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 : ص الدراس٘لدمشت

المعمم لمينتو  انتماءىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تأثير مستجدات العصر عمى      
برازو  ولتحقيق ىذا اليدف، استخدمت الباحثة  .االنتماءأىم الوسائل الكفيمة لتعزيز ىذا  ا 

كذلك ر مستجدات العصر عمى المعمم، حيث تم وصف واستعراض أىم آثايج الوصفي، المن
داء رسالتو وفي ونجاحو في أوقات التي تؤثر عمى أداء المعمم تسميط الضوء عمى أىم المع

ىو  منيا ما المعمم لمينتو، انتماءموسائل الكفيمة لتعزيز لقترح تقديم تصور متم  ضوء النتائج
استشعاره لفضل العمم ومكانة و  عداده لمينة التدريس،وا   قبولو، طريقة اوليتن خاص بالمعمم:

ووسائل تتعمق  ا ما يتعمق بجية العمل،منيوتحميو بآداب وأخالقيات المينة، و  المعممين،
المجتمع واألسرة ووسائل اإلعالم ثم خمص التصور المقترح إلى أىمية  بالمناىج والحوافز.

سب مع مكانتو تتناالدور الحقيقي لممعمم، وتقديمو بصورة الئقة،  زإبراوالتواصل المختمفة في 
وتقديم خدمات ومزايا لممعمم من قروض اإلسكان وخصومات وتأمين وأىميتو في المجتمع، 

 طبي ونقل مدرسي وغيرىا من خدمات الدعم النفسي والعممي.

A proposal for Enhancing Teacher's Belongingness to his 

Profession baesd on the of Contemporary Variables 

Abstract 
This study aimed to identify the impact of current developments on 

the affiliation of the teacher to his profession and to highlight the most 

important ways to promote this affiliation. Toward achieving this aim the 

descriptive approach was used، where the description and review of the 

most important effects of current developments on the teacher، as well as 

highlighting the most important obstacles that affect the performance of 

the teacher and his success were presented. As result of this study a 

proposal to promote the affiliation of teacher for his career was presented، 

which can be related to the teacher themselves such as how can they 

accept and prepare for the teaching profession، how can they feel about 

teaching role، and how they are with the ethics and the profession ethics. 

Moreover، some of the recommendations were related to the environment 

of the teaching، and some were related to curriculum and incentives. 

Lastly، the study concluded with the significant role of the community، 

family and the media to present the real role of the teacher، which can 

reflect the importance of the teacher in the society. 



 .تصور مقترح لتعزيز انتماء المعلم لمهنته في ضوء مستجدات العصر

- ٚٔ - 

 : املكدم٘

من أكثر ما ُيعقد عميو من آمال وتطمعات موضوع المعمم وما ىو مأمول منو و يعتبر 
عمم أحد أىم أركان العممية التربويو يعتبر الم إذ. عات مدار الدراسة والبحث والنقاشالموضو 

 .طورىا في حاضرىا ومستقبمياتقدميا و تعمييا المجتمعات  تعول تيال
ندسون والقضاة ، فعمى يديو يتخرج األطباء والميفالمعمم ىو الصانع الحقيقي لمنيضة

الرغم من التطور  .وعمىاتو عمى اختالف تخصصاتيموحم ،والقادة ورجال األمن وبناة الوطن
 والتي أحدثت فارقاً ، التي يوسم بيا ىذا العصر عصر العمم والتكنولوجياالتغيرات المتسارعة و 

ومن بينيا الجانب التربوي الذي  ،ة اإلنسانية عمى مختمف اتجاىاتياالحياسيرة مفي  اً بَين
 وعمى رأسيا المعمم. تطوير والتجديد شمل جوانب العممية التربويةحظى بجانب كبير من ال

 حددالذي تتEffective Teacher مم الناجح ليذا العصر "ىو المعمم الفعالفالمع
دائو في مختمف المواقف التي يتطمبيا عممو، وىو من ىذا المنظور ينبغي فعاليتو بمستوى أ

أن يكون قادرًا عمى فرز البدائل واختيار ما يجعل تدريسو ناجحًا من بينيا، واستبعاد ماال 
 (ٜٓٔ، ٕٛٓٓيؤدي إلى ذلك". )نصار، 

مصادر ل مرشدإلى إنما تحول دوره  ،د الناقل والممقن األمين لممعرفةعمم اليوم لم يعمف     
وم لنتائج التعمم، وموجو ق، ومميخطاء التعمومصحح ألم والمعرفة، ومنسق لعمميات التعمم التعم

، طراز جديدمن  اً ، مما يستمزم لكل ىذه األدوار معممت وميول كل متعممإلى ما يناسب قدرا
 ،السنبل) .ةالمتطور ، والجدائد التربوية يتناسب مع األىداف المحدثة وتدريباً  عداداً وا  

 ال يكتفي أن يتصدر لو معممون تخطوا جح ىذا النيج من التعمم وحتى ين (ٔٙٔ، ىـٕ٘ٗٔ
ون مينتيم ويسعون ي لو معممون يحببر نيما ينبغي أن مستويات اإلعداد والتدريب فحسب إن

التجديد  وفق متطمبات ى نجاحيا وتطورىا وتحقيق أىدافيان من خالل ىذا الحب إلجاىدي
 التربوي الذي يتناسب مع مطالب العصر وتحدياتو.

ن لم تجسدىا إ ولكل جوانب العممية التعميميةوالتطوير لمبرامج والمناىج  فالتدريب
والوالء  ممينةل االنتماءوتحرص عمى ىذا كمو من خالل صدق  شخصيو تؤمن بيذا كمو،

 .ىو مأمول منيا ومرجو فييا تحقق ماالحقيقي ليا لن 
مجال  ال بأس بو في رغم أنيا قطعت شوطاً  ، فالدول العربيةالواقع التربويوىذا ما يؤيده 

ال  إذ. دائوأيتو إال أن الشكوى ما زالت مستمرة حول نوعية المعمم وكفايتو و عداد المعمم وتربإ



 .تصور مقترح لتعزيز انتماء المعلم لمهنته في ضوء مستجدات العصر

- ٕٚ - 

ويغفل الدور الحيوي الذي ينبغي أن يمنحو لممتعمم  و بصوره تقميديةيمارس مينت البعض يزال
، ويشحذ فكره وخيالو و ومعرفتوه لالرتقاء بكفايت، فيبذل جيدالعممية التعميمية وربصفتو مح

وىذا  (ٗٙٔ ،ىـٕ٘ٗٔ ،.) السنبللممتعمم و لمعممية التعميمية تيان بالجديد المبدع المطورلل 
 من: يتحقق إال ال يأتي وال

، منتم ومستشعر لقيمتيا وأىميتيا ،التعميم ، ممم بأخالقيات مينةمن برسالتومعمم مؤ  -ٔ
 .وسموكاً  وحاً ر  ،وقالباً  ليا قمباً 

ومقدر  ،مؤد لحقوقو ،محيط اجتماعي مؤمن برسالتو، مستشعر لقيمتو ومكانتو -ٕ
 .لمطالبو

 عمى ممينالمعتشجع  الداعمةتًفير البيئة  أن عمى م(ٕٔٔٓ، كمالوتؤكد دراسة )
 يرىم.ًتقدبكفاءتيم ونجاحيم  إشعارىم المعممين ، وتعزيزالمدرسة في أفكارىم وتطبيق اختبار

 النمو بفرصزادت درجة تزًيد المدارس معممييا كمما عمى أنو كما خمصت دراستو 
 في والرغبة المدرسة ليذه والؤىم زادً المينية فاعميتيم ارتفعت المستمر والتعميمًالتطًير 

 .فييااء البق
المعمم لمينتو خاصة في  انتماءتعزيز ن مدى أىمية لتبي ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة 

 .ومتغيراتو العصر مستجدات ظل
 : مشكل٘ الدراس٘

في  الزاويةحوث والدراسات والنظريات التربوية عمى أن المعمم ىو حجر مع البتكاد تج 
(، عبد ٕٛٔٓ(، ىارون )ٕٛٔٓصالح ) عمى سبيل المثال دراسات كل من: العممية التعميمية

ن وغير والمتخصصيدرك ذلك  ،(ٕٗٔٓ(، مرعي )ٕٗٔٓ(، أبو منجل )ٕٙٔٓالنبي )
في نجاح  ميمة جداً معمل المجيز والمناىج المطورة النموذجي وال فالمبنىالمتخصصين 

مكن من داء عممو المتخمص في أ، لكن يبقى المعمم الصالح القوي األمين المالعممية التعميمية
ويؤكد تقرير منظمة اليونسكو  (ٛٚٗ، ٕٓٔٓ ،)الغامدي وعبد الجواد .مادتو أىم منيا جميعاً 

م، )التعميم والتعمم: تحقيق الجودة لمجميع( أن جودة أي نظام تعميمي إنما تقاس ٕٗٔٓلعام 
ر م( أن لممعمم أدوارًا ميمة وخطيرة فيو ركيزة الحاضٕٔٓٓبمستوى معمميو، ويؤكد ابراىيم )

والمستقبل معًا وىو دون غيره الذي يستطيع أن يترجم ىذه األدوار إلى حقائق ممموسة. وفي 
ني مستوى التعميم، مما يستوجب الوقت ذاتو قد يكون المعمم من عوامل الجذب لمخمف وتد
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تدفق المعمومات  ععداده وتنميتو بما يتناسب مع متطمبات العصر ويتوافق ماالىتمام بإ
تدريب وتطوير و  يقدم لممعمم من تنمية جميع ماة وعمى الرغم من أىمي ت،افاتشابك الثقو 

اره إن لم يكن لدى المعمم حب ثم يؤتيكتمل أركانو و ال يتحقق وال ت ال أن ذلكإ ميني
 .حقيقي ليا انتماءتجاه مينتو و  وتقدير وشعور بالمسؤولية

 الذي يجعمو: االنتماءىذا 
ليا، لما فيو  ية متطمبات التغيرات المستمرةومواج ةيتعايش مع متغيرات الثورة المعرفي -

 .صالح وخير التالميذ
ا كان إذإال  تأتىي وىذا ال ليا. المحفزة ، وتوفر البيئةبداعالميذ عمى اإلالت قدرةتنمية  -

 .. أو يحاول أن يكونمبدعاً  المعمم ىو نفسو معمماً 
رات الدراسية واألنشطة من خالل توظيف المقر  الوطني االنتماءترسيخ وتدعيم معاني  -

. لدى الطالب المختمفة لتحقيق أىدافو التربوية ومنيا تنمية جانب الوحدة الوطنية
سبق يتضح أن أدوار المعمم أصبحت كثيرة  ماومن خالل  (ٖٕٖٓىـ ، ٖٗٗٔ،القويفمي)

، وما يطالب لو من تطوير أكثر المعرفةرضيا مجتمع وما يطالب بو من أدوار جديدة يف
عتمد إلى حد ونجاح ىذا كمو ي .ممحة حاجات تربوية ، وتأىيمو أصبحتهعدادإج برامل

لكفء الذي يمتمك ، فالتعميم اليادف مرتبط بالمعمم اويعتقد بو المعمم ويعمم كبير عمى ما
 .يزعميم متمعمى تقديم ت التي تجعمو قادراً  الكفايات الشخصية والفنية والمينية

 انتمائوحبو و  أىم ىذه الكفايات الشخصيةمى رأس و ( وعٖٛٙ، ٖٚٗٔ،)الحويطي
 .لمينتو

ما التصور المقترح  تي:في سؤاليا الرئيس اآل ومن ىنا تبرز مشكمة الدراسة
خالل اإلجابة وذلك من  ؟و في ضوء مستجدات العصرالمعمم لمينت انتماء لتعميق

 :التالية عمى األسئمة
 و؟عمم لمينتمال نتماءما اإلطار المفاىيمي ال  -ٔ
 ؟لمينتو المعمم انتماءير مستجدات العصر عمى ما تأث -ٕ
 المعمم لمينتو؟ انتماءما التصور المقترح لتعزيز  -ٖ

 أٍداف الدراس٘:

 المعمم لمينتو. نتماءالتعرف عمى االطار المفاىيمي ال  -ٔ
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 المعمم لمينتو. انتماءالتعرف عمى تأثير مستجدات العصر عمى  -ٕ
في ضوء مستجدات المعمم لمينتو  انتماءوضع تطور مقترح لتحقيق  -ٖ

 العصر.
 :أٍنٔ٘ الدراس٘

داء ابي عمى األجيوتأثيرىا اإل م لمينة التدريسانتمائيتبصير المعممين بأىمية  -ٔ
 .والكفاءة في العمل

 صالحيا من خالل أىم أركانيارفع مستوى العممية التعميمية وا  في  اإلسيام -ٕ
 ىو المعمم.

 لمينتو.المعمم  انتماءز لفت نظر المسؤولين إلى أىم الوسائل الكفيمو لتعزي -ٖ
 ونجاحو فيوقات التي تؤثر عمى أداء المعمم، تسميط الضوء عمى أىم المع -ٗ

 .التورس داءأ
  :ميَج الدراس٘

ىو "الذي ييتم بتحديد الواقع و جمع الحقائق لدراسة المنيج الوصفي التحميمي و اتبعت ا
-ٖٔٔ، ٕٗٓٓو النصر، اب) عنو و تحميل بعض جوانبو، بما يساىم في العمل عمى تطويره"

كما تم  ،لمينتو انتمائوحيث تم وصف أىم آثار مستجدات العصر عمى المعمم ومدى  (ٕٖٔ
 .المعمم لمينتو انتماءمة لتعزيز وصف واستعراض الوسائل الكفيمن خالل التصور المقترح 

 :خط٘ الشري يف الدراس٘

مة بموضوع الدراسة، بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة واألدبيات ذات الص
 :قامت ببمورة مشكمة الدراسة وتحديدىا وسارت ا لدراسة وفقا لمخطوات التالية

 :اإلطار العاو للدراس٘-0

لمتعريف بيا من خالل عرض مشكمة الدراسة وأىميتيا،  وجاء ىذا الجزء من الدراسة
 .والتعرف عمى أىداف الدراسة ومصطمحاتيا وكذلك خطة السير في الدراسة

 :وقد جاء اإلطار النظري في ثالثة محاور ىي :اإلطار اليعزٖ للدراس٘ -ٕ
 مفيوم االنتماء بوجو عام واالنتماء الميني لممعمم بوجو خاص. احملْر األّل: -
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تأثير مستجدات العصر عمى انتماء المعمم لمينتو واالنعكاسات  احملْر الجاىٕ: -
 السمبية وااليجابية لذلك.

المقترح وجاء ىذا الجزء ليقدم تصورًا مقترحًا  لتعزيز انتماء التصور  احملْر الجالح: -
المعمم لمينتو في ضوء مستجدات العصر، وجاء لكي يجيب عن التساؤل الثالث 
واألخير من تساؤالت الدراسة، ثم اختتمت الدراسة بقائمة المراجع العربية واألجنبية 

 .التي استعانت بيا الباحثة في إعداد الدراسة
 للدراس٘:  زٖاليعاإلطار 

 احملْر األّل :

 ،ن االنتساب إلى شيء ما. )ابن منظورفي المغة: م االنتماء: االنتماءأواًل: مفيوم 
 (.ٜٕٚ ،د.ت

إلى كيان ما  Affiliation إلى االنتساب االنتماءيشير مفيوم "وفي االصطالح: 
وقد يكون  ،ن فيواويشعر باألم ،يكون الفرد معو منمدجًا فيو باعتباره عضو مقبواًل بو

عمى الوالء الذي يعبر االنسان عن  االنتماءوطن وينطوي  ،طبقة ،ىذا الكيان جماعة
 (ٕٚٙ ،ٜٕٓٓ ،)درويش مشاعره من خاللو تجاه الكيان الذي ينتمي إليو".

التي تشد اإلنسان  ،الذي يجسد خيوط الوالء ،ىو االنتساب االنتماء: ف أيضاً ويعر 
 ،.)عمارةاالنتماءويخمص لو الوالء و  ،يو فيرتبط وينجذب إليوالمنتسب إلى ما انتسب إل

 (ٛ ،مٜٜٚٔ
 : م(ٜٕٓٓ)درويش،  إلى مداخل متعددة االنتماءى في دراسة وقد تعددت الرؤ 

األساسية التي يشعر بيا اإلنسان أو حاجات األول: باعتباره حاجة من الالمدخل 
وعمى الرغم من ىذه في الحياة.شباع حاجة أساسية لو لكونو دافعًا يحرك اإلنسان إل

يستحيل منيا حياة اإلنسان االختالفات إال أنو في كل الحاالت تعني: أنو حاجو أساسية 
 .انتماءبال 

المدخل الثاني: أتى من عمماء االجتماع الذين درسوا الجماعات وتوصموا إلى أن 
 ًا من أعضائيا.لمجماعة بوصفو عضو  االنتماءالجماعة المتماسكة تقدم لمفرد الشعور ب
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المدخل الثالث: أتى من مدخل عمماء نفس المنظمات ومن مدخل السموك اإلنساني في 
 االنتماءويتضمن دراسة  ،لمعمل االنتماءالتنظيمي أو  االنتماءالمنظمات والذي قدم لنا مفيوم 

 لمنقابات والجماعات المينية. االنتماءاألسري و 
الديني  االنتماءالوطني و  االنتماءات مثل نتماءر لال أكب ل أشكاالالمدخل الرابع: وىو يمث

 االنتماءوتزيد الحاجة إلى  .يدلوجيات معينةأل االنتماءالقومي العربي و  االنتماءاإلسالمي و 
المدرسين  طبيعة عمميم تقديم المساعدة والدعم والمشورة القيمة مثل يلألفراد الذين تقتض

  .والممرضات والمستشارين
 .دراسةيذه الطمقًا لنم االنتماءالثالث والرابع لمفيوم  ويمثل المدخل

 تماسك وارتباط الجماعة ومدى قوة  لمجماعة: االنتماءأىم مميزات  من لمجماعة االنتماء
إلييا أو تركيا. ويظير تماسكيا في  االنتماءالجذب بين أفرادىا مما يدعو لالستمرار في 

 ضوء العناصر اآلتية: 
 ة.عتفالروح المعنوية المر  -
 لمجماعة. االنتماءالشعور ب -
 .عمى نشاط الجماعة اإلقبال -
 .الكفاءة االنتاجية لمجماعة -
 .بقاء الجماعة وانتظام نشاطيااالستعداد لمتضحية من أجل  -
 .واصر المحبة والصداقة بينيمانتشار أ -

المطموب منيم بكفاءة أوجو النشاط  عمىىي التي يقبل أعضائيا ماسكة المتفالجماعة 
 وسموكيم.ار يتضح في أدائيم واقتد

 
 الييا:  االنتماءالعوامل المؤثرة في تماسك الجماعات و 

 شباع رغبات الفرد واحتياجاتو.أن تكون الجماعة موضع إل -ٔ
 أن تساعد المنظمة الفرد عمى اشباع احتياجاتو خارج الجماعة ذاتيا. -ٕ

 االنتماءوعدم  االنتماء وقد استطاع عمماء االجتماع وضع عدد من االقتراحات في مجال
 وتقوم الباحثة بتصنيفيا وفق الجدول اآلتي:  (ٕ٘ٚ-ٖٕٚص ،مٜٕٓٓ ،لمجماعة. )درويش
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 عىذ عيماء االجرماع ىيجماعح ( اىعُامو اىمإثزج فٓ االورماء َعذً االورماء1جذَه )

 االورماءعُامو مإثزج فٓ عذً  االورماءعُامو مإثزج فٓ 

َماود ىذًٔ  ،اىجماعح ميما ارذفع مزمش اىفزد فٓ

اسداد  ،فزصح فٓ اىُصُه ىمزامش عيٕا فٓ اىجماعح

 جذب اىجماعح ىً.

 اورماءميما سادخ اىمُاقف األىٕمح ميما قو 

 اىفزد ىيجماعح.

ميما ساد ادراك اىفزد َشعُري تأوً مُضع ذقثو 

 اسداد جذب اىجماعح ىً. ،اىجماعح

قو  ،تزفض اىجماعح ىًميما شعز اىفزد 

 .اورماؤي

ذماسل اىجماعح ٔشداد تاسدٔاد درجح اىمشارمح 

 َاىرفاعو تٕه أعضائٍا.

 شعز اىفزد تعذً اىمساَاج فٓ ذقذٔز ميما

 اىفزد ىيجماعح. اورماءميما قو  ،اىمزامش

ميما اذضح ئدراك  ،ئن جذب اىجماعح ألفزادٌا ٔشداد

اىفزد ألٌذاف اىجماعح َاألساىٕة اىمسرخذمح 

َر اىذْ ٔقًُ تً َمُقفً ىرحقٕقٍا. َاذضح ىذًٔ اىذ

 فٓ اىجماعح.

ية مه اىفزد مسرُِ أعيّ مه ميما ط

اىفزد  اورماءميما قو  ،َئمناواذً مسرُاي

 ىيجماعح.

 المعمم لمينتو:  انتماء : الميني االنتماء 
 المعمم: انتماءم تعريفًا لمفيوم مما سبق يمكننا أن نقد

تجسده الجوارح عماًل  حماسةًا و نتساب المعمم لمينتو حبًا وفكرًا ومشاعر ووجدانا
  مخمصًا وسموكًا ممتزمًا ورغبة حقيقية في رفع كفاءة المينة وتحقيق أىدافيا.

نتماء الوظيفي فيو "الدرجة لال الوظيفي المعنى أو الجانب السمبي  االغترابويعتبر 
بعدم التي ال يتوافق فييا المعمم مع عممو، وعدم مشاركتو في ذلك العمل بنشاط، لشعوره 

وجود رابط يشده ويحفزه ليذا العمل، والنظر إلى أدائو بأنو غير ميم لقيمتو 
 ( ٕٓم، صٕٔٔٓالذاتية.")التاجوري، 

لموظيفة أو  االنتماءالوظيفي بأنو "شعور الفرد بالوحدة وعدم  االغترابكما يعرف  
 فالمعمم الذي ال يجد نفسو في (ٖٗٙم، صٕٓٔٓجماعة العمل". )الخضرا وآخرون، 

عممو وال يشعر باالنسجام والتأقمم مع بيئتو ومحيط عممو تختفي منو روح المبادرة 
نتاجيتو في العمل وبالتالي  كفايتووالشعور بالمسؤولية مما يؤثر عمى  اإليجابي  انتمائووا 

 لمينتو.
 :املعله ملَيتُ اىتناءتأثري مشتجدات العصز علٙ  احملْر الجاىٕ: 

                                أّاًل: باليشب٘ للنعله    

 من أىم مستجدات العصر المؤثرة عمى انتماء المعمم لمينتو:     
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واإلعالم  االتصالالتطور العممي والتكنولوجي اليائل وما ترتب عميو من ثورة في وسائل  -أ
وثورة  ،رامجيا لكل البشر دون أن تحدىا حدودبوانتشار المحطات الفضائية التي تبث 

. ىذا التطور المادي العظيم أصبح أحد اإلنترنتعمومات اليائمة التي تجسدىا شبكة الم
حيث يظير في كل يوم  (ٖٗ،مٕ٘ٔٓ ،ظواىر العصر الذي نعيشو ونتعايش معو. )سعيد

وميارات جديدة  ،عمى مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جديد
 .(ٕٕ٘ ،ىـٖٚٗٔ ،فييا بنجاح. )ابراىيملمتعامل معيا والتكيف واالستثمار 

 ,DiCerbo ،ٕٓٓٚ ،O'brien,  Aguinaga,  Hinesوترى بعض الدراسات )       
Hartshorne  ،ٕٓٔٔ ،Oppell, Aldridge ،ٕٓٔ٘ ،Kral, Volman, Uerz  ،

( أن أدوار المعمم والطالب ستتحول ٕٛٔٓ، العازمي، ٕٚٔٓ، الطوخي، وعبد الغني، ٕٛٔٓ
ا والتحول الرقمي المعاصر تحواًل يعكس طبيعة بيئات التعمم مالمحيا في عصر التكنولوجي

الجديدة، وكيفية التعامل معيا، وبناًء عمى التحول في نموذج التعميم االفتراضي يتوقع 
  التربويون تحواًل جـوىريًا في أدوار المعمم وانتمائو لمينتو. 

العالمية التي تؤثر  مستجدات العصر: والمقصود بيا مجموعة المستجدات والمتغيرات -ب
عمى المجتمع العالمي بصفة عامة وعمى المجتمع العربي بصفة خاصة، وكان ليا 
انعكاساتيا الواضحة عمى القيم المينية واألدوار المينية لممعممين عمى وجو الخصوص. 

مما يستوجب مواجيتيا باتخاذ األساليب والتدابير المناسبة (  ٕٖٖىـ، ٖٚٗٔ)ابراىيم، 
 (.ٕٛٔٓرشيدي، لذلك )ال

عل المعرفة من أىم ج ،حجم المعرفة اإلنسانية وتسارع إنتاجيا كمًا وكيفاً  إن تضاعف         
بحسب صبح مقياس تقدم األمم وأ ،مجتمعات من إحداث التقدمالو الموارد التي تمكن الييئات 
نتاجيا لممعرفة.  امتالكيا وا 

ات الالزمة التي تساعدىم عمى الوصول مما يستدعي إيجاد معممين مزودين بالميار         
لمتالميذ.  إيصالياوالقدرة عمى  ،قتيا وصالحيتياعرفة واالختيار منيا والتحقق من دلمم

( باإلضافة إلى أن ىذا التطور التكنولوجي انعكس عمى العممية ٕٙٚ ،ىـٖٚٗٔ ،)السكران
فقد أثرت  ،التعمم والتعميموتقنيات  االتصالمن حيث توظيف تكنولوجيا المعمومات و  ،التعميمية

لى إحداث  ،تكنولوجيا المعمومات والحاسب اآللي بشكل جذري عمى نظم التعميم وأساليبو وا 
طمب مساعدة الطالب عمى اكتساب تتغيرات جوىرية في متطمبات الموقف التعميمي. مما ت

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/875687051103000305
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/875687051103000305
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/875687051103000305
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/875687051103000305
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ات المطموبة ليذا وغيرىا من الميار  ،تعمم عن بعدوال ،والتعمم التعاوني ،ميارات التعمم الذاتي
 العصر.
فمم يعد  ،عمى المعمم دورًا غير الدور التقميدي الذي كان عميو باألمس يحتموىذا          

 (مٕٗٔٓ،)الكبيسي وآخرون مسيرًا وموجيًا ومرشدًا لطالبو. نما اصبحمجرد ناقل لممعرفة إ
ويختار من  ،الثمركما ينتقي أطايب  ،ينتقي ليم المناسب والمفيد من المعمومات والمعارف

الوسائل والطرق والمواقف التعميمية والمثيرات المتنوعة وغيرىا من الميارات التدريسية التي 
 ُتعد من متطمبات ونجاح العممية التربوية ليذا العصر.

ما تعممو في مجال تخصصو وسنوات د مقبواًل لمعمم اليوم أن يكتفي ببناًء عمى ما سبق لم يع
فالمعمم المطموب ىو ذلك المعمم القادر عمى  سنوات خبرتو.عمى كئ وال أن يت ،دراستو

 التعامل والتكيف مع طوفان المعمومات والمعارف مما يجعمو قادرًا عمى:
   دأ التعميم ببم آخًذاضفاء روح التجديد والحياة والعصرية لمينتو. التمكن من تخصصو وا

 مدى الحياة.
 مجتمعو من خالل تنميتو ووعيو بثقافة مجتمعو التمكن من دوره كناقل لمتراث الثقافي ل

 ،ىـٖٔٗٔ ،وعبدالجواد ،)الغامديومشكالتو وعالقاتو والعمل عمى تطويرىا وكيفية حميا.
حيث أن المعمم "يسيم في حركة التحول والتغير االجتماعي المرغوب في ( ٕٓٔ

متو تجاه أ مسؤلياتو. ومن أىم ي حل المشكالت التي تواجو مجتمعووف ،مجتمعو
وقادر عمى تحمل  ،ومجتمعو المساىمة في بناء جيل صالح مؤمن بقيم مجتمعو وأمتو

 (ٗٚ ،ىـٖٚٗٔ ،)الشقران الدينية والقومية والوطنية". مسؤلياتو
 بمسئوليات  ،باإلضافة إلى ميامو التربويةضطمع ي ،المعمم عضو في جماعة المدرسة

 تحمميا والقيام بيا عمى أكمل وجو. إدارية تتطمب منو األمانو واليقظة وسعة الصدر في
 طالبثاىًٔا: باليشب٘ لل

وتدفق إعالمي  ،وانفجار معرفي ،وتكنولوجي ،في ظل مستحدثات العصر من تقدم عممي     
تغيرًا جذريًا في  نتوقعا أن نميع والتقنية. اإلنترنتو  ،يصاحبيا ثورة عارمة في مجال االتصاالت

خاصة في المجال  ،ومنيا ماىو سمبي شديد الخطورةشتى المجاالت منيا ماىو إيجابي 
الثقافي والتربوي. وبما أن األبناء ىم ىدف الثقافة والتربية فيم أكثر فئات المجتمع تأثرًا 

 بمعطيات وانعكاسات ىذه المستجدات.
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االنعكاسات اإليجابية: مما يميز طالب ىذا العصر سيولة حصوليم عمى المعرفة من 
ساىمت  إذوبالتالي اكتسابيم الكثير من الخبرات والمعمومات والميارات.  ،مصادرىا المختمفة

 وبالتالي: متغيرات العصر التقنية والمعرفية تممك األبناء لمفاتيح المعرفة وأدوات التكنولوجيا.
والثقافي باالنفتاح عمى ثقافات جديدة. والتواصل مع العالم  ،رصيدىم المعرفي تنامي -أ

زادت  -.  بوالمحمية اإلقميميةاث العالمية و ومتابعة األحد ،ن مصادر متعددةومعرفة األخبار م
لمتقدمة مما يساعد عمى خبرتيم وتعرفيم عمى التطور التكنولوجي في الدول ا

. يم عمى النقد والتحميل واالختيارزادت القدرة لدي -جـ (ٖٖٓ ،هٖٕٗٔ ،)الدباسياالبتكار.
زادت معرفتيم  -. ىـوالحوار والتعبير عن الرأي بحريةاكتساب القدرة عمى النقاش الحر  -د

وغيرىا من المكتسبات اإليجابية التي تجعل الطالب  بحقوقيم خاصة وحقوق اإلنسان عامة.
 متطمباتاليوم ليسوا كطالب األمس مما يستدعي تعاماًل وسموكًا وآداء جديد يتمشى مع 

 واحتياجات طالب ىذا العصر.
 :االىعكاسات الشلبٔ٘

سائل اإلعالم والتقنيات لصالح و  ،التراجع الممموس لدور األسرة :لناحية االجتماعيةا - أ
والروح  ،بعض القيم الغريبة والغربية عمى سموك األبناء مثل الفردية الحديثة، حيث سيطرت

عطاءو  ،األنانية تراجع معدالت التفاعل األسري وميل  -بناء لمصالحيم وممذاتيم األولويةاأل ا 
عمى األبناء األب والكبار عمومًا في السيطرة تراجع سمطة -صحبة األجيزةمعزلة باألبناء ل

قصة  ،والسيما في المباس ،وتنميطيا ،واق الشبابإذتوحيد  -في اختيارىم لألصدقاءو 
فالصدق مسألة نسبية تحكميا  ،تراجع الكثير من القيم -األكل... الخ ،األغاني ،الشعر

لدى الشباب اضطراب المعتقدات الدينية  -الصداقة مثميا و  ،المصالح الشخصية والمادية
تنوعت  -واألحداث الجارية عن المجتمع المحمي وقضاياه االغتراب -وتراجع الوازع الديني

 عالم.وة وأكثر اتساعًا مع أفراد من الالمعارف وتعددت الصداقات إلى عالقات أكثر ق
اإلحساس بالدونية الثقافية والحضارية لدى تزايد مظاىر  من الناحية الثقافية والفكرية: -ب
ويق وفرض الثقافة الغربية األمريكية لتشكيل وعي تس -من الشباب لصالح الثقافة الغربيةفئة 

توجيو  -أنماط السموك.. الخ( ،رموز الفن ،الماركات التجارية ،ووجدان الشباب )األزياء
بعادىمالشباب لمجرد االستيالك  سيادة المغة اإلنجميزية  -ع واإلبتكارعن اإلنجاز واإلبدا وا 

 مع تراجع واضح الستخدام المغة العربية. ،واإلعتزاز بيا وتعميميا
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نمو روح االتكالية  -نزعة االستيالكية لدى فئة الشباب تزايد ال الناحية األقتصادية: -جـ
السريع عمى  انتشار قيم الربح -ي تقدم الخدمات لممنازل واألفرادمن خالل تزايد الشركات الت

 حساب قيم العمل واإلبداع واإلنتاج.
كظاىرة  ،عابرة لمحدود وتصاعد حدتياالناحية السياسية: تزايد المشكالت العالمية ال -د

تنامي دور المؤسسات غير الحكومية كمنظمات حقوق اإلنسان  -شكمة المخدراتاإلرىاب وم
مة الوطن من قموب بعض انحسار قي -... الخ عفوومنظمات ال ،ولجان حقوق المرأة

تصوير الحرية في عقول  -مكان يحقق ليم الرفاىية والثروة الشباب وأصبح الوطن ليم أي
 ،واألعراف ،حتى لو كانت ضد الدين ،الشباب عمى أنيا التصرف وفقًا لألىواء والنزوات

لشباب ر من السمطات الوطنية من وجدان واحترام ايكثتراجع ىيبة ال -ةوالتقاليد االجتماعي
محاولة نزع القيم الجيادية والنضالية من  - (رجل األمن ،المعمم ،المدير ،)سمطة الوزير
 (ٜ٘-٘ٛ ،مٕٙٓٓ ،وربطيا بالعنف واإلرىاب. )الزيود ،نفوس الشباب

 ومنيا:  المجال األخالقي -ىـ
 إنما حارموود اهلل عز وجل والتجرؤ عمى مفالتعدي عمى حد :قمة الخوف والميابة من اهلل -

قول المولى تبارك هلل عز وجل وعدم تقديره حق قدره يالخوف والميابة من امبعثو قمة 
المََّو َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُو َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت  ا َقَدُرواَومَ }وتعالى:
ا ُيْشرِ وَ  ُسْبَحاَنوُ  ۚ  ِبَيِميِنِو  فكمما ضعف الوازع الديني وخف (. ٚٙ)الزمر:  {ُكونَ َتَعاَلٰى َعمَّ

 و كمما زاد حظ النفس من ىواىا وشيوتيا فيمكت وأىمكت.وىج
ألن القمب الميت ال يحس بما يؤلم  ،وقمة الحياء من موت القمب :ضعف الحياء وانعدامو -

مم: "إن صمى اهلل عميو وس وال يؤثر فيو ما قد يعاب بو ويذم يقول ،من القبائح والنقائص
إن  (ٖٗٗرقم  ،ا لم تستح فاصنعت ما شئت". )البخاريإذمما أدرك الناس من كالم النبوة: 
ذو  ،وصورىا في المجتمع أكثر ،اآلثار الميمكة لقمة الحياء كثيرة ا كان الحياء ال يأتي إال ا 

 بخير فإن عدمو أو قمتو ال تأتي إال بشر.
فالكسول  ،دنو اليمة بالكسل وانتقاد الجدية وغالبًا ما يربط :الجدية وافتقادضعف اليمة   -

آمالو وطموحاتو ال  ،أو حتى فاتوال ييمو إن سبق الركب  ،ذو ىمة متدنية ونفس متراخية
لو يفقد  حماسةوفقدان اليدف أو ال عطل عقمو وتبمدت جوارحو. ،تتجاوز موطأ قدميو

إن تدني  ى األفضل.والوصول إل تقاناإلنسان الشعور بالمسؤولية الذي يدفعو إلى اإل 
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يوية ي أىدافيم ومطالبيم في الحياة سواء الدنندبيا ت يرتبطند الكثير من الشباب اليمم ع
خرة إلى اآللكل وجية ىو مولييا( فالسابق في الدنيا لمخيرات ىو السابق في أو األخروية )

 طائل ظمو ال قيمة لو واليشغل كثير من الشباب نجده في معوبنظرة سريعة لما  الجنات.
 .منو

ومن أبرزىا ما وصفو الرسول صمى اهلل عميو وسمم: " إن من  .العقوق بصوره المختمفة -
أكبر الكبائر أن يمعن الرجل والديو" قيل: يارسول اهلل وكيف يمعن الرجل والديو؟؟ قال" يسب 

 ،( )الخياطٖٜٚ٘رقم  ،الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمو فيسب أمو" )البخاري
 (.ٖٕٙ-ٖٕٔ ،مٕ٘ٔٓ

 :التصْر املكرتح: احملْر الجالح

المعمم  انتماءفي ضوء ما سبق يمكن وضع تصور مقترح ألىم الوسائل الكفيمة لتعزيز     
 لمينتو:

 أّاًل: فلشف٘ التصْر املكرتح: 

إن التحديات المعاصرة في ظل المتغيرات التكنولوجية والثقافية والمعرفية المتسارعة       -
حتياجاتو وتحقيق تطمعاتو بجيل قادر عمى تمبية ا تحدياتوي و العصر الحالتتطمب مواجية 

مع الحفاظ عمى شخصيتو وتوازنو، مما يستمزم وجود معمم لو مواصفات معينة، وقدرات 
وميارات خاصة تتناسب مع ىذا الدور، وتتحمل أعباء ىذه المسؤولية. "وال يستطيع 

جاح إال بقدر ما يكون عنده من عمم وفن المشتغل بيذه المينة أن يحرز فييا من الن
وموىبة وميارة. أي أنيا مينة تستند إلى رصيد معرفي متخصص تدعمو ممارسة عممية 

ا إذ( وىذا ال يكون إال ٓٗىـ، ٕٖٗٔواعية". )مكتب التربية العربي لدول الخميج، 
آدائيا وتحمل  إلىاستشعر المعمم قيمة مينتو وعظم مسؤوليتو وأمانة رسالتو مما يدفعو 

التربوية إذا لم يقم لذلك ال يمكن تغيير الممارسات  ،تبعاتيا بحب وصبر وتفان
الممارسون بتغيير طريقة تفكيرىم وانتمائيم لمينتيم ويستمزم ذلك تعديل سموك 
المعممين، والذي يعززه مجموعة من االفتراضات والمعتقدات المشتركة والنماذج الثقافية 

(ٕٓٔٚ ،Chafi & Elkhouzai .)  
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 ثاىًٔا: أٍداف التصْر املكرتح

 المعمم لمينتو في ضوء مستجدات العصر إلى:  انتماءييدف التصور المقترح لتعزيز       
 الة المعمم واألمانة المناط بيا.تعميق مفيوم رس .ٔ
 المعمم لمينتو. انتماءأىم الوسائل الكفيمة لتعزيز  إبراز .ٕ
 من خالليا تنفيذ التصور المقترح. التعرف عمى أىم اآلليات التي يتم .ٖ
 تحديد أىم معوقات تنفيذ التصور المقترح. .ٗ

  :نا ٓلٕك حكرتامل صْرتيفٔذ التآلٔات  ثالجًا:

ية العمل، ومنيا ما يتعمق ، ومنيا ما ىو خاص بجمنيا ما ىو خاص بالمعمم      
 بالمناىج، ومنيا ما يكون أثناء العمل )خالل مزاولة المينة(.

 ٍْ خاص باملعله مً حٔح: أّال: ما

 عدادِ ملَي٘ التدرٓصّإ ،قبْلُ -0

إن جمود وعدم قدرة البعض من المدرسين عمى العطاء قبل التميز في مينة 
التدريس يعود إلى عدم رغبة بعضيم في مينة التدريس أصاًل. ويرجع ىذا إلى أسباب 

ميات التربية في أن ك إذ ،أىميا "سيولة الدخول ليذه المينة وسيولة التخرج منيا
الغالب تحتضن الطالب الذين ال تقبميم الكميات األخرى فيصل إلييا من ىو غير مؤىل 

قدير المجتمع فال يمكن أن يبدع أو أن يتميز كي يحظى بت ،ليا وغير راغب فييا
ومن  ،أن فاقد الشيء ال يعطيو إذ ،النظام التعميميمى ا بعد عالة عفيصبح فيم ،واحترامو

وعميو ينبغي أال  (ٗٙٔ ،ىـٕ٘ٗٔ ،ي شيء ال يمكن أن يبدع فيو". )السنبللم يرغب ف
يتقدم ليذه المينة إال من ىو كفؤ ليا وجدير بيا ومحب ليا. وعمى كميات التربية 

فميس المعمم  ،والمعنيين بأمور التعميم إعادة النظر في سياسة القبول وآليات اإلختيار
شروطًا ومعايير  التي تتطمب كمياتيم ،الصيدلي بأقل أىمية من الطبيب أو الميندس أو

إال من ىو عمى استعداد لمياميا  -في الغالب-فال يتقدم ليا  عالية في القبول،
 وتبعاتيا.
عدم تقدير  -الطالب المتفوقين عمى ىذه المينة لعدة أسباب منيا: إقبالعدم  -

 -كانة بين المين األخرىىا األقل مواعتبار  ،التقدير الالئق بيا المجتمع ليذه المينة
ة بالوظائف األخرى تدني الرواتب بالمقارن -لمسؤوليات التي تثقل كاىل المعمماألعباء وا
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الجمود الذي يعتري العممية التعميمية. "ويمكن االستعانة ببعض مقاييس  -األقل مجيوداً 
لى أي مدى  تتوافر قيم اتجاىات الطالب نحو مينة التعميم لمعرفة اتجاىيم نحو المينة وا 

 (ٕٚٛ ،ىـٖٚٗٔ ،وذلك الختيار أفضل العناصر لمينة التعميم". )إبراىيم ،مينة التعميم لدييم
ويكون خالل فترة الدراسة في كميات  فضل العمم ومسؤولية مينة التعميم. هاستشعار  -ٕ

 التربية أو عن طريق دورات أو برامج يمتحق بيا المعممون يوضح فييا اآلتي:
o وأفضل  ،" إن العمم أشرف ما رغب فيو الراغبوبيان أىميتو: ،عممو وطالبوفضل العمم وم

وأنفع ما كسبو واقتناه الكاسب... فممعمم مقام عظيم في شريعتنا  ،ما طمب وجد فيو الطالب
فأىل العمم ىم ورثة األنبياء وفضل العالم عمى العابد كما بين السماء واألرض".  ،الغراء

من سمك طريقًا يبتغي فيو  الرسول صمى اهلل عميو وسمم: " ( يقولٓٙ ،مٕٔٓٓ ،)يعقوب
ن المالئكة لتضع أجنحتيا رضاًء لطالب العمم ،عممًا سمك اهلل ب طريقًا إلى الجنة ن  ،وا  وا 

العالم ليستغفر لو من في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العمم 
إن العمماء ورثة األنبياء لم يورثوا دينارًا وال  عمى العابد كفضل القمر عمى سائر الكواكب،

فمينة التعميم من  (ٕٕٛٙالترمذي، )درىمًا، إنما ورثوا العمم كمن أخذ بو أخذ بعمٍم وافر" 
أىم المين وأشرفيا وأعظميا، وارتباط وظيفة المعمم بيا ترفع قدره وأىميتو وتيمييا بقدر 

ْنُيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم  )ُىوَ  شرف ومكانة التعميم. قال اهلل تعالى: الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّيَن َرُسوال مِّ
ِبيٍن ( ن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُّ ) الجمعة  آَياِتِو َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

وال متعنتًا، ولكن بعثني ثني معنتًا "لم يبع وقد قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: ( ٕ:
وعن تعميمو صمى اهلل عميو وسمم يقول أحد طالبو من  (ٛٚٗٔمعممًا وميسراً" )مسمم،

الصحابة رضي اهلل عنيم : " بأبي ىو وأمي ما رأيت معمما قبمو وال بعده أحسن تعميما 
طالق اسم المعمم عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم، شرف عظيم  (ٖٚمنو" ) مسمم: وا 

 . (ٚٙ ،ٖٖٗٔممين )المترك، لممع
لى زوال تتنزل عميو المعنات والمرحوم من ذلك صنفان من  وكل من في الدنيا ىالك وا 
الناس: أىل العمم وطمبتو والعابدون الذاكرون اهلل كثيرًا، عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن 

اله، وعالٌم أو متعمم" أال إن الدنيا ممعونة ممعوٌن ما فييا إال ذكر اهلل وما وا "الرسول صمى :
وطمبة العمم ىم وصية رسول اهلل صمى اهلل  ( ٓٚ،ٚٙه،ٕٕٗٔ( )يعقوب،ٕٕٖ)الترمذي:
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 ا رأيتموىم فقولوا ليم: مرحباً إذعميو وسمم قال فييم " سيأتيكم أقوام يطمبون العمم ، ف
 (ٕٚٗ)ابن ماجة،  بوصية رسول اهلل، وأقنوىم . أي عمموىم.

شك أن ليا أثرًا في نفس كل مسمم يرجو رحمة ربو ويطمب  ىذه األحاديث واآليات ال
ن دخل ىذا المجال بدون قصد أو رغبة حقيقة فما  الجنة والنجاة من النار. والمعمم وا 
سبق من اآليات واألحاديث ال شك أن لو أثرًا إيجابيًا في نفس من يحمل شعار ىذه 

 المينة " مينة األنبياء والرسل ".
o وجو اهلل عز وجل، يبتغي  –في األصل –أن يطمب بيذا العمل  :اإلخالص وصدق النية

فيو األجر والثواب فال يكون عممو إال خالصًا هلل وحده ال لمصمحة دنيوية أو أطماع 
شخصية فتغمب ىذه عمى نيتو فيخيب مقصده ويفوت عمى نفسو خير الدنيا واآلخرة. قال 

( وليس في ىذا ٔالبخاري:يات " )سمم: " إنما األعمال بالنالرسول صمى اهلل عميو و 
تعارض بين ما يكسبو ماديا أو معنويا أو ما يسعى إليو من حظوظ الدنيا، فإن ىذا ال 

 ا صمحت النية وتصحح مسارىا.إذينافي الطموح وعمو اليمة 
o  االستقامة عمى شرع اهلل كما أمر اهلل في كل االحوال واألمور دون تطرف وغمو فيكون

( )  تَ رْ مِ ا أُ مَ كَ  مْ قِ تَ اسّ و وأحكامو داخل الفصل وخارجو. قال تعالى : ) فَ وسطيًا في تعامالت
 (ٕٔٔىود: 

o  الرقابة الذاتية: فالرقابة الخارجية ميما تعددت وتنوعت أساليبيا ال ترقى لمستوى رقابة
و عمى اطالعالمعمم لنفسو والنابعة من ضميره الحي واستشعاره لرقابة اهلل عز وجل و 

َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُمو ِمْنُو  ) ( قال تعالى:ٖٖٕهٖٚٗٔ)الشيري، نو.سرائره وبواط
بَِّك  إذِمن ُقْرآٍن َواَل َتْعَمُموَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَمْيُكْم ُشُيوًدا  ُتِفيُضوَن ِفيِو َوَما َيْعُزُب َعن رَّ

ْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي السَّ  ِبيٍن (ِمن مِّ  َماء َواَل َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال َأْكَبَر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
 .(ٓ٘كن تراه فإنو يراك" )البخاري،فإن لم ت اعبد اهلل كأنك تراه، ديث"وفي الح (ٔٙ)يونس:

o  عمى عمل عميو أن يؤديو عمى أكمل وجو ويعطيو  أؤتمناألمانة وتحمل المسؤولية: فمن
ينتقص من كفاءة الخدمة المقدمة أو يفشي أسرارىا أو يفرط في فال  حقو من الرعاية،

"من  :. قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسممستغالليا دون وجو حقواجباتيا أو ا
( فعمى ٖٜٕٗفما أخذ بعد ذلك فيو غمول")ابو داود،  استعممناه عمى عمل فرزقناه رزقًا،

َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا المََّو ) :المعمم أن يكون أمينًا في آداء عممو لقولو تعالى
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( مما يستدعي من المعمم إعداد ٕٚ()األنفال:َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَمُموَن 
نفسو وتطويرىا ليتمكن من العطاء بأمانة وكفاءة،وتحمل المسؤولية وتبعاتيا فيي أمانة 

يا يقول الرسول عميو الصالة والسالم "كمكم راع ومسؤؤل عن في عنقو كمفو اهلل ب
 (ٜٕٓٗرعيتو")البخاري،

o  احترام القوانين واألنظمة: فيتقيد بيا ويعتبرىا موجيات لسموكو مما يعزز األمن واالستقرار
ويضبط سموكيات األفراد،فيسود النظام مما يوفر فرصًا لألداء  ،واالنضباط في العمل

وأن يبتعد عن كل ما يثير الفتنة أو  (.ٕٖٔ،ٖٔٔ،ٕٚٗٔ ،)عقل المتميز في العمل
فيكون داعمًا لموحدة الوطنية،  ،الطائفية أو الفرقة بين الطالب أو زمالئو المعممين

 الحقة. المواطنةومرسخًا لمفاىيم 
 ّتتنجل يف: ثاىًٔا: ما ٍْ خاص جبَ٘ العنل

)اإلدراة  شرة وغير مباشرة بالمعمم مثلالقيادات التربوية المختمفة التي ليا عالقة مبا     
ومن الخصائص القيادية التي ينبغي توفرىا . المدارسمشرفين التربويين، مديري لا التعميمية،

 (ٜٕٗ-ٕٚٗ،هٖٚٗٔ)الشيري،. في ىذه القيادات التربوية كما وضحيا
 اعتناق التطوير والتغيير مع القدرة عمى مواجية مقاوميو. -ٔ
 جديد لممعممين.منح فرصة التجريب والت -ٕ
 والمرونة في التطبيق. حماسةالتفاؤل وال -ٖ
 ميارات التفويض ومنح الصالحيات، والقدرة عمى االتصال الفعال مع اآلخرين. إتقان -ٗ
وتذليل الصعوبات  تفيم حاجات المعممين واالقتناع بقدراتيم وتشجيعيم عمى تنميتيا، -٘

ستثارة دافعيتيم نحو تنمية وا ومكافأتيم عمى جيودىم المتميزة، التي قد تواجييم،
 مستديمة.

 توفير بيئة تنافسية تدفع نحو اإلنجاز. -ٙ
االعتماد عمى التقنيات المتطورة ووسائل االتصاالت الحديثة لتوفير قنوات االتصال  -ٚ

المباشر بين الكوادر التعميمية والتربوية مما يثمر عنو سرعة تدفق المعارف والخبرات 
 وسيولة تبادليا.
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القرارات  إذوتفويض الصالحيات لو التخ قدرًا من االستقاللية واإلدارة الذاتية،منح المعمم  -ٛ
المتصمة بتخطيط وتطبيق البرامج واألنشطة الداعمة لتنميتو وتطوير أداءه داخل وخارج 

 المدرسة.
( حصة في ٙٔخفض نصاب المعمم من عدد الحصص التدريسية بحيث ال يتجاوز ) -ٜ

 صص لممارسة أنشطة التعميم والتعمم.( حصص تخٗاألسبوع إلى جانب )
منح المعممين فرص كافية لممارسة أنشطتيم وبرامجيم التدريبية وتطبيق التدريس  -ٓٔ

قرارات أنشطتيم الصفية وغير  إذبالطرق الحديثة التي يرونيا مناسبة والحرية في اتخ
 الصفية؛ لما لذلك من دور في زيادة فاعميتيم في األداء.

عم استخدام وسائل التكنولوجيا في المدرسة وتمكن االتصال توفير بنى تحتية تد -ٔٔ
 عن بعد وتيسر استخدام التطبيقات التقنية عند ممارسة األنشطة والحمقات التطويرية.

 ّسائل تتعلل باملياٍج ثالجًا: 

 قبل التدرٓص:    

م المينية التطوير المستمر لممناىج التعميمية التي تقدم لمطالب)المعمم( والتي تدعم القي-ٔ 
لممعمم لمواكبة متغيرات العصر،مع توفير إمكانات تنفيذ ىذه المناىج من مواد تعميمية 

 ومصادر تعمم.
ضع مقرر دراسي يتناول"قيم وأخالقيات مينة التدريس"يتم تدريسو في السنة الرابعة و -ٕ

 لكميات التربية أو في مرحمة الدبموم التربوي.
التربوي المعد لتأىيل الطمبة  التربوية المَدرسة في الدبمومتفعيل دور المقررات الدراسية -ٖ

نخراط في مينة التدريس من خالل إضافة معمومات خاصة بأخالقيات العمل في لال 
باإلضافة إلى تدريسيم بعض  اإلسالم بشكل عام وأخالقيات مينة التدريس بشكل خاص،

 لعمل بعد التخرج مثل:القيم التنظمية الخاصة بالعمل وذلك لتطبيقيا عند تسمم ا
الرقابة الذاتية  واحترام الموائح والقوانين، تقدير الوقت، )االنضباط وااللتزام في العمل،

 .(معرفة حقوق وواجبات المينة وتجنب محظوراتيا عند أداء واجبات المينة،
ة قيام أعضاء ىيئة التدريس بمحاولة ربط األحداث الجارية عمى الساحة المحمية والعالمي-ٗ

ببعض موضوعات المقرر الدراسي في إطار قيمي معين يوجو سموك الطالب )المعممين( 
نحو مواجية سمبيات المستجدات والمتغيرات من خالل التسمح بالقيم األخالقية، والتحمي 
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 وحب المعرفة، والحرية المينية، وتقبل النقد، بقيم مينية أخرى قواميا )احترام اآلخر،
 .(ا من القيم بما يتناسب وطبيعة العصر ومتغيراتووالتنافسية....وغيرى

 (.ٜٖٓ-ٖٚٛ،ٖٚٗٔ)ابراىيم،
عمى االنخراط فييا سواء ما  )المعممين( بتشجيع الطالبباألنشطة الطالبية:  االىتمام-٘

يتعمق باألنشطة الخاصة بالطالب أو الخاصة بالجامعة كالمؤتمرات والندوات والممتقيات 
 قيات مينة التعميم، وغيرىا من موضوعات الساعة.التي تدور حول آداب وأخال

 ثياء التدرٓص )خالل مزاّل٘ املَي٘(:رابعًا: أ 

عقد دورات تدريبية مقننة ومدروسة بإشراف المختصين والخبراء المؤىمين سواء فيما -ٔ
يتعمق بالمادة الدراسية )العممية( أو بطرق التدريس واستخدام الوسائل والوسائط التعميمية 

أو فيما يختص بالشؤون اإلدارية والتنظيمية لمعمل أو التطويرية لشخصية المعمم  ناسبةالم
 وسموكو وتفاعمو داخل بيئة العمل.

ه ٕٚٗٔ/ٔ/ٛلذي تم اعتماده في المعممين عمى ميثاق أخالقيات مينة التعميم ا اطالع-ٕ
 ب.إذلف من  ثمانية مواد ميمة، ومراجعتو معيم بشكل دوري جويتأ
 .لمزاولة المينة واالستمرار فييا روط وتراخيصوضع ش-ٖ
ليشعر بقيمتيا وأىميتيا  ،أداء المعمم لقسم المينة أسوة بغيرىا من المين الميمة -ٗ

 فيحترميا ويمتزم بآدابيا ويراعي حقوقيا وواجباتيا. ،وخطورتيا
يم في وتس منح المعمم مزايا وحوافز تساعده عمى التغمب عمى صعوبات العمل ومشكالتو،-٘

ة، المعايط ) مما يكون سببًا في ارتفاع نوعية التعميم وجودتو. رفع الروح المعنوية لديو،
ٖٜٓ،ٕٓٓٚ) 

" إن كفاءة المعمم وفاعميتو في عممو تتناسب طرديًا مع نوعية ما توفره المينة من إشباع   
ىـ، ٜٖٗٔي، ". )األحمدالوظيفي الحاجاتو ودوافعو، وتوظيفو لقدراتو وما تحقق لو من الرض

م( أن ٖٕٔٓتشير دراسة )القحطاني،  إذوارتباطو بالعمل،  كفاءتو( مما يؤثر عمى دافعيتو و ٖ
من معوقات الرضى الوظيفي لدى المعمم ضعف العوامل المادية والمينية والمعنوية، ومن أىم 

 المزايا والحوافز التي ينبغي أن يتمتع بيا المعمم:
 لْظٔف٘: زتبط٘ بااملْافز احلزآا ّامل 
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  المكانة االجتماعية لممينة:ترتبط المزايا الوظيفية التي تقدميا الدولة ألي مينة ارتباطًا
وثيقًا بارتفاع مكانتيا وتقدير المجتمع ليا، فكمما زادت المزايا كمما كانت الوظيفة أكثر طمبًا 

من الدول كثير  كما ىو الحال في وجذبًا لمكثيرين وعمى األخص المتفوقين والمتميزيين
المتقدمة مثل: ألمانيا التي يعتبر التدريس فييا من المين ذات المكانة المرتفعة، يؤكد ذلك 
اختيارىم لمممتحقين ببرامج إعداد المعممين من بين فئة خريجي المدارس العميا المرتفعي 

بيمة ينظر إلى التدريس باعتباره مينة ن إذ. كذلك الحال لمتدريس بفنمندا التحصيل الدراسي
من المشتغمين بالطب يتمتع ممارسوىا بمكانة مرتفعة مماثمة لتمك التي يشغميا زمالئيم 

قتصاد باإلضافة لما يتمتعون بو من رواتب مجزية واستقرار ميني، أما والقانون واال
سنغافورة فتصنف عمى أنيا أفضل نظام عمى مستوى العالم في إعداد المعممين وتوظيفيم 

وبسبب اإلجراءات نفاق المالي المتزايد عمى جودة برامج إعداد المعممين ويعزى ذلك إلى اإل 
  ىـ( ٖٚٗٔالصارمة في اختيار المتقدمين لمينة التدريس. )بخاري، والغامدي، 

 احة قدر من الحرية المينية وذلك بإت القرارات المرتبطة بالعمل: إذالمشاركة في اتخ
في سير العمل،والمشاركة في وضع السياسات واألكاديمية لممعممين لمتعبير عن آرائيم 

كذلك حرية التعبير الميني القائمة  ووضع واختيار المناىج وتطويرىا، وتنفيذىا، التربوية،
وتقبل النقد الموجو من اآلخرين مما ينعكس عمى تطوير الذات  عمى احترام آراء اآلخرين،

التدريب أثناء - (ٕٜٖ،ٖٚٗٔبراىيم)ا المينية لممعمم، وبالتالي تطوير العممية التعميمية.
 بتعاث الخارجي،المكثفة، والبرامج النتخصصة، واالوذاك عن طريق الدورات  الخدمة: 
 وغيرىا...

وتشمل ما يحصل عميو الفرد من  مرتبطة بمحيط الوظيفة:الحوافز المزايا و ال
جازات ،وتأمينات ،امتيازات نتيجة مزاولتو لموظيفة من مرتبات  ،رقيةوفرص الت ،وا 

 ،والعجمي ،( ويؤكد )حسانٙٙ-٘ٙص ،مٕٜٛٔ ،)بدر وحوافز. ،وعالقات مع اآلخرين
( بأن الحوافز تعد من أىم الوسائل التي يمكن من خالليا التأثير في ٕٛ٘ص ،مٕٚٓٓ

 .من مستواىم ومن مستوى إنتاجيتيم بحيث ترفع ،معنويات العاممين وبشكل مباشر
فالبد من مراعاة مجموعة من الشروط.  ،فزوحتى يتحقق اليدف لوضع نظام لمحوا

 (:ٖٛص ،مٕٕٔٓ ،)عرفة
 جات المعممين من حيث الكم والكيفأن تتناسب الحوافز مع رغبات وحا. 
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 يوم ربط مف المعمم بالمؤسسة التي يعمل بيا ويتفاعل معيا عن طريق تعميق أن ُيربط
 .داء الجيدالحافز باأل

 واالجتماعية والنفسية والحضارية التي يمر بيا  قتصاديةأن تواكب الحوافز المتغيرات اال
 .العاممينالبمد والتي قد تؤثر عمى سموك 

 مين ولدى الجميع فكرة واضحة عنيمأن يتسم نظام الحوافز بالوضوح لجميع العام. 
  أن ترتبط الحوافز ارتباطًا وثيقًا بالجيود الذىنية والبدنية التي يبذليا الموظف في

 .داء واإلنتاجيةألق الحد األدنى لتحقي
 عمى أن يركز -وتغيرىا أن يتصف نظام الحوافز بالمرونة ومراعاتو لدوافع العاممين

 لدى المعمم . إشباع الدوافع األكثر إلحاًحا

 ،أن تظير وسائل اإلعالم والتواصل المختمفة الدور الحقيقي لممعمم :رابعًا: ّسائل اإلعالو
و وأىميتو في المجتمع. وعدم التركيز عمى سمبيات تتناسب مع مكانت ،وتقديمو بصورة الئقة

التركيز  -لتالي تعميميا عمى غالب المعممينوبا ،وأخطاء البعض وتيويميا والتركيز عمييا
رىاصاتيم في مجال التربية  ،عمى التراث التربوي اإلسالمي وعرض جيود عمماء المسممين وا 

 والتعميم.
األسرة إعادة  ايع شرائح المجتمع وعمى رأسيينبغي عمى جم خامشًا: اجملتنع )األسزٗ(
اآلداب اإلسالمية في خالل تبجيمو وذكر فضمو ومكانتو و من  ،الييبة واالحترام والوقار لممعمم

، عدم تشجيع األبناء عمى النيل من المعممين أو استنقاصيم بأي وسيمة كانت -التعامل معو
 ولو عمى سبيل المزاح.

 ْر املكرتح: رابعًا: معْقات تيفٔذ التص

واعتبارىا وظيفة وليست رسالة سامية من بعض المعممين النظرة المادية لمينة التدريس  -1
 ليا قدرىا وفضميا.

عباء ىذه المينة فييا باعتبارىا وظيفة آمنة ط واستمرار من ال يتحممون مشاق وأانخرا -2
 ليا مردودىا المادي فقط.

تعميم من خالل إدارة المدرسة أو فال تفعيل ميثاق أخالقيات مينة الإغإىمال أو  -3
 اإلشراف.
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 ارتباط الحوافز المادية بأكثر من جية إدارية وبموائح متعددة. -4
صعوبة بعض األنظمة الخاصة بالتدريب والتنمية المينية بفئة المعممين في المناطق  -5

 النائية.
سة اسناد مواد لممعمم في غير التخصص الذي عين عميو لسد عجز أو لحاجٍة في المدر  -6

، مما يعرقل حصول المعمم عمى الرخصة المينية الحقًا من الزمن( )والبقاء عمييا فترة
 في نفس مجال تخصص المعمم.

 :التْصٔات

االىتمام بتفعيل الميثاق األخالقي لممعمم من خالل ورش عمل ومحاضرات وأنشطة  -ٔ
 مناسبة في بداية كل عام دراسي.

لممعممين فال يقبل لممينة إال من ىو كفؤ ليا إعادة النظر في سياسة وآلية القبول  -ٕ
وغيرىا من شروط  واإلختبارات التحريرية،ويتحدد ذلك من خالل المقابالت الشخصية 

 القبول التي تسعى إلى الجودة.
الرضا الوظيفي من خالليا يتحقق التي و توفير البيئة الداعمة والمحفزة لممعمم  -ٖ

 مينتو ورسالتو.المعمم ل انتماءمما يزيد من  والميني،
تقديم خدمات ومزايا لممعمم من قروض اإلسكان وخصومات وتأمين طبي ونقل مدرسي  -ٗ

 وغيرىا من خدمات الدعم النفسي والعممي.
 تسييل حضور المعممين لمدورات وورش العمل والمؤتمرات العممية ذات الصمة. -٘
نيًا عن طريق تيسير الحصول عمى الدورات والبرامج اإلثرائية في إعداد المعمم مي -ٙ

 التعمم عن بعد.
توفير الدعم والتطوير لممعممين في المناطق النائية لتحسين أداء المعمم، وتحصيل  -ٚ

تكاليف السفر، برامج الطالب، من خالل خطة حوافز تشمل مساعدات سكنية، تغطية 
 (ٜٛٔه،ٜٖٗٔ)األحمدي،  تدريبية، مرونة في اإلجازات اإلضطرارية.

 .مينة أسوة بغيرىا من المين الميمةأداء المعمم لقسم ال  -ٛ
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 املزاجع:

م(. رؤى مستقبمية في تحديث منظومة التعميم. القاىرة: ٕٔٓٓابراىيم، مجدي عزيز ) -
 مكتبة األنجمو المصرية.

ه، ربيع الثاني(. منظومة مقترحة لمقيم المينية ٖٚٗٔابراىيم، ىناء شحات السيد ) -
. المؤتمر الخامس إلعداد المعمم، جامعة أم القرى الالزمة لمعممي مرحمة التعميم األساسي

 بمكة المكرمة.
 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي. ٗٔابن منظور، د.ت، لسان العرب. ج  -
القاىرة: مجموعة النيل ، قواعد و مراحل البحث العممي (:ٕٗٓٓ، مدحت )أبو النصر -

 .العربية
ات األولوية في مجال تدريب . "تحديد الحاجات ذ(مٕٗٔٓ) أبو منجل، ماجدة عمي -

المعممين أثناء الخدمة لرفع كفاياتيم: دراسة ميدانية مطبقة عمى عينة من المعممين في 
جامعة  ، كمية اآلداب،مجمة العموم االجتماعية ".بعض المدارس الثانوية بمدينة طرابمس

 . ٖٗٔ - ٜٓٔ (،ٙ، )طرابمس 
مكانية ىـ(. حوافز المعٜٖٗٔاألحمدي، وفاء عيد عابد ) - مم في بعض دول العالم وا 

االستفادة منيا في المممكة العربية السعودية )رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية 
 التربية: جامعة جدة.

درجة ممارسة مديري المدارس م(. ٕٔٔٓ، أيمن أحمد؛ كمال، نداء مصطفى )العمري -
معممي مدارس المعممين من التنظيمي ًجية نظر بوالء لتمكين المعممين ًعالقتو 

 (.ٕ(، ممحق)ٖٛدراسات العموم التربوية، المجمد)محافظة العاصمة. 
ىـ(. تطوير برامج ٖٚٗٔبخاري، سمطان بن سعيد مقصود؛ والغامدي، عبداهلل بن محمد ) -

إعداد المعمم في المممكة العربية السعودية. المؤتمر الخامس إلعداد المعمم المحور األول، 
 جامعة أم القرى.

م(. الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس العاممين بكمية التجارة ٖٜٛٔامد أحمد )بدر، ح -
 (.ٖواالقتصاد والعموم السياسية بجامعة الكويت، مجمة العموم اإلجتماعية، العدد)
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م(. االغتراب الوظيفي لمعممي مدارس التعميم ٕٔٔٓالتاجوري، حنان فرج عمر عمي ) -
ض المتغيرات. )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة األساسي بمدينة بنغازي في ضوء بع

 قاريونس، ليبيا.
م(. اإلدارة التربوية. عمان: دار المناىج لمنشر ٕٚٓٓحسان، حسن؛ والعجمي، محمد ) -

 والتوزيع.
م(. السموك التنظيمي. )د.ط(، القاىرة: الشركة العربية ٕٓٔٓالخضرا، بشير؛ وآخرون )  -

 لتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.المتحدة لمتسويق والتوريدات با
م، ابريل(. دور التربية اإلسالمية في مواجية التحديات ٕ٘ٔٓالخياط، عالية محمد ) -

المعاصرة عمى منظومة القيم األخالقية لدى الشباب دراسة تحميمية. مجمة كمية التربية، 
 .ٕ، جٕٓٔ، العدد ٕٙجامعة بنيا، المجمد

 ، الرياض: مطبعة سفير.ٔ. العولمة والتربية. ط ه(ٖٕٗٔالدباسي، صالح بن مبارك ) -
م(. العولمة والمواطنة واالنتماء الوطني. القاىرة: عالم ٜٕٓٓمحمد أحمد ) درويش، -

 الكتب.
(. "درجة امتالك معممي االجتماعيات في دولة مٕٛٔٓالرشيدي، محمد ظاىر سعد ) -

سالة ماجستير. جامعة آل الكويت لممفاىيم التربوية المعاصرة في ضوء بعض المتغيرات" ر 
 .ٕٛٔٓالبيت، المفرق، 

م(. الشباب والقيم في عالم متغير. عمان: دار الشروق لمنشر ٕٙٓٓالزيود، ماجد ) -
 والتوزيع.

 م(. الصراع القيمي وأثره في التربية. األردن: عالم الكتب الحديث.ٕ٘ٔٓسعيد، سعاد جبر) -
مقترحة لتطوير برنامج الدبموم العام في  ىـ(. استراتيجيةٖٚٗٔالسكران، عبد اهلل بن فالح ) -

 التربية بجامعة اإلمام.
ه، ربيع الثاني(. مستوى االحتياجات التدريبية ٖٚٗٔالشقران، رامي ابراىيم عبد الرحمن ) -

التنظيمية لمعممي مدارس التعميم الثانوي بمدينة مكة المكرمة. المؤتمر الخامس إلعداد 
 كرمة.المعمم، جامعة أم القرى بمكة الم

ه، ربيع الثاني(. المعايير الالزمة لمتعميم في ضوء ٖٚٗٔالشيري، عزة عابر محمد ) -
 التنمية المينية. مؤتمر المعمم الخامس: جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
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. "تنمية بعض كفاءات التدريس لدى معممي المغة (مٕٛٔٓ) صالح، ىبة قناوي إبراىيم -
 ، كمية التربية،مجمة كمية التربية في العموم التربوية ".األلمانية في ضوء معايير الجودة

 . ٕٜ - ٕٗ (،ٕٗ)ٕ، جامعة عين شمس
(. تنمية الثقافة التربوية لممعمم مٕٚٔٓالطوخي، ىيثم محمد و عبد الغني، نسرين محمد ) -

 .ٜٙٔ-ٔ٘ٔ(، ٖ)ٖلمواجية تحوالت القرن الحادي والعشرين، مجمة العموم التربوية، 
(. "درجة امتالك معممي االجتماعيات في المرحمة مٕٛٔٓ فالح حمد )العازمي، عبداهلل -

الثانوية في دولة الكويت لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" رسالة ماجستير. جامعة آل 
 البيت، المفرق. 

(. الوضعية المينية لممعمم في ضوء تدابير اإلصالح التربوي، مٕٙٔٓعبد النبي، فاتحي ) -
 ية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة.رسالة دكتوراه، كم

م(. اتجاىات حديثة في إدارة التغيير. عمان: دار الراية لمنشر ٕٕٔٓعرفة، سيد سالم ) -
 والتوزيع.

ه(. القيم المينية. الرياض: مكتبة التربية العربي لدول ٕٚٗٔعقل، محمود عطا حسين ) -
 الخميج .

 النتماء الثقافي. القاىرة: دار نيضة مصر.م(. اٜٜٚٔعمايرة، محمد ) -
ه(. تطور نظام التعميم ٖٔٗٔالغامدي، حمدان بن أحمد؛ وعبد الجواد، نور الدين محمد ) -

 ، الرياض: مكتبة الرشد.ٖفي المممكة العربية السعودية. ط
ه، ذو القعدة(. تفعيل األنشطة الطالبية لتعزيز ٖٗٗٔالقويفمي، لؤلؤة بنت عبد الكريم ) -

وحدة الوطنية ووقاية الشباب من التطرف واإلنحراف. بحث مقدم لمؤتمر الوحدة الوطنية ال
 ثوابت وقيم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. 

م(. ٕٗٔٓالكبيسي، عبد الواحد؛ والكبيسي، راضي محمد؛ والفالحي، حسن محمود ) -
، عمان: مكتبة المجتمع ٔي. طأخالقيات ومتطمبات التأىيل التربوي لألستاذ الجامع

 العربي.
ه(. دور المعممين في تقدم العالم اإلسالمي وتخمفو. ٖٖٗٔالمترك، محمد بن عبد اهلل ) -

 الرياض: دار العاصمة.
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(. "تقويم أداء األكاديمية المينية لممعممين في ضوء مٕٗٔٓ) مرعي، معوض حسن إبراىيم -
ات في التعميم الجامعي: جامعة عين شمس دراس ".أىدافيا واستراتيجية مقترحة لتطويرىا

 . ٖٗ٘ - ٔٚٗ (،ٕٛ، )مركز تطوير التعميم الجامعي -كمية التربية  -
م(. اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري ٕٚٓٓالمعايطة، عبد العزيز عبد اهلل ) -

 المعاصر. عمان: دار الحامد.
ميني لممعمم االطار النظري. ىـ(. التكوين الٕٖٗٔمكتب التربية العربي لدول الخميج ) -

 الرياض.
، ٕم(. قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة. طٕٛٓٓنصار، سامي محمد ) -

 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.
. "أسباب ضعف الوازع الديني وغياب التفاعل (مٕٛٔٓ) ىارون، محمد جبريل فضل -

مجمة كمية  ".ي بوالية الخرطوم السودانالتربوي لممعممين بمؤسسات التعميم قبل الجامع
 . ٙٙٙ - ٜٕٙ  (،ٖٗ)ٕ كمية التربية -التربية: جامعة أسيوط 

 م(. منطمقات طالب العمم. القاىرة: دار التقوى.ٕٔٓٓيعقوب، محمد حسين ) -
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