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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ
ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص

مدمج ( )CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني وجهة العمل والعنوان (باللغتني العربية واإلنكليزية)
ورقم اهلاتف والربيد األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم
الباحث أو الباحثني يف صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعبرّ بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:

املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق،
كربالء املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا

علينا ،والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

بني يدي القارئ الكريم عدد جديد من جملة العميد ،حيث

جيد فيه جمموعة من االبحاث التي تشكل رؤى ثقافية متنوعة ذات

مناح علمية متعدد ومهمة ،أوهلا ملف العدد الذي اعتادت العميد
عىل توحيده حتت عنوان واحد مع تنوع البحوث التي فيه ،فكان

عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية( -ليس ثمة

ظالم يف فجر احلسني )والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام
ٌ
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية ،-واسرتاتيجيات التداولية

-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد ،و تضاد الرسب

والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم
بن عقيل والعامل املمحو ،حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني
اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية

واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة

لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا

ثقافيا كبريا ،فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن
النمطية والوصفية املعتادة ،بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت
فيها ،والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم ،فعىل الرغم من أن

عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية
كبحث أ .د .عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول

فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره
السيايس ،وبحث د .صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني
املتنبي والرشيف الريض ،ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور

عدي فاضل ،املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية االرس
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة ،حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية

مهمة ينتقل فيها الباحثان من التنظري اىل التطبيق العميل للمفاهيم

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د .أمحد عيل

املعنون نظرية العالمة وصريورهتا عند بريس ،فإن القارئ هلا جيد
القارئ أن ثمة رؤية معرفية جتمع بينها ،أما الدكتور حممد صالح

الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب

العاملية الثانية وما بعدها حتى عام 1949م ،فبحث االثر السيايس

للسياسة اخلارجية الربيطانية عىل سوريا ،حيث عمد الباحث فيه
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى

البحث منحا حتليليا حلقبة تارخيية مهمة من حقب التاريخ العريب

السوري عىل وجه التحديد .ويبحث الدكتور نوري الساعدي يف
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص ،حتوالت املفهوم البنيوي

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر

العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متدّ القارئ هلا

بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا .ويف هذا

الصدد ،جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي
بني التأصيل االسالمي وحداثة التكنلوجيا نظام اجلودة يف التعليم
العايل انموذجا ،وبحث الدكتور ستار عبد احلسن حول اشكالية

ترمجة املصطلح القرآين يف ترمجات معاين القرآن اىل اللغة العربية،

فضال عن بحث د .حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء

اللغة.

ويف ختام هذا التقديم البدّ لنا أن ندعو الكتاب والباحثني يف

جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا

تصورات مستقبلية للعلوم االنسانية عىل خمتلف تنوعاهتا وأشكاهلا

لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا
كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .
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من البحوث املشاركة يف

مؤمتر العميد العلمي العاملي الثاين
املنعقد حتث شعار

نلتقي يف رحاب العميد لنرتقي

م2014  ترشين األول11-9 للمدة من
برعاية العتبة العباسية املقدسة

A research paper taken from
Al-Ameed Journal Second Global Academic
Conference under
the Auspices of General Secretariat
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ملخص البحث
لقد أخذ مفهوم اجلودة معان عديدة شأنه يف ذلك شأن الكثري من املفاهيم

املعارصة التي أتفق فيها املختصون واختلفوا ،وفيام خيص مفهوم اجلودة فأنه يعدّ

من املفاهيم التي تستند اىل جمموعة من األفكار واملبادئ التي يمكن ألية مؤسسة

أن تطبقها لتحقيق أفضل أداء ممكن وحتسني اإلنتاجية ،وزيادة األرباح ،وحتسني

السمعة يف السوق املحيل واخلارجي.

وقد جاء البحث للحديث عن مفهوم اجلودة واملفاهيم االخرى املقاربة له مثل

مفهوم االتقان ،واالحسان ،ومن ثم احلديث عن مفهوم جودة التعليم يف التصور
االسالمي ،وحمفزات جودة التعليم يف التصور االسالمي ،وخلص البحث اىل
نتائج منها :تعزيز القيم اإلسالمية  ،املحفزة عىل جتويد العمل ،و تعزيز االنتامء إىل
املؤسسات التعليمية والوالء الصادق ملهنة التعليم ،و تدريب القيادات التعليمية يف
كل املواقع عىل مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وأساليب تطبيقها وتشكيل فرق لضبط
اجلودة يف املدارس واملعاهد واجلامعات.
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. . . Abstract . . .
The concept of quality systems ramifies into various shades as many
a contemporary one does; to which specialists reach consensus and discordance. However it is regarded as a concept that depends upon certain
constellation of ideas and principles an organization could apply to have
the best performance, improve productivity, increase profits and have repute in interior and exterior markets. The present paper tackles the concepts of quality in comparison with other concepts; accomplishment and
dexterity, and focuses upon the concept in light of Islamic lens.
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 ...توطئة ...
أشارت نتائج العديد من الدراسات امليدانية -التي أجريت يف بالد العرب

واملسلمني و دول العامل الثالث– إىل تدنيّ نوعية التعليم ونمطيته ،ومن أبرز مظاهر

ذلك ،ضعف القدرات التي يبنيها التعلم يف عقل الطالب وشخصيته( ،)1و مما دفع

الدول النامية ودول العامل الثالث لالهتامم بتحسني نوعية التعليم ،الشعور بعدم
فعالية النمط التعليمي السائد فيها ،مما أدى إىل ختلفها عن ركب التقدم واملدنية،
وإخفاقها يف حتقيق التنمية املنشودة ،يف حني تتسابق الدول املتقدمة إىل حتسني

التعليم سعي ًا لتحقيق التفوق وبلوغ الصدارة بني األمم( ،)2وصحب ذلك جهود

عاملية واسعة إلصالح التعليم وتنادت الدعوات من خمتلف الدول إلصالح النظم

التعليمية ،وإذ تستند العملية إىل تقويم يكشف عن عنارص القوة والضعف يف النظم

املطبقة(.)3

وعىل الرغم من اجلهود املضنية التي ُتبذل حتت عنوان (حتسني العملية التعليمية

وحتقيق اجلودة فيها) ،إال أن التقدم يف هذا املجال مل يزل بطيئ ًا يف مراحل التعليم
مجيعها ،والحظ الباحث أن موضوع اجلودة من ناحية تنظريية ،مل ينضج بعد ومل

تكتمل حلقاته ،فكان ذلك دافع ًا وحمفز ًا لدراسة هذا املوضوع .عىل الرغم من ان
النظام التعليمي احد االنظمة الثقافية االجتامعية الفكرية املهمة التي ينبغي االهتامم
هبا ورصد االمكانيات املادية واملعنوية هلا(.)4

لقد أخذ مفهوم اجلودة معان عديدة شأنه يف ذلك شأن الكثري من املفاهيم

املعارصة التي أتفق فيها املختصون واختلفوا ،وفيام خيص مفهوم اجلودة فإنّه يعدّ
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من املفاهيم التي تستند اىل جمموعة من األفكار واملبادئ التي يمكن ألية مؤسسة

أن تطبقها لتحقيق أفضل أداء ممكن وحتسني اإلنتاجية ،وزيادة األرباح ،وحتسني

السمعة يف السوق املحيل واخلارجي .ويف ظل االرتفاع الكبري يف عدد املؤسسات
عىل اختالف جماالهتا ونشاطاهتا أصبح لزام ًا عليها العمل عىل استكامل مقومات

نظام اجلودة لكي حتظى بالقبول العاملي بحسب معايري اجلودة املتفق عليها دولي ًا.

وقد تغيـر مفهوم اجلودة بعد تطـور علم اإلدارة وأصبحت له أبعاد جديدة ومتشعبة.

وذكرت اجلودة يف قاموس وبسرت  Webster’s new word dictionaryعىل إهنا صفه

أو درجة تفوق يمتلكها يشء ما ،كام تعني درجة االمتياز لنوعية معينة من اخلدمة
أو املنتج(.)5

وأشار أدوار وسالز اىل تعريفات عدّ ة للجودة بمفهومها املطلق الذي يقصد

ٍ
كهدف للمنتج أو اخلدمة
منه االمتياز ،أما من حيث مفهومها النسبي فال ينظر هلا
وانام كيشء ما ينسب إليها ،ويمكن احلكم عىل اجلودة عندما تكون اخلدمة مطابقة

يقوم هبا أصحاب املؤسسات
للمواصفات اجليدة وال بد هلا من وجود معايري ّ

عملهم(.)6

وعرفت بأهنا يشء ما يقرتب من الكامل( ،)7وأهنا هدف ديناميكي ومتحرك

يوجب حتسني السلع واخلدمات عىل مر الوقت كلام تقدم املنافسون ،و ما كان منتج ًا

بجودة البارحة ال يكون كذلك غد ًا(.)8

إن اجلودة ليست كالم ًا يقال بل هي ما نفعله ،وان العنرص الرئيس يف تعريفها

يكمن يف خدمة املستفيدين ،فاجلودة ال تشتق من حجم املنح ،وامليزانيات ،وعدد
املجلدات يف املكتبة ،وروعة األبنية واملرافق فحسب ،بل االهتامم بخدمة حاجات
املستفيدين داخلي ًا وخارجي ًا.
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وهناك من ميز بني مخسة أنواع من اجلودة ،هي اجلودة كيشء نادر وكإتقان،

وكمالئمة للفرص ،وكقيمة مادية ،وكتحويل ،وان الناس ليسوا منتجات أو عمالء

وإنام هم مشاركون.

ّ
إن اجلودة تعرب عن هوية بلد أو حضارة من خالل السلع واخلدمات املقدمة اىل

األسواق املحلية واإلقليمية والدولية ،إذ إهنا تعرب عن مدى التزام املنظامت باجلودة،
لتعكس وتكون مرآة عن صورة النظام االجتامعية واألخالقية الذي يسود املجتمع

ونوعية حياة العمل يف املنظمة .واكثر ما تؤكده اجلودة الشاملة حتسني الروح املعنوية
بني العاملني ،وتنمية روح الفريق(.)9

إن اجلودة تعني تلك املزايا التي يفرتض املستهلك أو املشرتي توافرها يف املنتج

أو السلعة ،ومن الطبيعي أن تكون تلك املزايا هي املواصفات التي جتتذب املشرتين

إىل السلعة أو اخلدمة وتضاعف من رغبتهم فيها ،واقتنائها واإلفادة منها أو االستمتاع
هبا .وكنتيجة حتمية ،فان هذا األمر يتطلب من اإلدارات املتخصصة بإنتاج السلع
واخلدمات ،التقيد وااللتزام بتلك املزايا واملواصفات من طريق توظيف العنارص

البرشية املؤهلة وتشغيلها ،ومن أصحاب الكفايات والقدرات اإلدارية والفنية ،إن

ذلك األمر أصبح يتطلب التعاون البناء بني خمتلف إدارات املنظمة ،ذات الصلة
بعمليات الرشاء والتخزين واإلنتاج والتسويق والتحويل واألفراد والنقل وغريها

من باقي األنشطة ،إذ أصبحت مجيعها معنية باجلودة.

جودة التعليم يف اإلسالم

حث القرآن الكريم عىل تلقي العلم املقرتن باإليامن ﴿ َي ْر َف ِع هَّ ُ
ّ
ين آ َمنُوا
الل ا َّل ِذ َ
ِم ُ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍ
ات﴾( .)10وجاء يف احلديث الرشيف ((طلب العلم
نك ْم َوا َّل ِذ َ
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فريضة عىل كل مسلم))( .)11وألن طلب العلم فريضة فهو عبادة ،ذلك أن حقائق

العلم ،هي آيات اهلل والتأ ّمل يف آيات اهلل واالنتفاع هبا يف عامرة األرض ،وظيفة
اإلنسان والغاية من خلقه.

()12

وبنا ًء عليه كان التعليم حق ًا لكل مسلم بمعنى «إلزام فريق من املسلمني

املتعلمني ،بتعليم غريهم ممن ال يعلمون ،ال عىل أساس أن ذلك م ّنة يمنون هبا

عليهم ،ولكن عىل أساس أن ذلك حق هلم» )13(.ويقصد بالتعليم عملية إكساب
مهارات عقلية أو يدوية أو بدنية(.)14

ويستخدم مصطلح التعليم للداللة عىل تنمية اجلانب املعريف املتمثل يف طلب

العلم ،والتعليم عبارة عن «عملية توفري الرشوط املادية والنفسية التي تساعد

املتعلم عىل التفاعل النشط مع عنارص املوقف التعليمي واكتساب اخلربات

واملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم التي حيتاجها املتعلم وذلك بأبسط الطرق
املمكنة»( ،)15وقد استخدم هذا املصطلح من علامء املسلمني قدي ًام ،العامل برهان

الدين الزرنوجي املتوىف سنة  #620يف كتابه (القيم وتعليم املتعلم يف طريق التعلم)،

وشيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري الشافعي املتوىف سنة  #926يف رسالته

(اللؤلؤ املنظوم يف روم التعلم والتعليم).

وعدّ أبو حامد الغزايل املتوىف « #1059صناعة التعليم هي أرشف الصناعات

التي يستطيع اإلنسان أن حيرتفها»( .)16وأخرب املوىل سبحانه وتعاىل عن م ّنته ونعمته
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث فيِ ُ
العظيمة بأن بعث نبيه حممد ًا  رسو ً
األ ِّم ِّي َ
ني َر ُسو ًال
ال ومعل ًام ُ
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِن َكا ُنوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي
ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني﴾(.)17
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مفهوم اجلودة

اإلسالم عقيدة ورشيعة وأخالق ًا وفلسف ًة للكون واإلنسان واحلياة هو كامل
ات َو َ
السماَ َو ِ
األ ْر ِ
ض
اجلودة واإلبداع ،ذلك أن اإلسالم دين اهلل جلت حكمته ﴿ َب ِد ُ
يع َّ
َوإِ َذا َق ىَض َأ ْمر ًا َفإِ َّنماَ َي ُق ُ
ول َل ُه ُكن َف َي ُكونُ ﴾(.)18

ٌ
حارض يف كل تعاليم اإلسالم بكل مضامينه وهو يمثل قيمة
إن مفهوم اجلودة

إسالمية وقد حث القرآن الكريم عىل اجلودة الشاملة يف كل األعامل التي يفرتض أن
س ا ْلبرِ َّ َأن ُت َو ُّلو ْا ُو ُجوهَ ُك ْم
يقوم هبا اإلنسان ويفهم ذلك من خالل قوله عز وجل ﴿ َّل ْي َ
ـك َّن ا ْلبرِ َّ َم ْن آ َم َن بِ هّ
اللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
ب َو َل ِ
اآلخ ِر َوالمْ َآلئِ َك ِة َوا ْل ِكت ِ
ِق َب َل المْ َشرْ ِ ِق َوالمْ َغْ ِر ِ
َاب

ني َوآ َتى المْ َ َ
ال َعلىَ ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َوالمْ َ َس ِ
السآئِ ِل َ
اك َ
َوال َّنبِ ِّي َ
ني
السبِيلِ َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
الر َق ِ
ين فيِ
الصال َة َوآ َتى َّ
الصابِ ِر َ
الز َكا َة َوالمْ ُو ُفونَ بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َعاهَ دُ و ْا َو َّ
اب َو َأ َقا َم َّ
َوفيِ ِّ
ين َص َد ُقوا َو ُأ َ
س ُأ َ
ني ا ْل َب ْأ ِ
والضاء َو ِح َ
ا ْل َب ْأ َساء رَّ َّ
ولـئِ َك ُه ُم المْ ُ َّت ُقونَ ﴾(.)19
ولـئِ َك ا َّل ِذ َ
وقد ارتبط مصطلح اجلودة يف اإلسالم بمفردات ومفاهيم أخرى ذات عالقة،

يتعرض هلا الباحث من باب االستجالء والتوضيح واملقارنة ،ولعل من أبرز هذه

املصطلحات اإلحسان واإلتقان ،فاجلودة يف اللغة أصلها االشتقاقي (ج و د) وهو

()20
جوده أي صار جيد ًا
أصل يدل عىل التسمح باليشء وكثرة العطاء  .وجاد اليشء ّ

وأجاد :أتى باجليد من القول والفعل ،ويقال :أجاد فالن يف عمله وأجود وجاد

عمله )21(.وأجاد اليشء َجوده جتويد ًا واستجاده عدّ ه جيد ًا ومجع اجلود جياد.

()22

واجليد ضد الرديء ورجل جميد :أي جييد كثري ًا.

()23

وجاء يف حمكم التنزيل﴿ :إِ ْذ ُع ِر َ
ض َع َل ْي ِه بِا ْل َع يِ ِّ
َات الجْ ِ َي ُاد﴾( )24واجلياد
الص ِافن ُ
ش َّ

يف اآلية السابقة بمعنى اجليدة يف اجلري والرسيعة يف االنقياد وكثرية العطاء والرائعة

يف اجلامل( .)25وجاد الفرس :أي صار رائع ًا جيود جود ًة.

()26
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ومن خالل العرض السابق ملعاين اجلودة من ناحية لغوية يتضح أهنا تتضمن

األداء اجليد والعطاء الواسع املستمر الذي يتصف بالروعة واجلامل.

مفهوم اإلحسان
وردت مشتقاته يف القرآن الكريم مرات كثرية ،تارة بصيغة املصدر وتارة بصيغ
﴿و َأ ْح ِسن َُو ْا إِنَّ هّ َ
الل
الفاعل ومل ترد بصيغة األمر إال مرة واحدة خماطب ًا فيها اجلامعة َ
حُ ِ
ي ُّب المْ ُ ْح ِسنِ َ
ني﴾( .)27واإلحسان يف اللغة من أحسن فعل ما هو حسن وأحسن

اليشء أجاد صنعه( .)28واإلحسان بمعنى النصح يف العبادة وبذل اجلهد يف حتسينها
وإمتامها وإكامهلا( .)29وعرف اإلحسان بأنه «إحكام العمل وإتقانه ومقابلة اخلري
بأكثر منه والرش بأقل منه»( .)30فاإلحسان يف العمل ذو شقني ،األول استعامل أقىص

درجات املهارة واإلتقان فيه وأما الشق الثاين فهو التوجه بالعمل هلل عز وجل(.)31

وباإلمجال فإن اإلحسان يتضمن معنى التامم واإلكامل وفعل اليشء اجليد وإتقان

العمل وإخالصه هلل عز وجل ،وبذلك تكون اجلودة مظهر ًا من مظاهر اإلحسان

وثمرة من ثامره.

مفهوم اإلتقان
اإلتقان يف اللغة من أتقن اليشء أحكمه وإتقانه إحكامه ،فاإلتقان اإلحكام
لألشياء( .)32وجاء يف حمكم التنزيل ِ
َاب ُأ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْت ِمن َّلدُ نْ
﴿كت ٌ
يم َخبِ ٍ
ري﴾( .)33فاإلتقان أحد مظاهر ومؤرشات احلكمة يف العمل ،واحلكيم هو
َح ِك ٍ

املتقن لألمور( ،)34ورجل تقن متقن لألشياء حاذق(.)35
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واإلتقان بمعنى اإلحسان واإلحكام لليشء( ،)36وجاء يف قوله تعاىل َ
﴿ل َقدْ
َخ َل ْقنَا ا ِ
يم﴾( ،)37ولفت ربنا سبحانه وتعاىل انتباه عباده إىل إتقان
نسانَ فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِو ٍ
إل َ
﴿ص ْن َع هَّ
اللِ ا َّل ِذي َأ ْت َق َن ُك َّل يَ ْ
ش ٍء إِ َّن ُه َخبِ ٌري بِماَ َت ْف َع ُلونَ ﴾(،)38
صنعته يف خلقه بقولهُ :

وبني رب العزة يف كتابه احلكيم بعض مظاهر إبداعه وإتقانه يف هذا الكون الرحيب
﴿و َ
األ ْر َ
ص ًة
يج * َت ْب رِ َ
ض َم َد ْد َناهَ ا َو َأ ْل َق ْينَا ِف َيها َر َواسيِ َ َو َأن َب ْتنَا ِف َيها ِمن ُك ِّل َز ْو ٍج هَبِ ٍ
َ
َو ِذ ْك َرى لِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُّمنِ ٍ
يب﴾(.)39

يتضح مما تقدم أن اإلتقان مفهوم يتضمن إحكام اليشء وإحسانه وأداء العمل

بمهارة ويشري

()40

إىل أن «هناك عالقة متداخلة بني اإلتقان واإلحسان غري أن

اإلتقان عمل يتعلق باملهارات التي يكتسبها اإلنسان يف حني اإلحسان قوة داخلية
ترتبى يف كيان املسلم وتتعلق يف ضمريه وترتجم إىل مهارة يدوية ،فاإلحسان أشمل

وأعم داللة من اإلتقان».

وباإلمجال يمكن القول ،أن اجلودة تعني إجادة العمل واإلتقان درجة عالية يف

اجلودة واإلحسان مرادف لإلتقان غري أن األخري أخص من حيث الداللة لكونه
يتضمن حذق اليشء واملهارة يف أدائه وإحكامه ويبقى اإلحسان هو األصل الذي

ينبثق عنه فعل الصواب وجودة العمل وإتقانه ،بصفته قيمة روحية إيامنية دافعة

وحمفزة لكل عمل حيبه اهلل عز وجل ويرضاه.

مفهوم جودة التعليم يف التصور اإلسالمي

حث اإلسالم كام تبني سابق ًا ،عىل إحسان العمل وجتويده وإتقانه .والرتبية

هي عمل إنساين رائع وملح ،ينبغي التامس اجلودة يف أدائه ،واجلودة يف التعليم هي
«عملية بنائية هتدف إىل حتسني املنتج النهائي»(.)41
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وعرفت اجلودة يف التعليم بأهنا عبارة عن «قدرة اإلدارة التعليمية يف مستوياهتا

ومواقعها املختلفة عىل أداء أعامهلا بالدرجة التي متكنها من إعداد خرجيني يمتلكون
من املواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية يف جمتمعهم طبق ًا ملا تم حتديده
من أهداف ومواصفات هلؤالء اخلرجيني»(.)42

ومهام تنوعت تعاريف اجلودة يف التعليم ،إال أهنا تضم ثالثة جوانب أساسية،

جودة التصميم  Designaualityوتعني حتديد املواصفات واخلصائص التي ينبغي

أن تراعى يف التخطيط للعمل ،وجودة األداء  Performanceqalityوتعني القيام

باألعامل عىل وفق املعايري املحددة ،وجودة املخرج  Outputaualityوتعني احلصول
عىل منتج تعليمي وخدمات تعليمية عىل وفق اخلصائص واملواصفات املتوقعة.

()43

وجودة التعليم من منظور إسالمي عبارة عن ترمجة احتياجات وتوقعات

املستفيدين من العملية التعليمية إىل جمموعة خصائص حمددة تكون أساس ًا يف
تصميم اخلدمات التعليمية وطريقة أداء العمل من أجل تلبية احتياجات وتوقعات
املستفيدين وحتقيق رىض اهلل عز وجل.

()44

ومن خالل التعريفات السابقة للجودة يف التعليم يتضح ما يأيت:
1 .1إن مفهوم اجلودة يف التعليم ،ليس حديث ًا وإنام هو قديم ومسبوق من خالل
حث اإلسالم عىل اإلحسان يف العمل وإتقانه.

2 .2تضمن مفهوم اجلودة العملية التعليمية بكل عنارصها وتفاصيلها يف صورة
مدخالت وخمرجات والغرض األساس منها حتسني املنتج من خالل توفري
اإلمكانات املتاحة وتوظيفها ضمن خطة مدروسة.

3 .3احلكم عىل جودة العمل ،واألداء يتم يف ضوء معايري حمددة.
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4 .4ارتباط اجلودة بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.
5 .5يتطلع الفرد املسلم –وهو يسعى إىل حتقيق اجلودة العالية يف املنتج التعليمي–

إىل إرضاء اهلل عز وجل من خالل التزام ما أمر به وحث عليه وال يتعارض

هذا مع االستجابة الحتياجات سوق العمل وتوقعاته وحتقيق الفائدة والنفع

للمسلمني ،عم ً
ال بالتوجيه النبوي الرشيف ((أحب الناس إىل اهلل أنفعهم

للناس))(.)45

ويف ضوء ما سبق يعرف الباحث جودة التعليم بأهنا :عملية تستهدف حتقيق

منتج تعليمي عايل اجلودة ،من خالل توفري املدخالت الالزمة والعمل عىل حتسينها

بام حيقق األهداف املنشودة عىل وفق معايري حمددة ،ويكفل تلبية حاجات سوق
العمل ،ويكون الدافع األساس لذلك كله ،احلرص عىل إرضاء اهلل عز وجل.

حمفزات جودة التعليم يف التصور اإلسالمي
أ) احلث عىل العمل الصالح
حث القرآن الكريم يف كثري من آياته عىل العمل الصالح ومن ذلك قوله تعاىل:
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْولاً مِّمَّن َد َعا إِلىَ هَّ
اللِ َو َع ِم َل َصالحِ ً ا﴾(ّ ،)46
ورغب املوىل سبحانه وتعاىل
َ

﴿و َبشرِّ ِ ا َّل ِذين آ َمنُو ْا
عباده املؤمنني باملداومة عىل العمل الصالح لقوله عز وجل َ
ات تجَ ْ ِري ِمن تحَ ْ تِ َها َ
ات َأنَّ هَ ُل ْم َج َّن ٍ
الصالحِ َ ِ
َار﴾( ،)47فالعمل الصالح
َو َع ِم ُلو ْا َّ
األ هْن ُ

اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َصالحِ ً ا َف َع َسى
طريق الفالح مع اقرتانه باإليامن والتوبة ﴿ َف َأ َّما َمن َت َ
َأن َي ُكونَ ِم َن المْ ُ ْف ِل ِح َ
ني﴾(.)48
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وحيث القرآن الكريم عىل املبادرة إىل العمل األفضل ويقارن بينه وبني غريه من
األعامل التي ال ترتقي إليه َ
اج َو ِعماَ َر َة المْ َ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم َك َم ْن آ َم َن
﴿أ َج َع ْلت ُْم ِس َقا َي َة الحْ َ ِّ
اللِ َو هّ ُ
ند هّ
اآلخ ِر َو َجاهَ َد فيِ َسبِيلِ هّ
بِ هّ
اللِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
الل َال هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالمِ ِ َ
اللِ َال َي ْست َُوونَ ِع َ
ني
اج ُرو ْا َو َجاهَ دُ و ْا فيِ َسبِيلِ هّ
اللِ بِ َأ ْم َو هِالِ ْم َو َأ ُنف ِس ِه ْم َأ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِع َ
ند
* ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا َوهَ َ
هّ
اللِ َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َفائِزُ ونَ ﴾( .)49فالعمل الصالح يف اإلسالم يتصف بالشمول
والتنوع وهو ال يقترص عىل جلب اخلري النافع وإنام يتعدّ اه إىل حماربة الرش الضار،

والعمل الصالح حيتاج إىل إعداد وتربية وتدريب عىل أدائه وتوفري مؤسساته.

()50

والعمل الصالح كذلك ينبغي أن يكون أخالقي ًا وناجح ًا ،فإذا كان أخالقي ًا وغري

ناجح ال جيلب منفعة وال يدفع رضر ًا وإذا كان ناجح ًا وغري أخالقي ،فإنّه جيلب

رضر ًا وإذا اجتمع االثنان فيه كان عم ً
ال نافع ًا غري ضار.

()51

وقد خلص القرآن الكريم ،مسرية اإلنسان يف حياته ومصريه يف اآلخرة ،وجعل

الربح واخلسارة بنا ًء عىل ثالثة مقاييس ،هي اإليامن ،والعمل الصالح ،والتوايص

ص * إِنَّ ا ِ
﴿وا ْل َع رْ ِ
نسانَ َل ِفي
باحلق والصرب وجاء ذلك كله مقرتن ًا بالقسم بالوقت َ
إل َ
الصالحِ َ ِ
ُخ رْ ٍ
الصبرْ ِ﴾(.)52
س * إِ َّال ا َّل ِذ َ
اص ْوا بِالحْ َ ِّق َو َت َو َ
ات َو َت َو َ
اص ْوا بِ َّ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ

وحث القرآن الكريم عىل التسابق يف األعامل اخلرية كام جاء يف قوله عز وجل
اس َتبِ ُقو ْا خْ َ
اليرْ َ ِ
ات﴾( ،)53ووعد املوىل سبحانه وتعاىل
َ
﴿ولِ ُك ٍّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َو ِّل َيها َف ْ

السابِ ُقونَ * ُأ ْو َلئِ َك المْ ُ َق َّر ُبونَ
الس ّباقني يف اخلري باجلنة واملنزلة العالية َ
السابِ ُقونَ َّ
﴿و َّ
ّ
* فيِ َج َّن ِ
يم﴾(.)54
ات ال َّن ِع ِ
ب) احلث عىل اإلحسان يف العمل

أمر اهلل سبحانه وتعاىل باإلحسان يف قوله ﴿إِنَّ هّ َ
إل ْح َس ِ
الل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان﴾(،)55

ويف موضع آخر من كتابه العزيز ،جاء االقرتان بني اإليامن والتقوى واإلحسان الذي
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حيبه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده َ
الصالحِ َ ِ
َاح ِفيماَ
س َعلىَ ا َّل ِذ َ
ات ُجن ٌ
ين آ َمنُو ْا َو َع ِم ُلو ْا َّ
﴿ل ْي َ
ات ُث َّم ا َّت َقو ْا َّوآ َمنُو ْا ُث َّم ا َّت َقو ْا َّو َأ ْح َسنُو ْا َو هّ ُ
الصالحِ َ ِ
الل
َط ِع ُمو ْا إِ َذا َما ا َّت َقو ْا َّوآ َمنُو ْا َو َع ِم ُلو ْا َّ
حُ ِ
ي ُّب المْ ُ ْح ِسنِ َ
ني﴾(.)56

إن شمولية املنهج اإلسالمي وتغطيته لكل جوانب احلياة اإلنسانية ،واكبتها

دعوة اإلسالم اإلنسان إىل اإلحسان يف كل عمل يقوم به وارتبط اجلزاء بالنسبة
لإلنسان بكيفية العمل واألداء ﴿إِ َّنا َج َع ْلنَا َما َعلىَ َ
األ ْر ِ
ض ِزي َن ًة هَّ َلا لِن َْب ُل َو ُه ْم َأ هُّ ُي ْم
َأ ْح َس ُن َع َم ً
ال﴾( ،)57وجعل اهلل عز وجل االبتالء واالختبار بالعمل غاية احلياة الدنيا

لقوله سبحانه وتعاىل ﴿ا َّل ِذي َخ َل َق المْ َ ْو َت َوالحْ َ َيا َة لِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َملاً ﴾(.)58
وبني اهلل عز وجل يف قرآنه الكريم ،أن أجر العمل احلسن ال يضيع عنده سبحانه
الصالحِ َ ِ
يع َأ ْج َر َم ْن َأ ْح َس َن َع َملاً ﴾(.)59
﴿إِنَّ ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ات إِ َّنا لاَ ُن ِض ُ

واإلسالم حيث عىل اإلحسان واإلتقان يف أداء العبادات ،وملا كان إحسان العمل

من السلوكيات األخالقية التي تدخل يف إطار العبادة بمفهومها الشامل ،الذي
يتضمن العلم والتعليم فإن املعلم مطلوب منه أن حيسن تعليمه مبتغي ًا بذلك وجه

اهلل عز وجل(.)60

جـ) التأكيد عىل إمتام العمل وإكامله عىل أفضل وجه
الدين يف املفهوم اإلسالمي ،نظام عام اتصف بالكامل والتامم وت ّنزه عن النقص
إل ْس َ
يت َل ُك ُم ا ِ
ال َم ِدينًا﴾(.)61
﴿ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدين َُك ْم َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
وجاء عىل لسان نبي اهلل شعيب  خماطب ًا موسى  وطالب ًا منه إمتام العمل

يف املدة املحددة مقابل أجر معلوم ﴿ َق َ
ال إِنيِّ ُأ ِريدُ َأنْ ُأ ِ
نك َح َك إِ ْح َدى ا ْب َنت ََّي هَ ا َتينْ ِ
َعلىَ َأن َت ْأ ُج َرنيِ َثماَنيِ َ ِح َج ٍج َفإِنْ َأتمْ َ ْم َت َعشرْ ً ا َف ِم ْن ِع ِ
ند َك َو َما ُأ ِريدُ َأنْ َأ ُشقَّ َع َل ْي َك

َست َِجدُ نيِ إِن َشاء هَّ ُ
الصالحِ ِ َ
ني﴾( )62فإمتام العمل من مظاهر الوفاء وقد وصف
الل ِم َن َّ

31

﴿وإِ ْب َر ِ
يم ا َّل ِذي َو ىَّف﴾( .)63وإمتام العمل
سبحانه وتعاىل نبيه إبراهيم  بقوله َ
اه َ

عملية بنائية تكاملية من حيث اجلهد املبذول وتتصف باالستمرار وبذل مزيد من
املتابعة واملراجعة والنظر والتقييم وإن بدى مجاهلا وحسنها للناظرين .وإلخراج
املنتج التعليمي عىل أتم وجه وأكمل صورة ،ال بد من توافر منظومة من القيم

اإلسالمية لدى العاملني يف حقل التعليم وهي بدورها باعثة ومشجعة عىل ذلك،
ويمكن إمجال أبرزها فيام يأيت:

 )1إخالص العمل هلل عز وجل
يعرف اإلخالص بأنه تصفية العمل من كل شائبة أي ال يامزج العمل ما يشوبه

من شوائب إرادات النفس ،كطلب املدح من الناس أو تعظيمهم أو طلب أمواهلم
أو غري ذلك من العلل والشوائب .ويوجب اإلسالم عىل العامل أن خيلص النية

يف العمل ويتقنه وينصح فيه خشية من اهلل تعاىل ،ألنه يراقبه وحتى يكون العمل
متقن ًا من وجهة النظر اإلسالمية ،ينبغي أن يتم عىل أكمل وجه من دون إمهال أو

تقصري أو تفريط( .)64وقد أمر اهلل عز وجل عباده يف مواضع عدة من كتابه احلكيم
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّال لِ َي ْع ُبدُ وا هَّ َ
الل
باإلخالص يف العبادة واألعامل ومن ذلك قوله عز وجل َ
خُ ْم ِل ِص َ
ني َل ُه ِّ
ين﴾( ،)65ويف موضع آخر يرغب القرآن الكريم املؤمنني بإخالص
الد َ

العمل هلل عز وجل ﴿ َف َمن َكانَ َي ْر ُجو لِ َقاء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ً
ال َصالحِ ً ا َوال ُيشرْ ِ ْك بِ ِع َبا َد ِة
َر ِّب ِه َأ َحدً ا﴾(.)66
إن من متطلبات اإلخالص يف العمل ،أداؤه بصورة جيدة فاإلخالص هلل يف

العمل املهني ومراعاة الدقة يف تنفيذه من أبرز أرسار نجاحه ،ومتى صدر العمل عن

ّنية صادقة وشعور خملص ،أدى إىل أن يدأب العامل عىل مواصلته من دون سأم أو

ملل وأفىض إىل رفع كفاية اإلنتاج( ،)67ويعد اإلتقان مظهر ًا من مظاهر اإلخالص
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يف العمل وهو ال يقترص يف اإلسالم عىل عمل من دون آخر ،بل هو مطلوب يف كل

عمل من أعامل الدين والدنيا( .)68وملا كان العلم عبادة ،فقد لزم إخالص النية فيه،

كرشط للقبول عند اهلل عز وجل ،كام أن اإلخالص باعث عىل إتقان العمل وتفاين

املعلم يف أدائه لالرتقاء نحو األفضل(.)69

التعبد بالعلم يف مؤسساتنا
وبنا ًء عليه أضحت احلاجة ّ
ماسة ،إىل إحياء مفهوم ّ

التعليمية بكل مراحلها ،ألن غياب روح التضحية من أجل العلوم واملعارف ،كان

التعبد بالعلم خلدمة عباد اهلل ودينه ،وبذلك ختلف املسلمون
نتيجة انحسار روح ّ
اليوم يف الناحية العلمية والتقنية.

()70

 )2التزام األمانة يف أداء األعامل

ين ُه ْم لأِ َ َما َناتهِ ِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َر ُاعونَ ﴾(.)71
﴿وا َّل ِذ َ
وصف اهلل عباده املؤمنني بقوله َ

وعدّ (ابن حجر) أن إمتام املعلم لعمله عىل أكمل وجه وأتم صورة من األمانة
العلمية )72(.ومن متطلبات التزام خلق األمانة يف أداء املعلم ،أن يبذل قصارى

جهده يف تعليم األجيال عىل وفق املواصفات العلمية واخللقية وأن يكون صادق ًا مع

التهرب من إلقاء دروسه بأعذار مصطنعة وأن يستثمر
غريه يف قوله وعمله وعدم ّ

يضيع من ساعات الدروس أو املحارضات وكذلك
كل وقت خمصص للعطاء ،فال ّ
االلتزام يف تنفيذ النظم واللوائح اخلاصة بتنظيم األمور التعليمية.

()73

 )3استشعار املسؤولية جتاه األعامل
ما من شك يف أن العامل الذي يستشعر معنى املسؤولية يف كل ما يقوم به من

عمل ،نجده حيرص عىل التزام الدقة واإلجادة يف أداء واجباته ،وجاء يف حمكم
﴿و َل ْو َشاء هّ ُ
اح َد ًة َو ِ
الل لجَ َ َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِ
لكن ُي ِض ُّل َمن َي َشاء َو هَ ْي ِدي َمن َي َشاء
التنزيل َ
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سواء أبداه للناظرين أو
َو َلت ُْس َأ ُل َّن َعماَّ ُكنت ُْم َت ْع َم ُلونَ ﴾( )74فاإلنسان حماسب عن عمله
ٌ
﴿وإِن ُت ْبدُ و ْا َما فيِ َأ ُنف ِس ُك ْم َأ ْو
أخفاه فاهلل عز وجل مطلع عىل عمله وسيحاسبه عليه َ
اس ْب ُكم بِ ِه هّ ُ
خُ ْت ُفو ُه حُ َي ِ
الل﴾( .)75ومن األمور التي يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة ،العلم

الذي حيمله كام جاء يف حديثه (( :لن تزول قدما ٍ
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن

أربع خصال :عن عمره فيام أفناه ،وعن شبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه

وفيام أنفقه ،وعن علمه ماذا عمل به؟)).

()76

د) توجيه املسلم إىل التامس العلم النافع
اإليامن بطبيعته يستلزم العلم النافع بشموله ،الذي يزيد اإلنسان صلة باهلل

عز وجل ويمكنه من القيام بواجبات خالفته يف األرض وعمران احلياة فيها.

()77

ومقياس العلم النافع ليس ذلك الذي نراه يف الفلسفة الربمجاتية ،مركز ًا عىل الناحية

املادية يف احلياة ،وإنام هو العلم الذي يصب يف مصلحة األمة وإقامة الدين(.)78

وضمن معايري اجلودة يف العلم أن ينفع صاحبه كام بني (الشافعي) بقوله «ليس العلم

ما ُحفظ العلم ،ما نفع».

()79

ويرغب اهلل عز وجل عباده بالسعي إىل األفضل واألرقى يف شؤون احلياة كلها
ّ

إذ جاء يف احلديث الرشيف ((إن اهلل تعاىل كريم حيب الكرم جواد حيب اجلود ،حيب

معايل األمور ويكره سفاسفها))( ،)80وحيذر املوىل سبحانه وتعاىل من ترك ما فيه
خري واألخذ باألدنى ﴿ َق َ
ال َأ َت ْست َْب ِد ُلونَ ا َّل ِذي ُه َو َأ ْد َنى بِا َّل ِذي ُه َو َخيرْ ٌ ﴾( .)81وقد عدّ
(ابن سحنون) أن من معايري العلم النافع ،اقرتانه بالعمل ويتضح ذلك من خالل

قوله «من مل يعمل بعلمه مل ينفعه العلم ،بل يرضه وإنام العلم نور يضعه اهلل تعاىل يف
القلوب فإذا ُعمل به ّنور اهلل قلبه ،وإن مل يعمل به وأحب الدنيا ،أعمى حب الدنيا

قلبه ومل ينوره العلم»(.)82
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ويويص (العاميل) طالب العلم بأن يعتني بتحصيل الكتب املحتاج إليها يف

العلوم النافعة ما أمكن بكتابة أو رشاء وإال فبإجارة أو إعارة ألهنا آلة التحصيل
وكثري ما تدرب هبا األفاضل يف األزمان السابقة.

()83

 )#تدين نوعية التعليم املعارص يف بالد املسلمني
من قواعد املنهج اإلسالمي يف تربية العقل االهتامم بالكيف قبل الكم ،فليست

الكثرة بالرضورة دلي ً
ال عىل القوة واألصالة ،فالكيف أو النوعية مقدمة عىل الكم
ري ًة بِإِ ْذ ِن هّ
اللِ
غري املجدي وقد جاء يف حمكم التنزيل َ
﴿كم ِّمن ِفئ ٍَة َق ِل َيل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َكثِ َ

َو هّ ُ
ين﴾( .)84ومع تزايد الطلب عىل التعليم املدريس يف بالد املسلمني،
الصابِ ِر َ
الل َم َع َّ
من دون إدراج نوعية التعليم املقدم يف عداد األولويات واتباع أساليب بالية يف

التدريس تقوم عىل االستظهار واالعتامد عىل معلمني عاجزين عن التكيف مع

أساليب التعلم احلديثة قائمة عىل العمل التعاوين وحل املشكالت ،كل ذلك شكل

عقبة كربى أمام توفري تعلم أفضل.

لقد شهد التعليم يف البالد العربية واإلسالمية ،انتشار مؤسسات تعليمية

كثرية يف خمتلف مراحل التعليم ،مما أدى إىل وفرة يف عددها ويف املقابل انخفضت
مستويات الطلبة العلمية والفكرية ولذا اجتهت املنظامت الرتبوية نحو احلفاظ عىل

مستوى التعليم وحتسني نوعتيه.

ويف ضوء ما سبق ،ينبغي إعادة النظر يف األنظمة التعليمية املعمول هبا يف بالد

املسلمني ،فالعيوب التي جتسدت فيها متثل دافع ًا قوي ًا ملراجعتها ،فالتقدم والعمران

واالزدهار ،ال يتأتى من خالل مناهج تعليمية بالية ،وهذا ما دفع –عىل سبيل

املثال– أمريكا إىل مراجعة مناهجها التعليمية بعدما أحرز الروس السبق العلمي
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عندما نجحوا يف إطالق صاروخهم األول يف الفضاء اخلارجي سنة 1957أعقب

ذلك اتساع محلة النقد للتعليم األمريكي من حيث األهداف واملحتوى واألساليب
وحدث بالفعل تغيري يف مناهج التعليم ،كان سبب ًا يف حتقيق السبق العلمي

والتكنولوجي ألمريكا يف عاملنا املعارص.

و) تشجيع اإلسالم للتجديد والتطوير
من القواعد املقررة ،إن اإلسالم دين كل زمان ومكان ،وحاجات الناس

ختتلف باختالف ظروف العرص الذي نعيش وهذا يقتيض إحداث تغري يف النظم

لتناسب هذه الظروف املتباينة( .)85ويقصد بالتجديد والتطوير هنا إحداث جمموعة
من التغريات يف نظام تعليمي معني بقصد زيادة فعاليته أو جعله أكثر استجابة

حلاجات الفرد واملجتمع( .)86ومن األسباب املشجعة عىل التجديد والتطوير يف

النظام التعليمي ،االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي اهلائل يف عرصنا احلايل،
فض ً
ال عن قصور املناهج التعليمية والرغبة يف استرشاف احلاجات واالجتاهات

املستقبلية للفرد واملجتمع .إن حمتوى التعليم ينبغي أن يتجدد ويتغري ليتناسب مع

ظروف العرص حتى يكون جمدي ًا وقد أوىص بذلك اإلمام عيل بقوله ((علموا
فإنم خلقوا لزمان غري زمانكم))(.)87
أوالدكم غري ما علمتم هّ

إن جتديد العملية التعليمية وإحداث تغريات فيها ،تأيت من منطلق التحسني

والتفعيل واإلصالح ،وقد جاء االقرتان يف كتاب اهلل العزيز بني اإليامن والصالح
كام جاء يف قوله تعاىل ﴿ َف َم ْن آ َم َن َو َأ ْص َل َح َف َ
ال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم حَ ْيزَ ُنونَ ﴾(.)88
إل ْص َ
وجاء عىل لسان نبي اهلل هود ﴿ إِنْ ُأ ِريدُ إِ َّال ا ِ
است ََط ْع ُت﴾( ،)89وحفز
ال َح َما ْ
يع َأ ْج َر المْ ُ ْص ِل ِح َ
ني﴾(.)90
املوىل سبحانه وتعاىل عىل اإلصالح بقوله ﴿إِ َّنا َال ُن ِض ُ
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إن عملية إصالح التعليم يف املنهج اإلسالمي تسري عىل هدى وبصرية وتأخذ

باألسباب مع التوكل عىل اهلل عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد اقتدا ًء بفعل

الرسول الذي كان يستعني باهلل عز وجل يف كل أموره ودلل عىل ذلك دعاؤه

((يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلني إىل نفيس طرفة

عني))(.)91

وحتى تسري عملية حتسني مفردات وعنارص النظام التعليمي ال بد من توعية

مجيع األطراف واجلهات املعنية مجيعها بأمهية التغيري نحو األفضل وتقبل ذلك عن

قناعة ومحاس بام يشكل حافز ًا لالنطالق القوي نحو التميز وتوفري املناخ املالئم
واملساعد عىل اإلبداع وحتقيق أعىل درجات اإلتقان واجلودة.

ولعل من أبرز مقومات التجديد يف العملية التعليمية ،تشجيع اإلسالم ألهل

العلم واالختصاص عىل االجتهاد من خالل إعامل العقل والتأصل وإظهار الرأي بام
خيدم املصلحة العامة واإلسالم إذ يشجع عىل استحداث اجلديد يف حياة املسلمني،
يشرتط فيه أال يتعارض مع األصول اإلسالمية.

وإذا كان التجديد حافز ًا عىل حتسني وجتويد العملية التعليمية ،فإن االنفتاح

عىل اخلربات النافعة من أبرز مداخله ،وقد دعا (زادة  )1968املسلمني إىل االنفتاح

عىل ثقافة اآلخرين وفكرهم وعدم االقتصار عىل نتاج العقول اإلسالمية(،)92

وعدّ بعض العلامء املسلمني الرحلة سبب ًا رئيس ًا لتناقل اخلربات واتصال الشعوب

واكتشاف اجلديد وكسب العلوم وتعلم طرائق التدريس املختلفة وأساليبه ،مما

يؤدي إىل إتقان العلوم وفهمها(.)93
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مقومات جودة التعليم وآليات ضامهنا يف التصور اإلسالمي
أ) اإلعداد اجليد للمعلم قبل التصدر
من متطلبات النجاح يف األعامل ،املعرفة واإلملام بتفاصيلها وقد جاء يف التوجيه
ص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأولـئِ َك َكانَ
الس ْم َع َوا ْل َب رَ َ
القرآين َ
﴿و َال َت ْق ُف َما َل ْي َ
س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنَّ َّ
َع ْن ُه َم ْسؤُ ً
وال﴾( )94وأشار (الزرنوجي) إىل أن إتقان املعلم ملادته العلمية يمكنه من
أداء درسه بنجاح( ،)95وينصح (ابن مجاعة) املعلم «بأال يتنصب للتدريس إذا مل يكن

أه ً
ال له ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدى هلوانه»(.)96

فاملعلم ال يكون تعليمه جيد ًا ما مل تكتمل معرفته بامدته التي يدرسها وحتى

«يلم بطبيعتها ،من حيث حمتواها وما تشتمل عليه من تفاصيل وفروع وحتى يكون
ّ
مستوعب ًا ال متفه ًام ألصوهلا»( ،)97ومن منطلق احلرص عىل تطوير برنامج إعداد

املعلم ،برز يف اآلونة األخرية اجتاه نحو عدم تعيينه إال بعد اجتياز فرتة امتياز عام،

كام هو احلال يف إعداد األطباء ويف كثري من الدول املتقدمة ،يتم تدريب اخلريج
عىل املهارات العملية الالزمة ،ملامرسة املهنة ،حتت إرشاف أساتذته من ذوي اخلربة

العملية العالية ،داخل معاهد وكليات الرتبية النموذجية( )98من اجل ان تظهر املهارة
يف موقف املعلم وهذا من املقومات االساسية للتدريس(.)99

ويؤكد الباحث يف هذا املقام عىل رضورة الرتكيز عىل انتقاء العنارص اجليدة من

الطلبة لاللتحاق بكليات ومعاهد الرتبية وقد «أكدت بعض الدراسات ،عىل أنه مل

تظهر رشوط قبول تتسم باجلدية واحلزم فيام خيص الطلبة املراد التحاقهم بكليات
الرتبية وأن معيار االختيار –غالب ًا– يكون معدل الدرجات التي حيصل عليها
الطالب يف العام األخري من املرحلة الثانوية»(.)100
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وإذا كانت كليات الرتبية ال تشكل عامل جذب للمتميزين من الطلبة الذين

يقبلون عىل التخصصات العلمية ذات الربيق واملكانة االجتامعية كالطب واهلندسة،
فإن هذا يستلزم العمل عىل حتسني رواتب املعلمني وتطوير مكانتهم االجتامعية

واإلعالء من شأهنم مما يشكل دافع ًا قوي ًا للطلبة اجلدد ،نحو االلتحاق بكليات

الرتبية والتطلع إىل ممارسة مهنة التعليم يف املستقبل .وهذا ما أكدته إسرتاتيجية
تطوير الرتبية العربية(.)101

ب) التعاون والعمل بروح الفريق
او ُنو ْا
﴿و َت َع َ
حث املوىل سبحانه وتعاىل عباده عىل التعاون يف جمال اخلري بقوله َ

إل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
او ُنو ْا َعلىَ ا ِ
ان﴾( .)102فالعمل اجلامعي القائم
رب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َ
َعلىَ ا ْل ِّ

عىل التعاون بني األفراد العاملني يف املؤسسة التعليمية ،يتيح الفرصة لتفجري

املواهب والطاقات االبتكارية كام يسهل عملية تبادل اخلربات ،ويساهم يف بلورة

رؤية واحدة مشرتكة متثل توجه ًا موحد ًا ،يتحاشى التكرار والتناقض والتضارب،

ويعمل عىل حتديد املهام والواجبات بدقة وقد عرب عن العمل بروح الفريق الواحد
﴿و َأ ِط ُيعو ْا هّ َ
الل َو َر ُس َ
ول ُه َو َال َتن َ
اصبرِ ُ و ْا إِنَّ
قوله تعاىل َ
َاز ُعو ْا َف َت ْف َش ُلو ْا َو َت ْذهَ َب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
هّ َ
ين﴾(.)103
الصابِ ِر َ
الل َم َع َّ
ومن النامذج اجللية يف تظافر اجلهود والتعاون البناء بقصد اإلعامر واإلصالح

ومواجهة التحديات واألخطار ما جاء يف قصة ذي القرنني حينام طلب منه قومه بناء

سد بينهم وبني املفسدين يف األرض ،فطلب العون من اهلل عز وجل ابتدا ًء ثم طلب

منهم العون من أجل تنفيذ املهمة وإتقان العمل وإحكامه ويتضح ذلك من خالل
وج ُم ْف ِسدُ ونَ فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َف َه ْل
وج َو َم ْأ ُج َ
قوله عز وجل ﴿ َقا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْر َنينْ ِ إِنَّ َي ْأ ُج َ
َن ْج َع ُل َل َك َخ ْر ًجا َعلىَ َأن تجَ ْ َع َل َب ْي َننَا َو َب ْين َُه ْم َسدًّ ا * َق َ
ال َما َم َّكنِّي ِف ِ
يه َر يِّب َخيرْ ٌ َف َأ ِعي ُنونيِ
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الص َد َفينْ ِ َق َ
بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْين َُك ْم َو َب ْين َُه ْم َر ْد ًما * آ ُتونيِ ُز َب َر الحْ َ ِد ِ
ال
يد َح َّتى إِ َذا َس َ
اوى َبينْ َ َّ
ارا َق َ
ُ
اعوا َأن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما
اس َط ُ
انف ُخوا َح َّتى إِ َذا َج َع َل ُه َن ً
ال آ ُتونيِ ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه ِق ْط ًرا * فَماَ ْ
اعوا َل ُه َن ْق ًبا﴾(.)104
است ََط ُ
ْ
وال يقترص التعاون بني العاملني ،داخل املؤسسة التعليمية الواحدة ،بل ال بد

وأن يمتد إىل املؤسسات األخرى يف البلد الواحد وحتى خارج حدود البلد مع
الدول األخرى ذات التجارب املتقدمة يف جمال جتويد التعليم وتطويره ،ويعرب عن
هذه الفكرة اليوم ،ما يسمى بمصطلح التشبيك .Network
جـ) التزام مبدأ الشورى وتبادل الرأي
حث اإلسالم عىل التشاور بني املسلمني ،بام يعود باملنفعة وحتقيق املصلحة العامة

وقد خاطب املوىل سبحانه وتعاىل نبيه قائ ً
اس َتغْ ِف ْر هَ ُل ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم
ال ﴿ َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
فيِ َ
﴿و َأ ْم ُر ُه ْم
األ ْم ِر﴾( .)105ويف موضع آخر من كتابه العزيز وصف املؤمنني بقوله َ

ورى َب ْين َُه ْم﴾( .)106ومن قبيل االستشارة لتطوير وحتسني العمل التعليمي ،سؤال
ُش َ
اس َأ ُلو ْا َأ ْه َل ِّ
أهل االختصاص واخلربة عم ً
الذ ْك ِر إِن ُكنت ُْم َال
ال بقوله عز وجل ﴿ َف ْ
﴿ولاَ ُي َن ِّبئ َ
ُك ِمث ُْل َخبِ ٍ
ري﴾( .)108وقد
َت ْع َل ُمونَ ﴾( ،)107ويف موضع آخر من كتابه العزيز َ

أبدى موسى  استعداد ًا قوي ًا لتعلم واكتساب اخلربة واملهارة اجلديدة فجاء عىل
لسانه يف حمكم التنزيل ﴿هَ ْل َأ َّتبِ ُع َك َعلىَ َأن ُت َع ِّل َم ِن مِمَّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشدً ا﴾(.)109
د) استعامل التحفيز

أقر اإلسالم مبدأ التحفيز ملن أحسن العمل ،كام يفهم ذلك من خالل قوله عز

إل ْح َس ِ
ان إِال ا ِ
وجل ﴿هَ ْل َجزَ اء ا ِ
إل ْح َسانُ ﴾( ،)110وحذر القرآن الكريم من غمط
اءه ْم﴾( .)111وحيفز املوىل عز
اس َأ ْش َي ُ
حق الناس والتنكر جلهودهم َ
﴿و َال َت ْب َخ ُسو ْا ال َّن َ
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وجل عباده املؤمنني عىل ممارسة العمل الصالح املتقن من خالل بيان ثامره ومردوده
يف الدنيا واآلخرة ﴿ َم ْن َع ِم َل َصالحِ ً ا ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة
َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِن َما َكا ُنو ْا َي ْع َم ُلونَ ﴾(.)112

ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام ،أن املكافأة إنام تكون عىل درجة اإلتقان ،وليست

عىل نوع العمل وهذا يعني أن تتنوع الكفاءات وتتساوى القيم واملقاييس ،والتحفيز

يف املنهج اإلسالمي -لكل حمسن ومتقن يف عمله وأدائه ،ولعل من أكرب املحفزات

املعنوية بالنسبة للعامل املؤمن ،اعتقاده اجلازم بأن اهلل سبحانه وتعاىل ٌ
عادل يف خلقه
﴿و َأن
وهو الشكور ،وأن سعيه يف اخلري ال يضيع وال يكفر ودل عىل ذلك قوله تعاىل َ

ِنس ِ
ان إِلاَّ َما َس َعى * َو َأنَّ َس ْع َي ُه َس ْو َف ُي َرى * ُث َّم جُ ْيزَ ا ُه الجْ َ زَ اء الأْ َ ْو ىَف﴾(،)113
س لِ إْل َ
َّل ْي َ
الصالحِ َ ِ
ات َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن فَلاَ ُك ْف َرانَ
ويف موضع آخر من كتابه العزيز ﴿ َف َمن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
لِ َس ْعيِ ِه َوإِ َّنا َل ُه َكاتِ ُبونَ ﴾(.)114

ومن مظاهر التحفيز املعنوي للعاملني ،توفري مناخ إنساين بينهم ،قائم عىل

احلب واالحرتام والتقدير ،بام يشعرهم باألمن الوظيفي واالستقرار ويشجعهم
عىل بذل مزيد من اجلهد والتفاين من أجل حتقيق أعىل درجات اجلودة يف املنتج

نت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ب َالن َف ُّضو ْا ِم ْن
﴿و َل ْو ُك َ
وقد خاطب اهلل عز وجل نبيه  بقوله َ
اس َتغْ ِف ْر هَ ُل ْم﴾(.)115
َح ْولِ َك َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
 )#التقويم املستمر لألداء
من بدهييات القول ،أن التقويم يعد أداة أساسية يف احلكم عىل نجاح العملية

التعليمية وحتديد إذا ما كانت بالفعل حققت األهداف املنشودة أو قرصت وأخفقت
يف ذلك ،ويشري بعض الباحثني إىل أننا يف حاجة اليوم إىل ثورة شاملة ملراجعة املناهج
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ّ
وحث (ابن مجاعة) املعلم عىل تقويم طلبته للتأكد
التعليمية يف بالد املسلمني (.)116
من مدى استيعاهبم وحتصيلهم يف هناية الدرس ويف ذلك يقول« :فإذا فرغ الشيخ من
رشح درسه ،فال بأس بطرح مسائل تتعلق به عىل الطلبة ليمتحن هبا فهمهم»(.)117

وأي ًا كان العنرص املراد تقويمه يف العملية التعليمية ،سواء تعلق ذلك بمدخالهتا
أو بمخرجاهتا ،فإن التقويم حيدث بطريقتني:

األوىل :من خالل اجلهة املسؤولة املرشفة عىل املؤسسة باستعامل وسائل

وأدوات خمتلفة اختبارات ،استطالعات رأي ،االستعانة بخرباء متخصصني يف
ضبط اجلودة وتقييم أداء املؤسسات التعليمية ،إجراء دراسات علمية ذات طابع

تقويمي وجتريبي وغري ذلك مما يمكن تنفيذه عرب وحدة خاصة لضامن اجلودة،

يفرتض أن تتوافر يف كل مؤسسة تعليمية.

الثانية :من التقويم فهو الذي حيدث بمبادرة ذاتية من الفرد العامل نفسه ،من
ري ٌة * َو َل ْو َأ ْل َقى َم َع ِ
اذ َير ُه﴾(،)118
نسانُ َعلىَ َن ْف ِس ِه َب ِص َ
منطلق إطالعه عىل نفسه ﴿ َبلِ الإْ ِ َ
وقد حث القرآن الكريم عىل مبدأ التقويم الذايت َ
﴿ك َفى بِ َن ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك

َح ِسي ًبا﴾( ،)119فال بد من نرش ثقافة التقويم الذايت يف مؤسساتنا التعليمية وعىل أويل
األمر املسئولني أن يقدموا من أنفسهم نموذج ًا يقتدى به يف التقويم الذايت لألداء،

وقد جاء عىل لسان اإلمام عيل(( ينبغي ملن ويل أمر قو ٍم ،أن يبدأ بتقويم نفسه
قبل أن يرشع يف تقويم رعيته ،وإال كان بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن
يستقيم ذلك العود))( .)120وحتى يؤيت التقويم –بنوعيه– ثامره الطيبة ،نحتاج إىل

ترسيخ أسلوب التفكري الناقد لدى العاملني وهو الذي حيمل صاحبه املسؤولية

جتاه ما يقوم به من أعامل ويبعده عن االغرتار بالنفس واإلعجاب هبا ﴿ َفال ُتزَ ُّكوا
َأ ُنف َس ُك ْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا َّت َقى﴾(.)121
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و) تفعيل جهاز الرقابة واملحاسبة
تأيت املراقبة واملحاسبة يف اإلسالم ،انطالق ًا من اإلحساس باملسؤولية جتاه

النفس واآلخرين ،والفرد املسلم يستشعر مفهوم احلساب ووزن األعامل يوم القيامة

ين ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة فَلاَ ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِن
﴿و َن َض ُع المْ َ َوا ِز َ
كام تبني يف قوله تعاىل َ
َكانَ ِم ْث َق َ
ال َح َّب ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا هِ َبا َو َك َفى بِنَا َح ِ
اسبِ َ
ني﴾( )122فاهلل عز وجل مطلع
يب َعتِيدٌ ﴾( ،)123ويف آية
عىل أعامل عباده ومراقب هلا ﴿ َما َي ْل ِف ُظ ِمن َق ْو ٍل إِلاَّ َل َد ْي ِه َر ِق ٌ
﴿و َكانَ هَّ ُ
الل َعلىَ ُك ِّل يَ ْ
ش ٍء َّر ِقي ًبا﴾( )124وإذا كان اإلحسان
أخرى من كتابه احلكيم َ

أعىل درجات اإليامن ،فإنّه يتضمن معنى املراقبة هلل عز وجل يف كل الترصفات
واألعامل.

واملراقبة الذاتية عىل العمل وحدها ال تكفي فال بد من مراقبة املسؤول والرئيس

للمرؤوسني ،وعرب عن هذا السلوك الرقايب ما فعله نبي اهلل سليامن  إذ جاء يف
الطيرْ َ َف َق َ
ال َما ليِ َ لاَ َأ َرى هْ ُ
﴿و َت َف َّق َد َّ
الدْ ُه َد َأ ْم َكانَ ِم َن ا ْل َغائِبِ َ
ني﴾(،)125
حمكم التنزيل َ

ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام أن اخللفاء الراشدين حرصوا عىل تقويم أداء الوالة
والعامل بمالحظة أعامهلم عن قرب ،إذ جعلوا موسم احلج موس ًام عام ًا للمراجعة

واملحاسبة واستطالع اآلراء يف األمصار(.)126
ز) االستبقاء عىل اهلمة العالية

من العوامل املساعدة عىل إتقان العمل وحتقيق اجلودة يف التعلم ،املداومة عىل

اجلد واستنهاض اهلمة العالية بصورة مستمرة وعدم تأخري األعامل( .)127إن املداومة

عىل بذل اجلهد وإتقان العمل ،حيتاج إىل طول جماهدة للنفس إذ جاء االقرتان بني
ين َجاهَ دُ وا ِفينَا َلن َْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َلنَا َوإِنَّ هَّ َ
الل
﴿وا َّل ِذ َ
املجاهدة واإلحسان يف قوله تعاىل َ
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لمَ َ َع المْ ُ ْح ِسنِ َ
ني﴾( ،)128فاملداومة عىل اجلودة املطلوبة يف األعامل والتكاليف ورعايتها

دوم ًا حتتاج إىل جماهدة وصرب .وقد جاء اجلمع بني اإلحسان والصرب يف قوله تعاىل
اللِ َو َال تحَ ْ زَ نْ َع َل ْي ِه ْم َو َال َت ُك فيِ َض ْي ٍق مِّمَّا َي ْم ُك ُرونَ * إِنَّ هّ َ
اصبرِ ْ َو َما َصبرْ ُ َك إِ َّال بِ هّ
الل
َ
﴿و ْ

ين ُهم محُّ ِْس ُنونَ ﴾(.)129
ين ا َّت َقو ْا َّوا َّل ِذ َ
َم َع ا َّل ِذ َ
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توصيات الدراسة
يف ضوء نتائج الدراسة يويص الباحث بام يأيت:
1 .1تشجيع املبادرة الذاتية لتجويد التعليم وتطويره ،يف مؤسساتنا التعليمية من
منطلق اإلحساس باملسؤولية واالعتامد يف ذلك عىل التمويل الذايت ما أمكن.

2 .2تعزيز القيم اإلسالمية ،املحفزة عىل جتويد العمل ،إخالص العمل هلل عز
وجل ،األمانة يف أداء األعامل ،التفكري الناقد ،التعاون من أجل الصالح العام.

3 .3إحياء مفهوم التعبد هلل عز وجل بالعلم لدى املتعلمني واملعلمني يف مراحل
التعليم مجيعها.

4 .4استعامل أساليب عملية يف التدريس وعدم اإلغراق يف التعليم اللفظي.
5 .5تعزيز االنتامء إىل املؤسسات التعليمية والوالء الصادق ملهنة التعليم.
6 .6تدريب املعلمني عىل إجراء األبحاث العلمية امليدانية لتقويم العملية التعليمية
واكتشاف أوجه القصور فيها ومن ثم العمل عىل تطويرها وضبط جودة

التعليم يف املؤسسات التعليمية.

7 .7تدريب القيادات التعليمية يف كل املواقع عىل مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة
وأساليب تطبيقها وتشكيل فرق لضبط اجلودة يف املدارس واملعاهد واجلامعات.

8 .8إعادة النظر يف املقررات الدراسية ،من خالل إجراء دراسات تقويمية هلا عىل
وفق معايري علمية.
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9 .9مراجعة برامج إعداد املعلمني والعمل عىل حتسينها بام يتالءم مع طبيعة العرص
وحتديات االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي اهلائل.

1010معاجلة ظاهرة االنطفاء لدى كثري من املعلمني والعمل عىل حتسني األوضاع
املعيشية هلم بام يكفل شحذ مهمهم.

1111تأكيد رضورة توفري املناخ النفيس واالجتامعي يف مؤسساتنا التعليمية والقائم
عىل احلب واالحرتام املتبادل والعالقة الدافئة بني املعلمني واملتعلمني من جهة

وبني الرؤساء واملرؤوسني من جهة أخرى.

1212اختيار العاملني األكفاء يف املواقع التعليمية كافة عىل وفق معايري حمددة تتضمن
اختيار األنسب واألصلح.

1313تعزيز ثقافة احلوار البناء وتبادل الرأي واملشورة بني العاملني يف حقل التعليم.
1414التحفيز املستمر للعاملني املجدين واملتقنني ألعامهلم واحلريصني عىل تطوير
املؤسسة التعليمية.
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.3
.4
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1ينظر :بناء القدرات البرشية يف التعليم ،تقرير التنمية العربية اإلنسانية.6-5/2002 ،
2ينظر :مقدمة يف الرتبية ،إبراهيم نارص ،دار عماّ ر ،عامن .166/1996
3ينظر :اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعارص ،صالح مصطفى ،دار املريخ،
السعودية.32/2002 ،
4ينظر :حماور التعليم احلوزي ،صادق باقر ،راجعه الشيخ حممد اليعقويب ،منشورات جامعة
الصدر الدينية ،النجف االرشف.9/#1423 ،
Webster’s new world dictionary.Gralnik، David. N،second college edition 5
New York،1984،p:1161

.6

Total Quality management in education Sallis، Edward، Koganpage limited، 6
.London،1993،p:21

.7

.Light- Foot The Good High School، Lawrence Sara، New York،1983،p:21 7
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.8

Operation management) Design Planing and Control of manufacturing and( 8
.services، Dilworth، James B.، Mc Graw Hill، Inc New York،1992،p:609

9 .9ينظر :ادارة اجلودة الشاملة يف التعليم ،عواد جاسم حممد التميمي ،بغداد.11/ 2010 ،
1010املجادلة ،آية.11 :
1111سنن ابن ماجة ،احلافظ أيب عبد اهلل ابن ماجة ،حتقيق (حممد عبد الباقي) ،مطبعة دار إحياء
الكتب العربية ،بريوت ،ب.ت /ج.181– 1
1212ينظر منهج الرتبية يف التصور اإلسالمي ،عيل أمحد مدكور ،النهضة العربية.283/1990 ،
1313نظرات يف الرتبية اإلسالمية ،سعيد إسامعيل عيل ،مكتبة وهبة ،القاهرة.21/1999 ،
1414ينظر دراسات يف أصول الرتبية ،حممد قمرب وآخرون ،دار الثقافة .24-23/1989
1515املعلم الناجح ومهاراته األساسية ،عيل راشد ،دار الفكر العريب  /1993ج1ص .73
1616أسس الرتبية ،إبراهيم نارص ،دار عامر ،عامن.14/1989 ،
1717اجلمعة ،آية.2 :
1818البقرة ،آية.117 :
1919البقرة ،آية.177 :
2020ينظر :معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسن أمحد بن زكريا بن فارس ،دار اجليل ،بريوت،
/1991ج 1ص.493
2121ينظر :لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،دار احلرية للطباعة والنرش
والتوزيع ،مرص/2003 ،ج 2ص .255 - 254
2222ينظر خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي ،دار احلديث ،القاهرة.
ب.ت.57/
2323ينظر :تاج العروس من جوامع القاموس ،السيد املرتىض احلسيني الزبيدي ،حتقيق عيل
هاليل ،دار اهلداية للطباعة والنرش ،الكويت/1966 ،ج 4ص .404 – 403
2424ص ،آية.31 :
2525ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،أيب عبد اهلل حممد القرطبي ،راجعه وأخرج أحاديثه (حممد
احلفناوي ،حممد عثامن) ،دار احلديث ،القاهرة/ 2002 ،ج 8ص.162–161
2626ينظر :لسان العرب/ج 3ص.136 ،135
2727البقرة ،آية.195 :
2828نظر :املعجم الوسيط ،إبراهيم منترص عبد احلليم أنيس ،القاهرة.74/1972 ،
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2929ينظر :فتح القوى املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب ،عبد املجيد
العباد البدر ،دار ابن القيم ،الدمام.26/2003 ،
بن محد ّ
3030التفسري الواضح ،حممد حجازي ،دار الكتاب العريب ،بريوت/1982 ،ج1ص.459
3131ينظر( :الثقافة واحلضارة يف التصور اإلسالمي ودورمها يف حمتوى املناهج الرتبوية) جملة
دراسات تربوية ،رابطة الرتبية احلديثة ،مج ( ،)7عيل أمحد مدكور ،القاهرة.57/1992 ،
3232ينظر :لسان العرب  /ج 3ص.73
3333هود ،آية.1 :
3434ينظر :تفسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم امل ّنان ،عبد الرمحن نارص السعدي ،دار احلديث،
القاهرة.392/ 2002 ،
3535ينظر :لسان العرب  /ج 3ص .73
3636اجلامع ألحكام القرآن  /ج 7ص.17
3737التني ،آية.4 :
3838النمل ،آية.88 :
3939ق ،اآليات.8-7 :
4040ينظر شبكة املشكاة اإلسالمية (إتقان العمل غرة اإلحسان) عباس حمجوب،
 .2007/6/27انرتنيت.
4141اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية ،أمحد إبراهيم أمحد ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنرش،مرص.17/2003 ،
(4242ثقافة اجلودة يف الفكر اإلداري الرتبوي الياباين وإمكانية االستفادة منه يف مرص) جملة
أبحاث الريموك ،العدد( ،)1أمحد ونّاس الشافعي ،والسيد حممد ،األردن.79/ 2003 ،
4343ينظر إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية ،صالح عليامت ،دار الرشوق .93/2004
4444ينظر( :كيفية حتقيق اجلودة يف التعليم العام) جملة الدعوة ،العدد ( )3098حممود اخلطيب،
 ،2007االنرتنت.
4545املعجم الكبري ،سلامن بن أمحد أيوب أبو القاسم الطرباين ،حتقيق محدي السلفي ،مكتبة
العلوم واحلكم ،املوصل / 1983 ،ج 12ص.453
4646فصلت ،آية.33 :
4747البقرة ،آية.25 :
4848القصص ،آية.67 :
4949التوبة ،اآليتان.20 ،19 :
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5050ينظر :مقومات الشخصية املسلمة (اإلنسان الصالح) ،ماجد عرسان الكيالين ،مكتبة دار
األيتام ،مكة املكرمة.16/1996 ،
5151ينظر :أهداف الرتبية اإلسالمية ،ماجد عرسان الكيالين ،مكتبة الرتاث ،املدينة املنورة،
.49/1988
5252العرص ،اآليات.3-1 :
5353البقرة ،آية.148 :
5454الواقعة ،اآليات.12-10 :
5555النحل ،آية.90 :
5656املائدة ،آية.93 :
5757الكهف ،آية.7 :
5858امللك ،آية.2 :
5959الكهف ،آية.30 :
6060ينظر :أهداف الرتبية اإلسالمية ،مقداد ياجلن ،دار اهلدى ،الرياض.38 / 1989 ،
6161املائدة ،آية.3 :
6262القصص ،اآلية.27 :
6363النجم ،آية.37 :
6464ينظر القيادة واإلدارة الرتبوية يف اإلسالم زاهر الدين عبيدات دار البيارق .117/2001
6565البينة ،آية.5 :
6666الكهف ،آية.110 :
6767ينظر العمل يف اإلسالم أمحد ماهر البقري مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية،
.45/1980
6868ينظر :القيادة الرتبوية يف اإلسالم ،مفيدة إبراهيم ،دار جمدالوي ،عامن.403/1997 ،
6969ينظر :الفكر الرتبوي عند الشوكاين ،معني صالح ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة أم
القرى.309/1989 ،
7070ينظر :أساليب التوجيه واإلرشاد يف الرتبية اإلسالمية ،مقداد ياجلن ،دار عامل الكتب،
الرياض.27/1999 ،
7171املؤمنون ،آية.8 :
7272ينظر :مع تراثنا العريب ،مصطفى رجب ،شخصيات ونصوص ،مكتبة كوميت ،القاهرة،
.215/1999
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7373ينظر :األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم واملتعلم وآثارها عىل النجاح والتقدم العلمي،
مقداد ياجلن ،،دار عامل الكتب ،الرياض.20/1996 ،
7474النحل ،آية.93 :
7575البقرة ،آية.284 :
7676صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص الدين األلباين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ب.ت
 /ج 3ص.227
7777ينظر :أزمة التعليم املعارص وحلوهلا اإلسالمية ،زغلول راغب النجار ،الدار العاملية
للكتاب اإلسالمي ،الرياض.122/1981 ،
7878ينظر( :أهداف املدارس اإلسالمية) جملة املسلم املعارص ،سعيد إسامعيل عيل ،تصدر عن
مؤسسة املسلم املعارص واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،العدد (.101/1992 ،)63
7979سامت ومسئوليات طالب العلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ،جملة كلية الرتبية ،أمحد حممد
أمحد ،أسيوط ،العدد (.531/1996 ،)2
8080كتاب مكارم األخالق ،عبد الرمحن حممد أبو بكر القريش ،مكتبة القرآن ،القاهرة
ب.ت.19/
8181البقرة ،آية.61 :
8282من أعالم الرتبية اإلسالمية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج ،الرياض /1989 ،ج 1ص.230
8383ينظر :منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد ،زين الدين بن أمحد العاميل ،حتقيق عبد األمري
شمس الدين ،الرشكة العاملية للكتاب.273/1983 ،
8484البقرة ،آية.249 :
8585ينظر :املجتمع اإلسالمي ،أمحد شلبي ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة.165/1967 ،
8686املعلم الناجح ومهاراته األساسية .185/
8787تطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلسالمية ،ماجد الكيالين ،دار الفكر ،بريوت .48/1985
8888األنعام ،آية.48 :
8989هود ،آية.88 :
9090األعراف ،آية.170 :
9191شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت
1989ج1ص.476
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9292ينظر :مفتاح السيادة ومصباح السعادة يف موضوعات العلوم ،طاش كربى زادة ،دار
الكتب العربية ،القاهرة/1968 ،ج 1ص.177
9393الفكر الرتبوي عند ابن املقفع واجلاحظ وعبد احلميد الكاتب ،عبد األمري شمس الدين،
دار إقرأ ،بريوت /1986ج 1ص.193
9494اإلرساء ،آية.36 :
9595ينظر :تعليم املتعلم يف طريق التعلم ،برهان الدين الزرنوجي ،مكتبة األنجلو املرصية،
القاهرة.101/1977 ،
9696تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم ،بدر الدين ابن مجاعة ،دار الكتب العلمية،
بريوت.45/1933 ،
9797املصدر نفسه.55/
9898ينظر اجلودة الشاملة يف التعلم ،جمموعة النيل العربية ،خالد الزواوي ،القاهرة .13/2003
9999ينظر :تدريس فن اللغة العربية ،طه عيل حسني الدليمي ،اربد ،االردن.10/ 2009 ،
10100اختيار املعلم وإعداده ،عيل راشد ،دار الفكر العريب ،القاهرة.17/1996 ،
10101ينظر :مناهج اللغة وطرائق تدريسها ،سعد عيل زاير وايامن اسامعيل عايز ،دار الينابيع،
دمشق.32/ 2010 ،
10102املائدة ،آية.2 :
10103األنفال ،آية.46 :
10104الكهف ،اآلية.97-94 :
10105آل عمران ،آية.159 :
10106الشورى ،آية.38 :
10107النحل ،آية.43 :
10108فاطر ،آية.14 :
10109الكهف ،آية.66:
11110الرمحن ،آية.60 :
11111األعراف ،آية.151 :
11112النحل ،آية.97 :
11113النجم ،اآليات.41-39 :
11114األنبياء ،آية.94 :
11115آل عمران ،آية.159 :
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11116اجلودة الشاملة يف التعلم ،جمموعة النيل العربية .101/
11117تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم .53/
11118القيامة ،اآليتان.15 ،14 :
11119اإلرساء ،آية.11 :
12120هنج البالغة ابن أيب احلديد ،حتقيق (حممد أبو الفضل إبراهيم) ،دار اجليل.153/1986 ،
12121النجم ،آية.32 :
12122األنبياء ،آية.47 :
12123ق ،آية.18 :
12124األحزاب ،آية.52 :
12125النمل ،آية.20 :
12126ينظر :من أعالم اإلسالم ،عبد احلليم عويس ،ومصطفى عاشور ،دار االعتصام ،القاهرة،
.35/ 1982
12127ينظر :من أعالم الرتبية اإلسالمية  /ج 3ص.185
12128العنكبوت ،آية.69 :
12129النحل ،اآليتان.128 ،127 :
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املصادر واملراجع
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
.9

القرآن الكريم.
1إبراهيم ،مفيدة 1997القيادة الرتبوية يف
اإلسالم ،دار جمدالوي ،عامن.
2ابن أيب احلديد 1986هنج البالغة ،حتقيق
(حممد أبو الفضل إبراهيم) دار اجليل،
بريوت.
3ابن مجاعة ،بدر الدين 1933تذكرة
السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
4ابن فارس ،أبو احلسن أمحد بن زكريا
1991معجم مقاييس اللغة ،دار اجليل،
بريوت.
5ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم
 2003لسان العرب ،دار احلرية للطباعة
والنرش والتوزيع ،مرص.
6أمحد حممد 1996سامت ومسئوليات
طالب العلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي
جملة كلية الرتبية ،أسيوط ،العدد (.)2
7األلباين ،حممد نارص الدين (ب.ت)
صحيح الرتغيب والرتهيب ،مكتبة
املعارف ،الرياض.
8أنيس ،إبراهيم منترص عبد احلليم 1972
املعجم الوسيط ،القاهرة.
9باقر ،صادق  #1423حماور التعليم
احلوزي ،راجعه الشيخ حممد اليعقويب،
منشورات جامعة الصدر الدينية النجف
االرشف.

العباد 2003
1010البدر ،عبد املجيد بن محد ّ
فتح القوى املتني يف رشح األربعني وتتمة
اخلمسني للنووي وابن رجب ،دار ابن
القيم ،الدمام.
1111البقري أمحد ماهر  1980العمل يف
اإلسالم ،مؤسسة شباب اجلامعة،
اإلسكندرية.
1212البيهقي أبو بكر بن احلسني  1989شعب
اإليامن ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
1313تقرير التنمية العربية اإلنسانية 2002
بناء القدرات البرشية يف التعليم.
1414التميمي ،عواد جاسم حممد  2010ادارة
اجلودة الشاملة يف التعليم ،بغداد.
1515حجازي حممد 1982التفسري الواضح،
دار الكتاب العريب ،بريوت.
1616اخلطيب ،حممود ( 2007كيفية حتقيق
اجلودة يف التعليم العام) جملة الدعوة،
العدد  ،3098شبكة اإلنرتنت.
1717الدليمي ،طه عيل حسني  ،2010تدريس
فن اللغة العربية ،اربد ،االردن.
1818الرازي حممد بن أيب بكر (ب.ت) :خمتار
الصحاح ،دار احلديث ،القاهرة.
1919راشد عيل  1996اختيار املعلم وإعداده،
دار الفكر العريب ،القاهرة.
2020راشد عيل  1993املعلم الناجح ومهاراته
األساسية ،ج1دار الفكر العريب ،القاهرة.
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2121رجب مصطفى  1999مع تراثنا العريب،
شخصيات ونصوصالقاهرة.
2222زادة ،طاش كربى  1968مفتاح السيادة
ومصباح السعادة يف موضوعات العلوم،
دار الكتب العربية ،القاهرة.
2323زاير ،سعد عيل ،وايامن اسامعيل عايز
 2010مناهج اللغة وطرائق تدريسها،
دار الينابيع ،دمشق.
2424الزبيدي ،السيد املرتىض احلسيني 1966
تاج العروس من جوامع القاموس،
حتقيق (عيل هاليل) ،دار اهلداية للطباعة
والنرش ،الكويت.
2525الزرنوجي ،برهان الدين  1977تعليم
املتعلم يف طريق التعلم ،مكتبة األنجلو
املرصية ،القاهرة.
2626الزواوي ،خالد حممد  2003اجلودة
الشاملة يف التعلم ،جمموعة النيل العربية،
القاهرة.
2727السعدي ،عبد الرمحن نارص 2002
تفسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم
امل ّنان ،دار احلديث ،القاهرة.
2828الشافعي أمحد ونّاس ،السيد حممد 2003
(ثقافة اجلودة يف الفكر اإلداري الرتبوي
الياباين وإمكانية االستفادة منه يف مرص)
جملة أبحاث الريموك العدد( ،)1األردن.
2929شلبي ،أمحد  1967املجتمع اإلسالمي،
مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة.
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3030شمس الدين ،عبد األمري  1986الفكر
الرتبوي عند ابن املقفع واجلاحظ وعبد
احلميد الكاتب ،دار إقرأ ،بريوت.
3131صالح ،معني ( 1989الفكر الرتبوي
عند الشوكاين) رسالة ماجستري ،كلية
الرتبية ،جامعة أم القرى.
3232الطرباين سلامن بن أمحد أيوب أبو القاسم
 1983املعجم الكبري ،حتقيق محدي
السلفي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل.
3333العاميل ،زين الدين بن أمحد  1983منية
املريد يف آداب املفيد واملستفيد ،حتقيق
عبد األمري شمس الدين ،الرشكة العاملية
للكتاب.
3434عبيدات ،زاهر الدين  2001القيادة
واإلدارة الرتبوية يف اإلسالم ،دار البيارق
عامن.
3535عيل سعيد إسامعيل ( 1992أهداف
املدارس اإلسالمية) جملة املسلم
املعارص ،مؤسسة املسلم املعارص واملعهد
العاملي للفكر اإلسالمي العدد (.)63
3636عيل ،سعيد إسامعيل  1999نظرات يف
الرتبية اإلسالمية ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
3737عليامت ،صالح  2004إدارة اجلودة
الشاملة يف املؤسسات الرتبوية ،دار
الرشوق ،األردن.
3838عويس عبد احلليم ،عاشور مصطفى
 1982من أعالم اإلسالم دار االعتصام،
القاهرة.

3939القريش ،عبد الرمحن حممد أبو بكر
(ب.ت) ،كتاب مكارم األخالق ،مكتبة
القرآن ،القاهرة.
4040القرطبي أيب عبد اهلل حممد 2002
اجلامع ألحكام القرآن ،راجعه وأخرج
أحاديثه حممد احلفناوي ،حممد عثامن ،دار
احلديث ،القاهرة.
4141قمرب ،حممد وآخرون  1989دراسات يف
أصول الرتبية ،دار الثقافة ،الدوحة.
4242الكيالين ،ماجد عرسان  1988أهداف
الرتبية اإلسالمية ،مكتبة الرتاث ،املدينة
املنورة.
4343الكيالين ،ماجد عرسان  1996مقومات
الشخصية املسلمة (اإلنسان الصالح)،
مكتبة دار األيتام ،مكة املكرمة.
4444الكيالين ،ماجد عرسان  1985تطور
مفهوم النظرية الرتبوية اإلسالمية ،دار
الفكر ،بريوت.
4545حمجوب ،عباس (إتقان العمل غرة
اإلحسان) شبكة املشكاة اإلسالمية،
.2007/6/27
4646مدكور ،عيل أمحد  1990منهج الرتبية
يف التصور اإلسالمي ،النهضة العربية،
بريوت.
4747مصطفى صالح  2002اإلدارة املدرسية
يف ضوء الفكر اإلداري املعارص ،دار
املريخ ،السعودية.
4848املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 1989من أعالم الرتبية اإلسالمية،

مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،
الرياض.
4949نارص ،إبراهيم  1989أسس الرتبية ،دار
عامر ،عامن.
5050نارص ،إبراهيم  1996مقدمة يف الرتبية،
دار عماّ ر ،عامن.
5151النجار زغلول راغب  1981أزمة
التعليم املعارص وحلوهلا اإلسالمية الدار
العاملية للكتاب اإلسالمي الرياض.
5252ياجلن ،مقداد  1989أهداف الرتبية
اإلسالمية ،دار اهلدى ،الرياض.
5353ياجلن مقداد  1996األخالقيات
اإلسالمية الفعالة للمعلم واملتعلم،
وآثارها عىل النجاح والتقدم العلمي،
دار عامل الكتب ،الرياض.
5454ياجلن ،مقداد  1999أساليب التوجيه
واإلرشاد يف الرتبية اإلسالمية ،دار عامل
الكتب ،الرياض.
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