيااكؿ عضك ىيئة التديح ُُ
 دالة ّْٗ.َ يثني بالخير عمى أىؿ الفضؿ عميو مف عمماء كمعمميف .  ُِ
 دالة ْٔٔ.َ يذكر عضك ىيئة التدريس زمالءه بالثناء .  ُّ
 دالة ْٕٖ.َ يتكاضع عضك ىيئة التدريس مع طالبو .  ُْ
 دالة ْٓٗ.َ تحمى بالصبر مع طالبو . عضك ىيئة التدريس ي ُٓ
 دالة ْٖٖ.َ يتسامح عضك ىيئة التدريس مع طالبو .  ُٔ
 دالة ّٕٕ.َ يحتـر عضك ىيئة التدريس آراء طالبو .  ُٕ
 دالة ّّٗ.َ يتفقد عضك ىيئة التدريس طالبو كيسأؿ عنيـ .  ُٖ
 الةد ْٖٔ.َ يظير عضك ىيئة التدريس الرحمة كالرأفة مع طالبو .  ُٗ
 دالة َّّ.َ يكظـ عضك ىيئة التدريس َيظو عند طالبو .  َِ
 دالة ْٓٔ.َ يتمطؼ عضك ىيئة التدريس في ألفاظو مع طالبو .  ُِ
 دالة ّْْ.َ عضك ىيئة التدريس يعدؿ بيف طالبو .  ِِ
 دالة ّْٓ.َ يفتتح عضك ىيئة التدريس درسو بالدعاء كالحمد . ِّ
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 الداللة معامؿ بيرسكف العبارة
 دالة ِٕٓ.َ مى نشر العمـ . يحرص عضك ىيئة التدريس ع ِْ
 دالة َٔٓ.َ يحث عضك ىيئة التدريس طالبو عمى طمب العمـ .  ِٓ
 دالة ّْٗ.َ يقرف عضك ىيئة التدريس العمـ بالعمؿ .  ِٔ
 دالة ُْٔ.َ يتقف عضك ىيئة التدريس تخصصو .  ِٕ
 دالة ْٔٗ.َ يحرص عضك ىيئة التدريس عمى تعميـ المتعمـ .  ِٖ
 دالة ْٔٗ.َ ىيئة التدريس درسو بميارة . يمقي عضك  ِٗ
 دالة ُِٓ.َ يحافظ عضك ىيئة التدريس عمى كقت الطالب .  َّ
 دالة ّّٕ.َ يتقف عضك ىيئة التدريس إدارة الصؼ .  ُّ
 دالة ِٖٓ.َ يتحمى عضك ىيئة التدريس بآداب الحكار .  ِّ
 دالة ِِْ.َ يسدم عضك ىيئة التدريس النصيحة لممتعمـ .  ّّ
 دالة ِّْ.َ يرشد عضك ىيئة التدريس المخطئ عمى خطئو .  ّْ
 دالة َِٔ.َ يعامؿ عضك ىيئة التدريس طالبو بحسف الخمؽ .  ّٓ
 دالة َْٔ.َ ينكع عضك ىيئة التدريس في أساليب التعميـ .  ّٔ
 دالة ْْْ.َ يستخدـ عضك ىيئة التدريس الكسائؿ التعميمية المعينة في الشرح .  ّٕ
 دالة ْٕٔ.َ ص عضك ىيئة التدريس عمى التدرج في التعميـ . يحر  ّٖ
 دالة ْْٕ.َ يحفز عضك ىيئة التدريس الطالب بثناء عمييـ .  ّٗ
 دالة ْْٔ.َ يراعي عضك ىيئة التدريس الفركؽ الفردية بيف الطالب .  َْ
 دالة ْٖٕ.َ يكظؼ عضك ىيئة التدريس أساليب الثكاب بطرؽ صحيحة .  ُْ
 دالة ُّٔ.َ ضك ىيئة التدريس أساليب العقاب بطرؽ صحيحة . يكظؼ ع ِْ
 دالة ِْٕ.َ يستخدـ عضك ىيئة التدريس أساليب التقكيـ بطرؽ صحيحة .  ّْ
 دالة ِّٔ.َ يحرض عضك ىيئة التدريس عمى الجدية في البحث العممي .  ْْ

عػػة كدالػػة ( يتضػػح لنػػا أف جميػػع قػػيـ معامػػػالت االرتبػػاط مرتف-كمػػف الجػػدكؿ السػػابؽ )
( ، كىذا يػدؿ عمػى أف بنػكد االسػتبانة مرتبطػة ببعضػيا الػبعض َُ.َإحصػائيان عند مسػتكل )

 .كبينيا اتساؽ
باسػتخداـ معامػؿ  :الطريقػة األكلػى :استخدـ الباحث طريقتيف لحساب الثبػات ثبات االشتباى٘:

ؽ االختبػار عمػى أفػراد ، فقد قاـ الباحػث بتطبيػ: باستخداـ إعادة االختباركالثانية ،ألفا كركنباخ
( يكمػػان ، ككػػاف معامػػؿ الثبػػات باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ  ُٓالعينػػة مػػرتيف بحػػد فاصػػؿ )

 َ.(  كىك معامؿ ثبات مقبكؿ,ٖٔ(، كبإعادة تطبيؽ االختبار )ْٗ.َ)
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درجات(، معترض ّدرجات(، متردد )ْدرجات(، مكافؽ ) ٓ]مكافؽ بشده ): تصحيح االختبار
 بشدة )درجة كاحدة([ )درجتاف(، معترض

 اإلجاب٘ علٙ تصاؤالت البخح

 :اإلجاب٘ علٙ التصاؤل األّل 

كينص عمى: "ما المقكمات الشخصية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آداب 
 المعمـ في الفكر التربكم

؟"، كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستعراض كؿ مف كتب التراث اإلسالمي
قة، كخمص منيا إلى مجمكعة مف المقكمات الشخصية التي ينبغي تكافرىا في كالدراسات الساب

 عضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آداب المعمـ في الفكر التربكم  اإلسالمي كىي: 
 :اإلخالص ّتيسُٓ العله عً أغراض الدىٔا-1

 ،تعالىلقد دعا اإلسالـ إلى اإلخالص في كؿ أعماؿ المسمـ كربطيا بالعبكدية هلل     
الَة ويُ ْؤُتوا الزََّكاَة وَذِلكَ : عز كجؿ فقاؿ يَن ُحنَ َفاَء ويُِقيُموا الصَّ يُن وَما أُِمُروا إالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّ ِِ  

نما لكؿ امرئ ما نكل ،: "إنما األعماؿ بالنيات( كقاؿ ٓ)البينة  الَقيَِّمِة  فمف كانت ىجرتو  ،كا 
 ،رسكلو فيجرتو إلى اهلل كرسكلو كمف كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أك امرأة ينكحياإلى اهلل ك 

 ( ُ:رقـ ُِِْفيجرتو إلى ما ىاجر إليو " ) البخارم ،
خالص كالمثابرة عميو يجب أف يتصؼ بيا المعمـ المسمـ اإلكليذا كاف مف أىـ اآلداب التي  

مـ كالمربي المسمـ أف يدركو ىك تعكيد كأكؿ ما ينبغي لممع .كأف ييقـك نفسو عمى ىذا المبدأ
كأف يبتغي بعممو كجو اهلل ألف المكلى عز كجؿ ال  ،نفسو اإلخالص هلل تعالى في القكؿ كالعمؿ
ِْ َلُو ِفي سبحانو، قاؿ تعالى  يقبؿ مف األعماؿ إال ما كاف خالصا لو َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآلِخَرِة نَِز

َها وَما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ َحْرثِِو وَمن َكاَن يُرِيُد حَ  نْ َيا نُ ْؤتِِو ِمن ْ  (َِ)الشكرل ْرَث الدُّ
اعممكا بو فإنما العالـ مف عمؿ بما  ،:"يا حممة العمـكقد قاؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب   

يخالؼ عمميـ  ،كسيككف أقكاـ يحممكف العمـ ال يجاكز تراقييـ ،عمـ ، ككافؽ عممو عممو
 (ِّ/ُالؼ سريرتيـ عالنيتيـ ".) النككم :كتخ ،عمميـ

، كأف يحذر كمف ثـ يجب عمى المعمـ المسمـ أف يراعي نيتو كأف يعالجيا بيف الحيف كاآلخر
، فعف سفياف الثكرم رحمو اهلل أنو كاف يقكؿ:"ما عالجت شيئان الشيطاف كالنفس األمارة بالسكء

 (ُّٕ/ُ: َُِْقمب عمي ".) البغدادم، ننيا ت، إأشد عمي مف نيتي
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بؿ  ،كال يتكقؼ المعمـ عف التعميـ بحجة تقمب النية كعدـ ثباتيا كصعكبة مجاىدة النفس  
فإنو ييرجى لو حسف النية كربما  ،عميو " أف ال يمتنع عف تعميـ أحد لككنو َير صحيح النية

عسر عند الكثير مف المبتدئيف تصحيح النية لضعؼ نفكسيـ كقمة أنسيـ بمكجبات تصحيح 
تفكيت كثير مف العمـ مع أنو يرجى ببركة العمـ  ىلفاالمتناع مف تعميميـ يؤدم إ ،نيةال

معناىا غير اهلل فأبي أف يككف إال هلل ك طمبنا العمـ ل :تصحيحيا إذا أنس بالعمـ ، كقد قالكا
 (َّ/ ُ :كانت عاقبتو أف صار هلل ".) النككم 

 حيث يرل أف مف أىـ الصفات ،بياخالص كالتحمي ) ابف جماعة (  عمى صفة اإلكما أكد 
"تنزيو عممو عف جعمو سمما يتكصؿ بو إلى األَراض الدنيكية  التي يجب أف يتحمى بيا المعمـ

كما أكد عمى تنزيو المعمـ عف "  ،مف جاه أك ماؿ أك سمعة أك شيرة أك تقدـ عمى أقرانو
كترددىـ إليو " ) ابف  الطمع في رفؽ مف طمبتو بماؿ أك خدمة أك َيرىا بسبب اشتغاليـ عميو

 ( .   ِٖ:  ََِِجماعة : 
 احملافظ٘ علٙ الععائر الدٓئ٘ -2

فيك قدكة  ،إف عمى المعمـ كالعالـ المسمـ أف يمـز نفسو بشرائع اإلسالـ في السر كالعمف    
لممسؤلية االيمانية الممقاة عمى عاتقو،  ان سالـ كمدركبشرائع اإل كمف ثـ ينبغي أف يككف عارفا

 ،قاؿ: "يؤتى بالرجؿ يكـ القيامة فيمقى في النار أف رسكؿ اهلل  أسامة بف زيد فعف 
ع إليو أىؿ النار فيقكلكف : فيجتم ،فيدكر بيا كما يدكر الحمار بالرحى ،فتندلؽ اقتاب بطنو

قد كنت آمر  ،بمى :؟ فيقكؿتأمرنا بالمعركؼ كتنيى عف المنكر؟ ألـ تكف لؾف مايافال 
 (ِٖٗٗكأنيى عف المنكر  كآتيو ".) مسمـ : رقـ بالمعركؼ كال آتيو 

ف اهلل مطمع عمى السر  ،ىذه عاقبة العمـ الذم ال يعمؿ بو كعدـ مراقبة اهلل فيما عمـ  كا 
ف كؿ إنساف آتو كالعمف نو مكقكؼ بيف يدم اهلل فمسؤكؿ عف "  ،اهلل يـك القيامة فردا ، كا  كا 

كعف جسمو  ؟كفيما أنفقو ؟أيف اكتسبو ؟ كعف مالو مف؟ كعف عممو فيـ فعؿعمره فيـ أفناه
 (ُِْٕ" )الترمذم : رقـ  ؟فيـ اباله

كأف عمره مرىكفي بيذه  ،الجامعي اليكـ أف رسالتو في الدنيا ىي العمـ األستاذكعندما يعمـ   
كرقابة النفس تكبر،  ،فإف المسؤكلية تعظـ في ذلؾ ،ثـ إنو يتقاضى عمييا األجر ،الرسالة

في السر كالعمف كاالستقامة عمى شرع اهلل كاالعتصاـ  بكتاب اهلل كسنة  كالشؾ أف تقكل اهلل
يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا إَذا َتَدايَنُتم اهلل قاؿ تعالى:  رضا سفينة النجاة التي تكصمو إلى ىي رسكلو 
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َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعدْ  ى فَاْكُتُبوُه وْلَيْكُتب ب َّي ْ َسمِّ ِل وال يَْأَب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُو اللَُّو فَ ْلَيْكُتْب ِبَدْيٍن إَلى َأَجٍل مُّ
َسِفيهًا َأْو َضِعيفًا َأْو ال  وْلُيْمِلِل اَلِذي َعَلْيِو الَحقُّ وْلَيتَِّق اللََّو رَبَُّو وال يَ ْبَخْس ِمْنُو َشْيئًا فَإن َكاَن اَلِذي َعَلْيِو الَحقُّ 

َرأَتَاِن َو فَ ْلُيْمِلْل ولِيُُّو بِاْلَعْدِل واْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن رَِّجاِلُكْم فَإن لَّْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَ َرُجٌل وامْ َيْسَتِطيُع َأن يُِملَّ ىُ 
َهَداُء إذَ  َر إْحَداُىَما اأُلْخَرى وال يَْأَب الشُّ َهَداِء َأن َتِضلَّ إْحَداُىَما فَ ُتذَكِّ ن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ ُُِعوا وال َتْسَأُموا ِممَّ ا َما 

َنى َأالَّ ت َ  ِْ َِِة وَأ َها َوُم ِللشَّ ارًَة َأن َتْكُتُبوُه َصِغيرًا َأْو كِبيرًا إَلى َأَجِلِو َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد اللَِّو وَأق ْ ََ ْرتَابُوا إالَّ َأن َتُكوَن ِت
َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أ الَّ َتْكُتُبوَىا وَأْشِهُدوا إَذا تَ َبايَ ْعُتْم وال ُيَضارَّ َكاِتٌب وال َشِهيٌد وإن َحاِضَرًة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ

 ( .ِِٖ)البقرة  تَ ْفَعُلوا فَإنَُّو ُفُسوٌق ِبُكْم وات َُّقوا اللََّو ويُ َعلُِّمُكُم اللَُّو واللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
 ،فقامكا بيا عمى أحسف حاؿ ،يةيدرككف ىذه المسؤكل  لقد كاف صحابة رسكؿ اهلل 

فال  ،عممت :أعممت أك جيمت؟  فأقكؿ "إنما أخاؼ أف يقاؿ يكـ القيمة: :يقكؿ أبك الدرداء 
 :فتسألني اآلمرة ،تبقى آية مف كتاب اهلل عز كجؿ  آمرة أك زاجرة إال جاءتني تسألني فريضتيا

 ِ:  ُُْٓفع".) ابف عبد البر، فأعكذ باهلل مف عمـ ال ين ؟ىؿ ازدجرت :كالزاجرة ؟ىؿ ائتمرت
/ّ) 
فمف أىداؼ العمـ أف يعمؿ المربي المسمـ بالفرائض المطالب بيا بمعنى تحقيؽ العبادة هلل   

 ( .ْٓ: ُُٗٗتعالى . ) عبد الرحمف : 
ال  ،كيقكؿ اإلماـ الغزالي في ربط العمـ بالعمؿ: لك قرأت العمـ مائة سنة كجمعت ألؼ كتاب

( ّٗ)النجـ  وَأن لَّْيَس ِلإلنَساِن إالَّ َما َسَعى اهلل تعالى إال بالعمؿ لقكلو تعالىتككف مستعدنا لرحمة 
ُلُكْم ُيوَحى إَليَّ أَنََّما إَلُهُكْم إَلٌو واِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْلي َ .كقكلو تعالى  ْعَمْل َعَماًل ُقْل إنََّما أَنَا َبَشٌر مِّث ْ

َِِة رَبِِّو َأَحداً َصاِلحاً وال ُيشْ   ( .َُُ)الكيؼ  ِرْك بِِعَبا
( أف عمى المعمـ المسمـ  " أف يحافظ عمى القياـ بشعائر  ِٗ: َََِكيؤكد ) ابف جماعة : 

فشاء السالـ لمخكاص  اإلسالـ كظكاىر األحكاـ كإقامة الصمكات في مساجد الجماعات كا 
 كالعكاـ " . فيك قدكة لتالميذه كلممجتمع مف حكلو. 
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 احملافظ علٙ حصً املظَر: -3
 ،مف المعمـك بأف حسف المظير كنظافة الحاؿ مف متطمبات الخركج إلى الناس      

بؿ ىي مف الكاجبات التي يجب أف يتحمى بيا المربي،  ،كخاصة في المراكز العممية كالتربكية
ـى  :فقاؿ تعالى ،سالـ إلى الطيارة كالتحمي بالجماؿكقد حث اإل ـٍ ًعٍندى  يىا بىًني آدى ذيكا ًزينىتىكي خي

كيميكا كىاٍشرىبيكا كىالى تيٍسًرفيكا ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى ) ـى ًزينىةى المًَّو الًَّتي ُّكيؿِّ مىٍسًجدو كى رَّ ( قيٍؿ مىٍف حى
يىا نيكا ًفي اٍلحى ٍزًؽ قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذيفى آمى ًة أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىالطَّيِّبىاًت ًمفى الرِّ ةن يىٍكـى اٍلًقيىامى اًلصى ًة الدٍُّنيىا خى

ؿي اآٍليىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى )  . [ ِّ،  ُّ]األعراؼ :   (ِّكىذىًلؾى نيفىصِّ
كلقد كاف مف ىدم الصحابة رضكاف اهلل عمييـ التجمؿ كلبس النظيؼ مف الثياب كااللتزاـ  

: " الذم  بتكجييات الرسكؿ ". قىاؿى َة َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِه ِمْثَقاُل َذر ٍة ِمْن ِكْبرٍ اَل َيْدُخُل اْلَجن  قىاؿى
" : سىنىةن. قىاؿى نىٍعميوي حى سىننا، كى ؿى ييًحبُّ أىٍف يىكيكفى ثىٍكبيوي حى : ًإفَّ الرَّجي ؿه ِإن  اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل، رىجي

 .(ُٗ) مسمـ : " ".اْلِكْبُر: َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط الن اسِ 
كلقد كاف اإلماـ مالؾ إماـ دار اليجرة مف عادتو إذا قاـ إلى مجمس العمـ أف يتطير    

كيمبس أجمؿ الثياب " ككاف إذا أتى الناس مالكان..دخؿ كاَتسؿ، كتطيب، كلبس ثيابان جددان، 
كلبس ساجو، كتعمـ، ككضع عمى رأسو رداءه، كتمقى لو منصة، فيخرج كيجمس عمييا، 

 (ُّ: ََِِابف جماعة ،يزاؿ يتبخر بالعكد حتى يفرغ ".)كال كعميو خشكع، 
" فالمعمـ ،كأكد كثير مف المفكريف التربكييف ضركرة حسف المظير كنظافة الممبس 

إذا عـز عمى مجمس التدريس تطير مف الحدث كالخبث ، كتنظؼ ، كتطيب ، كلبس مف 
: ََِِـ " ) ابف جماعة : قاصدا بذلؾ تعظيـ العم ،أحسف ثيابو الالئقة بيف أىؿ زمانو

ّٗ .) 
كيمـز المعمـ أف يككف نظيؼ المظير كامؿ الييئة ، يقكؿ ابف جماعة رحمو اهلل في 

ينظفيما بعدما يحتاج  ،متطير البدف كالثياب ،التذكرة :"كينبغي أف يدخؿ الشيخ كامؿ الييئة
لعمـ ، فإنو السيما إف كاف يقصد مجمس ا ،إليو مف أخذ ظفر كشعر ، كقطع رائحة كريية

 (.ٕٓ: ََِِمجمس ذكر كاجتماع في عبادة " . ) ابف جماعة : 
يستشعر فييا الجميع معاني التعبد، كال  ،"إذا فالجمسة التربكية يجب أف تككف جمسة عبادة  

نما ىي كالصالة أكليا إحراـ كآخرىا سالـ ...  مجاؿ بعد ذلؾ فييا لمغك الحديث كليكه، كا 
قكة خاصة، كاستعداد خاص الستقباؿ مفاىيـ النصكص الشرعية، كىكذا فقط تككف لمنفكس 
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استقباالن جيدان ..كالبد لممحافظة عمى ىذا المعنى مف تنزيؿ المادة التربكية تخكال، ال إكثاران كال 
 ،كذلؾ بمراعاة مدارج البرنامج التربكم دكف اإلكثار مف النصكص في الجمسة الكاحدة ،إثقاالن 

 (ٓٓ".)االنصارم: كي يعدكا لمدرس إعدادان كيتيٌيؤكا لمتعبد تيٌيؤا دلتتاح الفرصة لألفرا
" أتيتو  :قاؿ زياد ابف أبيو ،كىذا عمر بف الخطاب يكجو زياد إلى التجمؿ في المبس

فغمزىا في خفي -مخصرة عمى رأسيا حديد -كعمٌي خفاف ساذجاف كفي يده  -عمر  :أم –
ف فمما كعمى ثكب مف قطف كخفاف َميظتا ف الغد رجعتفمما كا –حتى خرقو كأدمى رجمي 

 رآني قاؿ ىكذا يا زيد.
أك يسبؿ الثكب  ،فال يمبس الشفاؼ مف الثياب ،بالمباس الشرعي كعمى المعمـ اإللتزاـ

ميذه أك السراكيؿ كأف يمبس المباس الساتر لمعكرة عند أداء برامج الرياضة المدرسية كيمـز تال
 بذلؾ . 

فعالُ.ل أقْلُ أٓلتسو بالصدم ّأٌ تطاب -4  
يَا أَي َُّها الصدؽ: الصدؽ صفة إسالمية أصيمة في المسمـ يجب أف يتحمى بيا دائما: 

ِقينَ  ِِ (. كقد أثنى اهلل تعالى عمى نبيو إسماعيؿ  ُُٗ)التكبة  اَلِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو وُكونُوا َمَع الصَّا
الككصفو بالصدؽ    رِيَس إنَُّو  55ِة والزََّكاِة وَكاَن َعنَد رَبِِّو َمْرِضياً  وَكاَن يَْأُمُر َأْىَلُو بِالصَّ ِْ ( واذُْكْر ِفي الِكَتاِب إ

يقاً نَِّبياً   ( َْٓ)مريـ َكاَن ِصدِّ
: قىاؿى رىسيكؿي الٌمًو    ٍبًد الٌمًو، قىاؿى . »كعىٍف عى ٍدؽى يىٍيًدم إلى اٍلًبرِّ ٍدًؽ. فإف الصِّ ـٍ ًبالصِّ مىٍيكي عى

فَّ اٍلًبرَّ  تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى الٌمًو  كىاً  ٍدؽى حى رَّل الصِّ يىتىحى ؿي يىٍصديؽي كى مىا يىزىاؿي الرَّجي نًَّة. كى يىٍيًدم إلى اٍلجى
ا يى  مى كرى يىٍيًدم إلى النَّاًر. كى فَّ اٍلفيجي كًر. كىاً  . فإف اٍلكىًذبى يىٍيًدم إلٰى اٍلفيجي ـٍ كىاٍلكىًذبى يَّاكي زىاؿي ًصدِّيقان. كىاً 

ؿي يىكٍ  تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى الٌمًو كىذَّابان الرَّجي رَّل اٍلكىًذبى حى يىتىحى )مسمـ ، مرجع سابؽ ، رقـ «. ًذبي كى
 (  ُٗٓٔالحديث

عني الصحة في المعرفة كاالستقامة في القكؿ كالفعؿ، كالصدؽ في العممية التعميمية ي
صالتيا ، ككذلؾ أكتطابؽ الظاىر كالباطف ، كالصدؽ في تقديـ المعرفة كصحتيا كجدتيا

الجامعي صادقا  األستاذ، كيقتضي كذلؾ أف يككف صيؿ كالمتجدد في التخصصكالبحث عف األ
فال يتصدل لتعميـ أك لبحث مكضكع كىك يعمـ أنو ليست لديو المؤىالت المعرفية  ،مع نفسو

كصدقو مع نفسو يفرض عميو أف  ،كالقدرات العقمية، أك المتطمبات األساسية الالزمة لمبحث
 ( ٕٓنظرعبد الحميـ: طمبات قبؿ الشركع في التعميـ. ) احراز ىذه المتيسعى إل
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تصاؼ بالنزاىة كاألمانة ك التدريس بالمؤسسات التعميمة اال ككذلؾ عمى المعمـ كعض
العممية حيث " إف التزاـ األمانة العممية يعكد إلييا ىذا اإلنتاج الرائع كالضخـ الذم تفرد بو 

يرىا مف أخالقيات البحث محددات المنيجية العممية  عمماء المسمميف ، ككانت ىذه الصفة َك
 (ٖٓعند عمماء المسمميف " ) عبد العاؿ :

كالعمؿ يدرؾ  ،ألف العمـ يدرؾ بالبصائر ؛كليذا يجب عمى المعمـ " أال يكذب قكلو فعمو  
/ ُ:  فإذا خالؼ العمـ العمؿ منع الرشد "  ) الغزالي : ب ت ،باألبصار كأرباب األبصار أكثر

إذ ىك الذم يقر بو ألنو إف لـ يعمؿ بو كاف  ،كيجب عميو بعد ىذا العمؿ بما يأمر بو" (ِٕ
 (ٓٔ/  ُ: َُُْ)ابف الحاج، ."كحسرة كندامة ،حجة عميو يكـ القيامة

 ْلٔ٘ ّاإللتساو  مبْاعٔدِ:ئأٌ ٓععر باملص -5
يتو  أماـ اهلل كيدرؾ مسئكل ،إف المعمـ المسمـ يستشعر دكما مراقبة اهلل تعالى لو

كال درجة أعظـ مف درجة ،كال رتبة أعمى مف رتبة النبكة ،تعالى، فالعمماء كرثة األنبياء
وُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّو  قاؿ تعالى ،كعمى قدر المنزلة تككف المسؤكلية،الكارثيف ليذه الرتبة

ُِّوَن إَلى َعالِ  َِِة فَ يُ َنبُِّئُكمَعَمَلُكْم وَرُسولُُو واْلُمْؤِمُنوَن وَستُ َر َها )التكبة  ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ  ِم الَغْيِب والشَّ
َُٓ. ) 

قاؿ :" لف تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى  أف رسكؿ اهلل  كعف معاذ بف جبؿ 
؟ كعف مالو : مف أيف يسأؿ عف أربع خصاؿ : عف عمره فيـ أفناه ؟ كعف شبابو فيـ أباله 

مـ ( . فالمعُْٔٓ: رقـ ُُْٕكعف عممو : ماذا  عمؿ بو ") المنذرم،أنفقو ؟  اكتسبو كفيـ
،كالكصكؿ بعممو كعممو إال مرضاة اهلل يليو فيك ال يبتغالرباني يدرؾ المسؤكلية التي أككمت إ

 كف الجامعات منارات عمـ كىدايةكأف تك،كتعميـ األمة ما ينفعيـ في دينيـ كدنياىـإلى الحؽ،
 َلممجتمع 

ة في الجامعات يككف معكؿ ىدـ يعضاء الييئة التعميمأمف  المسؤكلية كالذم ال يدرؾ
في ذلؾ يقكؿ الشيخ النحالكم :" كبدكف اإلخالص يصبح ك كمكضع لمز مف  الدارسيف اليو، 

لناشئيف بدعكتيـ أك تضميؿ عقكؿ اا لممياترات كبث الدعكات المغرضة،مجاؿ التعميـ مسرح
كنحك ذلؾ مف ؟ كالمكضكعية  كالعمـ لمعمـ،فف لمففأك مظاىر براقة كالإلى مذاىب مضممة،

الشعارات التي ال ىدؼ ليا ، كال مجد ليذه األمة إال بتربية أجياليا عمى تحقيؽ مرضاة اهلل 
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كاستيداؼ ذلؾ في كؿ المجاالت التعميمية كالتربكية بإخالص كعناية".)النحالكم  ،كشريعتو
،ُُْْ :ُِٕ ) 

ذه األخطار كالشعارات اليدامة ، كيسعى دائما إلى كالمعمـ المسمـ ىك الذم يدرؾ ى
ف إخالص العمؿ هلل يعني بذؿ إإذ  ،تحديد مسئكليتو كسائمو التي تساعده في التصدم ليا

عمما ازداد  األسباب كالمسببات لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة. ككمما ازداد المعمـ المسمـ
:" إنما   داء ،كليذا يقكؿ أبك الدر و كعظمت مسؤكليات ،كزادت حاجة الناس إليو مسؤكلية،

: فأقكؿ ،أخشى مف ربي يـك القيامة أف يدعكني عمى رؤكس الخالئؽ  فيقكؿ لي: يا عكيمر
(. إنو لمكقؼ تربكم ُِٓ:رقـ ُُْٕفيقكؿ: ما عممت فيما عممت ؟ " )المنذرم ،  ،لبيؾ رب

 . صادؽ أماـ إدراكو لمسئكليتو 
كفيما يعمؿ  ،ف ذا أمانة كصدؽ فيما يدعك إليوكالمسؤكلية تمـز المعمـ أف يكك

قاؿ:" تناصحكا في العمـ فإف  أف رسكؿ اهلل  فعف حبر األمة ابف عباس  ،كييدؼ إليو
ف اهلل سائمكـ يكـ القيامة "شد مف خيانتو في مالأخيانة أحدكـ في عممو  . )المنذرم ، و كا 

 (.َِٔ:رقـ ُُْٕ
كأمانتو كتجعمو في نظر أتباعو القدكة  العالـ،العمـ لمعمؿ مف صدؽ إخالص إف مطابقة 

 ،الصحيحة كالمثؿ الذم يحتذل بو ، فيـ يركف في شخصو  سمات العمماء الربانييف
َما اَل  تَ ُقوُلوا َأنْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َمْقًتا َكبُ رَ :  فعمؿ بو. قاؿ تعالى ألنو استمع إلى نداء ربو ؛فيتأثركف بو

 . (00٣-000 الصف   ﴾٣﴿ تَ ْفَعُلونَ 
ثـ إف مف تماـ المسؤكلية ككماؿ تحمميا أداء األعماؿ في أكقاتيا كعدـ تأخيرىا ، 

 ،ال تؤخر عمؿ اليـك لغدأيكصي كتابو فيقكؿ :"إف القكة عمى العمؿ  فيذا عمر بف الخطاب 
ييا تبتدركف كأييا تؤخركف " )ألجميا أفال تدركف ب ،ف فعمتـ ذلؾ تداعت عميكـ األعماؿإفإنكـ 
 ( ُٔ: شرم 

كال يحتاج إلى مف  ،كمف كماؿ األخالؽ أف يدرؾ المعمـ المسمـ مسئكليتو مباشرة
فإف ذلؾ مف مخاـر  المركءة كنقص مكاـر األخالؽ. فعف  ،يذكره دائما بيا أك يراقبو في أدائيا

قاؿ :" إف اهلل يحب معالي األخالؽ كيكره سفاسفيا "  أف رسكؿ اهلل  جابر بف عبد اهلل 
 (ّٗ:  َُّْادم،)البغد
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يخدمكف البشرية جمعاء ، الجامعي تكمف في أنيـ " األستاذىمية رسالة أكلعؿ 
، كما أف تأثيرىـ عمى حياة األفراد حياة المجتمعات التي يعممكف فيياكيترككف بصماتيـ عمى 

. إنيـ يتدخمكف متد بيـ العمراكمستقبميـ مستمر مع ىؤالء األفراد لسنكات قد تمتد معيـ ما 
كيشكمكف شخصيات رجاؿ المجتمع مف سياسييف  ،ي تشكيؿ حياة كؿ فرد مف باب المدرسةف

كرجاالن كنساءن عمى حد سكاء " .  ،كعسكرييف كمفكريف كعامميف في مجاالت الحياة المختمفة
 (  ُْ، ُُْٓ) مرسي 

عماؿ فيك يذـ نفسو مف ستاذ الذم يخمؼ المكاعيد كيتأخر فييا كيسكؼ في األكاأل
: إف الناس قد أحسنكا القكؿ فعف عمراف بف الجعد قاؿ: )قاؿ ابف مسعكد  ،يشعر حيث ال
كمف خالؼ قكلو عممو فإنما يكبخ نفسو(  ،فمف كافؽ قكلو فعمو فذلؾ الذم أصاب حظو ،كميـ

 (ُِٖ/ُ: ُُِْ.)ابف رجب،
 تخلٙ بالتْاضع ّاللني:ٓأٌ  -6

 قاؿ تعالى،لناس المربي المسمـ ليس مف أخالقو التكبر كالتعالي عمى ا
ُهمْ  فَاْعفُ  ۖ   َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنْ َفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظِّا ُكْنتَ  َلُهْمَوَلوْ  لِْنتَ  اللَّوِ  ِمنَ  رَْحَمةٍ  فَِبَما لَ َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ

لْ  َعَزْمتَ  فَِإَذاۖ   اأْلَْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُىمْ  ُىمْ  ِليَن﴿ ُيِحبُّ  اللَّوَ  ِإنَّ ۖ   اللَّوِ  َعَلى فَ تَ وَكَّ )آؿ عمراف ﴾٩5١اْلُمتَ وَكِّ
ُٓٗ) 

قاؿ عميو الصالة كالسالـ كاصفان لنفسو الزكية :"إنما أنا لكـ مثؿ الكالد 
يعمؽ الشيخ القرضاكم عمى ىذا الحديث فيقكؿ: أىـ ك  (ّْٗٔلكلده.)البييقي : رقـ الحديث

ي أف يحس بو التمميذ كة ىك الرحمة كالرفؽ كالحنك. كىذا ما ينبغبنما يميز عالقة األبكة بال
كيغرس الحب ، مف أستاذه كيشعر بحبو لو ، كحرصو عمى نجاتو كسعادتو في األكلى كاآلخرة

كيعاكف  ،كاألخكة بيف طالبو ، كما يغرس األب المحبة بيف أبنائو حتى يحب بعضيـ بعضان 
 ككذلؾ كاف عمماء ،كال يتحاسدكا ،كال يتباَضكا ،كيعطؼ بعضيـ عمى بعض ،بعضيـ بعضا

 (ُُٖ: ُُْٕالسمؼ في عالقاتيـ بتالميذىـ.) القرضاكم ، 
مكسى األشعرم إلى اليمف قاؿ ليما: "يٌسرا  امعاذ بف جبؿ كأب كلما بعث الرسكؿ   

( قاؿ ابف حجر في الفتح تعميقان عمى ىذا ُٕٔٗكبشرا كال تنفرا". )ابف جنبؿ: رقـ  ،كال تعسرا
رفؽ بالرعية ، كتحبيب اإليماف ليـ كترؾ الشدة ، الحديث :"كفي الحديث: األمر بالتيسير كال

لئال تنفر قمكبيـ ، كال سيما فيمف كاف قريب العيد باإلسالـ ، أك قارب حد التكميؼ مف 
األطفاؿ ، ليتمكف اإليماف مف قمبو ، كيتمرف عميو ، ككذلؾ اإلنساف في تدريب نفسو عمى 
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التدريج كالتيسير، حتى إذا أنست بحالة ال يشدد عمييا بؿ يأخذىا ب ،العمؿ إذا صدقت إرادتو
 ،كدامت عمييا ، نقميا لحاؿ آخر ، كزاد عمييا أكثر مف األكؿ. حتى يصؿ إلى قدر احتماليا

 (ِٖٔ/ ُٔكال يكمفيا بما لعميا تعجز عنو " .) ابف حجر :
ذا َضب أحدكـ  ،كيسركا كال تعسركا ،كفي الحديث " عممكا كبشركا كال تنفركا ، كا 

بعادىـ عف مكاطف التشدد  ،(فالرفؽ مطمكب بالمتعمميفُِّٔابف جنبؿ: رقـ فميسكت" ) كا 
كما  ،"ما كاف الرفؽ في شيء إال زانوبالميف كالمالطفة كما في الحديث:  كأخذىـ ،كالتعسير

ف أحؽ الناس بالرفؽ المتعمـ. نو"انزع مف شيء إال ش  ، كا 
كال يحتقركا ناشئان كال يستصغركا  ،فعمى العمماء كما قاؿ الماكردم" أال يعنفكا متعممان 

بة فيما لدييـ".) القرضاكم ،  ،مبتدئان ، فإف ذلؾ أدعى إلييـ ، كأعطؼ عمييـ كأحس عمى الَر
ُُْٕ :ُُٗ) 

: "عميكـ بالرفؽ فإف اهلل قاؿ رسكؿ اهلل  :الرفؽ مف فضائؿ األخالؽ ، فعف أنس
يعطي  عمى سكاه". )النسائي:  ال ال يعطي عمى العنؼ كما كيعطي عمى الرفؽ ما ،يحب الرفؽ

َِٕٕ) 
كىي  ،ف يتحمى المعمـ كالعالـ بالصبر عمى تالميذهأكيحث ابف الحاج عمى ضركرة  

كيجاىد نفسو  ،ـ ، فيقكؿ: )كينبغي لو أيضا أف ال ينزعج عمى مف آذاهيركح عممية التعم
 ،ذية كقمة األدبككذلؾ ال يؤاخذ مف تسمط عميو باأل ،فيحسف لو بالعفك كالصفح عنو ،لترتاض

كيكاجيو بما يكاجو بو َيره مف المحبيف كالمعتقديف مف طيب القكؿ كحسف العبارة كعدـ 
 ،فإف ذلؾ ليس مف شيـ العمماء ،كال يقابؿ الشر بمثمو ،الجفاء تقربا بذلؾ إلى ربو عز كجؿ

نما شيميـ الحمـ كاإلقالة كالصفح كالعفك(  (ُٗٗ/  ُ: َُُْ) ابف الحاج،  .كا 
لى رعاية حانية كبشاشة سمحة ككد ا  ك  ،متعمميف في حاجة إلى مربي رفيؽإف ال

 .يحمـ عمى جاىميـ كيعيف ضعيفيـ كيشاركيـ ىمكميـ كآماليـ ،يؽ بيـميسعيـ ، كحمـ ي
ككذلؾ الزجر  ،قاؿ ابف حجر:"كالمراد تأليؼ مف قرب إسالمو كترؾ التشدد عميو في االبتداء  

ألف  ،ككذلؾ تعميـ العمـ ينبغي أف يككف بالتدرج ،ليقبؿ عف المعاصي ينبغي أف يككف بتمطؼ
ككانت عاقبتو  ،كتمقاه بانبساط ،الشيء إذا كاف في ابتدائو سيال حبب إلى مف يدخؿ فيو

 (ِٖٔ/ ُبخالؼ ضده" .) ابف حجر : ،َالبا االزدياد
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كخمؽ  ،لى اهللإبادة يتقرب بيا عستاذ الجامعي بالرفؽ كالميف فذلؾ ذا تحمى األا  ك 
شيئا فشؽ عمييـ فاشقؽ  يمف أمر أمت يالميـ مف كل: »  قاؿ النبي  ،إسالمي أصيؿ

(. كعف ِْٖٔ)مسمـ :رقـ،«. " شيئا فرفؽ بيـ فارفؽ بو  يمف أمر أمت يكمف كل ،عميو
كال ينزع مف  ،إف الرفؽ ال يككف في شيء إال زانو» قاؿ   عف النبي  عائشة زكج النبي 
ف أحؽ الناس بالرفؽ المتعمـ.ٕٕٔٔرقـ ،  مسمـ، «.) شيء إال شانو   ،( كا 

يمكف أف يتحقؽ  ف، فبدكف صفة التسامح الكعالـ التربية المعاصر أكىذا ما يؤكده 
 ( .َُّ: ََِْأم عمؿ تربكم جاد ) فريرم: 

كمف المعمـك بأف تالميذ المعمميف الذيف يتسـ سمككيـ بحسف الخمؽ يككنكف أكثر 
لصفكؼ الدراسية ، كقياميـ بالعمؿ بركح استقاللية أكبر ، كما اىتمامان كميالن في أنشطة ا

كيظيركف  ،كىـ أكثر تقدمان في تحصيميـ العممي ،يعبركف عف مشاعرىـ بقدر أكبر مف الحرية
بينما تالميذ المعمميف المتسمطيف كانكا أكثر ميالن أك  ،قدران أكبر مف قدرات االبتكار كاإلبداع

 (  ِّىػ : ُُْٖ) عبد المجيد ، َنة المستمرة حاجة إلى المساعدة كالمعاك 
كامتدح  ا الشرع،كمف المعمكـ أف التكاضع مف األخالؽ اإلسالمية التي حث عميي   

ف أفضؿ مف تحمى بيذه السمة ىـ العمماء كطمبة العمـ ،المتصفيف بيا ألمر اهلل  الن اامتث ،كا 
ٌد َرُسوُل اللَِّو ُمحَ    قال تعاىل: فأب فقد كصؼ اهلل رسكلو  ،كأمر رسكلو اُء  ۖ  مَّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

نَ ُهْم  ًدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا  ۖ  َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَ ي ْ ََّ ًعا ُس ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم  ۖ  تَ َراُىْم رُكَّ
وِِ  َُ وْ  ۖ  ِمْن أَثَِر السُّ ِلَك َمثَ ُلُهْم ِفي الت َّ يِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ  ۖ  اِة رَ ذََٰ َِ ْن َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلِ

ُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر  َِ ُهْم  ۖ  فَاْستَ َوىَٰ َعَلىَٰ ُسوِقِو يُ ْع َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمن ْ
 (ِٗ)الفتح  ﴾0١ِظيًما ﴿عَ  َمْغِفَرًة َوَأْجًرا

كسيؿ  ،مف تالميذه كأتباعو ان يجعؿ المربي المسمـ قريب ،رفيعفالتكاضع خمؽ إسالمي 
بي المسمـ ليس مف كمخاطبتو بما يجكؿ في صدكرىـ مف التساؤالت. كالمر  ،الكصكؿ إليو

 قاؿ :" ال يدخؿ أف رسكؿ اهلل  فعف ابف مسعكد  ،التعالي عمى الناسأخالقو التكبر ك 
 (ِٕٓالجنة مف كاف في قمبو ذرة مف كبر " ) مسمـ : رقـ 
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: "تعممكا يدعك الناس عمى المنبر بأف يتكاضعكا فيقكؿ  كىذا عمر بف الخطاب 
كال  ،كتكاضعكا لمف تتعممكف منو ،كتكاضعكا لمف تعممكف ،كتعممكا لمعمـ السكينة كالحمـ ،العمـ

 َ( َ ُّٓ/ُق ،ُُْٓ، ابف عبد البر كـ ")فال يقـك عممكـ بجيم ،تككنكا جبابرة العمماء
بأف يتعمـ مع  ،فيذه كصية أمير المؤمنيف تتضمف خطكطان عريضة لكؿ مربو مسمـ

 ،الشجرة المثمرة عمى قارعة الطريؽ، كيككف كألنيا ىي التي تقربو مف الناس ،العمـ السكينة
 ،سيككف مف الجباريفيتزكد منيا كؿ عابر بقدر حاجتو ، كالمربي الذم يفقد ىذه السكينة 

و يغمب عمى عممو. كعف مسركؽ رحمو اهلل  ، كما أف جيميصعب مخاطبتو أك الكصكؿ إليو
ككفى بالمرء جيال أف يعجب بعممو ")ابف عبد البر،  ،قاؿ :" كفى بالمرء عمما أف يخشى اهلل

 َ( ُّْ/ ُ:ق  ُُْٓ
إذ  ،رم رحمو اهللكىك اآلج ،كىاؾ نصيحة أحد العمماء المربيف مف السمؼ الصالح  

كاحتاج الناس  ،أنو مف أىؿ العمـ –العالـ  :أم –يقكؿ :"إذا نشر اهلل لو الذكر عند المؤمنيف 
ير العالـ ،إلى ما عنده مف العمـ فأما تكاضعو لمف ىك مثمو  ،كألـز نفسو التكاضع لمعالـ َك

ذا َاب عنيـأف ،في العمـ فإنيا محبة تنبت لو في قمكبيـ حنت إليو قمكبيـ ،  حبكا قربو ، كا 
كأما تكاضعو لمعمماء فكاجب عميو إذا أراد العمـ ، كأما تكاضعو لمف ىك دكنو في العمـ فشرؼ 

 َ( ّْ:العمـ لو عند اهلل كعند أكلي األلباب ") اآلجرم 
إف المعمـ يجب عميو أف "يتكاضع مع الطالب ككؿ مسترشد سائؿ إذا قاـ بما يجب 

 .ميف لو جانبوكي ،جناحو كيخفض لو ََعميو 
كيتحرل الحالؿ في طعامو كشرابو  ،كعمى المعمـ أف يأخذ نفسو بالكرع كجميع شأنو

ليستنير قمبو كيصمح  لقبكؿ العمـ كنكره  ،ىك كعيالو ،كفي جميع ما يحتاج إليو ،كلباسو
 َ( ٕٓ:كالنفع بو)ابف جماعة 

كالتعمـ لو  ،مو أنفعكقاؿ الزرنكجي رحمو اهلل :" فكمما  كاف طالب العمـ أكرع كاف عم
 ،ستاذ الجامعي مف باب أكلى(. كينطبؽ ذلؾ عمى األِٔ :كفكائده أكثر ") الزرنكجي ،أيسر

فعميو أف يقتدم بالسمؼ الصالح في كرعيـ كنزاىتـ عما يقدح في عدالتيـ أك يزرم بيـ بيف 
اد مف ىدييـ ليزد أف يقرأىا بتبصر كتمعفك خر عمى سيرىـ العامة ، كأف يطالع بيف الحيف كاآل

 َحتى يصير مثال ييقتدل بو كيتطبع بسمككيـ
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كمف كصايا اإلماـ المغراكم، الذم خص المعمميف برسالة قيمة تحتكم عمى العديد 
 ،منو في السر كالعالنية يستحي: ينبغي لمف أقامو اهلل ىذا المقاـ أف كمنيا قكلو ،مف الكصايا

سالما مف الرياء  ،معتصما متككال بو ،الخيراتكبنكافؿ  ،بإخالص األعماؿ لكجيو شاكرا لو بيا
 ،مستيقظ القمب ألكامره كنكاىيو ،متدبرا لمعانيو ،قائما بما تيسر منو جزءا مف الميؿ ،كالسمعة

 ( َُٔ)المغراكم ، َإذ ما آمف بالقرآف مف أحؿ محارمو 
 الكــــــدّٗ: -7
لََّقْد    :قاؿ تعالى ،ـكؿ قدكة حسنة لكؿ مسمكىك المعمـ األ  لقد كاف رسكؿ اهلل   

 (0٩حزاب، األلَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثيًرا  ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّوِ 
كأخذنا بيديو  ،كأكثرىـ اتباعا لو ،كليذا فإف المعمـ المسمـ أكثر الناس تأسيا برسكؿ اهلل 

 كالتخمؽ بأخالقو. ،و كسمت
التالميذ بالمعمـ كيتشبيكا بو، كالمعمـ مطالب دكما باتباع  مكذلؾ مف أجؿ أف يقتد

:" أنو لـ يكف فاحشا كال  أف مف صفات رسكؿ اهلل  . ركل ابف عمر ىدم رسكؿ اهلل 
س (. كعف أنَِٗٔنو كاف يقكؿ " إف خياركـ أحسنكـ أخالقا"" )البخارم :  رقـ أك  ،متفحشا

  قاؿ: لـ يكف النبي لو  ما :ككاف يقكؿ ألحدنا عند المعاتبة ،كال لعانا ،كال فحاشا ،سبابا
 ( .َِّٔ؟ ترب جبينو ") البخارم :رقـ 
ثـ أكرد قكؿ  (باب حسف الخمؽ كالسخاء كما يكره مف البخؿ" :كعنكف اإلماـ البخارم

 :كقاؿ أنس بف مالؾ ،مضافأجكد ما يككف في ر أجكد الناس ك  :"كاف النبي  ابف عباس 
 . (َّّٔأجكد الناس أشجع الناس ") البخارم : رقـ ، ك أحسف الناس كاف النبي 

كيرفؽ  ،كيسعى في حاجاتيـ ،يتكدد الييـ ،فالمعمـ كالمربي المسمـ قريب مف تالميذه
القدكة  " أف  :( في كصفو لصفات المعمـٔٓ: ََِِكىذا ما عناه ) ابف جماعة :  ،بيـ

كيكره لو ما يكره لنفسو كأف يعتني بمصالح الطالب كأف يعامميـ  ،البو ما يحب لنفسويحب لط
 .بما يعامؿ بو أعز أكالده مف الحنك كالشفقة عميو كاإلحساف إليو" 

كمما يزرع الثقة في نفس الدارس كثقتو في معممو تكاضعو كصدقو كعدـ التعالـ  
( عمى ذلؾ فقد  ْٗ: ََِِأكد ) ابف جماعة :  ، كقد ا شيئان عمـ عني: ال ألو لما ال يعمـك كق

ال  :كاعمـ أف قكؿ المسئكؿ –كيقكؿ أيضان –ال أدرم :، أك: ال أعمـرأل أف " مف العمـ أف يقكؿ
يضع مف قدره، كما يظنو بعض الجيمة، بؿ يرفعو، ألنو دليؿ عظيـ عمى عظـ محمو،  أدرم ال
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يخاؼ مف سقكطو في أعيف ، ألنو وكقكة دينو، كتقكل ربو، كطيارة قمبو، ككماؿ معرفت
منو،  ه بيف الناس، فيقع فيما فرجيالة كرقة ديف، كربما يشتير خطؤ  ىذهالحاضريف، ك 

 كيتصؼ عندىـ بما احترز عنو " . 
( إذ يرل أف مف أخالؽ العمماء" إذا ْٓ: ُُٗٗكيجاريو في ىذا الرأم )اآلجرم : 

عؿ أصمو أف الجكاب مف الكتاب كالسنة ب، كجافإف كاف عنده عمـ أج ،سألو سائؿ عف مسألة
  .ليؿ عمى عممو ككرعو كتقكاهد ال أدرم ال يضع مف منزلتو، بؿ ىك :أك اإلجماع " فقكؿ العالـ

كالناظر إلى مكقؼ الصحابة مف العمؿ بما يعممكف يرل في ذلؾ المثؿ كالقدكة 
ذا يقكؿ:" ال يستحي أحدكـ إذا لـ يع الصالحة ، فيذا عمي بف أبي طالب  مـ أف يتعمـ ، كا 

يكما عف مسألة فقاؿ: ال عمـ لي بيا ثـ  ال أعمـ .. كسئؿ  :سئؿ عما ال يعمـ أف يقكؿ
، ")ابف عبد البر.ال أعمـ  :أبردىا عمى كبدم سئمت عما ال أعمـ فقمتما قاؿ: 
   (  ُْ/ُ:ػىُُْٓ

، فال ممو: " أف يككف المعمـ عامالن بعكمف مقتضى مبدأ القدكة عند اإلماـ الغزالي
، كأرباب األبصار أكثر، فإف يكذب قكلو فعمو؛ ألف العمـ يدرؾ بالبصائر، كالعمؿ يدرؾ باألبصار

 ،لمناس ال تتناكلكه فإنو سـ ميمؾ :خالؼ العمؿ العمـ منع الرشد، ككؿ مف تناكؿ شيئا كقاؿ
 (. ٖٓ -ٓٓ/ ُ" )الغزالي:، كزاد حرصيـ عمى ما نيكا عنو.سخر الناس بو كاتيمكه

عمى أف  المعمـ في المممكة العربية السعكدية د حثت كثيقة األخالؽ المينية لمتعميـكق
، كاالنضباط، كالتسامح، كحسف المظير، يتحمى ب االستقامة كالصدؽ، كاألمانة، كالحمـ، كالحـز

ف الرقيب الحقيقي فيي سمات رئيسة في تككيف شخصيتو. كالمعمـ يدرؾ أكبشاشة الكجو 
، ىك ضمير يقظ كحس ناقد، كأف الرقابة الخارجية –سبحانو كتعالى  - عمى سمككو، بعد اهلل

لذلؾ يسعى المعمـ بكؿ كسيمة متاحة إلى  ،ميما تنكعت األساليب ال ترقى إلى الرقابة الذاتية
بث ىذه الركح بيف طالبو كمجتمعو، كيضرب المثؿ كالقدكة في التمسؾ بيا ... المعمـ قدكة 

لذلؾ  ،كىك حريص عمى أف يككف أثره في الناس حميدان باقيان  ،امةلطالبو خاصة، كلممجتمع ع
 ،كالناس كافة ،كيدعك إلييا كينشرىا بيف طالبو ،فيك يستمسؾ بالقيـ األخالقية كالمثؿ العميا

 ق(ُِْٕكيعمؿ عمى شيكعيا كاحتراميا ما استطاع إلى ذلؾ سبيالن .  )كزارة التربية،
 :مً علناء ِ علٙ زمالئُ ّأٍل الفطل علُٔثياؤ -8
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العممية التعميمة تحتاج إلى عمؿ جماعي يسيـ فيو كؿ حسب تخصصو كالكظيفة 
، مما ينعكس لؼ كالتناَـ، في جك مف التآدكار، كالتي تتسـ بالتكامؿ كتبادؿ األالمناطة بو

كاديمية العميا كالجامعات كالمعاىد كيككف ذلؾ ظاىرا في المؤسسات األ  ثره عمى المتمقي،أ
يرىا، كل كلمكظائؼ التي  ،يذا يمتـز الجميع فييا بظاىرة االحتراـ كالتقدير لكؿ العامميف فيياَك
 ة.ينجاح العممية التعميم، فال يمكف التقميؿ مف أم كظيفة أك جيد يساعد في إيقكمكف بيا

فمقد  ،يرل ىذا التكامؿ كالتقدير المتبادؿ اإلسالميكالناظر إلى تاريخ الفكر التربكم 
ابف مسعكد كالعمماء مف الصحابة فقاؿ: "لقد جالست أصحاب محمد  كصؼ مسركؽ عمـ

فكجدتيـ كاإلخاذ، فاإلخاذ يركم الرجؿ، كاإلخاذ يركم الرجميف، كاإلخاذ يركم العشرة، كاإلخاذ 
فكجدت عبد اهلل بف مسعكد مف ذلؾ  ،يركم المائة، كاإلخاذ لك نزؿ بو أىؿ األرض ألصدرىـ

 (.ِّٓ/ِاإلخاذ") ابف سعد، 
ستاذ يتحمى بو المعمـ كاأل صيالن لتكاضع عند المعمـ أماـ زمالئو كأساتذتو خمؽ أيعد ا  

فيك " ال يمدح نفسو بما فيو فكيؼ بما ليس فيو، متكاضع في نفسو إذا قيؿ لو  ،الجامعي
 األستاذقتا لمكبر رفعة مف اهلل ال مف المخمكقيف مايطمب ال األستاذالحؽ كلك مف صغير أك كبير 

) عبدالرحمف : ي نفسو ليككف رفيقان عند اهلل. متكاضعا ف األستاذنفسي خائفا عمى
ُُٗٗ:ّٖ . ) 

ابف  بأنو:"َالـ معمـ") كىك الذم شيد لو النبي  ككاف عبد اهلل بف مسعكد 
ككاف يقكؿ: لك سمؾ الناس كاديان كشعبان كسمؾ عمر كاديان  .(ُِّ/ ّ، تيذيب التيذيب، حجر

: " نعـ (. كقكلو في ابف عباس ٔٗ،صرةالقرطبي، تبشعبو )كشعبان، لسمكت كادم عمر ك 
 (. ِّٔ/ ّ، تيذيب التيذيب، ابف حجر) ."ترجماف القرآف ابف عباس

نزاليـ منزلتيـ مف أسباب نيكض األمـ  إف احتراـ أىؿ العمـ كالعمماء كا 
لمعالـ كالمربي حؽ عمى المجتمع يجب أف يصاف ليما، كليذا يجب سف  األستاذكتقدميا

كأف نربي  األستاذلقكانيف كاألنظمة االجتماعية التي ترفع مف مكانة العمـ كالعمماء كالمربينا
يقكؿ: )أخالئي مف أصحاب  األجياؿ عمى ىذا الخمؽ الكريـ، لنحبب ليـ العمـ كأىمو. ككاف 

 (. ُْ/ُثالثة أبك بكر كعمر كأبك عبيدة" ) الذىبي،  رسكؿ اهلل 
حْاهله:أٓتفكد طالبُ ّٓتعرف أٌ  -9  
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سيجد مف النماذج القيادية في النظاـ  اإلسالميإف الناظر إلى أدبيات الفكر التربكم 
خالقيـ، كلقد ضرب السمؼ أثرىـ كالتخمؽ بأالتربكم الكثير مما يسيؿ التأثر بيـ كاقتفاء 

 كقد يصؿ إلى حد التنازؿ ليـ ،رحميـ اهلل لنا مثالن عظيمان في إكراـ طالبيـ كاإلحساف إلييـ
كراميـ بالزكاج مف بناتيـض األمكر مثؿ العطايا كاليدايا ك عف بع كما حصؿ لسعيد بف  ،ا 

كيدعك اهلل أف  ان المسيب حيف أكرمو أبك ىريرة بالزكاج مف ابنتو ككاف أبك ىريرة يجؿ سعيد
 (.ُّٓيجمعو بو في سكؽ الجنة  )السميماف ،

قاؿ أبك  ،فيزكجو ابنتو ،ثـ إف سعيد بف المسيب ىذا يعيد األمر مع أحد تالميذه
تكفيت  :قمت ؟أيف كنت :فمما جئتو قاؿ ،كنت أيجالس سعيد بف المسيب ففقدني أيامان  :كداعة

كما  ؟كمف يزكجني ،يرحمؾ اهلل :قمت ؟ىؿ أحدثت امرأة َيرىا :. ثـ قاؿأىمي فاشتغمت بيا .
.. ثـ عمى درىميف  نعـ .. فزكجني :قمت ؟فقاؿ إف أنا فعمت تفعؿ ،أممؾ إال درىميف أك ثالثة

 ( .ِٗٓ/ ُ، ابف خمكاف ..)أىمي  دفع في المساء إليى 
كالعالقة التي تنشأ بيف  ،كنحف نضرب ىذا المثؿ دليالن عمى إكراـ المعمـ لتمميذه

 الطرفيف دليؿ عمى ىذا الخمؽ الكريـ .
كنت أطمب الحديث كالفقو عند أبي حنيفة ثـ  :كركل ابف خمكاف:"إف أبا يكسؼ قاؿ

الشغؿ بالمعاش  :قمت ؟ما شغمؾ عنا :قاؿ لي ،ثـ أتيتو بعد تأخرم عنو ،عت عنو مدةانقط
فنظرت فييا فإذا فييا  ،استمتع بيا :كقاؿ ، فمما انصرؼ الناس دفع إلي صرةكطاعة كالدام

 (.َُْ/ ِمائة درىـ ... فمما مضت مدة يسيرة دفع إلي مائة أخرل)ابف خمكاف،  
كما جاء في  ،كيكره لو ما يكره لنفسو ،ما يحب لنفسوكعمى المعمـ أف يحب لطالبو 

كـ حتى يحب ألخيو ما يحب قاؿ:" ال يؤمف أحد  أف النبي   فعف أنس ،الحديث
 ( .ُّالبخارم ، رقـ لنفسو")

 يقكؿ:" أكـر الناس عمي جميسي الذم يتخطى رقاب الناس إليى  كىذا ابف عباس 
إف الذباب ليقع عميو فيؤذيني") ابف  :كفي ركاية ،لك استطعت أف ال يقع الذباب عميو لفعمت

(. كينبغي لممعمـ أف يعتني بمصالح الطالب كيعاممو بما يعامؿ بو أعز أكالده ْٗجماعة ،  
 (.ْٗمف الحنك كالشفقة عميو كاإلحساف إليو كالصبر عمى جفائو)ابف جماعة ،  

بعض عنده في كمف إكراـ المتعمميف المساكاة بينيـ كعدـ تفضيؿ بعضيـ عمى 
 ،بؿ يككف ذلؾ كمو عمى التحصيؿ كاالزدياد مف العمـ ،المكدة كاالعتناء كالتشجيع كالشكر
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كعمى ىذه األسباب يككف الكـر كالتفضيؿ ، كمف اإلكراـ السعي في مصالح الطمبة كجمع 
قمكبيـ كمساعدتيـ بما تيسر عميو مف جاه كماؿ عند قدرتو عمى ذلؾ كسالمة دينو كعدـ 

( ، كمف ْٕٖٔفإف اهلل تعالى في عكف العبد ما داـ العبد في عكف أخيو)مسمـ رقـ  ،ضركرتو
كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو كمف يسر عمى معسر يسر اهلل عميو حسابو يكـ 

 (.ْٕٖٔالقيامة)مسمـ رقـ 
فضؿ القربات)ابف جماعة أكال سيما إذا كاف ذلؾ إعانة عمى طمب العمـ الذم ىك مف 

كأشدىـ إكرامان ألصحابو)ابف جماعة  ،كـر الناس مجالسةأكاف أبك حنيفة  :كقيؿ (.ُٔ،
،ٕٔ.) 

كأف يعرؼ أسماءىـ كأنسابيـ كمساكنيـ كجميع  ،ينبغي عمى المعمـ أف يعرؼ طالبو
عف حالة الطالب ألف ىذا يساعده عمى معرفة الطالب  ، كأف يككف لديو سجؿن كامؿن أحكاليـ
: "كينبغي أف يتكدد قاؿ ابف جماعو ،بو كتأثيرىا في سير دراستو كالظركؼ المحيطة ،عف كثب
ىـ كيذكر َائبيـ بخير كحسف ثناء ، كينبغي أف يستعمـ أسماءىـ كأنسابيـ كمكاطنيـ لحاضر 

كأحكاليـ ، كيكثر الدعاء ليـ بالصالح. ىذه أخالؽ المعمـ عند السمؼ الصالح ، ثـ يضيؼ 
 – ُٔ..". )ابف جماعة  ،ىدييـ كأخالقيـ باطنان كظاىران ك  كأف يراقب أحكاؿ الطمبة في آدابيـ

 تصرؼ(ب ّٔ
كحسف التخاطب في  ،ككذلؾ يتعاىد ما يعامؿ بو بعضيـ بعضا مف إفشاء السالـ

ذا َاب بعض الطمبة أك مالزمي الحمقة حابب كالتعاكف عمى البر كالتقكل كالت ،الكالـ .. كا 
 ،يتعمؽ بو فإف لـ يخبر عنو بشيء أرسؿ إليو زائدان عف العادة سأؿ عنو كعف أحكالو كعف مف

ف كاف في َـ  خفض  ،فإف كاف مريضا عاده ،كىك أفضؿ ،أك قصد منزلو بنفسو ف كا  عميو كا 
 تصرؼ(.ب ّٔ – ُٔ..) ابف جماعة  ،كاف مسافران تفقد أىمو 

كحسف  ،ىـ كيذكر َائبيـ بخيرة عمى المعمـ" بأف يتكدد لحاضر كيؤكد ابف جماع
 .كيكثر الدعاء ليـ بالصالح ،ىـ كأنسابيـ كمكاطنيـ كأحكاليـأف يستعمـ أسماء ، كينبغيثناء

كأف يراقب أحكاؿ الطمبة في آدابيـ كىدييـ  :ىذه أخالؽ المعمـ عند السمؼ الصالح ثـ يضيؼ
كأخالقيـ باطنان كظاىران.. ككذلؾ يتعاىد ما يعامؿ بو بعضيـ بعضا مف إفشاء السالـ كحسف 

ذا َاب بعض الطمبة أك  التخاطب في الكالـ كالتحابب كالتعاكف عمى البر كالتقكل .. كا 
فإف لـ يخبر عنو  ،مالزمي الحمقة زائدان عف العادة سأؿ عنو كعف أحكالو كعف مف يتعمؽ بو
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فضؿ فإف كاف مريضا عاده كأف كاف في َـ  رسؿ إليو أك قصد منزلو بنفسو كىكأبشيء أ
 تصرؼ(  ب ّٔ – ُٔ..) ابف جماعة  ،عميو كأف كاف مسافران تفقد أىمو خفض 

 حيرتو طالبُ ّٓظَر الرأف٘ بَهأٌ  -10

يتضح مكقؼ المربي الرباني عند كقكع الخطأ أك تكراره مف المتعمـ ، كتتجمى الحكمة 
ىانتو أك  كالرحمة كالشفقة في تكجيو ىذا المتعمـ كالبعد بو عف مكاقع السخرية بو أك تعنيفو كا 

مع  تجمى ىذا المكقؼ التربكم الكبير في كيفية تعامؿ الرسكؿ ال يطيقو .كي فو مايتكم
ككيؼ كسع خمقو عميو الصالة كالسالـ الناس ، ككيؼ تحمؿ في سبيؿ الدعكة مف  ،المخطئ

ففي صحيح المسمـ عف أنس  ،المصاعب كالمشاؽ ما ال يطيقو سكاه عميو الصالة ك السالـ
بي فقاـ يبكؿ في المسجد، فقاؿ اعر أجاء إذ  الرسكؿ  قاؿ :"بينما نحف في المسجد مع 

مكه، دعكه" فترككه حتى "ال تزر : الرسكؿ ) كممة زجر( قاؿ                   : مو مو  الرسكؿ  أصحاب 
دعاه فقاؿ لو:" إف ىذه المساجد ال تصمح لشيء مف ىذا البكؿ كال  الرسكؿ  باؿ . ثـ إف

نما ىي لذكر اهلل عز كجؿ أك الصالة ،لقذر  مف القـك فجاء : فأمر رجالن قاؿ ،، كقراءة القرآف كا 
 (.ِٖٓنو عميو") مسمـ ،رقـ بدلك مف ماء فشً 

بداكة الرجؿ كظركؼ نشأتو في البادية كعدـ تحرزه في مثؿ  فمقد راعى الرسكؿ 
فما كاف مف رسكؿ اهلل إال أف أرشد أصحابو  ،ىذا السمكؾ كافتقاره إلى بعض عادات التحضر

ككجو  ،ثـ أرشد البدكم إلى الخطأ الذم كاف منو ،حتى ال يؤذم نفسو ببكلوإلى الرفؽ بو 
 فرسـ لكحة مف الرفؽ يقتدل بيا إلى يـك القيامة . ،بغسؿ المكضع

كمف مكاقؼ الرفؽ كالميف عند كقكع الخطأ أك اإلصرار عمى المعصية ما يركيو أبك 
ؿ اهلل ائذف لي في الزنى؟ فقاؿ: يا رسك ف فتى مف قريش جاء  النبي إأمامة فيقكؿ:" 

دنو فدنا فقاؿ أتحبو ألمؾ ؟ قاؿ: ال كاهلل ..  فمـ يكف ا:  فقاؿ  ،فأقبؿ القـك عميو كزجركه
 (.ُُِٖٓبعد ذلؾ يمتفت إلى شيء") ابف حنبؿ،  رقـ 

كاف يتعب   فيذا أبك الدرداء ،عمى المتعمـ  رسكؿ كىذا مثاؿ لصبر صحابة  
كلـ يكف يتضجر مف  ،ب اهلل كسنة رسكلو كتيسير العمـ ليـنفسو في تعميـ األعاجـ كتا

فعف إبراىيـ ، كربما أقرأىـ القرآف بإحدل القراءات المتكاترة ،بؿ كاف يبسط ليـ الكالـ ،لكنتيـ
َرَت الزَّقُّوِم   :كاف أبك الدرداء يقرئ رجالن أعجميان  :النخعي عف ىماـ بف الحارث ََ  (3٣ِإنَّ َش

  ( .َّْ)الدخاف 
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ه أفأقر  ،فقاؿ: طعاـ الفجار ،فرد عميو فمـ يقدر أف يقكليا ،طعاـ اليتيـ :ؿ األعجميفقا
 (.َّٓ/ ِطعاـ الفجار)الذىبي،

 أف أناسان مف األنصار سألكا  فعف أبي سعيد الخدرم ،كيصبر المعمـ عمى المتعمـ
ير فمف ما عنده ، قاؿ: ما يكف عندم مف خ دفأعطاىـ  ، ثـ سألكا فأعطاىـ حتى نف النبي

كما  ،كمف تصبر يصبره اهلل ،أدخره عنكـ ، كمف يستغني يغنو اهلل ، كمف يستعؼ يعفو اهلل
 (.ُّٕٔأعطي أحد شيئان ىك خير كأكسع مف الصبر)البخارم ، رقـ 

كأف يطير باطنو كظاىره مف األخالؽ الردية، كيعمره باألخالؽ المرضية، فمف   
 ،كالغضب لغير اهلل تعالى، كالغش، كالكبر، كالرياءاألخالؽ الردية الغؿ، كالحسد، كالبغي، 

لدنيا، كالعجب، كالسمعة، كالبخؿ، كالجبف كالبطر كالطمع، كالفخر، كالخيالء، كالتنافس في ا
ة كالتزيف لمناس، كحب المدح بما لـ يفعؿ، كالعمى عف عيكب كالمباىاة فييا، كالمداىن

بة كالرىبة لغيره، النفس، كاالشتغاؿ عنيا بعيكب الخمؽ، كالحمية،  كالعصبية لغير اهلل، كالَر
كالغيبة، كالنميمة، كالبيتاف، كالكذب، كالفحش في القكؿ، كاحتقار الناس كلك كانكا دكنو، 

الشر  ىيفالحذر الحذر مف ىذه الصفات الخبيثة، كاألخالؽ الرذيمة، فإنيا باب كؿ شر، بؿ 
كال سيما  ،ات، إال مف عصـ اهلل تعالىكمو. كقد بمي بعض فقياء الزماف بكثير مف ىذه الصف

 (ْ/  ُالحسد، كالعجب كالرياء كاحتقار الناس. ) اليماني،
 ٓكظه غٔظُ ّٓتلطف يف أقْالُ مع طالبُ:أٌ  -11

يأمر  كاف رسكؿ اهلل  اإلسالميبيذه الكممات الخالدة في تاثيره في الفكر التربكم   
ذا َضبت فاسكت …كال تعسركا ػ ثالثان  أصحابو بأفضؿ األخالؽ فيقكؿ: )عممكا كيسركا،  ،كا 

ذا َضبت فاسكت( )ابف حنبؿ،رقـ  (. كعمى ىذا الخمؽ درج الصحابة كمف بعدىـ مف ّْْٖكا 
عانتيـ أدبيان  عمماء اإلسالـ عمى قبكؿ كصية رسكؿ اهلل  كراميـ كا  بالترحيب بالمتعمميف كا 

 (.ُُٕكماديان عمى االستمرار في طمبيـ لمعمـ )القرضاكم، 
ف الرفؽ إبؿ  ،إلَضاء عنواليس مف الرفؽ عمى المتعمـ السككت عمى خطئو ك 

بالمخطئ كاإلشفاؽ عميو يعني إرشاده إلى مكقع الخطأ كزجره عنو كلكمو بالرفؽ كمساعدتو 
ربما كاف ىذا المـك كالنصح عف طريؽ  .كؿ ذلؾ بالتي ىي أحسف ،عمى تجاكز خطئو

ما  ئنما لكؿ إمر ا  الخطاب " إنما األعماؿ بالنيات ك  اإلشارة كما في حديث عمر بفك التعريض 
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فيجرتو إلى اهلل كرسكلو كمف كانت ىجرتو إلى دنيا  ،فمف كانت ىجرتو إلى اهلل كرسكلو ،نكل
 (ُ" )البخارم رقـ  يصيبيا أك امرأة يتزكجيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو

كشرطت لو إف  ،لى المدينةمف مكة أحب امرأة مف المسمميف ىاجرت إ كقصة الحديث أف رجالن 
 .فمحؽ بيا فسمى "مياجر أـ قيس " ،ىاجر أف تتزكجو

بؿ ىذا ىك منيج  ،كلـ يذكره كيشير بو ،فكاف العتاب النبكم الرقيؽ كالتعريض بو  
،  ُُِّ،  َٖٕ –األحاديث رقـ  –ككذا " )انظر البخارم قكاـ  يفعمكف كذا النبكة "ما باؿ أ

كيرفع عف األنفس الذؿ  ،ـ الشخصية المسممةامة العزة كاحتر ( فيربي في األّٔٔٓ،  َِّٓ
 كاالحتقار الناتج عف العتاب كالتعنيؼ المباشر .

بؿ عمى صيغة الدعاء كما قاؿ  ،و عمى خطأ في َاية الرفؽ كالميفيكقد يككف التنب  
كرة حيف ف أبا بأ( عندما  ذكر لو ّٕٓعميو السالـ " زادؾ اهلل حرصان كال تعد ") مسمـ ، رقـ 

 في الرككع فكبر مف أكؿ المسجد كركع ثـ مشى إلى الصؼ . دخؿ المسجد كالنبي 
إذ عطس رجؿ  الرسكؿ كعف معاكية بف الحكـ السممي قاؿ: بينما أنا أصمي مع 

مف القـك ، فقمت : يرحمؾ اهلل ، فرماني القـك بأبصارىـ فقمت : كاثكؿ أماه ما شأنكـ تنظركف 
فمما رأيتيـ يصمتكنني ، لكني سكت.  ……بأيدييـ عمى أفخاذىـ  إلي ؟ فجعمكا يضربكف

فكاهلل  ،ما رأيت معممان قبمو كال بعده أحسف تعميمان منو ،فبأبي ىك كأمي  الرسكؿ فمما صمى 
كقاؿ : إف ىذه الصالة ال يصمح فييا شيء مف كالـ  ،ما قيرني كال ضربني كال شتمني

 (ّٕٓاءة القرآف ...." .) مسمـ، رقـ لتسبيح كالتكبير كقر االناس. إنما ىي 
عرابي أخذه عميو الصالة بما حصؿ مف ىذا األ الرسكؿ فأنت ترل أنو عندما عمـ 

، كعممو كبيف لو مكانة الصالة كما يجكز فييا مف الكالـ، كأرشده إلى خطئو ،السالـ برفؽك 
ت معممان قبمو كال بعده "بأبي ىك كأمي ما رأي :كشفقة حتى قاؿ األعرابي بفطرة كأرشده في حنكٌ 

 فكقعت في مكانيا بحؽ .   وأحسف تعميمان منو..." فيي كممة صادقة خرجت من
فممح  ،مف التكراة يقرأ فييا كفي يده أكراؽه  كىذا عمر التمميذ يأتي إلى  رسكؿ اهلل   

ا كاهلل لك كاف مكسى حيان م ؟"أمتيكككف فييا يا ابف الخطاب :منو فقاؿ ذلؾ رسكؿ اهلل 
 (ِِٖ/ٓثير ،كسعو إال أف يتبعني")ابف األ 

كربما دعاه إلى إعادة الفعؿ حتى يكشؼ  ،يعمـ المخطئ كيرشده إلى خطئو  ككاف
صالتو أف رجالن دخؿ المسجد  إلى الفعؿ الصحيح ففي حديث المسيءلو الخطأ كيصؿ بنفسو 
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 : سكؿ جالس في ناحية المسجد فصمى ثـ جاء: فسمـ عميو فقاؿ لو الر   كرسكؿ 
فرجع فصمى ثـ جاء فسمـ فقاؿ : كعميؾ السالـ  كعميؾ السالـ ارجع فصؿِّ فإنؾ لـ تصؿِّ 

فقاؿ الثانية أك التي بعدىا : عممني يا رسكؿ اهلل . ".) البخارم ،  فأنؾ لـ تصؿِّ  فارجع فصؿِّ 
 (ُْٓٔرقـ 

كيستنبط مف ىذا الحديث أف عمى المعمـ أف يدرؾ أعماؿ مف حكلو كيالحظيـ  
يرمقو   الرسكؿك   دخؿ المسجد فصمىففي ركاية النسائي : ) أف رجالن  ،كيتابعيـ في ذلؾ

( ثـ تكرار الفعؿ لمكصكؿ لمعمؿ الصحيح  حتى إذا لـ ََُٖكنحف ال نشعر.( )النسائي ،رقـ 
 ينتبو المخطئ إلى خطئو كجب إرشاده كبياف ذلؾ لو .

 ،لقمكب كخاصة صغار التالميذالممازحة كالمداعبة ألنيا تقرب ا ككاف مف ىديو 
مٌجة مجيا في  قاؿ )عقمتي مف النبي  -مف صغار الصحابة  –فعف محمكد بف ربيع 

 ( فيذا مف رحمتو ُٓ/ ِكجيي كأنا ابف خمس سنيف مف دلك( )ابف حجر، فتح البارم، 
ـ كانت مف أعظأنيا  يجدىا كالناظر إلى أثر ىذه المداعبة في نفس ىذا الصبي ،كليف جانبو

 .اآلثار التي عقميا مف رسكؿ اهلل 
)ينبغي لحامؿ القرآف أف يككف عميما حكيما مستكينان()  :كقاؿ عبد اهلل بف مسعكد 

 (. ُْٗ/ ِ: َُّٗابف قتيبة، 
إذا رأل الشباب يطمبكف العمـ: يقكؿ: )مرحبان بينابيع الحكمة،  ككاف ابف مسعكد   

ب، حبس البيكت ريحاف كؿ قبيمة( )ابف عبد البر، كمصابيح الظمـ، خمقاف الثياب، جدد القمك 
 (.ُِٔ/ ُق ، ُُْٓ

" الرفؽ بالمتعمميف كاإلحساف إلييـ  بومما يجب عمى عضك ىيئة التدريس أف يمتـز 
،فيك أعمى الدرجات ، كأرفع المقامات ، فالتمطؼ في التكجيو مما ال يجرح حياء المتعمـ أمر 

 .(ٕٓ: ََُِالمعرفة " ) العميمي : ؿ يشجع عمى بذؿ الجيد كالطاقة في تحصي
ماـ ) كقد أكدىا اإل ،اإلسالميكالشفقة عمى المتعمميف مف كظائؼ كآداب التعميـ 

 كطالب المعمـ أف يجرييـ مجرل بنيو .  ،(ٗٔالغزالي : ب ت : 
فيقكؿ: " أكـر  ،ؽ المتعمـ في االحتراـ كالتقديرح يؤكد  كىذا حبر األمة ابف عباس

، لك استطعت أف ال يقع الذباب عميو يميسي الذم يتخطى رقاب الناس إلالناس عمٌي ج
كأيضا شدة  ،عمى تقدير ابف عباس لطالبو ( . كىذا يدؿٌ ُِٕ: ُٖٓٗد العاؿ : لفعمت" ) عب
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كالعناية بيـ .كالمربي الفاضؿ عميو أف يشعر تالميذه بتقديره ليـ كاحترامو  عمييـ حرصو
" يخاطب كال منيـ كالسيما الفاضؿ المتميز بكنيتو كنحكىا كخاصة في المرحمة الجامعية كأف

 ( .ٗٔ: ََِِمف أحب األسماء إليو ، كما فيو تعظيـ لو كتكقير" ) ابف جماعة : 
 ،كينيى عنو ،كالمعمـ أنمكذج لمحكمة كالرفؽ، يمارسيما كيأمر بيما، كيتجنب العنؼ

 ،الستماع إلى آراء اآلخريفكيعكد طالبو عمى التفكير السميـ كالحكار البناء، كحسف ا
كالتخمؽ بخمؽ اإلسالـ في الحكار كنشر مبدأ الشكرل .) كزارة  ،كالتسامح مع الناس

 ق(ُِْٕالتربية،
الجامعي "معاممة الناس بمكاـر األخالؽ، مف طالقة الكجو،  األستاذكمما يجب عمى   

طعاـ الطعاـ، ككظـ الغيظ، ككؼ األذل عف الناس،  فشاء السالـ، كا   ،كاالحتماؿ منيـكا 
ستنصاؼ، كشكر الفضؿ، كالسعي في قضاء نصاؼ، كترؾ اإلكترؾ االستيثار، كاإل  ،كاإليثار

كالرفؽ  ،الحاجات، كبذؿ الجاه في الشفاعات كالتمطؼ بالفقراء كالتحبب إلى الجيراف كاألقرباء
عانتيـ كبرىـ"  ) اليماني،  (ْ/  ُبالطمبة كا 

 العدل ّاملصاّاٗ بني طالبُ : -12
ة في الحقكؽ االجامعي العدؿ كالمساك  األستاذكمف اآلداب التي يجب أف يتحمى بيا 

كىذه السمات الشخصية ىي حؽ لمطالب عمى أستاذة بأف يتصؼ بالعدؿ، كمف  ،بيف طالبو
إكراـ المتعمميف العدؿ كالمساكاة بينيـ كعدـ تفضيؿ بعضيـ عمى بعض عنده في المكدة 

كعمى ىذه  ،بؿ يككف ذلؾ كمو عمى التحصيؿ كاالزدياد مف العمـ ،كاالعتناء كالتشجيع كالشكر
 األسباب يككف الكـر كالتفضيؿ .

كقد نبو )ابف جماعة ( عمى ذلؾ كدعا إليو حيث طمب مف المعمـ " أف ال يظير 
، مع تساكييـ في الصفات مف سف ءلمطمبة تفضيؿ بعضيـ عمى بعض في المكدة أك االعتنا

كحتى في أمر المناكبة  ،ف ذلؾ ربما يكحش منو الصدر، كينفر القمبأك ديانة أك فضيمة ، فإ
 (ٗٓ: ََِِنبو.. كأف ال يقدـ ) المعمـ ( أحدا في نكبة َيره ، أك يؤخره" ) ابف جماعة : 

كقد أكد ) ابف سحنكف( أنو يجب عمى المعمـ أف يحافظ عمى العدؿ المفركض بيف 
 ( .ٕٔ:  َُٗٗف ) ابف سحنكف : الطمبة حتى ال يحشر يـك القيامة مع الخائني

كيمـز  ،كابف الحاج يؤكد عمى تكافؤ الفرص بيف الدارسيف كحقيـ في التعميـ كالعناية  
المعمـ بتحقيؽ ذلؾ بيف طالبو فيقكؿ: )كيككف الصبياف عنده بمنزلة كاحدة ال يشرؼ بعضيـ 
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ككذلؾ مف  ،عميـفابف الفقير كابف صاحب الدنيا عمى حد كاحد في التربية كالت ،عمى بعض
 (َّٗ/ ِ: َُُْأعطاه كمف منعو( )ابف الحاج،

فال يفضؿ أحدان عمى اآلخر ، كؿ  ،كالعدؿ كالمساكاة يجب أف يككف بيف الغني كالفقير
كيستشيد عمى ذلؾ بما قالو شريؾ المعمـ : " حضر بعض أكالد  ،الطالب لديو سكاسيو

فمـ يمتفت إليو  ،ط كسألو عف حديثالخميفة الميدم عند شريؾ  فاستند أحدىـ إلى الحائ
شريؾ  ثـ عاد ، فعاد شريؾ لمثؿ ذلؾ قاؿ : تستخؼ بأكالد الخمفاء ؟ قاؿ : ال كلكف العمـ 

(  كالعدؿ عند ) ابف جماعة (  َُّ: ُٖٓٗأجؿ عند اهلل مف أف أضيعو " ) عبدالعاؿ : 
فينظر الشيخ  ؾ عدالن يككف في جميع حاالت المعمـ حتى إذا التفت إلى طالبو أف يككف في ذل

: ُٖٓٗدكف بعض ) عبدالعاؿ :  إلييـ جميعا عند الشرح ، كال يخص بعضيـ في ذلؾ
َُّ. ) 

كتعد المساكاة في العممية التربكية كخاصة داخؿ البيئة التعميمية مف األمكر اليامة 
 ،ي المتزففي العممية التعميمية إذ ليا تأثير كبير عمى نفسية الطالب كتحقيقو لمنمك االجتماع

حيث البيئة العادلة تساعد الناشئة عمى التخمؽ بالمثؿ كالقيـ االجتماعية الداعية إلى العدالة 
فرد في المجتمع يمتـز بو جميع  ؿٌ االجتماعية كينغرس في كجدانو أف ىذا حؽ مكتسب لك

العدؿ  لمقيـ في كجداف الطالب إضافة إلى أف تساعد قيـ العدالة عمى نمك سميـ فراد، كذلؾاأل
اهلل أمر  كالمساكاة يخمؽ جكا مف الحب كالمكدة في مجتمع الطالب مع بعضيـ كمعممييـ حيث

رَِمنَُّكْم  ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط    بالعدؿ في قكلو تعالى : َْ َواَل َي
ْقَوىَٰ  ۖ  وا َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلىَٰ َأالَّ تَ ْعِدلُ                      ِإنَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلونَ  ۖ   َوات َُّقوا اللَّوَ  ۖ   اْعِدُلوا ُىَو َأقْ َرُب لِلت َّ

  ( ٖ) المائدة، 
ب الرسكؿ   ،إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف  نكر" :في العدؿ بقكلو كقد َر

ف يعدلكف في حكميـ كأىميـ كما كلكا " )مسمـ ككمتا يديو يميف ، الذي ،يميف الرحمف عزكجؿ
 ( . ُِٕٖ: رقـ، 

المعمـ تحرم العدؿ ( أىمية العدؿ عندما طمب مف ِٓ :ُُٗٗكقد بيف ) اآلجرم:   
، فال يقرب أبناء الدنيا كيباعد الفقراء، كيتجافى عف أبناء الدنيا كيتكاضع بيف المتعمميف

 لمفقراء كالصالحيف ليفيدىـ العمـ "
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كأف يعدؿ بيف المتعمميف عمى اختالؼ بيئاتيـ كمستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية 
كأف يتفيـ معنى المساكاة حتى في تكزيع المكافآت كالتقديرات ) عبدالرحمف :  ،كالعممية
ُُٗٗ :ُٕٔ.) 

كعمى المعمـ أف يعدؿ بيف طالبو  في عطائو كتعاممو كرقابتو كتقكيمو ألدائيـ،   
كىك بذلؾ ال يسمح باتخاذ  ،ـ،  كيعي حقكقيـ، كيستثمر أكقاتيـ بكؿ مفيدكيصكف كرامتي

 ق(ُِْٕدركسيـ ساحة لغير ما يعنى بتعميميـ في مجاؿ تخصصيـ .) كزارة التربية،
كيشدد ابف سحنكف عمى مبدأ العدؿ بيف المتعمميف احترازان مف الكقكع في الظمـ  

لي ثالثة صبية مف ىذه األمة فمـ يعمميـ كالخيانة ؛ كما جاء في حديث : " أيما مؤدب ك 
نييـ مع فقيرىـ حشر يـك القيامة مع الخائنيف " .) ) األىكاني ،  بالسكية فقيرىـ مع َنييـ َك

َُٖٗ :ّّٓ) 
 اإلجاب٘ علٙ التصاؤل الجاىٕ: 

"ما المقكمات المينية لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آداب المعمـ  :كينص عمى
؟"، كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستعراض كؿ مف كتب اإلسالميم في الفكر التربك 

التراث كالدراسات السابقة، كخمص منيا إلى مجمكعة مف المقكمات المينية التي ينبغي 
 اإلسالميتكافرىا في عضك ىيئة التدريس الجامعي في ضكء آداب المعمـ في الفكر التربكم  

 كىي:
 ّالدعاء ّاحلند:ٓفتتح درشُ بالصالو أٌ  -1

كليذا  ،مف مياديف العبكدية ان ميدان اإلسالميتعد العممية التربكية في الفكر التربكم 
سالـ ) السالـ كمف أشيرىا تحية اإل ،يجب التحمي فييا بكثير مف اآلداب كاألخالؽ السامية
سند أف يبدأ حديثو بالسالـ ففي م عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو( حيث كاف مف ىدم الرسكؿ

 (ِْٔ/ ٓ" مف بدأ بالسالـ ، فيك أكلى باهلل  عز كجؿ كرسكلو" )ابف حنبؿ،  :اإلماـ أحمد
كىذه سنة إسالمية يجب عمى  ،كمف آداب كخمؽ المعمـ أف يبدأ تالميذه بالسالـ

يبيـ فييا االمعمـ الحرص عميي كرجاء األجر كالمثكبة عند  ،كتعكيد تالميذه عمى ذلؾ كتَر
تزرع  ييا كىب ع اإلسالـ الظاىرة التي تعارؼ عمييا المجتمع المسمـ كتميزكىى مف شرائ ،اهلل

 كأحؽ الناس امتثاالن لذلؾ العالـ كالمتعمـ . ،ألمف بيف الناسااأللفة كالمحبة ك 
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 أمرنا  :كمف حقكؽ المسمـ عمى المسمـ كما في الحديث البراء بف العازب إذ قاؿ 
 (ِّٓٔ، رقـ  بسبع كمنيا " إفشاء السالـ " )البخارم

ف التكجيو النبكم يقتضي مف المعمـ إذا جاء إلى مجمس العمـ )الفصؿ( أف يبدأ إثـ 
: " إذا أتى أحدكـ المجمس فميسمـ قاؿ أف النبي  فعف أبي ىريرة  ،السالـ عمى مف قبموب

 (َِّ/ ِفإف األكلى ليست بأحؽ مف اآلخرة ") ابف حنبؿ،  ،، فإف قاـ كالقكـ جمكس فميسمـ
كأف يدعكه أف يسدد كالمو كبيانو  ،عميو أف يبدأ بحمد اهلل تعالى كتعظيـ شأنو ثـ

 كىذه نصيحة  ،ف يحسف القصد كيعظـ األجرأك  ،ف يحفظو مف الزلؿ في القكؿ كالعمؿأك 
إذا قاؿ : "كؿ أمر ذم باؿ ال يبدأ فيو بذكر اهلل ، أقطع " كفي ركاية " ال يبدأ فيو  الرسكؿ

 (ّٗٓ/ ِكفي  أخرل ) ال يبدأ فيو ببسـ اهلل الرحمف الرحيـ(.) ابف حنبؿ:بالحمد هلل أقطع ، 
حـ ، لئال يزاأف يككف آخر مف يغػػػادر المجمس "عمى المعمـ :بف جماعةاثـ يقكؿ 

 .لمف لو سؤاؿ أخير أف يكجيو إليو"، كلكي يتسنى الطمبة
 :حيح علٙ طلب العله ّىعرِأٌ   -2
يب في طمب العمـ كحث اليمـ التلقد كاف مف ىدم رسكؿ اهلل      : )  ليو قاؿإَر

أكال يغدك أحدكـ  إلى المسجد فيتعمـ أك يقرأ آيتيف مف  كتاب اهلل  خير لو مف ناقتيف كثالث 
 (َّٖربع". )مسمـ ، رقـ الحديث أ،ك 

كلقد فضؿ عميو الصالة كالسالـ مجمس العمـ عمى العبادة فعف عبد اهلل بف عمرك 
أحد المجمسيف يدعكف  ،مر بمجمسيف في مسجده "إف رسكؿ اهلل رضي اهلل عنيما قاؿ : 

بكف إليو كال المجمسيف عمى   :كاآلخر يتعممكف الفقو كيعممكنو فقاؿ رسكؿ اهلل  ،اهلل كيَر
بكف إليو، فإف شاء أعطاىـ،  خير ، كأحدىما أفضؿ مف اآلخر، أما ىؤالء فيدعكف اهلل كيَر

ف شاء منعيـ ، كأما ىؤالء فيتعممك نما بعثت معمما ثـ أقبؿ فجمس كا  ف كيعممكف الجاىؿ، كا 
س الذم تذكر (، كعف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ : ) نعـ المجمََُ-ٗٗ/ ُ:معيـ " )الدارمي 

 (ُِٕ/  ّىمكم : فيو الحكمة( )الكاند
بة الصادقة في نشر العمـ  األستاذكمف اآلداب التي عمى  الجامعي أف يتخمؽ بيا الَر

لى عممو ليستفيدكا منو. إكأف يسيؿ لمناس الكصكؿ  ،س بشتى الكسائؿيصالو إلى الناا  ك   ليو كا 
كفي عصرنا ىذا كثرت كسائؿ المعرفة كطرؽ الحصكؿ عمييا فعمى المعمـ كالعالـ أف   

كأف يككف ىدؼ كؿ عالـ ىك نشر عممو كنفع الناس كتبميغ العمـ الذم  بحاثو،أينشر عممو ك 
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نفعو كؿ  اؿ يكنز، فالعمـ جعؿ لينتشر كيعـا ال خير في مكم ،فال خير في عمـ يكتـ ،تعممو
 ككذلؾ الماؿ جعؿ لينفؽ كيكسع عمى الناس فيو . ،الناس

 ،فإف تعممو هلل خشية ،:"تعممكا العمـ : قاؿ رسكؿ اهللقاؿ كعف معاذ بف جبؿ 
عبد  صدقة ") ابف كتعميمو لمف ال يعممو ،كالبحث عنو جياد ،كمذاكرتو تسبيح ،كطمبو عبادة

أحاديث كثيرة تحث عمى طمب  (. كلقد ركم في ذلؾ عف المعصـك ُٓ/ ُ:ق ُُْٓالبر، 
 َكتبيف شرؼ ذلؾ كعظيـ ثكاب مف سمؾ ىذا الطريؽ  ،العمـ كالتعمـ

 :ٓتكً ختصصُأٌ  -3
بة ى أف يتميز المعمـ في قاعة الدرسينبغ : بامتالؾ الزاد الثقافى العريض، كالَر

عمى متابعة تطكرات نظريات جديد مف ألكاف المعرفة ، كالقدرة  معرفة كؿ يالقكية كالممحة ف
، كالقدرة عمى خمؽ مكاقؼ تعميميػة تشجيع ممكات اإلبداع عند تالميذهالقدرة عمى ك ، التعمـ
 (ُّٓ:  ََُِ)إبراىيـ، .المحيط بالتالميذ يالكاقع الفعم يتحاك

 :كتكجيو الناس، قاؿ اهلل تعالىية فإتقاف العمـ كتحصيمو كاجب عمى مف تصدل لمتعميـ كالترب
  َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم  ١0)  . يقكؿ سيد قطب:"كال تتبع ما لـ تعممو عمـ اليقيف، كما لـ

كمف حكـ  ،تتثبػت مف صحتػو مف قػكؿ يقاؿ كرؤية تركل، كمف ظاىرة تفسر أك كاقعة تعمؿ
 (.ِِِٕ/ْالسيد،  شرعي أك قضية اعتقادية" )

ليذا يجب أف يككف المعمـ عالي اليمة في العمؿ بعممو " فمف ظكاىر عمك اليمة ك 
في السمكؾ الجد كالنشاط في العمؿ، كعدـ التكاني كالكسؿ، كعدـ التباطؤ، كعدـ التياكف " ) 

 (.ْٕٔ: ُٕٗٗالميداني ، 
كمف تكجييات ابف الييتمي لممعمميف في مناقشة أساليب التعميـ دعكتو المعمـ  

رة زيادة التحصيؿ العممي كالنيؿ مف المعارؼ كالكتب التي تبني شخصيتو العممية بضرك 
كتجعمو مرجعا لطالبو كمريديو كتحصيؿ ذلؾ مف بطكف الكتب كسؤاؿ العمماء كمشاكرتيـ 

 (ّْ)ابف الييتمي، َ
كد الحسيف بف منصكر اليماني في كتابة آداب العالـ كالمتعمميف بأىمية التزكد أكقد 

" كدكاـ الحرص عمى االزدياد بمالزمة الجد كاالجتياد؛  :كالتعمؽ في التخصصالمعرفي 
كالمكاظبة عمى كظائؼ األكراد عبادة كقراءة كافرة كمطالعة كفكران كتعميقان كحفظان، كتصنيفان 

  .كبحثان 
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كقد أكدت كثيقة التعميـ في المممكة العربية السعكدية بأف" المعمـ يدرؾ أف النمك   
 ،ب أساس، كالثقافة الذاتية المستمرة منيج في حياتو، يطكر نفسو كينمي معارفوالميني كاج

 ق(ُِْٕمنتفعان بكؿ جديد في مجاؿ تخصصو كفنكف التدريس كمياراتو" .) كزارة التربية، 
 شالٔبُ:أدارٗ الصف ّٓطْر مَاراتُ ّإٓتكً أٌ  -4

أف يككف لديو مف المعمكـ أف مف أىـ أسباب نجاح المعمـ في العممية التعميمية 
القدرة عمى ضبط الصؼ كالقدرة عمى تييئة طالبو لدرسو كاستخدامو لمكسائؿ المعينة في 
التعميـ، فالمعمـ " ينبغي أف يككف لو نقيب فطف كيس درب ،يرتب الحاضريف كمف يدخؿ 

 ؾ ما ينبغي فعمو ، أك فعؿ ما ينبغيعمييـ عمى قدر منازليـ ، كيكقظ النائـ كيشير إلى مف تر 
 ( .ْٖ: ََِِركو ، كيأمر بسماع الدركس كاإلنصات ليا ") ابف جماعة : ت

( عمى أىمية ضبط الصؼ بأف "يؤدب المعمـ ِٓ: ُُٗٗكقد أكد ) اآلجرم : 
جمساءه بأحسف ما يككف مف األدب ... كيأمرىـ باإلنصات مع االستماع إلى ما ينطؽ بو مف 

عمـ لـ يجبو في كجيو عمى جية التبكيت فإف تخطى أحدىـ إلى خمؽ ال يحسف بأىؿ ال ،العمـ
ال يحسف بأىؿ العمـ كاألدب كذا ككذا " مف ىنا نجد أف ) اآلجرم ( يكازف  :لو ، كلكف يقكؿ

بيف تعميـ الطالب حسف األدب كبيف كجكد عالقات طيبة بيف المعمـ كالطالب حتى يستطيع 
  القياـ بميامو التعميمية في َرفة الصؼ بسيكلة كدكف معكقات .

 ،كأف ينقؿ طالبو مف أيكة إلى أيكة ،كعمى المربي المسمـ أف ينكع في تدريسو   
 ،كيطمبكف المزيد منو ،كيستعذبكف مكرده ،كمف جدكؿ دفاؽ إلى ظؿ كارؼ فال يممكف حديثو

فكاف تنجيمان عمى  ،كىذا ىك المنيج الرباني في الخطاب القرآني ،فيـ ال يممكنو كال يسأمكنو
كالصحابة ينتظركف الكحي  ككاف الرسكؿ ،كلـ ينزؿ دفعو كاحدة ،خمس كعشريف حجة

 كذلؾ ىـ مع حديث  ،كيتباركف في حفظو كفيمو كترتيمو ،كيفرحكف بنزكلو ،بفارغ الصبر
 ماء الزالؿ .الفيـ إليو أسرع مف الظمآف إلى ،  الرسكؿ

كاف بؿ  ،فمـ يكف صالة اهلل عميو كسالمو يكثر مف النصكص في المجمس الكاحد
عمى سرده   ىريرة  عائشة أـ المؤمنيف كانت تعاتب أباحتى إف  ،ينجـ حديثو عمى أصحابو

: "أال يعجبؾ أبك ىريرة ، جاء  زبير عف عائشة رضي اهلل عنيا  قالتالفعف عركة بف  لمحديث
يسمعني ، ككنت أسبح ، فقاـ قبؿ أف   الرسكؿ يجمس إلى جانب حجرتي، يحدث عف 
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لـ يكف يسرد الحديث كسردكـ (   الرسكؿ إف  ؛ك أدركتو لرددت عميوأقضي سبحتي ، كل
 (ُْٖ/ ِق :ُُْٓ)ابف عبد البر، 

فيفسد المب  ،ف عمى المربي أف ال يطيؿ الحديث كيطنب في الحكاشي كالشركحإثـ 
 ،االختصار كاإليجاز  الرسكؿ فمقد كاف مف ىدم أصحاب  ،فيممو السامع ،كيذىب باألصؿ

زم بسنده إلى عبد اهلل بف مرداس قاؿ : ) كاف عبد اهلل د فيما يركيو ابف الجك ابف مسعك فيذا 
"  )ابف  كنحف نشتيي أف يزيدنا ،بخطبنا كؿ خميس فيتكمـ بكالـ ، فيسكت حيف يسكت

 . (أما معمـ اليـك فإف حاؿ القائؿ معو ليتو سكتُِِالجكزم:
ف أكثرت إف ،فمرتيفف أكثرت إف ،: ) حدث الناس كؿ جمعة كيقكؿ ابف عباس   

 َكال تأت القكـ كىـ في حديث فتقطع عمييـ حديثيـ  ،كال تمؿ الناس مف ىذا القرآف ،فثالث
ياؾ كالسجع في الدعاء ،كقاؿ : أنصت فإذا أمركؾ فحدثيـ كىـ يشتيكنو فإني عيدت  ،كا 

 (ُِِأصحابو ال يفعمكنو (. )ابف الجكزم:ك  رسكؿ اهلل 
ففي ) أخبار مكة ( لمفاكيي أف ) ابف عمر  ،المتعمـ كيؤثر فيوثـ إف اإللقاء الممتع يجذب  

   كاف يجمس إلى عبيد اهلل بف عمير ، كعبيد اهلل يقص خمؼ المقاـ ، فرأيت عيني ابف
 (ّّٖ/ ِ:هلل درؾ يا ابف قتادة") الفاكيي  :عمر تذرفاف دمعان كىك يقكؿ

فإذا  ،يؾ قمكبيـ" حدث القـك ما أقبمت عم : كمف كصايا ابف مسعكد قكلو 
إذا أحدقكؾ بأبصارىـ فإذا  :كما عالمة ذلؾ ؟ قاؿ :انصرفت قمكبيـ فال تحدثيـ . قيؿ لو

 (ُٖٓ/ ُفال تحدثيـ ") البغدادم : ،تشاءكا كاتكأ بعضيـ عمى بعض فقد انصرفت قمكبيـ
فيذه معرفة تامة بحالة التالميذ كمدل إقباليـ كعالمات إعراضيـ عف العممية 

أك صرفو  ،ينيا يجب عمى المربي أف يعطيو كقتان لمراحة، فحلما اعتراىـ مف التعبالتعميمية 
 ماـ الغزالي فيذا رأم جيد.؟كلإل ،مف مكاف التعميـ

ألف  ؛كليذا كاف الخطيب البغدادم يرل كراىية التحديث لمف عارضو الكسؿ كالفتكر
إال إلى  مبتغييا ، كال  " حؽ الفائدة أف ال تساؽ :فيقكؿ ،حالتو ليست مقبمة عمى التعمـ

ف بعض إفإذا رأل المحدث بعض الفتكر مف المستمع فميسكت ف ،تعرض إال عمى الراَب فييا
( كىذه بحؽ قاعدة ٖٓٓ/ ُاألدباء قاؿ : )نشاط القائؿ عمى قدر فيـ السامع(.) البغدادم ،

 ـ مقاؿ.لكؿ مقا :تربكية يجب إدراكيا " نشاط القائؿ عمى قدر فيـ السامع " ككما قيؿ
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ما نشطكا" ."كليصف  :قاؿ ؟ما)حممكا ( :قيؿ لو ،" حدث القكـ ما حممكا :كقاؿ أبك عالية     
كعينو عف تفريؽ النظر  ،كيديو عف العبث كالتشبيؾ بيا ،التنقؿ عف مكانوك بدنو عف الزحؼ 

 (ِّكتجنب المزاح ككثرة الضحؾ".) ابف جماعة : ،بغير حاجة
 ،ؿ معو كماؿ الفائدة، أك خفضو خفضا ال يحصاجةكثر مف الحأكعدـ رفع الصكت 

كال يقصر عنو  سماع  ،بؿ يجب أف يككف صكتو متكسطا بحيث ال يجاكز  مجمسو
 (ّٗابف جماعة :  -) .ريفالحاض
سبكرة كعدـ –في عصرنا ىذا عند الكقكؼ إلى جانب المكحة  ان كقد يككف ذلؾ مفيد    

 تقع عمى الكجو عند مسح العرؽ أك عمى العبث باأللكاف كالطباشير كالتحرز منيا ال
كعميو أف يقؼ أك يجمس في مكاف بارز  ،مما يككف فيو تكسيخ لمممبس أك المنظر ،المالبس
عمـ عالي اليمة في كليذا يجب أف يككف الم .تعب التالميذ في رؤيتو كمتابعتوكال ي ،لمجميع

في العمؿ، كعدـ التكاني  فمف ظكاىر عمك اليمة في السمكؾ الجد كالنشاطالعمؿ بعممو "
 (.ْٕٔ ،ُٕٗٗ ،كالكسؿ، كعدـ التباطؤ، كعدـ التياكف " ) الميداني 

الجامعي في عصر العكلمة التقني سكؼ تككف لو أدكار  األستاذمعمـ ك الف إثـ 
تنظيمو، أك استخداـ التقنيات  متجددة باستمرار، فمف يككف ماىران فى برمجة التعميـ أك

ثارة كتكجيو االنتباه، كاإلرشاد الحديثة، كلكف القدر  ة عمى إجراء عمميات التشخيص، كا 
دارة التعميـ، كدعـ الحاضر  كالتكجيو التعمميى، كسكؼ يككف قادران عمى تنظيـ عمميات التعمـ كا 
بو لزيادة معدالت اإلنجاز، كتييئة مكاقؼ تعميمية متجددة باستمرار تساعد عمى االبتكارية 

 َ( ّٓ:  ََِِشكالت  )نبيو ، كالتفكير الناقد كحؿ الم
 :ُٓعامل الطالب حبصً اخللل ّٓرظد املخطئأٌ  -5
عو عند تفكقو كأداء يإف مف أساليب التربية الناضجة الثناء عمى المحسف كتشج  

ككـ مف كممة ثناء دفعت بعض األفراد إلى تحقيؽ إنجازات لـ  ،عممو عمى الكجو الصحيح
ناء ساعدت اإلنساف عمى تجاكز محنتو كمصاعب الحياة ككـ مف كممة ث ،بيا فممكعيككنكا ي
ككـ مف معمـ أسدل التشجيع لطالبو كالثناء عمييـ عند أدائيـ ألعماليـ عمى  ،مف حكلو

كجعمت   ،دفعتيـ إلى االستمرار في التعمـ كاإلقباؿ عمى المعمـ كالتأثر بو ،الكجو المطمكب
كال َرابة فالنفس البشرية  ،معممو عميو بعضيـ يتفاخر مع األياـ  بذلؾ الثناء العطر مف

 تكاقة إلى ىذه المعززات لترفع مف قدراتيا .
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" لك رأيتني كأنا أستمع لقراءتؾ  :قاؿ لو النبي   فعف أبي مكسى األشعرم 
أعمـ أنؾ لك البارحة .. لقد أكتيت مزماران مف مزامير آؿ داكد ( فقاؿ أبك مكسى: يا رسكؿ اهلل 

 (َْٔٔيرا".) البخارم رقـ بتحتسمعو لحبرتو لؾ 
ابعث معنا رجالن يقضي بيننا ... فأخذ بيد  :فقالكا كلقد جاء كفد نجراف إلى الرسكؿ

(. كأثنى عمى أبي ىريرة ّْٕٓ) ىذا أميف ىذه األمة () البخارم ، رقـ  :، فقاؿ ةأبي عبيد
) ما ظننت  :لسالـلما سألو : مف أسعد الناس بشفاعتؾ يـك القيامة ؟ فقاؿ عميو الصالة كا

 (ٕٗأنو سيسألني أحد َيرؾ.. " ) البخارم رقـ 
تي أبك بكر كأشدىـ " أرحـ أمتي بأم :كقكلو عميو السالـ يثني عمى بعض الصحابة

كأعمميـ بالحالؿ كالحراـ معاذ بف جبؿ() ابف  ،عمي كأفرضيـ زيد ىـ. ك أقضافي اهلل عمر .
أـ عبد ، كمعاذ بف جبؿ  مف أربعة : مف ابفخذكا القرآف )  :( كقاؿ النبي ِٖ/ ٕحجر ،

(كالناظر في فضائؿ َّٕٔكعب كسالـ مكلى أبي حذيفة  (. )البخارم ، رقـ كأبي بف 
براز خصائصيـ  الصحابة في كتب السنة يرل اليدم النبكم في تشجيعو ألصحابو كحثو ليـ كا 

 مكنكف قدراتيـ . ككيؼ أخرج رسكؿ اهلل  ،كما جبمكا عميو مف فضائؿ
كأف ينكه بيـ  ،كينبغي عمى كؿ معمـ صادؽ أف يشجع تالميذه عمى المكاقؼ الحسنة

ينيـ شعكر التنافس بكبقدراتيـ أماـ أنفسيـ كأماـ زمالئيـ كفي التجمعات المدرسية . ليدفع 
فإف ذلؾ يساعد التمميذ عمى  ،كأف يتعرفكا عمى قدرات بعضيـ البعض ،ك المبادرة في الخير
كذلؾ مف أجؿ ىذا  ،فيعرؼ بيذه القدرات كيسند إليو ما ىك أىؿ لو ،ياةشؽ طريقو في الح

كلف يصؿ الطالب إلى ذلؾ ما لـ يكف  ،تحقؽ لو اإلبداع كالنجاح التيالتخصص أك المكىبة 
  .المعمـ مساعدان كمكتشفان لتؾ القدرات

قاؿ ف ،أخ لو كابف عمو  يطمبكف العمـ عند الزىرميقكؿ ابف الماجشكف : إنو كاف ىك 
فإف عمر بف الخطاب كاف إذا نزؿ بو األمػػػر  ،ليـ : ال تحقركا أنفسكـ لػػحداثػػػػػة أسنانكـ

 ُق:ُُْٓالمػػعػػضػػؿ دعا الفتياف فاستشارىـ يبتغي حدة عقكليـ ..") ابف عبد البر ، 
/َُِ) 
كتقع في نفسو  ،كالثناء عمى المتعمـ مف الحكافز المعنكية  التي ترفع ىمة الطالب  

 ،" مف رآه مصيبان في الجكاب كلـ يخؼ عميو شدة اإلعجاب :قاؿ ابف جماعة ،مكقعان جيدان 
ياىـ عمى االجتياد في طمب االزدياد ،شكره كأثنى عميو بيف أصحابو كمف رآه مقصران  ،ليحثو كا 
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كحرضو عمى اليمة كنيؿ المنزلة في طمب العمـ .") ابف  ،كلـ يخؼ نفكره عنفو عمى قصكره
 (ْٓجماعة :

قكاـ "ما باؿ أ:  كاف منيجويشير بو بؿ ان كال كتعريض ان رقيقفكاف العتاب النبكم 
( ّٔٔٓ،  َِّٓ،  ُُِّ،  َٖٕ –األحاديث رقـ  –لبخارمنظر ااككذا ") يفعمكف كذا 

فيربي في األمة العزة كاحتـر الشخصية المسممة كيرفع عف األنفس الذؿ كاالحتقار الناتج عف 
 مباشر .العتاب كالتعنيؼ ال

بؿ عمى صيغة الدعاء كما قاؿ  ،و عمى خطأ في َاية الرفؽ كالميفيكقد يككف التنب
ف أبا بكرة حيف أ( عندما  ذكر لو ّٕٓ" زادؾ اهلل حرصان كال تعد" )مسمـ : رقـ  :عميو السالـ

 في الرككع فكبر مف أكؿ المسجد كركع ثـ مشى إلى الصؼ .  دخؿ المسجد كالنبي 
فممح ذلؾ رسكؿ اهلل  ،مف التكراة يقرأ فييا كفي يده أكراؽ إلى  رسكؿ اهلل  كىذا عمر يأتي 

 أمتيكككف فييا يا ابف الخطاب ،كاهلل لك كاف مكسى حيان ما كسعو إال أف  :منو فقاؿ"
 (ِِٖ/ٓج :يتبعني" )ابف االثير 

كمة كتتجمى الح ،كيتضح مكقؼ المربي الرباني عند كقكع الخطأ أك تكراره مف المتعمـ
ىانتو أك  كالرحمة كالشفقة في تكجيو ىذا المتعمـ كالبعد بو عف مكاقع السخرية بو أك تعنيفو كا 

 ال يطيقو . فو مايتكم
مع المخطئ ككيؼ  كيتجمى ىذا المكقؼ التربكم الكبير في كيفية تعامؿ الرسكؿ   

عب ككيؼ تحمؿ في سبيؿ الدعكة مف المصا ،كسع خمقو عميو الصالة كالسالـ الناس
: ) بينما ففي صحيح مسمـ عف أنس قاؿ ،كالمشاؽ ما ال يطيقو سكاه عميو الصالة كالسالـ

، فقاؿ أصحاب عرابي فقاـ يبكؿ في المسجدأإذ جاء   الرسكؿ  نحف في المسجد مع 
ثـ "ال تزرمكه ، دعكه" فترككه حتى باؿ .   :) كممة زجر ( قاؿ الرسكؿ                   : مو مو  الرسكؿ 

 ،) إف ىذه المساجد ال تصمح لشيء مف ىذا البكؿ كال لقذر :دعاه فقاؿ لو  الرسكؿ إف 
نما ىي لذكر اهلل عز كجؿ أك الصالة ، كقراءة القرآف فجاء  ،مف القـك قاؿ : فأمر رجؿن  ،كا 

بداكة الرجؿ كظركؼ  فمقد راعى الرسكؿ ، (ِٖٓمف ماء فشنو عميو " )مسمـ : رقـ  دلكو ب
فما  ،كافتقاره إلى بعض عادات التحضر ،البادية كعدـ تحرزه في مثؿ ىذا السمكؾنشأتو في 

ثـ أرشد  ،كاف مف الرسكؿ اهلل إال أف أرشد أصحابو إلى الرفؽ بو حتى ال يؤذم نفسو ببكلو
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فرسـ لكحة مف الرفؽ يقتدل بيا إلى  ،ككجو بغسؿ المكضع ،البدكم إلى الخطأ الذم كاف منو
 يـك القيامة .

 : صدٖ اليصٔخ٘ٓ -6
َوْلَتُكْن  :قاؿ تعالى ،مف أكجب الكاجبات  اإلسالميف مبدأ التناصح بيف أفراد المجتمع إ 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  أُمَّةٌ  ِمْنُكمْ   ﴾٩03َوُأولََِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن﴿ ۚ   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ
 (٩03  ال عمران ، 

أف   فعف تميـ الدارم  ،كىي مف حؽ المسمـ عمى المسمـ ،كالنصيحة مف الديف
لمف يا رسكؿ اهلل  ؟ قاؿ : هلل ، كلكتابو ،  :قمنا -ثالثا –قاؿ : " الديف النصيحة   النبي 

حديث جرير  مف ( كلمسمـ كذلؾٓٓكلرسكلو ، كألئمة المسمميف ، كعامتيـ .." )مسمـ : رقـ 
يتاء إعمى    اهلل عنو قاؿ : "بايعت الرسكؿ  يرض يبجمبف عبد اهلل ال قاـ الصالة ، كا 

كالذم   "كلك نظرنا إلى حديث تميـ الدارم ٔٓ" "مسمـ : رقـ  الزكاة ، كالنصح لكؿ مسمـ
ف ىذا الحديث أحد األحاديث التي يدكر عمييا الفقو ..  قاؿ عنو إ :قاؿ عنو أبك  داكد

 …نو أحد أرباع الديفإ :الطكسي
قاؿ :"مف ال ييتـ بأمر  مف حديث حذيفة بف اليماف : عف النبي  كلمطبراني  

كمف لـ يمس كيصبح ناصحان هلل كلرسكلو كلكتابو كإلمامو كلعامة  ،المسمميف فميس منيـ
(كفي مسند اإلماـ أحمد عف الحكيـ بف أبي زيد ّْٕٕالمسمميف فميس منيـ" )الطبراني، رقـ 

 (ُْٓٓٓ) إذا استنصح أحدكـ أخاه فمينصح لو" )  رقـ :قاؿ عف أبيو عف النبي 
ما مف عبد يسترعيو اهلل ؿ: "قا كفي الصحيحيف عف معقؿ بف يسار عف النبي 

(. فنصيحة المعمـ َُٕٓ: رقـ يحة إال لـ يدخؿ الجنة" )البخارمرعية ثـ لـ يحطيا بنص
 ،اهلل عمى عاتقو ،افيي مف األمانة التي ألقاى ،المسمـ لتمميذه مف أكجب الكاجبات

 ،فعميو أف يزيد في نصحو في جميع أكجو الخير ،مة عمى عاتقولقتيا األأكالمسؤكلية التي 
: " النصيحة كممة جامعة تتضمف قياـ الناصح لممنصكح لو بف الصالح ككما قاؿ أبك عمر 

ميـ كالنصيحة لعامة المسمميف : إرشادىـ إلى مصالحيـ كتعمي ،إرادة كفعالن  ،بكجكه الخير
أمكر دينيـ كدنياىـ كستر عكراتيـ كسد خالتيـ كنصرتيـ عمى أعدائيـ كالذب عنيـ 

كما  ،كيكره ليـ ما يكره لنفسو ،كأف يحب ليـ ما يحب لنفسو ،كمجانبة الغش كالحسد ليـ
 (ٖ :شابو في ذلؾ .." )ابف رجب
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نيـ كنستنتج مف كالـ ابف صالح رحمو اهلل مف أنكاع النصح لممتعمميف أف يدفع ع
يثارىـ كتعميميـ ما يجيمكف كرد مف زاغ منيـ إلى الحؽ كالتمطؼ ليـ في  ،األذل كالمكركه ، كا 

كأف يقكـ بتقكيـ   ،كأف يرفؽ بيـ في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،القكؿ كالعمؿ
 مو بالحسنى .يسمككيـ كتعد

يظير االىتماـ  كيظير الجانب االجتماعي في التعميـ )اجتماعيات التربية( عندما  
كيتعدل  ،نسانية لممتعمميف مف قبؿ القائميف عمى العممية التعميميةبالجكانب االجتماعية كاإل 

اىتمامو الجكانب المعرفية إلى االجتماعية، كقد نبو إلى ذلؾ كثير مف مفكرم التربية 
مبة أك بؿ قامكا بتطبيقو كمنيـ ) ابف جماعة ( إذ يقكؿ : " إذا َاب بعض الط ،ةاإلسالمي
، فإف لـ يخبر ف يتعمؽ بو، كعف معف العادة ،سأؿ عنو كعف أحكالو ان ك الحمقة زائد يمالزم

ف كاف ، فإف كاف مر و، أك قصد منزلو بنفسو، كىك أفضؿأرسؿ إلي  عنو بشيء يضا عاده ،كا 
ف كاف مسافرا تفقد أىمو، كمف يتعمؽ بو كتعرض لحكائجيـ  ، كسأؿ عنيـفي َـ خفؼ عنو، كا 

ف كاف فيما يحتابما أمكفككصميـ  ف لـ يكف شيءج إليو فيو أعانو، كا  مف ذلؾ تكدد إليو  ، كا 
 ( ٕٔ: ََِِكدعا لو " ) ابف جماعة : 

 :ٓراعٕ الفرّم الفردٓ٘ ّالتدرج يف التعلٔهأٌ  -7 

كأف تراعى ظركفو الحسية كالنفسية  ،يجب أف يعطى المتعمـ مف العمـ القدر المالئـ
أك  يتكاسؿ كيتياكف في أداء  ،عميو التكاليؼ فينفر كيعرض عف التعمـ كأف ال يكثر ،كالبيئة

فكانت جميع أحكاميا تنزؿ  ،ة راعت ىذا المبدأاإلسالميما طمب منو .كالمالحظ  أف الشريعة 
كتراعي حالة الناس لتخرجيـ مف  ،إلى األمر العظيـ يسيرتدريجا كتأخذ بالناس مف ال

 ،كمف النفرة إلى األلفة ،اكة إلى التحضر كمف الجيؿ إلى العمـكمف البد ،الجاىمية إلى اإلسالـ
 ة العظمى .اإلسالميكمف التشرذـ القبمي إلى الكحدة 

كمف  ،كالتدرج في العمـ مطمب رئيس حيث يتدرج المعمـ بالمتعمـ مف البسيط إلى المركب
و قدرة المتعمـ ككؿ ذلؾ  يراعي في ،كمف صغار العمـ إلى بناء المسائؿ ،المعمـك إلى الخفي
 .العقمية كالجسدية

إلى أىؿ اليمف أكصاه بذلؾ فقاؿ:  ان فيك عندما بعث معاذ ،ذلؾ كلقد أدرؾ الرسكؿ 
ف إ: فلو إال اهلل كأني رسكؿ اهللإدعيـ إلى شيادة أف ال ا" إنؾ تأتي قكمنا مف أىؿ الكتاب ،ف

ف إيـك كليمة . ف فترض عمييـ خمس صمكات في كؿاىـ أطاعكؾ لذلؾ  فأعمميـ أف اهلل 
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،  ، فترد عمى  فقرائيـفرض عمييـ صدقة تؤخذ مف أَنيائيـأطاعكؾ لذلؾ فأعمميـ أف اهلل 
 (ُٕٔٗ..") ابف حنبؿ:  رقـ 

ىـ  كابأف يراعي أحكاؿ القـك فيـ أىؿ كتاب كلدييـ عمـ ليس  فمقد أمره رسكؿ اهلل      
 ،إلى الصالة التي ىي حؽ اهلل ،تكحيدالتدرج في التكاليؼ مف شيادة البكأصحاب األكثاف ثـ 

ككف الدعكة تذا يجب أف ك. كبيعمى البعض ثـ الزكاة التي ىي حقكؽ العباد كحؽ بعضيـ
 كيككف نظاـ التعميـ .

ف إال تكابر العمـ ف ،كأكصى ابف شياب تمميذه ػ يكنس بف يزيد ػ فقاؿ لو :" يا يكنس
غو ، كلكف خذه مع األياـ كالميالي ، كال تأخذ ، فأييا أخذت فيو قطع بؾ قبؿ أف تبمالعمـ أكدية
/  ُق : ُُْٓفإف مف راـ أخذه جممة ذىب عنو جممة".) ابف عبد البر،  ،العمـ جممة

ُِٔ) 
فال يمقي  ،: أف يقتصر بالمتعمـ عمى قدر فيموف مف كظائؼ المعمـإكقاؿ الغزالي "  

كال يبث إليو الحقيقة ، سيد البشر قتداء باال يبمغو عقمو فينفره أك يخبط عميو عقمو  إليو ما
ف المتعمـ القاصر ينبغي أف يمقي إليو الجمي الالئؽ بو كال  …نو يستقؿ بفيمياأإال إذا عمـ  كا 

بتو في الحؿ كيشكش عميو  ،ف كراء ىذا تدقيقان كىك يدخره عنوأ يذكر لو فإف ذلؾ يفتر َر
 (ٖٓ – ٕٓ/ ُقمبو.. ") الغزالي 

أتحبكف أف يكذب  ،" حدثكا الػػنػػػاس بمػػا يعرفكف :قكلو  كأخرج البخارم عف عمي 
 :أم، أف يحدث اإلنساف بما يعرؼ  ( فمقد أمر عمي ُِٕ" )البخارم، رقـ  ؟!اهلل كرسكلو

دراكو كمػػراعػػػػاة قدراتو العقمية كتصكره لممكجكدات مف حكلو كذلؾ عػػػاـ  ،عمى قدر فيمو كا 
لمربي تبسيط األمكر لممتعمـ كتقريبيا إلػػػيػػو. كعف عبد اهلل فيجب عمى ا ،فػػػػي كػػػؿ المعارؼ

"   ال تبمغو عقكليـ إال كاف لبعضيـ فتنة ان قاؿ : "ما أنت محدث قكمػػا حديث  بف مسعكد 
 (ُُُ/ ُ)المسمـ :  

) إف مف إضاعة العمـ أف يحدث بو مف ليس لو  :كعف عبد الممؾ بف عمر قاؿ
) طارح العمـ عند َير أىمو كطارح  :كقاؿ مالؾ بف أنس( ِّٗ/ ُبأىؿ( )البغدادم : 
) إف لمعمـ ثمنان فال تعطكه  :( . كقاؿ سعيد بف جبيرِّٖ/ ُ)البغدادم:الزبرجد لمخنازير( 

قالكا : كما ثمنو يا أبا عبد اهلل ؟ قاؿ : أف تضعو عند مف يحسف حممو ( )ابف  .حتى تأخذكه
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دير حالة المتعمـ كقابميتو تق :يج عمماء السمؼ( فيذا ىك من  ُِّ/ُق : ُُْٓعبد البر، 
 .لمعمـ
مف خصائص معرفة الفركؽ الفردية بيف الطالب أنيا تحدث الشفقة عمى المتعمـ   

األسيؿ إلى األصعب، ببحيث يبدأ المعمـ معو  ،التدرج في تقديـ المعمكمة لوك كالعطؼ عميو 
حرص المعمـ عمى " تعميمو أف ي :( بقكلوٖٓ: ََِِكقد نبو إلى ذلؾ )ابف جماعة : 

إكثار ال يحتممو ذىنو ، كيكضح لمتكقؼ ، مف َير كتفييمو ببذؿ جيده كتقريب المعنى لو
تكراره ، كيبدأ بتصكير المسائؿ ثـ يكضحيا ك الذىف العبارة ، كيحتسب إعادة الشرح لو 

معمـ " ( أف عمى الَُٓ: َُٗٗباألمثمة ليقرب المعاني إلى ذىنو ". كقد أكد) القابسي : 
قؿ المعمـ مف سكرة إلى أخرل أك مف درس إلى آخر إال بعد التأكد مف إتقانو قراءة كحفظا الين

 .ككتابة " 
تقاف ميارات التدريس تساعد المعمـ عمى التكاصؿ المعرفي مع المتعمميف لديو في ا  ك 

، كتساعد ان كتجعؿ العممية التعميمية داخؿ الصؼ الدراسي أكثر متعة كتشكيق ،البيئة التعميمية
الجامعي كالمربي بدال مف النفكر منو كاإلعراض عنو .  األستاذالمتعمميف عمى اإلقباؿ عمى 

كعميو  ،الجامعي الناجح يحرص عمى أف " يبدأ بتصكير المسائؿ ثـ يكضحيا باألمثمة األستاذف
أذىاف  كبإعادة الشرح يثبت تعميمو في ،أف يبذؿ جيده في تعميمو كتفييمو كتقريب المعنى لو

 (.ُِٖ: ُٖٓٗ)المتعمميف ( كيرسخ في أفياميـ " ) عبدالعاؿ : 
" حتى  الطالب( المعمـ بأف ال يبدأ في تعميـ ِٔ: ََِِكقد نصح )ابف جماعة :   

يجرب ذىنو كيعمـ حالو " ثـ بعد ذلؾ يتدرج في عرض المعرفة يدركيا كؿ طالب  حسب 
ؿ لو، ألف ذلؾ يبدد ذىنو كيفرؽ فيمو " ) ابف استعداده كقدراتو فال  "يمقى إليو ما لـ يتأى

قاؿ اإلماـ ابف حـز  ،حكاـ عمى المتعمميفصدار األإ(. كال يتعجؿ في ٕٓ: ََِِجماعة : 
فربما فجأؾ منو ما لـ تحتسب" " حسف ،  ،رحمو اهلل : "كال تحقرف أحدان حتى تعرؼ ما عنده

ُٗٗٗ :ٕٓٓ . ) 
 ،"يقتصر المعمـ بالمتعمـ عمى قدر فيموأف  إلى( ُٕ: ََِّكقد ذىب )الغزالي : 

إليو ما ال يبمغو عقمو فينفره أك يخبط عميو عمقو". كىذه المعرفة بالميارات التربكية  يفال يمق
كب فيو .الكنظريات تغيير السمكؾ تسيؿ عممية تعديؿ السمكؾ كتغيير العادات َير    مَر

 حيفس ّٓيْع يف أشالٔب التعلٔه:أٌ  -8
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أف يككف إلى جانب تمكنو مف مادتو العممية ، أف يككف عارفا  يجب عمى المعمـ
ساليب التعميـ كميارات التدريس، كأف يستمر في البحث كالقراءة في ىذه الفنكف حتى ال أب

 ،بأسمكب شيؽ ايعرضي ،بؿ يككف متعمقان في مادتو ،معنى لو يككف تعميمو سطحيان ال
ريحية عند مناقشة الطالب لو ككف لديو األ كيتفاعؿ معو الطالب داخؿ قاعة الدرس، كأف ت

 حتى يستطيع اإلجابة عمى كؿ سؤاؿ يطرح عميو مف قبميـ.  
عمى دراية بالفركؽ أف يككف الجامعي كالمعمـ داخؿ حجرة الدرس  األستاذكعمى   

الفردية كالقدرات العقمية لإلنساف حيث " تختمؼ عقكؿ الناس كمداركيـ مف حيث الفيـ، 
أمره كنييو، ك ابة. كيختمؼ الناس أيضان مف حيث االنقياد كالتسميـ لشرع اهلل كسرعة االستج

فمنيـ مف ال يقنع بالدليؿ إال إذا ظيرت لو الحكمة مف ذلؾ التشريع، كمنيـ مف يكفيو الدليؿ 
 (ْٗ: ُُْٕكيقؼ عنده" ) الشميكب 

( عمى أف المعمـ يجب عميو أف يحضر ِٓ: ََِِمف ىنا يؤكد ) ابف جماعة : 
تى " ال ينتصب لمتدريس إذا لـ يكف أىال لو، كال حكأف يككف متقننا لتخصصو  ،المادة العممية

يذكر الدركس مف عمـ ال يعرفو ، فإف ذلؾ لعب في الديف  كازدراء بيف الناس ... فالمعمـ ال 
فيذا  ،فإف في ذلؾ خداعان لممتعمـ كتزكيران لمعمـ ،يتقدـ لدرس مف الدركس إذا لـ يكف متقنان لو

صحيح مسمـ، رقـ بقكلو:" المتشبع بما لـ يعط كالبس ثكبي زكر") النبي  وما حذر من
كليـ  ،حيث جؿ الطالب لدييـ معارؼ سابقة ،جدا في المرحمة الجامعية ( . كىذا ميـه َُِّ

اىتمامات عممية حكؿ تخصصاتيـ، كقد تساعدىـ كسائؿ التقنية الحديث في تحضير دركسيـ 
 ساتذة فييا.ألمسبقا كمناقشة ا

" فالمعمـ الناجح  ،كقد أكدت التربية المعاصرة عمى أىمية تمكف المعمـ مف مادتو
مما يؤدم إلى  ؛و يمكنو  التفاعؿ مع المتعمميف في جك مف االحتراـ المتبادؿمالمتمكف مف عم

الحب بفبدال مف ذلؾ يحظى مف تالميذه  ،عدـ الخكؼ مف المعمـ الخكؼ نظرا لسمطتو كخبراتو
 (.ٕٕ:  ََِِكالتكريـ كاالحتراـ " )البكىي : 

كذلؾ  ،ضركرة إثارة الدافعية لممتعمـ إلى كلقد أشارت معظـ البحكث التربكية كالنفسية  
بة لديو في التعمـ كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف العممية  ،ليبذؿ الجيد كتزداد الَر

ككذلؾ ميرات  ،رات التدريس الفعاؿتقاف مياإلزاما عمى المعمميف إالتعممية، كليذا صار 
التحفيز مف أجؿ استثارة انتباه طالبيـ كالمحافظة عمى استمرار ىذا االنتباه كمع العمؿ عمى 
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استثارة الدافعية الداخمية لمتعمـ مع استخداـ أساليب الحفز الخارجية المناسبة ) التربكم : 
ََِٔ :ُْٔ. ) 

باتو في كليذ ا فإف المعمـ عميو " ضركرة مراعاة  دكافع المتعمـ كحاجاتو كميكلو كَر
ألف تحريؾ ىذه الككامف الداخمية كمراعاتيا فيما يقدـ إلى المتعمـ مف خبرات  ،عممية التعمـ

كفيما يطمب منو أكجو نشاط كفيما يتبع معو طرؽ كأساليب تجعمو أكثر إقباالن عمى التعمـ 
 ( .ّْٖ: ُٖٗٗكأكثر نشاطان ") الشيباني "

الجامعي إلى خمؽ بيئة  األستاذساليب التدريس تدفع أيب التحفيز كتنكع سالأإف   
حكارية في قاعة الدرس )الجدؿ األكاديمي ( كالذم ىك مظير مالـز لمتفكير العممي، كصنع 
القرارات، كحؿ المشاكؿ، كالحكـ المدركس، كالتفكير الناقد، كيحدث الجدؿ األكاديمي عندما 

ماتو، كاستنتاجاتو، كنظرياتو، كآراؤه متعارضة مع أفكار، تككف أفكار شخصو ما، كمعمك 
كمعمكمات، كاستنتاجات، كنظريات كآراء اآلخريف، كيبحث الطرفاف التكصؿ إلى 

(، كىذا ما تحرص عميو الجامعات المتقدمة في بيئتيا ُٖ: ُ، ََِٖاتفاؽ.)جنسكف،
عرفية عمى بساط الحكار فكاره كتصكراتو المأبداع كطرح ة لتدفع الطالب إلى اإليالتعميم

 كالمناقشة لمكصكؿ إلى قناعات متفؽ عمييا.
كيسعى المعمـ إلكساب الطالب الميارات العقمية كالعممية التي تنمي لديو التفكير 

 ق(ُِْٕالعممي الناقد  كحب التعمـ الذاتي المستمر كممارستو .)كزارة التربية،
 :ْٓظف أشالٔب العكاب ّ الجْاب بطرم صخٔخ٘أٌ  -9

كليذا يجب  ؛تعتبر قضية الثكاب كالعقاب مف القضايا اليامة في العممية التعميمية
عمى المعمـ أف يككف ممما بأساليب الثكاب كالعقاب كاستخداميا في الكقت المناسب ليا، مف 
ىنا كاف اىتماـ عمماء المسمميف بيذه القضية، فكاف ليـ آراء فييا فقد كاف رأم )ابف جماعة 

 ،دما يخطأ الطالب أف "يكقفو )المعمـ ( مع ذلؾ عمى ما صدر منو بنصح كتمطؼ( في ذلؾ عن
صالح شأنو " ) ابف جماعة :  ،ال بتعنيؼ كتعسؼ قاصدان بذلؾ حسف تربيتو كتحسيف خمقو كا 

ََِِ  :ٓٔ ) 
العقاب لممتعمـ، بأف عميو  ـارشاد المعمـ عند استخدا عمىكقد حرص ) ابف جماعة ( 

" يعاممو بما يعامؿ بو  :كذلؾ بقكلو ،ؾ بالصبر عمييـ كالشفقة كالرفؽ بيـكذل ،احتراـ ذكاتيـ
و كما كقع منو، كنقص ال ئأعز أكالده مف الحنك كالشفقة ، كاإلحساف إليو، كالصبر عمى جفا
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يكاد يخمك اإلنساف عنو ، كسكء األدب في بعض األحياف كيبسط عذره بحسب اإلمكاف " ) ابف 
 ( .ٔٓ: ََِِجماعة : 
ألف ذلؾ لو تأثير عمى شخصية  ؛د نيى )اآلجرم ( عف تعنيؼ المتعمميفكق
ألنيا تشعر الطالب بالميانة  ؛كيرل أف ىذه الطريقة سيئة مف الكجية التربكية ،المتعمميف
كتحكليـ إلى تالميذ مستيتريف ال يبالكف بأم عقاب،  ،كتفقدىـ الثقة بأنفسيـ ،كالحقارة

كيرل أف يستخدـ المعمـ مع  ،فكر التالميذ مف التعميـكتؤدم لن ،كتؤدم إلى عقد نفسية
 ( . ُُّ: ُُٗٗالمتعمـ المطؼ كالميف ) عبدالرحمف : 

كقد أشار )القابسي( إلى أىمية التدرج في عممية العقاب حيث " يبدأ المعمـ بالعبكس   
بقدر  إلى الضرب في بعض األحياف ،كاالستحياء في األكقات المناسبة لتقع فييـ مكقع األدب

 ( .ُُُ: َُٗٗال يستياف بالكاجب في ذلؾ الجـر " )عبد األمير،أ
ألف أثره أقكل  ،كقد اىتـ ) ابف جماعة ( بالثكاب أكثر مف العقاب في عممية التعميـ

 :فقاؿ ،بدكا سمككان يستحؽ الثكابفطمب مف المعمميف إثابة طالبيـ إذا أ ،في تحسيف التعمـ
ضبطيـ لما ، ك بطرح مسائؿ تتعمؽ بو يمتحف بيا فيميـ إذا فرغ الشيخ مف درس فال بأس"

ابف جماعة : بتكرر اإلصابة في جكابو شكره " )شرح ليـ ، فمف ظير استحكاـ فيمو لو 
ََِِ :ٓٗ. ) 

شالٔب التكْٓه بطرم صخٔخ٘:أٓصتخدو أٌ  -10  
لعؿ مف أىـ أساليب التقكيـ التربكم التي تدفع الطالب إلى التفكؽ كالمثابرة ما 

كىي  ،كالتي ال َنى عنيا لدل المربي الناجح ،ميو بالحكافز كالتشجيع المادم كالمعنكمنس
كخاصة ممف يظف  ،فاإلنساف بطبعو يحب الثناء كالمديح ،أمكر محببة لدل النفس البشرية

حيث "يرفع المربي الناشئ عند األقراف كالناس، بمدحو أماميـ  ،بيـ خيرا كالعمماء كالمربيف
طالعو عمى ذلؾ، كالثناء عمى  سمككو، أك بعض الجكانب المكجكدة عنده، مع ضركرة عممو كا 

كيككف ذلؾ أيضا بتسجيؿ اسمو في لكحة الشرؼ إف كاف ذلؾ في المدرسة، أك منحو شيادة 
 ُِّْكىذا خاص باألطفاؿ الصغار َالبا") أميف ألكم،  ،تفكؽ، أك كضع شارات أك نجـك

:ُِٗ.) 
 ،التقكيـ المختمفة تحفز المتعمميف عمى التحصيؿ العمميكالتنكع في استخداـ أساليب 

بيـ في طمب العمـ كمداكمة المراجعة "في بعض األكقات بإعادة المحفكظات، كيمتحف  كتَر
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كيختبرىـ بمسائؿ تبنى عمى أصؿ  ،ضبطيـ لما قدـ ليـ مف القكاعد الميمة كالمسائؿ الغربية
 (.َٔ: ََِِقرره أك دليؿ ذكره" )ابف جماعة : 

 ،لييا المعمـإالطرائؽ في التقكيـ قد يمجأ  ،كقد ذىب القابسي إلى أف ىناؾ بعض
خطاء كتعديميا كذلؾ بالتعميـ التعاكني بيف الطالب كتقكيـ بعضيـ البعض ككذلؾ كشؼ األ

" كالبأس أف  :صير كذلؾ بقكلوقكىذا يرفع الدافعية لدل المتعمميف عمى المنافسة كمعالجة الت
 ( .ْٖ: َُٗٗبعض ألف في ذلؾ منفعة ليـ " )عبد األمير،يممي بعضيـ عمى 

كقد أكد ) اآلجرم( عمى دكاـ عممية تقكيـ الطمبة لمعرفة مدل فيميـ كاستيعابيـ 
قرأ المعمـ آية "أف ي :ك الميارة التي ييدؼ المعمـ إلى تحقيقيا خالؿ درسو اليكميألممعرفة 

كيرشدىـ إلى الصكاب إذا أخطأكا ، مف ثـ  منو ثـ يقرأ الطالب مف بعده ان مف القرآف أك جزء
 ،ينتقؿ المعمـ إلى القراءة الفردية فيطمب مف أحد التالميذ أف يقرأ عميو الدرس ثـ يقرأ اآلخر

 (.ُُْ: ُُٗٗكىكذا حتى يتمكف التالميذ مف الحفظ َيبان" ) عبدالرحمف:
حيافظ علٙ ّقت الطالب:أٌ  -11  

نساف لعناية بالزمف كاستغاللو بما يعكد عمى اإل اة اإلسالميحرصت عميو التربية  اكمم
نساف، كقد أكضحت الكثيري مف ضاعتو فالكقت ىك عمر اإل إكالنيي كالتحذير مف  ،بالنفع

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر *   :اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية أىميًة الكقت؛  قاؿ تعالى َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْْلِ
كعف ابف   [٣ - ٩]العصر:  (َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْبِر  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا

تاًف مغبكفه فييمىا كثيره مفى النَّاًس:  : أفَّ النبي -رضي اهلل عنيما  -عباس  قاؿ: "ًنٍعمى
ةي كالفىراغي".) البخارم برقـ:  حَّ  (ّّٗٓالصِّ

رشاد الدائـ فكاف اإل  ،ت العناية بالكقت مف أجؿ خصائصياكفي مدرسة النبكة كان  
قاؿ : "ال  -: أفَّ رىسيكؿى اهلل فعف معاذ بف جبؿ  ،ىمية الكقت ككجكب الحفاظ عميوأب

ـى أفناه؟ كعف شبابو:  تزكؿ قدما عبد يكـ القيامة، حتى ييسأؿ عف أربع خصاؿ: عف عمره: في
ٍف ًعٍمًمو: ماذا عمؿ فيو؟". )التِّرمذم فيـ أباله؟ كعف ماًلو: مف أيف اكتسبو؟ ك  فيـ أنفقو؟ كعى

 (َِّْبرقـ: 
كيقكؿ ابف جماعة: "عمى المعمـ أف يحرص عمى تعميمو كتفييمو ببذؿ جيده كتقريب 

ق، ََِِمف َير إكثار ال يحتممو ذىنو أك بسط ال يبذلو حفظو " )ابف جماعة،  ،المعنى لو
تطكيال يمؿ، كال يقصره تقصيرا يخؿ، كيراعي في (، كيقكؿ :" ينبغي أف ال يطيؿ الدرس ِٓ
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(، ّٖق، ََِِذلؾ مصمحة الحاضريف في الفائدة في التطكيؿ كالسؤاؿ " )ابف جماعة، 
 (.ٓٓٓـ، ُٖٗٗكيؤكد ابف خمدكف عمى " تنبيو المتعمـ إلى الغرض مف التعمـ " )

ٓتخلٙ بآداب احلْار:أٌ  -12  
حكار ألنو األقرب إلى اإلقناع العقمي كتأكيد بأسمكب ال اإلسالمياعتنى الفكر التربكم 

يستخدـ في تعميمو أصحابو  منطقية الحجج، كأنو يرفع الشؾ كيرسخ اليقيف، ككذلؾ كاف 
َيدة )  ( بقكلو: "كمف أساليبو ََُىػ، صُُْٔالمحادثة كالمناظرة التي يشير إلييا أبك 

ية عمى طريقة السؤاؿ في التعميـ أنو كاف يسمؾ في بعض األحياف المحاكمة العقم
كاالستجكاب، لقطع الباطؿ مف نفس مستحسنة، أك لترسيخ الحؽ في قمب مستبعده، أك 

 -اختالؼ عقكؿ الناس مف حيث الفيـ كسرعة االستجابة، أك  مستغربو". لقد عمـ النبي 
 مراعاة الفركؽ الفردية، فنٌكع أساليبو تبعان لذلؾ". -بمغة عمـ النفس 

ليذا استكجب  ؛اس كقناعاتيـ تختمؼ باختالؼ القدرات العقميةكحيث إف عقكؿ الن
ف يستخدـ أساليب اإلقناع كمنيا المناظرة )المجادلة األكاديمية( حيث " تختمؼ أعمى المربي 

عقكؿ الناس كمداركيـ مف حيث الفيـ، كسرعة االستجابة. كيختمؼ الناس أيضان مف حيث 
و، فمنيـ مف ال يقنع بالدليؿ إال إذا ظيرت لو الحكمة أمره كنييك االنقياد كالتسميـ لشرع اهلل 

 (ْٗ: ُُْٕمف ذلؾ التشريع، كمنيـ مف يكفيو الدليؿ كيقؼ عنده" ) الشميكب 
كمف تطبيقات أسمكب الحكار كاستخداـ أساليب اإلقناع كالمحاجة ما ركاه أبك أمامة 

اْئَذْن ِلي بِالزِّنَا، فََأقْ َبَل  ،فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَّوِ   ِإنَّ فَ ًتى َشابِّا أََتى النَِّبيَّ  قاؿ: حيف رضي اهلل عنو
نُو ،اْلَقْوُم َعَلْيِو فَ َزَجُروُه، قَاُلوا: َمْو َموْ  ِْ َلَس قَاَل: أَُتِحبُُّو أِلُمَِّك؟ قَاَل: ال  ،فَ َقاَل: أ ََ َفَدنَا ِمْنُو َقرِيًبا، قَاَل: َف

قَاَل: َوال النَّاُس ُيِحبُّونَُو أِلُمََّهاتِِهْم، قَاَل: َأفَ ُتِحبُُّو اِلبْ َنِتَك؟ قَاَل: ال َواللَِّو يَا َواللَِّو َجَعَلِني اللَُّو ِفَداَءَك، 
 ؟ قَاَل: ال َواللَّوِ َرُسوَل اللَِّو َجَعَلِني اللَُّو ِفَداَءَك، قَاَل: َوال النَّاُس ُيِحبُّونَُو لِبَ َناتِِهْم، قَاَل: َأفَ ُتِحبُُّو أِلُْخِتكَ 
ِتَك ؟ قَاَل: ال  َواللَِّو َجَعَلِني اللَُّو َجَعَلِني اللَُّو ِفَداَءَك، قَاَل: َوال النَّاُس ُيِحبُّونَُو أِلََخَواتِِهْم، قَاَل: َأفَ ُتِحبُُّو ِلَعمَّ

اتِِهْم، قَاَل: َأفَ ُتِحبُُّو ِلَخالَِتَك؟ قَاَل:  ال َواللَِّو َجَعَلِني اللَُّو ِفَداَءَك، قَاَل: ِفَداَءَك، قَاَل: َوال النَّاُس ُيِحبُّونَُو ِلَعمَّ
ْر قَ لْ  َبُو َوَحصِّْن فَ ْرَجُو، َوال النَّاُس ُيِحبُّونَُو ِلَخاالتِِهْم، قَاَل: فَ َوَضَع يََدُه َعَلْيِو َوقَاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنْ َبُو َوَطهِّ

 (ِِِٓٔق ،رقـ الحديث َُِْأحمد، )ٍء .( فَ َلْم َيُكْن بَ ْعُد َذِلَك اْلَفَتى يَ ْلَتِفُت ِإَلى َشيْ 
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" كىنا أقمع الرجؿ كتاب عف ىذا الخمؽ الدنيء، كتـ إقناعو بترؾ الزنى عف طريؽ     
ىذا الحكار النبكم، الذم يتضمف قياس معاممة الغير عمى معاممة النفس، كأف يترؾ اإلنساف 

 (ِِّ:  ُُْٕأذل اآلخريف، ما داـ ال يريد أف يؤذيو اآلخركف" )النحالكم 
يستخدـ أسمكب الحكار مف  ففي ىذا المكقؼ التربكم نجد المربي األعظـ  الرسكؿ 

 كالشاب في صكرة نقاش، حسمو النبي  " فينا كاف الحكار بيف رسكؿ اهلل  ،أجؿ اإلقناع
حتى أقنع الشاب أف ما طمبو ال يقبمو أحد ألىمو، ثـ دعا لمفتى بالمغفرة  ،بالحجة كالبرىاف

حصاف اكطيا " ، كىكذا كاف تعميـ رسكؿ اهلل  لفرج، فاستقاـ أمر الفتى بعد ذلؾ.رة القمب كا 
بيذا السمكؾ التربكم أعطى الشاب ثقة كقربان منو، كأنو يريد أف يتحدث إليو  حيث نجد أنو 

طريقة الحكار باألدلة المنطقية،  كيريد حؿ مشكمتو، كال يريد أف يعٌنفو كيحقره. بؿ استخدـ 
مف طبيعة الشاب أال يقتنع بسرعة، لذلؾ أعطاه أمثمة كاقعية مف أىمو كعشيرتو" )الحمد،  ألف

ُِْْ :ُٖٓ) 
يَِّئَة َنْحُن َأْعَلُم  :  لقكلو تعالىكىذا المكقؼ النبكم تحقيؽ   َفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن السَّ ِْ ا

ية : كالمعنى الصفح عف إساءتيـ قاؿ اإلماـ الرازم في تفسيره ليذه اآل.   (38)ِبَما َيِصُفوَن 
كمقابمتيا بما أمكف مف اإلحساف ، حتى إذا اجتمع الصفح كاإلحساف كبذؿ الطاقة فيو كانت 

 ( .َُّ/ِّحسنة مضاعفة بإزاء السيئة" ) الرازم 
"كالكاقع أف المربيف المسمميف قد اىتمكا بأسمكب المناظرة كالحكار في التدريس، 

مجديان في التعميـ، حيث يقكؿ الزرنكجي: "إف قضاء ساعة كاحدة في  كاعتبركه أسمكبان مفضالن 
المناقشة كالمناظرة أجدل عمى المتعمـ مف قضاء شير بأكممو في الحفظ كالتكرار " ) َباف 

 (  ُِِىػ، ُُْٓ،
الجامعي " بإف انخراط الطالب في المناظرات األكاديمية يعمؿ عمى  األستاذكليدرؾ 

استيعابيـ، كعمى رفع مستكل التفكير النقدم لدييـ، كاستخداـ أساليب زيادة تحصيؿ الطالب ك 
محاكمة منطقية رفيعة المستكل، إلى جانب تحفيزىـ عمى التعمـ كرفع مياراتيـ في التعامؿ 

 (ٖق، ُِْٕمع النزاعات" ) جكنسكف، 
كلعؿ استخداـ المعمـ لبعض المداخؿ التدريسية كمدخؿ حؿ المشكالت أك االستقصاء 

تي ىي لب أسمكب الحكارات العممية، كىي أساليب ال يقتصر دكر المعمـ عند مجرد إلقاء كال
كتمقيف المعمكمات لمتالميذ، بؿ تعطي الفرصة لمتالميذ لمكصكؿ إلى المعمكمات كالمفاىيـ المراد 
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تعمميا بأنفسيـ مف خالؿ التفاعؿ الصحيح بيف المعمـ كالمتعمميف بيف المتعمميف كبعضيـ 
ا يتيح لممعمـ فرصة تعديؿ ما يراه َير مناسب في سمكؾ كمعارؼ المتعمميف في بعض، مم

 ( ِْٓ: ََِّالكقت المناسب .) البغدادم،
كقاؿ الزرنكجي :" ال بد لطالب العمـ مف المذاكرة كالمناظرة كالمطارحة، فينبغي أف 

" رار شير" مطارحة ساعة خير مف تك يككف باإلنصات كالتأني كالتأمؿ " ،كقاؿ أيضان :
(. كيؤكد الزرنكجي عمى أىمية أسمكب المناظرة في الفكر التربكم ّٕـ، ُٖٓٗ)الزرنكجي، 
ال بد لطالب العمـ مف المذاكرة كالمناظرة كالمطارحة، فينبغي أف يككف فيقكؿ: " اإلسالمي

ج رة إنما تككف الستخراباإلنصات كالتأني كالتأمؿ، فإف المناظرة كالمذاكرة مشاكرة، كالمشاك 
الحكمة ضالة المؤمف أينما كجدىا أخذىا " فعمى طالب العمـ أف يككف مستفيدان في الصكاب: "

 (ّٕـ، ُٖٓٗجميع األحكاؿ كاألكقات مف جميع الناس".)الزرنكجي، 
كلقد أشار عدد مف المفكريف التربكييف في القرف العشريف إلى أىمية الخالؼ كقيمتو 

ة عف طريؽ حفزىـ إلى ممارسة أسمكب الجدؿ األكاديمي كضركرة استثماره في البيئة التعميمي
)الحكار( لتدعيـ كجيات نظرىـ كالدفاع عما يعتقدكنو كالبحث في الحجج التي تدعـ مكاقفيـ، 

( بأف عدـ التكازف في بيئة الطالب المعرفية ىك الذم يسبب   Piaget 1950كقد بيف )
 انتقالو مف مرحمة تفكير عقمية إلى مرحمة أخرل. 

أف تككف القضايا المراد التناظر حكليا ذات أىمية في حياة التالميذ، كليـ القدرة ك 
، ََِٗعمى التفكير فييا، كأف تالمس مكضكعات حياتية معاشة كميمة.)فيشر ، 

 (ََُِجاكسكف،
كيؤكد ابف خمدكف آراءه عف أيسر الطرؽ التربكية لمحصكؿ عمى "ممكة العمـ" كذلؾ 

الحكار كالمناقشة في المسائؿ العممية ألف "فتؽ المساف بالمحاكرة مف خالؿ إطالؽ المساف ب
 . (ِٖ/ِ: ُٖٗٗمراميا")ابف خمدكف،  كالمناظرة في المسائؿ العممية يقرب شأنيا، كيحصؿ

كما أف االستماع إلى الطالب كىـ يناقشكف الكثير مف األفكار التي يختمفكف حكليا   
يـ إلى تحرم الحقيقة كالبحث عنيا كمحاكلة ممارسة كيدفع ،يعزز في نفكسيـ الثقة كاالتزاف

بأف لمخالؼ عدة فكائد  ،الحكار الفكرم الناقد، " كقد أشار إلى ذلؾ كاضعك نظريات الخالؼ
عمى أف الخالؼ المفاىيمي يخمؽ فضكال معرفيا مف شأنو أف يحفز البحث عف  ،إيجابية

عادة صياَة المفاىيـ المكجكدة لدل  (ُ:ُ، ََِٖالشخص." ) جنسكف، معمكماتو جديدةو كا 
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" كلك لـ يكػف لحسف االستماع فائدة إال الكقكؼ عمى فيـ حجة صاحبو لكفت ، كيؼ 
 ( . ِٕٓ: ُٗٗٗ، ) حسفكقد يدلو سماع كالمو عمى بطالنو" 

كقد بينت المكاقؼ التربكية داخؿ حجرة التعميـ أف الخالفات ضمف المجمكعة الكاحدة   
مكمات كتنكعان أكثر في الحقائؽ، كتحدث تغييران في إبراز المعمكمات تعطي قدرا أكبر مف المع

 ( Vinokur and burnstein 1974 المعرفية، كالتي بدكرىا تؤدم إلى تغيير في األحكاـ.)
إف حمقة النقاش )  الحكار أك المناظرة( في قاعة الدرس تساعد في تغيير 

مكاقفيـ حكؿ القضية، كيدمجكف مناقشات  االتجاىات، حيث إف المشاركيف فييا يعيدكف تقييـ
( أف المشاركة في الحكار األكاديمي  Lecount 1991خصكميـ مع مكاقفيـ، كقد أكضح ) 

 تؤدم إلى تغيير المكاقؼ أبعد مما يحدث عندما يقرأ األفراد عف القضية فكر انتياء النقاش .
ة في نقؿ المعمكمات ككذلؾ تبيف أيضا أف األقراف كالزمالء قد يككنكف أكثر فعالي

 (  Fisher,1969,Sarbinكتعميميا ألقرانيـ مف المدرب المختص. ) 
كمف المعمـك بأف إتقاف عضك الييئة التدريسية  لمخبرات التعميمة في إدارة الحكار    

كالتعميـ التعاكني يساعد الطالب عمى التحصيؿ المعرفي كالقدرة عمى البحث كالتمحيص، 
خريف كقناعاتيـ، فمقد   " تبيف أف األفراد المشاركيف في الجدؿ ككذلؾ فيـ مكاقؼ اآل

ف محاكلة  األكاديمي لدييـ الدافع لمعرفة مكاقؼ اآلخريف كتطكير نكع الفيـ كالتقدير ليـ، كا 
فاألفراد المشارككف في عممية الجدؿ عممكا عمى ، فيـ المكاقؼ المخالفة تعطي نتائج إيجابية

ؼ اآلخريف بشكؿ أكثر دقة مف األشخاص المشاركيف في نقاشات تطكير نكع مف الفيـ لمكاق
 ( Johnson .1980َير جدلية".)

كبأف " الحكار القكم المؤثر كالمسمح بالعمـ كالمنطؽ كفف اإلقناع طاقة مف الطاقات   
)    الفردية كاالجتماعية قد تككف أكثر تأثيرا مف قكة األسمحة كالعتاد كالماؿ كالجاه."

 (ِٔ، ُِْْيالجف،
 حيرص علٙ اجلدٓ٘ يف البخح العلنٕ:أٌ  -13 

كأف يتحمكا  ،ساتذة التعميـ العالي اليكـ أف ينيجكا نيج عمماء اإلسالـأإف عمى 
خالقيـ في البحث العممي كفي صياَتيـ ألفكارىـ كثقافاتيـ كتصرفاتيـ كفؽ األصكؿ أب

ىذه  االتكحيد، كينقمك  ةمف عقيدالشرعية الكمية حتى تأخذ الصفة الدينية التي تستمد شرعيتيا 
 لى طالبيـ في مجاؿ البحث العممي.إالتصكرات 



 

 

 

 ـَُِٓأكتكبر( ِْػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

- ْْٖ - 
 

إف اليدؼ األكؿ مف البحث ىك التعبد هلل تعالى بيذا العمؿ، كيعتبر مبدأ التكحيد 
الضابط األساسي لكؿ ما ىك إسالمي، كمنطمؽ البحث العممي في اإلسالـ تربكيا كاف أك َير 

مى الباحث أف يتكجو بكؿ جيد مبذكؿ نحك الخالؽ عز كجؿ، تربكم، كطبقا ليذا المبدأ ع
 ( ُٔ) ابك العينيف ،  َليحقؽ العبكدية الكاممة هلل تعالى

كفي عمـ  –أيان كانت اجتماعية أك تربكية أك عممية أك حيكية  -إف ىدؼ البحث في المعرفة     
مو، كاالستفادة منيا في اجتماع التربية خاصة ىي كشؼ سنف اهلل تعالى المبثكثة في الكجكد ك

َما  َلُكمْ  َخَلقَ  ُىَو الَِّذي ،األرض كالسماء لمصمحة اإلنساف تسخير ما خمؽ اهلل في
َماءِ  ِإَلى اْستَ َوىَٰ  ثُمَّ  َجِميًعا اأْلَْرضِ  ِفي )البقرة  ﴾0١﴿ َعِليمٌ َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُىوَ  ۚ   َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَسوَّاُىنَّ  السَّ

َِٗ) 

فيذا جابر بف  ،مثمة في التقيد بمنيجية البحثركع األأسالـ اإل كلقد ضرب عمماء
يحدثنا عف رحمتو في طمب حديث كاحد فيقكؿ: بمغني عف رجؿ مف  عبد اهلل األنصارم 

لـ أسمعو منو قاؿ: " فابتعت بعيرا فشددت  أصحاب رسكؿ اهلل حديث سمعو عف رسكؿ اهلل 
فقمت  ،ـ ، فإذا ىك عبد اهلل بف أنيس األنصارمفسرت إليو شيران حتى أتيت الشا ،عميو رحمي

فخرج يطأ ثكبو فاعتنقني  ،نعـ :قمت ؟فقاؿ: ابف عبد اهلل ،جابر عمى الباب :قؿ لو :لمبكاب
فخشيت أف  ،في القصاص حديث بمغني عنؾ سمعتو مف رسكؿ اهلل  :فقمت لو ،كاعتنقتو

 (ُٔٗ:  ُّٓٗالحديث"  )البغدادم،  ََتمكت أك أمكت قبؿ أف أسمعو 
مف كاف يرحؿ في ضبط حديث سمعو  كفي سنف الدارمي أف مف أصحاب الرسكؿ 

 " إف رجالن مف أصحاب النبي  ة:قالعبد اهلل بف بريد ،مف رسكؿ اهلل كالتأكد مف إتقانو لو
فقاؿ: أما  َفقاؿ: مرحبا  َرحؿ إلى فضالة بف عبيد كىك بمصر فقدـ عميو كىك يمد لناقة لو 

رجكت أف يككف عندؾ عمـ،  ئرا كلكف سمعت أنا كأنت حديثا مف رسكؿ اهلل إني لـ آتؾ زا
 (ُٔٗ:  ُّٓٗقاؿ: ما ىك ؟ قاؿ: كذا ككذا ". )البغدادم، 

كالحقيقة فالمسممكف ىـ أكؿ مف عرؼ أسمكب التجريب في العمـ ، ككاف ذلؾ بدافع 
كالتفكر كالتجريب، الذم شجع العمـ كقدر العمماء، كدعا إلى التأمؿ  اإلسالميمف الديف 

كلككف اإلسالـ مشجعا لمعمـ عمى أساس البحث كالتجريب كالتثبت كاليقيف، فيك ال يقر 
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الظنكف كالشككؾ كالتخرصات، كينفي كؿ االعتقادات الباطمة التي ال سند ليا مف العمـ 
 (ُْٓ: ُِِْكالشرع، كتتنافى مع المنيج العممي الصحيح . )أبك يحيى، 

مانة العممية كالصدؽ في معي أف يغرس في نفكس طالبو األالجا األستاذكعمى 
المعرفة، فالباحث مطالب باألمانة حيف يختار المكضكع المراد بحثو، كحاجة المجتمع إليو، 
كما أنو أميف في خطكات البحث، كأميف عند االستعانة بجيد َيره، كأف ال ينكرىـ كال يغمطيـ 

 تأخذه في الحؽ لكمة الئـ، كأف يككف أمينا في ف ينسب الفضؿ إلى أىمو، كأف الأحقيـ، ك 
ؼ عمى األمة نتائج بحثو، مما يعرض نتائج بحثو كالحمكؿ المناسبة لو، كأف ال يخدع كيز 

كعمى ثغر مف ثغكر اإلسالـ، فيجب عميو أف يككف  ،ستككف عكاقبو كخيمة، فكؿ مسمـ مؤتمف
 َحصينان في بحثو كعممو  

لباحثيف يخضعكف ألىداؼ دنيئة ، ك لمؤسسات سؼ أف تجد ىناؾ ثمة مف اكلأل
ىدفيا تزييؼ الحقائؽ مف أجؿ أَراض خاصة، " كىذه األَراض الخبيثة تخفى عمى أكثر 
الناس مف خالؿ البحكث، كيحسنكف الظف بيؤالء الباحثيف بسبب انتسابيـ لمعمـ كدكائره، مع 

أضؼ إلى ىذا أف  .راضأنيـ مف أنكاع المجرميف المستتريف المستأجريف لمثؿ ىذه األَ
)المبارؾ،   َالباحثيف ال يتمتعكف جميعيـ باالستقامة كاألمانة التي يستكجبيا البحث العممي 

ُّٕٗ :ِٗ-َّ) 
" إف التزاـ األمانة العممية يعكد إلييا ىذا اإلنتاج الرائع كالضخـ الذم تفرد بو عمماء 

يرىا مف أخالقيات البحث  محددات المنيجية العممية عند المسمميف ، ككانت ىذه الصفة َك
 (ٖٓ: ُٕٖٗ)عبد العاؿ، َعمماء المسمميف " 

المتعمـ _ في كؿ عمـ يتحراه الترقي إلى ما ىك فكقو، فينبغي أال  –" كليكف قصده 
يحكـ عمى عمـ بالفساد لكقكع الخالؼ فيو، كال يخطئ كاحدان أك آحادان فيو، كال بمخالفتيـ 

ة ترككا النظر في العقميات كالفقييات، متعمميف فييا بأنو لك مكجب عمميـ بالعمؿ، فترل جماع
كاف أصالن ألدركو أربابيا، كترل طائفة يعتقدكف بطالف الطب لخطأ شاىدكه مف طبيب، كطائفة 

كلكؿ خطأ، بؿ ينبغي أف يعرؼ الشيء في نفسو، فال كؿ  َاعتقدكا بطالنو لخطأ اتفؽ آلخر 
 ( ٔٔ/ ُ: َُْٔلغزالي ، " )اَعمـ يستقؿ باإلحاطة بو كؿ شخص

يؼ بالتصنىـ خصائص العالـ كالمعمـ ىك " االشتغاؿ أكأكد الحسيف اليماني أف مف 
كالجمع كالتأليؼ، لكف مع تماـ الفضيمة ككماؿ األىمية فإنو يطمع عمى حقائؽ الفنكف كدقائؽ 
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الخطيب  العمـك لالحتياج إلى كثرة التفتيش كالمطالعة كالتنقيب كالمراجعة، كىك كما قاؿ
البغدادم: يثبت الحفظ، كيذكي القمب، كيشحذ الطبع، كيجيد البياف، كبكسب جميؿ الذكر 

 (ٓ/ُكجزيؿ األجر، كيخمده إلى آخر الدىر " ) 
ف تككف ألييا ،إككذلؾ حدد اليماني مجاالت البحث العممي حسب حاجة المجتمع 

عتني بما يعـ نفعو كتكثر الحاجة ألكلى أف ياكليذا أكد بأف "  ،لة كابتكاراصأمكضكعاتيا ذات 
ف ثـ ما يغني عف تصنيفو في كإليو، كليكف اعتناؤه بما لـ يسبؽ إلى تصنيفو، بأف ال يك

جميع أساليبو، كليتحر إيضاح العبارة في تأليفو معرضان عف التطكيؿ الممؿ، كاإليجاز المخؿ، 
يبو كتكرير النظر فيو ؿ تيذبكال يخرج تصنيفو مف يده ق ،مع إعطاء كؿ مصنؼ ما يميؽ بو

كترتيبو، كمف الناس مف ينكر التصنيؼ كالتأليؼ في ىذا الزماف عمى مف ظيرت أىميتو 
 (ٓ/ُعصار ")كعرفت معرفتو، كال كجو ليذا اإلنكار إال التنافس مف أىؿ األ

 اإلجاب٘ علٙ التصاؤل الجالح:

في ضكء  "ما مدل تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات المينية :كينص
مف كجية نظر طالب الدراسات العميا؟"، كلإلجابة  اإلسالميآداب المعمـ في الفكر التربكم 

لمدرجات الخاـ ألفراد العينة عمى محكر  ِعمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب قيمة كا
 :المقكمات المينية مف االستبانة المستخدمة في الدراسة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

 لمدرجات الخاـ ألفراد العينة عمى محكر المقكمات المينية ِيكضح قيمة كا( ْجدكؿ )
 الداللة مستكل الداللة درجات الحرية ِكا

 دالة َُ.َ ُْ ِٓ.ْٕ
لمدرجات الخاـ ألفراد العينة  ِ( كالذم يكضح قيمة كاْبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ )

( كىذه القيمة دالة ِٓ.ْٕقد بمغت ) ِعمى محكر المقكمات المينية نجد أف قيمة كا
(، كقد يرجع ذلؾ إلى أف جامعة أـ القرل التي تنتمي إلييا عينة َُ.َإحصائيا عند مستكل )

  .البحث لدييا معايير كخطط لمتنمية المينية ألساتذة الجامعة
 اإلجابة عمى التساؤؿ الرابع:

ي ضكء "ما مدل تحمي عضك ىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات المينية ف :كينص
مف كجية نظر طالب الدراسات العميا؟"، كلإلجابة  اإلسالميآداب المعمـ في الفكر التربكم 
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لمدرجات الخاـ ألفراد العينة عمى محكر  ِعمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب قيمة كا
 :المقكمات المينية مف االستبانة المستخدمة في الدراسة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

 لمدرجات الخاـ ألفراد العينة عمى محكر المقكمات الشخصية ِضح قيمة كا( يك ٓجدكؿ )
 الداللة مستكل الداللة درجات الحرية ِكا

 دالة َُ.َ ّٕ ُٖ.ُٔٓ
لمدرجات الخاـ ألفراد العينة  ِ( كالذم يكضح قيمة كآبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ )

( كىذه القيمة دالة ُٖ.ُٔٓقد بمغت ) ِعمى محكر المقكمات الشخصية نجد أف قيمة كا
(، كقد يرجع ذلؾ إلى أف جامعة أـ القرل التي تنتمي إلييا عينة َُ.َإحصائيا عند مستكل )

 .البحث لدييا معايير النتقاء أساتذة الجامعة 
 اإلجاب٘ علٙ التصاؤل اخلامض:

"ىؿ تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس  :كينص   
ي بالمقكمات الشخصية  باختالؼ التخصص؟"، كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث الجامع

بحساب قيمة )ؼ( الناتجة عف تحميؿ التبايف لدرجات أفراد العينة عمى محكر المقكمات 
 :الشخصية مف االستبانة المستخدمة في الدراسة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

 (ٔجدكؿ )
 لدرجات أفراد العينة عمى محكر المقكمات الشخصية تحميؿ التبايفيكضح قيمة )ؼ( الناتجة عف  

المقكمات 
 الشخصية

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 الداللة ؼ

 َير دالة ْٖ.ُ َٖ.ْٓٓ ٓ َْ.ِِٕٓ بيف المجمكعات
   َٖ.ِْٕ ُُٗ ِٓ.َِِْٗ داخؿ المجمكعات
    ُِْ ٓٔ.ُّٕٕٔ المجمكع الكمي
( كىذه القيمة ْٖ.ُ( نجد أف قيمة )ؼ( ال تتجاكز )ٔالجدكؿ السابؽ ) بالنظر إلى

َير دالة إحصائيا كىذا يدلنا عمى عدـ اختالؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك 
 .ىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات الشخصية باختالؼ التخصص 

 اإلجاب٘ علٙ التصاؤل الصادط: 

ر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس "ىؿ تختمؼ كجية نظ :كينص  
الجامعي بالمقكمات المينية  باختالؼ التخصص؟" كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث 
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بحساب قيمة )ؼ( الناتجة عف تحميؿ التبايف لدرجات أفراد العينة عمى محكر المقكمات 
 :تالي يكضح ذلؾالمينية مف االستبانة المستخدمة في الدراسة، كالجدكؿ ال

 ( ٕجدكؿ )
 لدرجات أفراد العينة عمى محكر المقكمات المينية يكضح قيمة )ؼ( الناتجة عف تحميؿ التبايف

مجمكع  المقكمات المينية
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 الداللة ؼ

 َير دالة َّ.ِ ْٖ.ِّٔ ٓ ُٗ.ُُْٖ بيف المجمكعات
   ْٗ.ُُٔ ُُٗ ُٔ.ُِّٖٔ داخؿ المجمكعات
    ُِْ ٖ.َُْٔٓ المجمكع الكمي

( كىذه القيمة ْٖ.ُ( نجد أف قيمة )ؼ( ال تتجاكز )ٕبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ )
َير دالة إحصائيا كىذا يدلنا عمى عدـ اختالؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك 

 .ىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات المينية  باختالؼ التخصص 

 التصاؤل الصابع:  اب٘ علٙاإلج

"ىؿ تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس  :كينص  
الجامعي بالمقكمات الشخصية  باختالؼ المستكل الدراسي )ماجستير / دكتكراه(؟"، كلإلجابة 
عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب قيمة )ت( بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى 

حكر المقكمات الشخصية مف االستبانة المستخدمة في الدراسة، كالجدكؿ التالي يكضح م
 :ذلؾ

 ( ٖجدكؿ )
 يكضح قيمة )ت( بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى محكر المقكمات الشخصية

طالب الماجستير  ف  المتغير
 =ْٕ 

طالب الدكتكراه  ف = 
ٕٖ 

 الداللة ت د. ح

 ع ـ ع ـ
المقكمات 

 شخصيةال
َير  ٔٔ.ُ ُِّ ٖ.ُّ ٓٗ.ٖٗ ِٖ.ُٖ َْ.ٖٓ

 دالة 
(  كىذه القيمة ٔٔ.ُ( نجد أف قيمة )ت( ال تتجاكز )ٖبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ )

َير دالة إحصائيا كىذا يدلنا عمى عدـ اختالؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك 
 .مستكل التعميميىيئة التدريس الجامعي بالمقكمات الشخصية  باختالؼ ال

 اإلجاب٘ علٙ التصاؤل الجامً: 
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"ىؿ تختمؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة التدريس  :كينص
الجامعي بالمقكمات المينية باختالؼ المستكل الدراسي )ماجستير / دكتكراه(؟"، كلإلجابة 

فراد العينة عمى عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب قيمة )ت( بيف متكسطات درجات أ
محكر المقكمات الشخصية مف االستبانة المستخدمة في الدراسة، كالجدكؿ التالي يكضح 

 :ذلؾ
 (ٗجدكؿ )

 يكضح قيمة )ت( بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى محكر المقكمات المينية 
 الداللة ت د. ح طالب الدكتكراه طالب الماجستير المتغير

 ع ـ ع ـ
 َُ.َ ّٔ.ّ ُِّ َْ.ٗ ٖٓ.ُٗ ٕٓ.ُِ ِّ.ٖٓ لمينيةالمقكمات ا

(  كىذه القيمة ّٔ.ّ( نجد أف قيمة )ت( قد بمغت )ٗبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ )
دالة إحصائيا كىذا يدلنا عمى اختالؼ كجية نظر أفراد العينة في درجة تحمي عضك ىيئة 

 لصالح طالب الدكتكراه.باختالؼ المستكل التعميمي  المينيةالتدريس الجامعي بالمقكمات 
كقد يرجع ذلؾ إلى أف طالب الدكتكراه أصبحكا أكثر نضجا مف الناحية العممية مف طالب 

 .الماجستير كبالتالي فيـ أكثر قدرة عمى النقد مف طالب الماجستير 
 اليتائج ّالتْصٔات:

 تكصمت الدراسة في جانبيا الميداني إلى النتائج التالية:
سة يكافقكف بصكرة عامة عمى تحمي أعضاء ىيئة التدريس في كمية أف أفراد عينة الدرا .ُ

 .اإلسالميالتربية بجامعة أـ القرل بآداب المعمـ في الفكر التربكم 
جاء المحكر األكؿ:" اآلداب المرتبطة بالكفايات الشخصية لعضك ىيئة التدريس" في  .ِ

اآلداب المرتبطة  المرتبة األكلى في درجة المكافقة، في حيف جاء المحكر الثاني:"
 بالكفايات المينية لعضك ىيئة التدريس"في المرتبة الثانية مف حيث درجة المكافقة. 

جاءت العبارات األربع التي احتمت المراتب األكلى في المحكر األكؿ" اآلداب المرتبطة  .ّ
بالكفايات الشخصية لعضك ىيئة التدريس"كما يمي:"يحافظ عضك ىيئة التدريس عمى 

"يمتـز عضك ىيئة التدريس ك" يحافظ عضك ىيئة التدريس عمى شعائر دينو"،ك مظيره"،
 " يثني بالخير عمى أىؿ الفضؿ عميو مف عمماء كمعمميف".كبالصدؽ في حديثو"،
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جاءت العبارات األربعالتي احتمت المراتب األكلى في المحكر الثاني" اآلداب المرتبطة  .ْ
يمي:"يحث عضك ىيئة التدريس طالبو عمى  بالكفايات المينية لعضك ىيئة التدريس" كما

طمب العمـ"،يسدم عضك ىيئة التدريس النصيحة لممتعمـ"،"يتقف عضك ىيئة التدريس 
 إدارة الصؼ"،"يعامؿ عضك ىيئة التدريس طالبو بحسف الخمؽ".

جاءت العبارتاف األخيرتاف في المحكر الثاني" اآلداب المرتبطة بالكفايات المينية لعضك  .ٓ
ريس"، كالمتاف كانت كجيات نظر أفراد العينة تجاه تحمي أعضاء ىيئة التدريس ىيئة التد

بيما محايدة، كما يمي:" يستخدـ عضك ىيئة التدريس الكسائؿ التعميمية المعينة في 
 الشرح"،"ينكع عضك ىيئة التدريس في أساليب التعميـ".

بيف كجيات نظر  (َٓ.َ=  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .ٔ
أفراد عينة الدراسة حكؿ كؿ محكر مف محاكر االستبانة، كاالستبانة مجممة،تعزل لمتغير 

 المرحمة العممية. 

تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة في المحكر األكؿ" اآلداب المرتبطة  .ٕ
لمتغير بالكفايات الشخصية لعضك ىيئة التدريس"،كفي إجمالي محاكر االستبانة،تعزل 

 القسـ العممي،ككانت الفركؽ في اتجاه طالب الدراسات العميا مف قسـ التربية الرياضية.

تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة في المحكر الثاني" اآلداب المرتبطة  .ٖ
بالكفايات المينية لعضك ىيئة التدريس"تعزل لمتغير القسـ العممي،ككانت الفركؽ في 

 سات العميا مف قسـ التربية الفنية.اتجاه طالب الدرا

 التْصٔات :
في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج في جانبيا الميداني ،يكصي الباحث بما 

 يمي:
تكثيؼ الدكرات التدربية ألعضاء ىيئة التدريس، كالتي تتضمف اكتساب ميارات تكظيؼ  -ُ

لجامعي، كالفركؽ سيككلكجية التعميـ في التدريس، كالتعرؼ عمى خصائص الطالب ا
 الفردية كتطبيقاتيا في العممية التعميمية.
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تكثيؼ الدكرات التدريبية المتعمقة باختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة لمتدريس  -ِ
الجامعي،كتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية 

 كتقنيات التعميـ.
ياجاتيا مف األجيزة كالتقنيات التي تكاكب تطمعات المجتمع العمؿ عمى تجييز القاعات باحت -ّ

 الجامعي مف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس.
ستراتيجيات كطرائؽ التدريس الجامعي، إتكفير الدكرات التدريبية المتعمقة باستخداـ  -ْ

 كاالطالع عمى كؿ ما ىك جديد في ىذا المجاؿ.
كالتي تتضمف اإللماـ بأساليب التقكيـ  ،الجامعيتكثيؼ الدكرات التدريبية المتعمقة بالتقكيـ  -ٓ

 الشامؿ لمطالب الجامعي، كتقكيـ نكاتج التعمـ.
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 املراجع
 آف الكريـ.ر الق -ُ
 ،اإلسالميالمكتب  ،محمد لطفي الصباغ  ،تحقيؽ  ،القصاص كالمذكريف  ،ابف الجكزم  -ِ

 دمشؽ .
ـ كالمتعمـ ، تحقيؽ السيد ( تذكرة السامع كالمتكمـ في أدب العالََِِابف جماعة بدرالديف ) -ّ

 محمد ىاشـ الندكم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف.
ىػ (فتح البارم شرح صحيح َُُْأحمد بف عمي بف حجر العسقالني  ) ،ابف حجر  -ْ

 دار الكتب العممية بيركت   . ،تحقيؽ الشيخ عبد العزيز بف باز  ،البخارم 
العسقالني، تيذيب التيذيب، مصكرة دار  ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ -ٓ

 .صادر، بيركت )د ت(
( ، مسند أحمد ، تحقيؽ شعيب ػىَُِْابف حنبؿ ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ،) -ٔ

 ط، كعادؿ مرشد، الناشر مؤسسة الرسالة، بيركت.ر األرناؤ 
رة: بدكف المقدمة  ، تحقيؽ عمي عبد الكاحد. القاى (ىػُّٖٓ)ابف خمدكف، عبد الرحمف. -ٕ

 .اسـ الناشر
ىػ( كفيات األعياف كأنباء ُّٖٗابف خمكاف : أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر ) -ٖ

  .الزماف ، تحقيؽ إحساف عباس ، دار صادر
( ، جامع العمـك كالحكـ ، ػىَُْٖأبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب ، ) ،ابف رجب -ٗ

 يركت.ب ،الطبعة األكلى ، الناشر : دار المعرفة 
المعمميف ، تحقيؽ  حسف  آداب( ـُِٕٗابف سحنكف ، عبدالسالـ بف سعيد بف حبيب ) -َُ

 حسني عبد الكىاب، دار الكتب الشرقية .
ىػ( الطبقات الكبرل ، دار الكتب العممية ُُْٖع البصرم )يبف من دعمحمد بف س ،ابف سعد  -ُُ

 َط الثانية ، بيركت  ،محمد بف عبد القادر عطا  :تحقيؽ  َ
تحقيؽ  ،بيجة المجالس كأنس المجالس  ، يكسؼ بف عبد البر القرطبي،عبد البر ابف  -ُِ

 َكلىط األ  ،دار الكتب العممية بيركت  ،محمد الخكلي 
( جامع بياف العمـ كفضمو ، ط  ىػُُْٓابف عبد البر: يكسؼ بف عبد البر القرطبي ) -ُّ

 .بيركت  ،األكلى ، مؤسسة الكتب الثقافية 
 . ار، دار الكتب المصرية ،القاىرةبيكف األخـ( عَُّٗابف قتيبة، ) -ُْ
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ىػ(سنف الدارقطنى ، تصحيح ُّٖٔأبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم ، ) -ُٓ
 كتخريج عبد اهلل ىاشـ المدني، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة بالمدينة المنكرة .

بي داكد ،الناشر : دار أأبك داكد:  سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ، سنف  -ُٔ
 .الفكر ، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ) د ت(

، ة، ثقافػة المسػمـ كتحػديات العصػر اإلسػالميالثقافػة  ىػػ(ُِِْ)محمد أبك يحيػى، كآخػركف  -ُٕ
 َاألردف  ،ط الثالثة   ،كالتكزيع دار المناىج لمنشر 

ط  ، تحقيؽ فاركؽ حمادة،الؽ العمماء ىػ( أخَُْْأبك بكر محمد بف الحسيف) ،اآلجرم -ُٖ
 َالثانية دار الثقافة 

( الشريعة، تحقيؽ محمد حامد الفقي، دار ـُّٖٗاآلجرم، أبك بكر محمد بف الحسيف )  -ُٗ
 الكتب العممية، بيركت .

 ي صدر اإلسالـ، دار الرشد الرياضالمعمـ ف آداب(ػىُِْٔسمرم ، عبداهلل بف حمفاف ، )األ -َِ
 ( دار ابف الجكزم، ط األكلى، الدماـ.ػىُِّْة،)مياإلسالأميف ألكم، أصكؿ التربية  -ُِ
تحقيؽ الشيخ عبد العزيز  ،الجامع الصحيح مع فتح البارم  -محمد بف إسماعيؿ  ،البخارم -ِِ

  .المكتبة السمفية -بف باز  
 آدابىػ( الجامع ألخالؽ الراكم ك َُّْاإلماـ الخطيب أحمد بف عمي بف ثابت )البغدادم،  -ِّ

 الرياض ،مكتبة المعارؼ  َالطحافالسامع ، تحقيؽ محمكد 
، نكر ىػ( الرحمة في طمب الحديث تحقيؽُّٓٗ، أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب )البغدادم -ِْ

 َبيركت  ،دار الكتب العممية  ،الديف عتر 
السنف الصغير  (ػىُُِْ)، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف عبد اهلل ،البييقي -ِٓ

شافي، أحمد قباني، صدرت عف دار الكتب العممية لمبييقي ، تحقيؽ عبد السالـ عبد ال
 .ببيركت

سنف  (ـُْٗٗ ،ىػُُْْ)البييقي ، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف عبد اهلل  -ِٔ
تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا  مكة المكرمة ، ،مكتبة دار الباز البييقي الكبرل ، الناشر : 

. 
 (. المعمـ الجديد: دليؿ المعمـ فيـََِٔالترتكرم، محمد عكض كالقضاة، محمد فرحاف ) -ِٕ

  َاإلدارة الصفية الفعالة، دار الحامد لمطباعة كالنشر، عٌماف
دار الكتاب  ،الجامع ) السنف( مع عارضة األحكذم  ،محمد بف عيسى بف سكرة  ،الترمذم -ِٖ

 َد،ت َبيركت  ، يالعرب
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جمة كنشر مكتب ـ( ، ال تعمؿ أكثر مف طمبتؾ .. أبدا..! ، تر ََُِجاكسكف، ركبيف ، ) -ِٗ
 التربية العربي لدكؿ الخميج ، الرياض.

ىػ( تعميـ الطالب ليككنكا صناع سالـ، ترجمة مدارس ُِْٕجكنسكف ، ديفيد كجكنسكف،) -َّ
 الظيراف األىمية، دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزيع، الدماـ .

دار  ،يحيف المستدرؾ عمى الصح ،الحاكـ النيسابكرم: أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل  -ُّ
 َبيركت ،محمد األميف  ،ة اإلسالميالمعرفة كمكتبة المطبكعات 

( الفكر التربكم عند ابف رجب الحنبمي، دار األندلس الخضراء، ـُٔٗٗالحجاجي ،حسف )  -ِّ
 جدة.

ـ(منيج الجدؿ كالمناظرة في تقرير مسائؿ االعتقاد ، ُٗٗٗ-ىػَُِْحسف ، عثماف عمي) -ّّ
 . ض بالسعكديةشبيميا الرياإط األكلى ، دار 

تحقيؽ السيد : سنف الدارمي،  ىػ(َُْْ) الدارمي عبداهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ -ّْ
 .ث العممية الرئاسة العامة الدارة البحك  ،الرياض  ،المدني كفيصؿ أباد 

ىػ( سير أعالـ النبالء ، ط ُُّْشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف،)  ،الذىبي -ّٓ
 ت .التاسعة، مؤسسة الرسالة بيرك 

مركاف ،تحقيؽ ، كتاب تعميـ المتعمـ طريؽ التعمـ (ػىَُُْ)برىاف اإلسالـ الزرنكجي،  -ّٔ
 .لبناف ،اإلسالميالمكتب  ،قباني

عبدالرحمف  تحقيؽ كدراسة أحمد محمد ،ىػ( أدب اإلمالءُُْْالسمعاني، عبدالكريـ محمد ) -ّٕ
 . كرمة،كمية التربية ، في جامعة أـ القرل، بمكة الممحمكد، رسالة ماجستير

جمع الجكامع أك الجامع الكبير لمسيكطي المصدر : مكقع  ،السيكطي ، جامع األحاديث  -ّٖ
 ، http://www.ahlalhdeeth.com ممتقى أىؿ الحديث ،

( الفكر التربكم عند ابف سحنكف كالقابسي ، الشركة ـَُٗٗشمس الديف ، عبد األمير) -ّٗ
 َالعالمية لمكتاب، بيركت 

(الفكر التربكم عند أحمد بف محمد بف حجر الييتمي ـَُُِف، )، عبداهلل بف حمفاالعايش -َْ
تحقيؽ  "كأحكاـ كفكائد يحتاج إلييا مؤدبك األطفاؿ آدابتحرير المقاؿ في "مف خالؿ رسالتو

 (َُُِ، َِ،ع ٓكدراسة، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس )ج
،دار الفكر المعاصر،  ِط ،ةاإلسالميأصكؿ التربية  (َـُّٖٗ،)عبد الرحمف النحالكم  -ُْ

  َبيركت
فف التعميـ عند ابف جماعة ، مكتب التربية العربي ىػ(ُُْٓ)عبد العاؿ ، حسف إبراىيـ ، -ِْ

 َبدكؿ الخميج العربي ، الرياض 
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( " أخالؽ العالـ كالمتعمـ عند أبي بكر اآلجرم " رسالة ـُٖٖٗعبدالرحمف ، عبدالرؤكؼ ) -ّْ
 ، مكة المكرمة.القرل ماجستير، ، كمية التربية، جامعة أـ

ـ(ميارات البحث التربكم عند اإلماـ النككم ُٕٖٗ-ىػَُْٖحسف إبراىيـ عبد العاؿ ) -ْْ
 ،مكتػب التربيػة العربػي لػدكؿ الخمػيج  َـُٕٖٗ-ىػػَُْٖ-ِْع ،، رسالة الخميج العربي 

 َالرياض
ة ، دار اإلسالميىػ ( أصكؿ التربية  َُُْٓباف ، محركس أحمد إبراىيـ، كآخركف )  -ْٓ

 لخريجي لمنشر كالتكزيع ، الرياض .ا
ربعة: بحث مكمؿ المعمـ كالمتعمـ عند االئمة األ  آداب( ػىَُِْٓبدالسالـ، رحاب بنت ) -ْٔ

)َير منشكر( كمية التربية، جامعة أـ  ،ة كالمقارنةاإلسالمير في التربية يلنيؿ درجة الماجست
 القرل، مكة .

بيركت ط  ،دار الكتب العممية  َـ الديف إحياء عمك  ىػ(َُْٔ)أبك حامد بف محمد  ،الغزالي -ْٕ
 َاألكلى 

( " العالقة االجتماعية كالمينية بيف المعمـ كالمتعمـ في ضكء ـَُٕٖٗفكرم ، آماؿ ) -ْٖ
 الحديث الشريؼ " رسالة ماجستير، مكة : جامعة أـ القرل. 

ط  تحقيؽ، عبد الممؾ بف دىيش، ،أخبار مكة  ىػ(ُُْْ)الفاكيي: محمد بف إسحاؽ  -ْٗ
 .بيركت ،دار خضر ية،الثان

ر المصرية ا( المعممكف بناة ثقافة ،ترجمة حامد عمار ،كآخركف، الدـََِْفريرم ، باكلك)  -َٓ
 المبنانية ، القاىرة.

ـ( ، خمسكف إستراتيجية لتعمُّـ كتقييـ المحتكل ََِٗفيشر، دكجالس كآخركف ، )  -ُٓ
النشر العممي كالمطابع ،  الدراسي لمطالب، ترجمة د/ عبد اهلل حمد السريع ، الناشر، إدارة

 جامعة الممؾ سعكد ، ط األكلى، الرياض.
الرسالة المفصمة ألحكاؿ المتعمميف  ـ(ُٖٔٗ)القابسي ، أبك الحسف عمي بف محمد خمؼ، -ِٓ

حمد خالد، الناشر: الشركة التكنسية لمتكزيع، الطبعة: أأحكاـ المعمميف كالمتعمميف، تحقيؽ 
 .األكلى 

 َبيركت ط السابعة  َمؤسسة الرسالة  ،الرسكؿ كالعمـ  ىػ(ُُْٕ)القرضاكم: يكسؼ -ّٓ
 ،كتاب التبصرة في القراءات السبع  (ػىَُِْ)القرطبي: محمد بف مكي بف أبي طالب  -ْٓ

 َبكمبام اليند ط الثانية  ،الدار السمفية  ،محمد َيث الندكم َتحقيؽ
محمد عمى ك ،تحقيؽ نايؼ العباس  ،حياة الصحابة  (ىػَُّْ)الكاندىمكم: محمد يكسؼ  -ٓٓ

 َدمشؽ  ،ط الثانية، جار القمـ ،دكلة
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 ة ، الدار العربية لمكتاب ، ليبيا. اإلسالمي( فمسفة التربية ـُٖٖٗلشيباني ، عمر التكـ ) ا -ٔٓ
ب ( : رؤل مستقبمية  فى تحديث منظكمة التعميـ ، القاىرة ، ََُِمجدل عزيز إبراىيـ )  -ٕٓ

 َاإلنجمك المصرية
، بحث اإلسالمي( أخالقيات مينة التعميـ في الفكر التربكم  ىػُِْٕالمحيميد، عبدالعزيز )  -ٖٓ

قدـ في المفاء السنكم الثالث ، الجمعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية) حستف( ، كمية 
 َ التربية ، جامعة الممؾ سعكد، الرياض

( . تاريخ التربية في الشرؽ كالغرب . القاىرة : عالـ ـُّٗٗمرسي ، محمد منير . )  -ٗٓ
 الكتب .

ط  ،بيركت  ،دار ابف حـز ىػ( ُُْٔ)أبك الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم  ،مسمـ  -َٔ
 األكلى.

ماـ العممكم مف اإلصحيح مسمـ المعمـ كالمتعمـ عند  آداب(:  ػىُُُْمعيكض العصيمي ) -ُٔ
ر في التربية يخالؿ كتابو المعيد في أدب المفيد كالمستفيد، بحث مكمؿ لنيؿ درجة الماجست

 )َير منشكر( كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة .  ،ة كالمقارنةسالمياإل
ىػػ ( كفكػره التربػكم مػف خػالؿ كتابػو " جػامع جكامػع َُْٕالمغػراكم،)  التازم ، عبد اليادم -ِٔ

بػػاء الصػػبياف " الريػػاض : مكتػػب التربيػػة ااالختصػػار كالتبيػػاف فيمػػا يعػػرض بػػيف المعممػػيف ك 
 َالعربي لدكؿ الخميج 

مجمة المسػمـ المعاصػر  ،(، نحك صياَة إسالمية لعمـ االجتماع ىػُّٕٗ، محمد  )المبارؾ  -ّٔ
 َىػُّٕٗسنة-ُِع،

يب كالترىيب مف الحديث الشريؼال (ػىُُْٕ)العظيـ بف عبد القكمعبد  منذرم،ال -ْٔ دار  ،تَر
 . الثانية دمشؽ ط ،بف كثيرا

لمفكريف المسمميف، المعمـ كالمتعمـ عند بعض ا آداب( : ػىُُْٔالنفيعي، مطمؽ ىالؿ )  -ٓٔ
)َير منشكر( كمية  ،ة كالمقارنةاإلسالمير في التربية يبحث مكمؿ لنيؿ درجة الماجست
 التربية، جامعة أـ القرل، مكة .

 َدار إحياء التراث العربي ، بيركت شرح صحيح مسمـ، ىػ(ُِّٗ)النككم: أبك يحيى زكريا  -ٔٔ
مػـ كالمػتعمـ كآثارىػا عمػى النجػاح كالتقػدـ ة الفعالػة لممعاإلسػالمييػات األخالقيالجف ، مقػداد .  -ٕٔ

 ىػ .  ُُْٔالعممي ، الرياض : دار عالـ الكتب ، 
، فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ ميثاااق الخيقيااات مانااة الت مااي ( ػىػػُِْٕكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ )  -ٖٔ

 الرياض. .بالمممكة ال ربية الس ودية
 َة، المرجع السابؽ مياإلسالعمي خميؿ أبك العينيف، منيجية البحث في التربية  -ٗٔ
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