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المعمـ 

المنياج 

 :مدخـل
يقـو ىذا البحث عمى ثالثة محاور، منفصؿ بعضيا عف بعض مف حيث 
الوضع القائـ في ميداف التربية والتعميـ، مع أف المفروض في الميزاف التربوي 
الصحيح أف يؤدي بعضيا إلى بعض، وأف تكوف كاًل متكاماًل متصاًل يصعب 

مكونات العممية -  متحدة متداخمة–وضع حدود فاصمة بينيا، ألنيا ىي 
: ىذه المحاور الثالثة ىي. التعميمية الناجحة

. ومكانتو في المجتمع (المعمـ)مقدمة نظرية في مفيـو : أووً 
. ونظرة المجتمع إليو (المعمـ)الوضع القائـ في حقيقة : ثانياً 
. خطوات ومقترحات مف أجؿ الوصوؿ إلى الطريؽ الصحيح: ثالثاً 

. ومكانته في المجتمع (المعمم)مقدمة نظرية في مفهوم : أووًال 
يمكف تشبيو العممية التعميمية والعناصر التي تؤلفيا وتؤثر فييا بمثمث 

متساوي األضالع، يقؼ عمى رأسو المعمـ، وتمتد قاعدتو بيف طرفيف أساسييف، 
. المتعمـ والمنياج: ىما

 
 

 
 
 
 

المتعمـ 
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: وتمثيؿ العممية بيذا الشكؿ لو دووت عميقة، يمكف إيجازىا بما يمي

إف عناصر العممية التعميمية ىذه مرتبط بعضيا ببعض، ومف الخطأ النظر إلى  -ٔ
فيي . أي منيا دوف النظر إلى صمتو بالعناصر األخرى وتأثيره فييا وتأثره بيا

. مثؿ ىذه األضالع التي يتصؿ بعضيا ببعض فتصنع ىذا الشكؿ المتكامؿ
ولو قد انفصؿ أحد ىذه األضالع وغادر مكانو مف ىذا البناء المتماسؾ، 

ونصدع البناء وتشققت الجدراف وانتيى األمر إلى فشؿ عممية التعمـ والتعميـ 
. التي ىي األساس في بناء أي أمة مف األمـ

أف المنياج والمعمـ والطالب ىي عناصر العممية )ومف المعموـ لنا جميعًا 
فمممنياج أسس تراعى . التربوية التي ينتج عنيا تحقيؽ األىداؼ التربوية المرجّوة

عند وضعيا، ولممعمـ مواصفات ومؤىالت و بد منيا في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ 
() .(التعميمية

 

يعد المعمـ العنصر الرئيسي في بناء العممية التعميمية، فإذا وجد المعمـ الكفي 
المؤىؿ، ذو الخبرة والعمـ والحكمة فإنو يستطيع أف ينيض بالمنياج التعميمي، 

والمعمـ . ويستطيع أف يحقؽ كثيرًا مف أىداؼ المنياج التي تتعمؽ باكتساب المعرفة
ولذلؾ قيؿ إف المعمـ . الناجح يمكف لو أف يستكمؿ نقص المنياج إف وجده فيو

الناجح يمكنو أف يقـو عمى وجو ما بالعممية التعميمية، ولكف ذلؾ و يكوف ميما 
. تفوقت كفاية المتعمـ، والمنياج كمييما

. يؤكد عمماء التربية ىذه الحقيقة عند الحديث عف المستوى الفني لممدّرس
ففي إحدى الدراسات نقرأ ىذا الرأي الصريح عف أثر المعمـ الفّعاؿ في عممية 

                                                 

لمدكتور  (اوستيانة بالعربّية واألعراض عنيا، أسباب ذلؾ وطرؽ معالجتو) انظر بحث ()
محمود أبو كتة، ألقي البحث في ندوة تعميـ المغة العربّية في الجامعات العربّية، بجامعة 

 .(بتصرؼ)، 34-31، ص1984/ نيساف/9-7الجزائر، مف 



 5 

يجب أف نتذكر دائمًا أّف مستوى المدرسة يتوقؼ عمى مستوى : "تقوؿ. التدريس
المدّرس الذي يعمؿ بيا، بؿ و نبالغ إذا قمنا إنو و يمكف أف يسمو المجتمع إو 

إف المدرس ىو حجر الزاوية في العممية التعميمية، . عمى مستوى المدرسة فيو
وعميو يتوقؼ مدى نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا، وليذا فإف نجاح أي منيج 

يتوقؼ عمى إيماف المدرس بو، ومدى استعداده لتنفيذه، ومدى كفاءتو وقدرتو عمى 
 () .(تدريسو

كؿ ما يتعمؽ - العنصر الثاني مف عناصر المنياج- ويتصؿ بالمتعمـ  -ٕ
بالبيئة التعميمية، وبمجتمع الدراسة المستيدؼ في التعمـ، ويتبع ذلؾ أثر 
األسرة في تشكيؿ شخصية المتعمـ، وقدرتو عمى التحصيؿ، والظروؼ 

اوجتماعية واوقتصادية التي يمر بيا المتعمـ، فتؤثر في سموكو وتفكيره 
ىو كؿ مف )وقدرتو عمى الدراسة والفيـ، والمتعمـ في الدراسات الحديثة 

وىو اإلنساف الذي نحف بصدد تعميمو، الذي ىو محط تحقيؽ ... يطمب العمـ
 () .(أىدافنا التربوية العامة، والتدريسية الخاصة

ويرجع اوىتماـ بدراسة التمميذ إلى أنو محور العممية التعميمية وجوىرىا، "
وبالتالي فاف تقديـ قدر مف الخبرات التعميمية لو دوف دراية بخصائصو وحاجاتو 

وميولو ومشكالتو، إنما يؤدي بصورة أو بأخرى إلى الفشؿ في بموغ األىداؼ التي 
 ( ).يرمي إلييا المنياج

المنياج ىو العنصر الثالث مف عناصر المثمث التربوي، أو مف مكونات -   4
متداولة في البحوث التربوية  (المنياج)ولـ تكف كممة . العممية التعميمية

                                                 

محمد عزت عبدالموجود وزمالؤه، دار الثقافة لمطباعة .  أساسّيات المنيج وتنظيماتو، د()
 .11، ص1977والنشر، 

، مف كتاب المؤتمر 111 انظر بحث خصائص المتعمـ مف وجية النظر اإلسالمية ص()
التربوي، الذي عقده المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي بالتعاوف مع جامعة مؤتة وجامعة 

 .1990فتحي ممكاوي، عّماف . اليرموؾ، تحرير د
 .67 أساسيات المنيج وتطبيقاتو، ص()
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السابقة، أعني في بداية عصر النيضة واإلحياء، أي في نياية القرف التاسع 
محتوى : وكاف يستعاض عنيا بكممات مثؿ. عشر وبداية القرف العشريف

الدراسة، أو مقرر الدراسة، أو النصوص الدراسية، ثـ ظير مصطمح المواد 
 (المنياج)الدراسية، ثـ بدأت تفد إلينا بعض الدراسات الغربية التي تذكر 

. الدراسي
في البداية و تعني سوى مقرر الدراسة أو  (المنياج)وليذا كانت كممة 

. النصوص التي يقرؤىا الدارسوف أو محتوى الكتب المقررة
أما في أواخر القرف العشريف، وفي مطمع ىذا القرف الحادي والعشريف 

تطورت الدراسات التربوية كثيرًا لدينا ولدى الغربييف، وصارت تَُفرُد لكؿ عنصر مف 
عناصر المنياج كتب ودراسات وبحوث كثيرة، وصار عمماء التربية و يقبموف فكرة 

. إو إذا أكدتيا الدراسات العممية التجريبية القائمة عمى أسس البحث السميمة
كاف أمرًا في غاية الصعوبة نظرًا وختالؼ  (المنياج)وعمى ىذا فإف تعريؼ 

المدارس التربوية، واوتجاىات الفكرية، وتنوع الدراسات التجريبية، إو أننا نختار 
اآلف تعريفًا نراه داّو كافيًا عمى الفكرة العامة التي نيدؼ إلييا في ىذا البحث، وىو 

المضّي مع المعمـ في كشؼ الحاؿ الذي يجب أف يكوف عميو، والواقع الذي ىو 
كائف فيو فعاًل، ونحيؿ القارئ إلى الدراسات الكثيرة المستوفية البحَث عف المناىج 

. وعناصرىا وأسسيا وأىدافيا وما إلى ذلؾ مف كؿ ما يتصؿ بيا مف أفكار
الثقافية واوجتماعية - مجموع الخبرات التربوية)ىو -  إذاً –فالمنياج 
التي تييئيا المدرسة لتالميذىا داخؿ المدرسة أو خارجيا بقصد - والرياضية والفنية

 إف ( ).(مساعدتيـ عمى النمّو الشامؿ وتعديؿ سموكيـ طبقًا ألىدافيا التربوية
المنياج بمفيومو الحديث يشمؿ أشياء كثيرة و بد مف مراعاتيا في أثناء عممية 
التعميـ، منيا أسس المنياج الفمسفية والنفسية واوجتماعية ومنيا أىداؼ المنياج 

                                                 

 .6 أساسيات المنيج وتنظيماتو، ص()
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العامة والخاصة والتعميمية، ومنيا وسائؿ التدريس وأدواتو المتطورة، ومنيا أيضًا 
وسائؿ التقويـ بأشكاليا المتعددة، وىي ذات أثر خطر في تقويـ المنياج وتوجييو 
باستمرار، ومف عناصر المنياج كذلؾ األنشطة الموازية لممنياج التعميمي، بكؿ 
فنونيا الرياضية واوجتماعية والمسابقات األدبية، والرحالت المدرسية وما إلى 

. ذلؾ
 *    *   *

بصيغتيا ىذه نفسيا ىي مصطمح قرآني ورد في  (المنياج)عمى أف كممة 
كالـ اهلل قبؿ أف يستعممو الناس، وأود أف أضيؼ إلى ىذا أف عناصر المثمث 

التربوي الذي شرحتو في الصفحات السابقة، قد ورد بكؿ وضوح وبياف في أربع 
آيات مف القرآف الكريـ، وىذا يدؿ عمى أف اهلل عز وجؿ، الذي قاؿ في كتابو 

 يوجينا إلى أف نسمؾ السبيؿ الصحيحة في رسـ () چ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌچالعزيز
سياستنا التربوية، وأف نبدأ أوًو مف القواعد األساسّية الراسخة الثابتة التي ترد في 

ثـ ينطمؽ الناس -  صمى اهلل عميو وسمـ–كتاب اهلل عز وجؿ وفي سنة رسوؿ اهلل 
منيا إلى كؿ ما يمكف أف يتوصموا إليو مف دراسات وبحوث ونظـ حديثة، يضعيا 

. أىؿ الخبرة والتخصص في مجاوت أعماليـ

ڇ  ڇ     ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ   چ في المنياج يقوؿ اهلل عز وجؿ 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳڍ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍڇڇ

  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ے  ھ  ھھ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھںں

وىو أيضًا . والمنياج ىو الطريؽ الواضح في معاجـ المغة. () چڭ  ڭ   ې  ې  

                                                 

 .38 سورة األنعاـ، اآلية ()
 .48 سورة المائدة، اآلية ()
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أف نحسف رسـ الخطط، ووضع المناىج السميمة -  إذا–فعمينا . ()الخطة المرسومة
 .في مسيرتنا التعميمية

:  وأما اآليات التي فصمت القوؿ في عناصر المثمث التربوي، فمنيا
 ڇ  ڇ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇچ : قولو تعالى  

 ( ).چڎ  ڎ    ڌ  

 وئ      ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ىى  ې  ې  ې  ې  چ : وقولو تعالى  

  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ          ېئ  ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ

( ).چ
 

وعناصر المثمث التربوي في ىذه اآليات الكريمة واضحة جمية لمف يتدبر 
: آيات اهلل

 فالمعمـ، عبرت عنو اآليات بقولو تعالى :
. 129 البقرة –  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  -
 .151 البقرة – چې  ې  ۉ  ۉ  ې   چ  -

 آؿ عمراف – چ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ىى  ې  ې  ې  ې  چ  -
164. 

 .2 الجمعة – چۀ  ۀ  ہ  ہ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  -

 والمتعمـ، ذكرتو اآليات بالتعبيرات التالية :
 كممة فييـ – چڄ  ڄ  ڃ  چ  -

                                                 

 . المعجـ الوسيط، مادة نيج()
 .129 سورة البقرة، اآلية ()
 .2، والجمعة 151، وانظر أيضًا سورة البقرة، 164 سورة آؿ عمراف، اآلية ()
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  كممة فيكـ– چې  ې  ۉ  چ -

 . المؤمنيف–  چ  ائ  ى  ىى  ې  ې  ې  ې  چ  -

 . األمييف–  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ٿ  چ  -

 وأما المنياج، فقد ورد في قولو تعالى :
 .چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  -
 چې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ىچ  -

 چ ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئچ -

 چۈئ    ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   چ -

إف في كممات ىذه اآليات الكريمة ونصوصيا وسياقيا َلمعانَي ودووٍت 
 ولكنا نستطيع أف ( ).ونظرياٍت كثيرًة، قد و يّتسع ىذا البحث لتفصيؿ القوؿ فييا

: نستخرج منيا ما يتعمؽ بالمعمـ، موضوِع بحثنا ىذا، فنرى فييا ما يمي
أف المعمـ ينبغي أف يكوف في الذروة العميا، والمكانة السامية في نظر أبناء  -ٔ

. أمتو، فاهلل عز وجؿ اختار رسمو وأنبياءه لتعميـ أقواميـ بالنص الصريح
أف المعمـ ينبغي أف يكوف مف أفراد أمتو، يخرج مف أشواقيا وأبنائيا و يكوف  -ٕ

ـْ يعايشيا  غريبًا عنيا، وو مستوردًا لتعميـ أبناء أمة و يعرؼ عنيا شيئًا ول
في سرورىا وىموميا وأفراحيا وأتراحيا وسرائيا وضرائيا، ولذلؾ أكدت 

، وو ينجح في (مف أنفسيـ) (منكـ) (منيـ)اآليات الكريمات عمى كممات 
تعميـ أبناء األمة نجاحًا باىرًا سوى مف خرج مف رحـ أمتو وعاش ظروفيا 

 .وحياتيا كاممة

إف لـ يكف ممما بطبيعة المتعمـ تعّذر عميو أف )ويرى عمماء النفس أف المعمـ 
. يترؾ في حياتو األثر المطموب، وأف يساعده عمى التكيؼ وفقًا لمبيئة التي يعيش فييا

                                                 

 (المغة العربية وأثرىا في المنياج التربوي) انظر تفصيؿ القوؿ في كؿ ذلؾ بحثًا بعنواف ()
الخطاب )لمدكتور عودة أبو عودة، ألقي في المؤتمر الدولي األوؿ لجامعة جدارا بعنواف 

 .ـ9/4/2009-7 (األدبي والمغوي بيف الثقافة والتخصص
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إف طبيعة المتعمـ ىي المحرؾ الرئيسي لسموكو، فيجدر بالمعمـ أف يتفيميا، وأف يطمع 
 ( ).(عمى أفضؿ الطرؽ لمعالجتيا لتكوف حميفة لو في عممو الخطير

أف المعمـ ينبغي أف يكوف لديو منياج متكامؿ، فيو كؿ ما تحتاج إليو  -ٖ
      ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ     چ العممية التعميمية، وقولو تعالى 

فميس أصدَؽ وأوفى وأكمَؿ مف آيات اهلل .  أصدُؽ دليؿ عمى ذلؾچۈئ
نستمد منيا عناصَر المنياج الذي نرسمو ألبنائنا في سني حياتيـ الدراسية 

 .كميا

أف المعمـ يجب أف يتمو عمييـ المنياج، وليس أف يقرأه فقط وقد فّرقت آيات  -ٗ
القرآف الكريـ بيف التالوة والقراءة، وكؿ مصطمح منيما لو دووتو العظيمة 

ففي فعؿ التالوة معنى ليس في فعؿ القراءة، إذ في التالوة ). في آيات اهلل
مزيد حرص عمى شرح المضموف وتحميؿ النص المقروء وبياف معانيو 
 .(ومراميو وأىدافو، وما يستفاد منو، واستخراج التوجييات التي ييدؼ إلييا

()
 

إف المعمـ الناجح ىو الذي يستطيع أف يبمغ  طالبو ما يريد، وأف يحقؽ لدييـ ما 
ماذا )فمعيار التعميـ في مينة التدريس ىو )ييدؼ إليو المنياج الذي رسـ لو، 

ويقاس نجاح المعمـ و بمقدار ما يعرؼ، بؿ ( ماذا تعرؼ)و  (تستطيع أف تفعؿ
 ( ).(بمقدار قدرتو عمى جعؿ غيره يعرؼ

أف المعمـ المخمص الناجح يجب أف يتجاوز حدود المنياج المقررة في محتواه  -٘
ـَ الطالب بسموكو وأخالقو وحسف سيرتو فييـ وصدقو  ونصوصو، إلى أف يعّم

                                                 

 الوعي التربوي ومستقبؿ البالد العربّية، جورج شيال وشريكاه، المؤلفوف، الطبعة األولى، – ()
 .78، ص1955

 .16المغة العربية وأثرىا في المنياج التربوي، ص:  انظر بحث()
 طرؽ تعميـ المغة العربية، محمد عبدالقادر أحمد، مكتبة النيضة المصرية، الطبعة األولى، ()

 .6، ص1979
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خالصو ما يكمؿ عممو، ويحقؽ األىداؼ السامية التي يرجوىا، ولعؿ ىذا ما  وا 
ولقد كتب سيد . (يزكيكـ)أو  (ويزكييـ)يفيـ مف قولو تعالى في اآليات السابقة 
بيف فيو المعنى الكبير ليذه  (ويزكييـ)قطب بحثًا جيدًا عف معنى قولو تعالى 

الميمة، واألثر الكبير الذي يحدثو فعؿ التزكية في المجتمع، وبخاصة عندما 
 ( ).الذيف ىـ ورثة الرسؿ واألنبياء (المعمميف)يكوف مف 

وأما الحديث النبوي الشريؼ فقد ورد فيو ما يؤكد عمى أىمية المعمـ في صناعة 
ف المالئكة ليصموف عمى معمـ الناس  مجد أمتو وقوتيا، فالعمماء ورثة األنبياء، وا 

الخير، وكؿ ذلؾ انطالقًا مف مكانة العمـ والعمماء في القرآف الكريـ، الذي جعؿ أوؿ 
  ڈ  ڈ   ڍ    ڇ  ڎ  ڎ  ڌ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ وأوؿ آياتو قولو تعالى  (اقرأ)كممة فيو 

      ڇ  ڇ  ڑ  چ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ.( ) 

. ونظرة المجتمع إليه (المعمم)الوضع القائم في حقيقة :  انياًال 
 وربما ُتعّزُز ذلؾ نظرياُت عمـ النفس ومبادئ عمـ –مف المسمـ بو في نظري 

 أف أفضؿ مقياس لنجاح المرء في عممو أف يكوف راغبًا فيو مقباًل عميو –اوجتماع 
بمحّبٍة وقناعة واطمئناف، وأف ينتظر إطاللة اليوـ الجديد ليمتحؽ بعممو، فيقبَؿ عميو 

بكؿ جوارحو، ويستغرَؽ فيو، ويحاوَؿ أف يصَؿ إلى ذروة الكماؿ واإلبداع في 
نتائجو، ليناَؿ مف بعد ذلؾ سعادَة السكينة ومتعَة صفاِء النفس وروعَة اإلحساس 
. بالنجاح أْف قّدـ لنفسو ولمجتمعو وألمتو ما ىو كفيؿ بأف يسيـ في رقّييا وتقدميا

 مف َأْولى الناس أف يكوف ذلؾ اإلنساف – كما سبؽ عنو القوؿ –والمعمـ 
الذي يعشؽ عممو، ويقبُؿ عميو بنفس رضّية وقمب مطمئف، وعقؿ متفتح، لينقؿ ذلؾ 

إلى طالبو، ويقدـ ليـ خالصة ِعْممو وتجربتو مف خالؿ القدوة الحسنة، والسموؾ 
. المستقيـ، والعمـ النافع، واألساليب المتميزة

                                                 

 .133-127، المجمد الثاني، ص1967في ظالؿ القرآف، سيد قطب، الطبعة الخامسة، : انظر ()
 .5-1 سورة العمؽ، اآليات ()
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ولكف أيف يقؼ المعمـ مف كؿ ىذا؟ وكيؼ ىو، إذا نظرنا إليو مف خالؿ ىذا 
المنظار المتفائؿ؟ 

يمّح عمّي اآلف أف أتمثؿ بقوؿ المتنبي الذي قاؿ في بيتيو التالييف كؿ شيء، 
: عمى الرغـ مف أنو لـ ُيَصرِّح فييما بشيٍء مما يريد

 نحف أدرى وقد سألنا بنجدٍ 
 وكثير مف السؤاؿ اشتياؽ

 

 أقصير طريقنا أـ يطوؿ
 ()وكثير مف رّدة تعميؿ

 

. تكوف األمور أحيانًا واضحة كالشمس، و يحتاج إثبات شروقيا إلى دليؿ
فنظرة المجتمع إلى المعمـ عندنا معمومٌة مكشوفٌة، وشخصيُة المعمـ أماـ الناس جميعًا 
ضعيفٌة ميزوزة، ونظرة المعمـ نفسُو إلى عممو تبعًا لذلؾ نظرٌة محزنة، فيو و يحب 
عممو، وو يرغب في اوستمرار فيو، وىو يتفمت منو ما وسعو التفمت، ويبحث عف 

عمؿ آخر، وكؿ ذلؾ ينعكس عمى شخصيتو وثقتو بنفسو، وينتقؿ ىذا اإلحساس إلى 
طالبو، فيبادلونو يأسًا بيأس، وعزوفًا عف العمـ بعزوؼ أشّد، وقد تتطور األمور إلى 

ما و تحمد عقباه مف تصرفات مشينة مف الطالب تجاه معممييـ، ومف المعمميف تجاه 
. طالبيـ، ومف المجتمع تجاه الطالب والمعمميف جميعاً 

ربما يكوف ىذا الكالـ محزنًا، ولكنو يجب أف يقاؿ، ألف كشؼ الواقع المرير 
ف كؿ برامج العالج . ىو أوؿ طرؽ العالج ليست -  كما يقوؿ عمماء التربية–وا 

مجديًة إف لـ تبدأ بتشخيص الواقع القائـ فعاًل، وتصؼ العالج المناسب لكؿ حالة 
. عمى حدة

:  ولقد قمت مف أجؿ ىذا بأسموبيف مف أجؿ تشخيص الواقع

                                                 

شرح ديواف المتنبي، وضعو عبدالرحمف البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الجزء الثالث،  ()
 .270ص
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متابعة الصحؼ والبرامج واألخبار والتعميقات التي تكتب عف المعمـ، : األول
ولعمري إف اوستشياد . أو تتحدث عف الوقائع التي يتعرض ليا بعض المعمميف

بيذه التعميقات ىو عيف الكشؼ عف حقيقة ما يجري، ألف صحفيًا، أو كاتبًا، أو 
أو تعميقًا  (كاريكاتور)محماًل تربويًا، و يجرؤ أف يكتَب خبرًا، أو يرسـ رسمًا ىزليًا 

ينشره عمى الناس، إو وىو عمى يقيف مف أف الناس و يخالفونو عف رأيو، وو 
يعترضوف عمى رسمو، وىذا في الحقيقة استفتاء غير مباشر عف منزلة المعمـ في 

. المجتمع الذي يعيش فيو
نّظمُت استطالعيف تضمنا بعَض األسئمة المتعمقة بالمعمـ وطبيعة : ال اني

عممو، األوؿ وجيتو إلى المشرفيف التربوييف، والثاني إلى المعمميف، وقمت 
باستخالص ما في ىذيف اوستطالعيف مف أفكار، ومف مقترحات، ودونتيا في 

. ىذا البحث

: فأما األسموب األول
 الرسمّية، واألخبار الصحفية والتعميقات وىو التقاط صورة المعمـ مف البيانات

اوجتماعية فقد زّودني بحصيمة كافية لمحكـ عمى الصورة الحقيقية التي ارتسمت 
وأوّد ابتداء أف أقوؿ بيقيف إف المعمـ في كؿ ذلؾ . في عيوف الناس عف المعمـ

مظموـ، ُمَضيٌَّع حقو، وىو بجيده وعممو ينبغي أف يكوف في ذروة المكانة السامية 
. مف قموب الناس أجمعيف، لو سارت األمور عمى وفؽ ما يجب أف تكوف عميو

ومف ناحية أخرى فإف الظروؼ المحيطة بالمعمـ، مف نقص في الكوادر 
التعميمية، ونقص في التدريب والتأىيؿ، وتقصير في مكافأة المعمـ المكافأَة المادية 
الكافية، وتوفيِر الوسائؿ الالزمة المعينة لو في عممو، كؿ ذلؾ ينعكس عمى المعمـ، 
وُتمقى تبعاتو ونتائجو عميو، وىو بذلؾ يتحمميا صابرًا محتسبًا محتماًل كؿ ما يمقى 

. عميو مف نقد، ولـو وتعنيؼ
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بدأ العاـ الدراسي الحالي بحممة شديدة عمى نقص الكوادر التعميمية في 
معممو -  كما تقوؿ الصحؼ نقاًل عف المصادر الرسمية–مدارس المممكة، ومنيـ 

. المغة العربّية

ـ 3/8/2009، الصادر يـو اوثنيف 1805كتبت جريدة الغد في عددىا رقـ 
كشفت دراسة أعدتيا : ، تقوؿ مدرسة حكومية مدارُس إناث19أفضُؿ : تحت عنواف

 مدرسة إناث سبقت مدرسَة ذكوٍر وحيدًة، تشكؿ 19وزارة التربية والتعميـ مؤخرًا أف 
. جميعيا أفضؿ عشريف مدرسة حكومّية بحسب وزير التربية الدكتور وليد المعاني

يعود إلى النقص في أعداد إف السبب وراء تدني أداء الطمبة الذكور : وقاؿ المعاني
. المعمميف بسبب سفرىـ لمتدريس في الخارج

وقد أكدت الصحؼ اليومية ىذا . ىذا اعتراؼ رسمي إذف بنقص المعمميف
النقص في أعداد المعمميف، وكانت تنص أحيانًا عمى النقص في معممي المغة 

: ، تقوؿ21/8/2009كتبت الدستور في عددىا الصادر يـو اوثنيف . العربية
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: مقالة كبيرة كاف عنوانيا-  أيضاً –وفي اليـو نفسو، كتبت الدستور 

 

 

 

 

:  كتبت الغد فقرة بيذا العنواف2009وفي اليوـ الثالثيف مف شير آب 

 

 

 

 كتبت الدستور في عددىا رقـ 4/10/2009وفي يوـ األحد الموافؽ 
:  تقوؿ15167
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 نقرأ خبرًا عف 17/10/2009وفي صحيفة الغد الصادرة يـو السبت الموافؽ 
: نقص الكوادر التعميمية، تقوؿ

 

 

 

 

 

 

 
 

إف ىذا النقص في أعداد المعمميف في مناطؽ كثيرة ومدارس متعددة، يعود 
وىذا النقص ينعكس سمبًا عمى . بالتأكيد ألسباب كثيرة ذكرت الصحؼ كثيرًا منيا

مستويات الطمبة، ويؤدي بالتأكيد إلى عدـ تدريس المناىج المقررة كاممة، ويسبب 
ضعفًا ممحوظًا في مستوى خريجي الثانوية العامة، ىؤوء الذيف يمتحقوف 

بالجامعات، وكثير منيـ يدرس تخصص المغة العربية، وغالبًا ما تكوف نتائجيـ 
ضعيفة، وىكذا تكتمؿ الدائرة ويستمر الضعؼ في مستوى الخريجيف والمعمميف 

. عمى السواء
 باإلضافة إلى أسباب أخرى بكؿ –ىذا الضعؼ في مستوى المدرسيف يؤدي 

 إلى إيجاد كثير مف المشكالت التي تنشأ بيف الطالب والمعمميف، وبعض –تأكيد 
ىذه المشكالت تتفاقـ حتى تصبح اعتداء مستنكرًا مف أحدىما عمى اآلخر، وعندما 

تنتشر ىذه الظاىرة يصبح السكوت عنيا ضارًا، بؿ يجب كشفيا لمحاولة تممس 
. األسباب التي تؤدي إلييا، واقتراح الحموؿ التي تعالجيا
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أخبارًا كثيرة عف أحداث -  مع األسؼ–وىكذا قرأنا في الصحؼ السيارة 
مف ذلؾ ما كتبتو الدستور . مؤسفة تعرض ليا بعض المعمميف في بعض المناطؽ

 عف احتجاج بعض 2009 أيموؿ 28 الصادر يـو اوثنيف 15191في عددىا رقـ 
: الطمبة بسبب ضعؼ مستوى المعمميف في مدرستيـ، قالت الصحيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لـ يتوقؼ بعض الطمبة عمى اوحتجاج بؿ إف بعضيـ تجاوز ذلؾ إلى 
 الصػادر 4483كتبت جريدة العرب اليـو في عددىا رقـ . اوعتداء عمى معممييـ
: ، تقوؿ8/10/2009يـو الخميس الموافؽ 

 
 

 



 18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

: ـ، تقوؿ16/10/2009وكتبت جريدة الدستور في عددىا يـو الجمعة الموافؽ 

 

 

 

 

 
 
 

لقد ىانت منزلة المعمـ وترّدت، نتيجة ىذه األحداث، وانتشار أخبارىا بيف 
الناس، إضافة إلى األسباب األخرى مف قسوة الظروؼ المادية واوجتماعية التي 
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ومف ىنا وجدنا ىذا اليواف يتخذ أشكاًو عديدة، لعؿ مف أشدىا قسوة . يحياىا المعمـ
أف يصؿ األمر بأحد رسامي الكاريكاتور أف ينشر الرسـ التالي في جريدة الدستور 

، أي قبؿ أسبوعيف مف 14/10/2009في عددىا الصادر يـو األربعاء الموافؽ 
: ىكذا. ىذا اليـو الذي أتحدث فيو أمامكـ، نشرتو بعنواف يـو المعمـ العالمي
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إف ما كتبتو الصحؼ مف تعميقات ورسـو وأخبار ألبمغ دليؿ عمى الواقع 

. المرير الذي يكافح المعمـ مف خاللو إلبالغ رسالتو

 
: وأما األسموب ال اني 

الذي اتبعتو مف أجؿ إظيار الصورة الحقيقية لواقع المعمميف، فيو استطالع 
نظمتو لمعرفة آراء المشرفيف والمعمميف في مجاؿ المغة العربّية في عمؿ المعمـ 

والواقع الذي يحيا فيو، واوقتراحات التي يرونيا مف أجؿ النيوض بمستواه العممي 
: وفيما يمي عرض لصورة ىذيف اوستطالعيف. والعممي

استطالع آراء المشرفين التربويين في عمل معمم المغة العربية -  1
اوخوة الزمالء مف المشرفيف التربوييف، 
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد، 

فإنو يسرني أف أتوجو إليكـ بيذا اوستطالع لمتعرؼ عمى بعض المسائؿ 
التي تتعمؽ بأداء معمـ المغة العربية في مرحمة التعميـ العاـ، وبخاصة في الصفوؼ 
األساسية، وقد كنت خالؿ خدمتي الطويمة في مديرية المناىج، وفي مجاؿ التعميـ، 

أف اإلشراؼ التربوي ىو روح العممية التعميمية، وىو المؤثر -  وما أزاؿ–أرى 
. الفعاؿ في أداء المعمميف والمعممات

لذا أرجو مف الزمالء الكراـ التفضؿ باإلجابة عف ىذه األسئمة التي ستعينني 
عمى كتابة بحث، ألقيو محاضرة إف شاء اهلل في مؤتمر مجمع المغة العربية 

ـ، وسيكوف محوره عف التعميـ العاـ 29/10/2009-27األردني الذي سيعقد أياـ 
معمـ المغة العربية في التعميـ )والتعميـ العالي في األردف، فأما بحثي فيو عف 

. (العاـ، الواقع وسبؿ النيوض بأدائو التربوي
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وسيمة لمتعرؼ عمى الواقع الذي -  إف شاء اهلل–وسيكوف ىذا اوستطالع 
يعيش فيو معمـ المغة العربية، وعمى أفضؿ الخطوات التي يجب اتخاذىا مف أجؿ 

. النيوض بأدائو التربوي
. والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
عودة أبو عودة .    د

مجمع المغة العربية األردني 
: اوسـ .ٔ
 :المؤىؿ العممي .ٕ

 :التخصص .ٖ

 :مكاف العمؿ .ٗ

أي أطراؼ المثمث التربوي الثالثة أكثر أىمية في نظرؾ في مسير العممية  .٘
 .المعمـ أـ المتعمـ أـ المنياج التربوي: التعميمية

اإلشراؼ التربوي أسموُب نقٍد وبناء، فإلى أي مدى تراه يسيـ في توجيو  .ٙ
 .المعمـ وتقويـ أدائو في مجاؿ المغة العربية

ىؿ ترى أف عممؾ في اإلشراؼ التربوي، يسيـ كثيرًا في تحقيؽ أىداؼ تعميـ  .ٚ
 المغة العربية؟

 ما العقبات التي تراىا تحوؿ دوف قياـ المعمـ بعممو عمى الوجو األكمؿ؟ .ٛ

 عمى – وبخاصة في الصفوؼ األساسية –ىؿ تحث المعمميف والمعّممات  .ٜ
 اوىتماـ بالواجب البيتي؟

 ىؿ ترى، مف خالؿ عممؾ أف المغة العربية يعمميا معمموف مختصوف بيا؟ .ٓٔ

 فإف لـ تكف اإلجابة باإليجاب فما األسباب في نظرؾ؟
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أـ بتخصص المعمـ مف أوؿ أياـ التدريس في  (معمـ الصؼ)ىؿ تؤمف بفكرة  .ٔٔ
 الصفوؼ األولى؟

 ما اإلجراءات والخطوات التي تراىا ضرورية لرفع مستوى عمؿ المعمـ؟ .ٕٔ

 .مساحة حرة لتقوؿ فييا ما تشاء مف خالؿ خبرتؾ حوؿ ىذا الموضوع .ٖٔ

مع أصدؽ التحيات 
عودة أبو عودة . د

لى عدد مف  ىذا نّص اوستطالع الذي وجيتو إلى مشرفي المغة العربية وا 
مديري المدارس ومديراتيا، ألنيـ في العرؼ التربوي مشرفوف مقيموف في مدارسيـ، 
وقد أردت منو أف يعطيني فكرة واقعية عّما سألت عنو، وأود أف أشير ىنا إلى أنو 

ليس استبيانًا عمميًا خاضعًا لمقاييس اإلحصاء الدقيؽ والتحميؿ العممي بؿ ىو 
وبعد تحميؿ إجابات . و غير، ولكنو يشير إلى معمومات في غاية األىمّية (استطالع)

: الزمالء مف المشرفيف ومديري المدارس وجدت المالحظات التالية
فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الخامس أجابوا جميعًا بأف المعمـ ىو أىـ أضالع المثمث  -ٔ

. التربوي
رأى بعضيـ في إجابة السؤاؿ السادس أف اإلشراؼ التربوي يفيد في توجيو  -ٕ

المعمـ إف قاـ عمى أسس واضحة ومبادئ راسخة تستند إلى منيج عممي دقيؽ، 
ولكنيـ يروف أنو ليس ىناؾ منيج واضح لعمؿ المشرؼ التربوي، وبذلؾ فإف 

 %.15فائدتو و تتعدى 

في إجابة السؤاؿ السابع رأى المشرفوف أف عمميـ و يسيـ كثيرًا في تحقيؽ  -ٖ
أىداؼ تعميـ المغة العربّية، َوَعَزْوا ذلؾ إلى أف المعمـ و يستطيع أف يقـو بعممو 

 .لعدة أسباب منيا
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عدـُ توفر اإلمكاناِت الالزمَة لتييئة الوسائؿ المعينة والظروؼ المناسبة - أ 
. لمتدريس

. كثرة األعماؿ الكتابية التي ُتطمب مف المعمـ باستمرار- ب 
الظروؼ المادية القاسية، وانخفاض المقابؿ المادي لعمؿ المعمـ بالقياس - جػ

. إلى غيره في الميف األخرى
 .كثرَة الميمات التي تطمب منو، إضافة إلى نصابو الكامؿ في التدريس-   د 

في إجابة السؤاؿ الثامف ذكر المشرفوف أف مف العقبات التي تحوؿ دوف قياـ  -ٗ
 :المعمـ بعممو عمى الوجو األكمؿ

كثرة األعماؿ الكتابّية التي تناط بو، وكثرة الميمات التي تطمب منو -    أ
كاإلشراؼ عمى الصؼ، والمناوبة اليومية، ومتابعة األنشطة الثقافية، 

. إلى غير ذلؾ مف وجوه النشاط المتعددة... وقيادة الرحالت المدرسّية

 .عدـ مواكبة أنظمة التعميـ لإلمكانات الحقيقية لمطالب في المدارس-  ب

 .عدـ فيـ بعض المعمميف لطبيعة رسالتيـ التربوية- جػ

 أنو يفضؿ أف تكوف الواجبات – في السؤاؿ التاسع –رأى بعض المشرفيف  -٘
المدرسية في الصؼ الدراسي أماـ نظر المعمـ، مع حثو طالبو عمى أداء 

ولكف بعضيـ اآلخر رأى ضرورَة اوىتماـ بالواجب . بعض التدريبات في البيت
 .البيتي وبخاصة في الجمع بيف ميارة القراءة والكتابة

في إجابة السؤاؿ العاشر، غالبًا يكوف المعمموف مف المختصيف بالمغة العربية،  -ٙ
ولكف في بعض األحياف عندما و يكوف نصاب المعمـ مكتماًل قد يضطر 

إلى -  وبخاصة في المرحمة اوبتدائية–المدير إلى إعطاء مادة المغة العربية 
 .معمميف غير مختصيف
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في إجابة السؤاؿ الحادي عشر يرى المشرفوف أنو مف المستحسف أف يعمـ  -ٚ
المختصوف طالب المرحمة اوبتدائية بشكؿ خاص، ألنو المرحمة الميمة في 

 .تأسيس الطالب

في إجابة السؤاؿ الثاني عشر، كرر المشرفوف رأييـ السابؽ في عمؿ المعمـ  -ٛ
 :وأنو و بد مف اتخاذ اإلجراءات التالية لتحسيف أدائو

. تحسيف وضعو المادي حتى يشعر بجدوى عممو- أ 
. تزكية شخصيتو وعممو في عيوف أفراد المجتمع- ب
. (بال فائدة)التخفيؼ مف األعباء الكتابّية التي ترىقو - جػ
 .اوستمرار في عقد الدورات التدريبية-  د 

رأى بعض المشرفيف أننا نقمد -  السؤاؿ الثالث عشر–وفي المساحة الحرة  -ٜ
دوف اولتفات إلى  (نظرياً )التعمـ والتعميـ لدييـ  (استراتيجيات)الغرب في اتخاذ 

 .التفاوت الكبير بيننا وبينيـ مف حيث التطبيؽ العممي

أف الدورات التدريبية تركز عمى الجانب النظري دوف -  أيضاً –ورأى بعضيـ 
. الجانب التطبيقي العممي الذي يفيد المعمـ فعالً 

استطالع آراء المعممين في تدريس المغة العربية - 2

األخوة الزمالء مف معممي المغة العربية ومعمماتيا، 

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد، 

فإني أقـو بإعداد بحث إللقائو في مجمع المغة العربية األردني في مؤتمره 
في -  إف شاء اهلل–ـ، وستكوف كممتي 29/10/2009-27السنوي القادـ أياـ 

. (الواقع وسبؿ النيوض بأدائو التربوي: معمـ المغة العربية في التعميـ العاـ)موضوع 
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وأود أف أستنير بآرائكـ في بعض المسائؿ األساسية، ليقـو بحثي ومحاضرتي 
عمى أسس راسخة مف خبرتكـ وآرائكـ الموضوعية، عمماء بأنو ليس ليذا اوستطالع 
أي أىداؼ أخرى، سوى التعرؼ عمى الواقع الذي يحياه معمـ المغة العربية، والسبؿ 

. التي يمكف أف تقترح مف أجؿ النيوض بأدائو التربوي

. والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

عودة أبو عودة .     د

مجمع المغة العربية األردني 
: اوسـ .ٔ
 :المؤىؿ العممي .ٕ

 :مكاف العمؿ .ٖ

 :الصفوؼ التي تدرسيا .ٗ

 :المواد التي تدرسيا .٘

 ؟(أسبوعياً )ما عدد حصص المغة العربية في الخطة الدراسية الرسمية  .ٙ

 .(العبء التدريسي)ما عدد الحصص التي تدرسيا في األسبوع  .ٚ

ما نسبة حصص المغة العربية التي تدرسيا إلى مجموع الحصص األسبوعية  .ٛ
 في برنامجؾ؟

 .(عمؿ إجابتؾ عمى أي حاؿ)ىؿ تُقبؿ عمى عممؾ برغبة؟  .ٜ

 .(عمؿ إجابتؾ)ىؿ ترى أنؾ تحقؽ أىداؼ المنياج المرسومة؟  .ٓٔ

ما اإلجراءات والخطوات التي ترى أنيا ترفع مستوى الطالب في المغة  .ٔٔ
 العربية؟

 ىؿ شاركت في دورات تدريبية قبؿ بدء العمؿ أو في أثنائو؟ .ٕٔ
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لو أردت العودة إلى الدراسة مف أوؿ، فيؿ تختار تخصص المغة العربية؟  .ٖٔ
 .(عمؿ إجابتؾ)

تأىيؿ معمـ المغة العربية ): اكتب فييا ما تشاء في موضوع)مساحة حرة  .ٗٔ
 .(وأداؤه التربوي

مع أطيب التحيات 

عودة أبو عودة . د
 

 
معممًا ومعممة في مدارس عماف  (70)وجو ىذا اوستطالع إلى حوالي 

وبعد تحميؿ إجابات الزمالء مف . العاصمة وضواحييا، ومدارس مادبا والزرقاء
: المعمميف والمعممات رصدُت المالحظات اآلتية

تتضمف األسئمة الخمسة مف السؤاؿ الرابع إلى الثامف معمومات عف  -ٔ
الصفوؼ التي يدرسيا المعمـ وعف عدد حصص المغة العربية األسبوعية 
ونسبتيا إلى العبء التدريسي الذي يقـو بو المعمـ، وقد قصدت مف ذلؾ 

معرفة إذا ما كاف بعض المعمميف يدّرسوف المغة العربية دوف أف يكونوا مف 
المختصيف بيا، وأف يكوف بعضيـ يدرس المغة العربية وغيرىا مف المواد، 

: وقد كانت المالحظات عمى ىذه األسئمة كما يمي

تفاوت عدد الحصص التي يدرسيا المعمموف والمعممات أسبوعيًا، -  1
: ويعود ذلؾ

العممي واألدبي، والمدارس : إلى تقسيـ المدارس إلى تخصصات-  أ 
. المينية

لى قياـ بعض المعمميف بميمات أخرى غير التدريس- ب . وا 
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. ولكف معظميـ يأخذ نصابو كاماًل وفؽ العبء الدراسي المقرر- جػ

في إجابة السؤاؿ التاسع أجاب معظـ المعمميف بأنيـ يحبوف عمميـ ويقبموف  -ٕ
مف تعمميا أو عمميا )عميو برغبة، وبعضيـ قاؿ إنو يحب المغة العربية ألف 

ولكف ( إخالصًا وضميرًا يحاسبو)وبعضيـ قاؿ إف لديو . (فيو مأجور
بعضيـ قاؿ إنو و يقبؿ عمى عممو برغبة ألف أنظمة المدارس المتشددة 

. تدفعو إلى ذلؾ

 :في إجابة السؤاؿ العاشر -ٖ

 قاؿ عدد مف المعمميف إنو يمتـز بتحقيؽ األىداؼ ألنيا تنبثؽ مف  - أ
. (المنياج مف الدستور)المنياج و 

قاؿ عدد آخر إف األىداؼ تتحقؽ بنسبة قميمة، لوجود عوائؽ  - ب
بعضيـ ذكر قمة عدد حصص المغة )كثيرة في النظاـ التعميمي، 

 (.كثرة المياـ التي تمقى عمى المعمـ)و  (العربية

وعند إجابة السؤاؿ الحادي عشر، عف الخطوات واإلجراءات التي ترفع  -ٗ
 :مستوى الطالب في المغة العربية، اقترح بعض المعمميف

. زيادَة الدافعية عند الطالب لدراسة المغة العربية-  أ 

. تحسيَف ظروؼ المعمـ ليعطي أفضؿ ما عنده-  ب

. توجيَو الطالب إعالميًا إلى أىمية المغة العربّية-  جػ

. عدـَ قبوؿ التحدث إو بالمغة العربّية حتى في الحصص العممية-  د 

وأظف أنيـ يقصدوف التنويع في  (استعماؿ األلعاب التعميمية)- ىػ
أساليب التدريس مف خالؿ التدريبات المسمية واأللعاب المفيدة 

 .وبخاصة في الصفوؼ األولى
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في إجابة السؤاؿ الثاني عشر، ذكر كثير مف المعمميف أنيـ شاركوا في  -٘
دورات تدريبية، مثؿ دورة المعمميف الجدد، دورة المناىج، دورات مسمكية 

 .وحاسوبية، دورات خاصة بكتاب مقرر ألحد الصفوؼ

في إجابة السؤاؿ الثالث عشر حوؿ إمكانية اختيار دراسة المغة العربية لو  -ٙ
 :عاد إلى الدراسة مف أوؿ

وعمؿ بعضيـ بأف مجاؿ . أجاب عدد قميؿ مف المعمميف بال-  أ 
وبكثرة نصاب المعمـ . المغة العربية محدود في قطاع العمؿ

فييا، وبأف عددًا كبيرًا مف الطمبة يدرسونيا دوف رغبة وىذا 
. يزعج المعمميف

وأجاب عدد كبير منيـ بنعـ، ألف تدريسيا أمانة ورسالة، وألنو -  ب
 .يحب المغة العربّية

طالب كثير مف المعمميف -  إجابة السؤاؿ الرابع عشر–وفي المساحة الحرة  -ٚ
 :بما يمي

. تخفيؼ عدد الحصص التدريسية-  أ 
عممية تدويف ما يمـز وما و يمـز مف خطط )التخفيؼ مف -  ب

وىذا يعيؽ  (...عالجية وتحميؿ اومتحانات وسجؿ التحصيؿ
. عمؿ المعمـ

وعقد دورات . تأىيؿ المعمميف الذيف لـ يتزودوا بذلؾ مف قبؿ- جػ
 .تدريبية مستمرة، وفؽ أسس وبرامج منظمة

. سبل النهوض بأداء المعمم التربوي:  ال اًال 
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ربما كاف الحديث عف الواقع في الفقرة السابقة مف البحث مؤلما، 
ولكف العالج الناجع لمداء العضاؿ قد يكوف مرًا في كثير مف األحياف، 

وليس األردف . والتشخيص الجيد ىو الذي يؤدي إلى وصؼ الدواء الشافي
وحده في ىذه المعاناة التي ترىقو في مجاؿ التربية والتعميـ، بؿ ىو ىـ 

عربي مستفحؿ، اضطر األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية أف يعترؼ بو 
. عمى نطاؽ حدود الجامعة عمى سعتيا

فقد نشرت الدستور في عددىا الصادر يـو اوثنيف الموافؽ 
: ، ما يمي2009/آب/31
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وانطالقًا مف معنى ىذا التصريح لألميف العاـ لجامعة الدوؿ 
العربّية، تحدث األديب الكاتب خيري منصور حديثًا صريحًا نشره في 

 الصادر يوـ الثالثاء الموافػؽ 15169جريدة الدستور في عددىا رقـ 
: و تربية وو تعميـ، قاؿ فيو: ، بعنواف6/10/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

انطالقًا مف كؿ ما مر مف أحواؿ المعمـ في ميداف التربية والتعميـ، 
أريد أف أضع بعض المقترحات والتوصيات مف أجؿ تحسيف سبؿ العممية 

ولف أعود إلى الكتب والمراجع . التعميمية، وسبؿ النيوض بأداء المعمـ
بؿ سأستنطؽ التقارير السابقة واألقواؿ -  عمى كثرتيا وجودتيا–النظرية 

والتعميقات الواقعية، واستمد منيا مقترحاتي وتوصياتي عسى أف يكوف فييا 
: خيٌر يسيـُ في عممية اإلصالح التربوي

لى توجيو  -ٔ نحف بحاجة ماسة إلى إعادة اوعتبار لمغة العربية، وا 
إف حبَّ المغِة والحرَص عمى تفوقيا وانتشارىا . اىتماـ الجيؿ بيا

والتحدِث بيا يجب أف يكوَف عقيدة تولد مع النشء الجديد، إف 
اعتزاز الفرد بمغتو ينبغي أف يكوف فطرًة متأصمًة في النفس، 

ف المرء ليستطيع أف يكتب في . يتوارثيا الناس جياًل بعد جيؿ وا 
بياف ىذه النقطة الصفحات ذوات العدد، ولكف األمر ينبغي أف 

إف أمتنا المجيدة، عندما اىتمت بمغتيا . يناقش بموضوعية وصدؽ
ف األمـ األخرى اآلف تيتـ  صنعت منيا وبيا حضارة سامقة، وا 

ف . وتعّد ذلؾ أساَس نيضتيا وقوتيا. بمغاتيا في المقاـ األوؿ وا 
السبيؿ إلى ىذا ميسور عندما تتضافر الجيود، وتخمص القموب 
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مف أجؿ توفير المناىج واألساليب التي بيا يحب الناس لغتيـ 
ويعدونيا دينًا يتمسكوف بو، ويعدوف المحف فييا عارًا يحرصوف 

 .عمى عدـ اوتصاؼ بو، بؿ التخمص منو سريعاً 

اعتبار الصفوؼ الثالثة األولى مرحمة تأسيسية خطيرة ألنيا األساس  -ٕ
الراسخ الذي يؤثر كثيرًا في شخصية الدارس ومدى تمكنو مف لغتو 

ولذا فإف ىذه المرحمة ينبغي أف يدرس فييا مختصوف . فيما بعد
مؤىموف و يقؿ مستواىـ عف مستوى الشيادة الجامعية األولى، مع 

وفيما يمي إشارة . دورات منظمة وموجية في أساليب التدريس والتقويـ
نشرتيا جريدة السبيؿ في . إلى أىمية لغة الطفولة في حياة اإلنساف

، 2/10/2009 الصادر يوـ الجمعة         1013عددىا رقـ 
 :تقوؿ فييا
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ينبغي أف تعمؿ الدولة عمى زرع مكانة المغة العربية في النفوس، -   3
وأف تجعَؿ مف دراسة ىذا التخصص مطمحًا لمطمبة، خّريجي الدراسة 

وذلؾ بجعؿ المغة العربية تخصصًا عاليًا و ينبغي لمف الثانوية العامة، 
ف ىذا اوعتبار و يقنع . أف ُيسّجَؿ فيو- مثالً % - 80يقؿ معدلو عف  وا 

الطمبة بالتزاحـ عميو إو أف يروا تشريعات الدولة تنصؼ المعمـ الذي يعمؿ 
في ىذا الميداف، وتجعُؿ منو معممًا نادرًا مطموبًا في كؿ مكاف، وأف وضعو 

عف نظراتو -  إف لـ يزد–المادي في سمـ الرواتب والمكافآت و يقؿ أبدًا 
. مف خريجي تخصصات تعد عالية كاليندسة والطب والصيدلة والحاسوب

إننا ننتظر أف يكوف طالُب المغة العربية في جامعاتنا العامة والخاصة مف 
، ولعؿ ىذه التوصية أف تأخذ المصطفْيف المتميزيف مف مجموع الطمبة الناجحيف

 –طريقيا إلى اىتماـ المسؤوليف وعنايتيـ، ألننا بذلؾ نخرج جياًل مف المعمميف 
يحرصوف عمى لغتيـ، ويؤمنوف بأىميتيا ويعممونيا - عمى مدى سنوات قميمة

. بكفاية واقتدار لطالبيـ القادميف في الطريؽ الطويؿ

ينبغي اوىتماـ بوضع المعمـ في مرحمة التعميـ العاـ، وفي غيرىا مف -   4
وقد دّلت . المراحؿ، وأف تكوف حقوقو في مستوى الواجبات المطموبة منو

الدراسات السابقة عمى أف اليـّ األكبر لدى المعمميف ىو ضيؽ الحالة 
المادية التي يحيوف فييا، مما يدفع كثيرًا منيـ إلى القياـ بأعماؿ أخرى و 

. تميؽ بو كمعمـ

إف المعمـ يجب أف يكوف إنسانًا رفيعًا في مجتمعو، ونحف ننتظر اليوـ الذي 
. َفُتْشِرُؽ عيوُف الناس ومالمحيـ باوحتراـ والتقدير (إني معمـ)يقوؿ فيو المعمـ 

إف ما يكتبو الناس في الصحؼ والمجالت السيارة يوشؾ أف يكوف استفتاء 
في عددىا الصادر  (الرأي)شعبيًا عمى فكرة ما، أو موضوع يتداولو الناس، كتبت 
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ىؿ ... المعمـ العربي:  ىذا المقاؿ الجيد بعنواف21/8/2009يـو الجمعة الموافؽ 
: تتناسب حقوقو وواجباتو، يقوؿ فيو كاتبو
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واألمر اآلف ىو في تنفيذ ما . لقد قاؿ ىذا المقاؿ كثيرًا مما نود أف نقوؿ
. يقترحو الناس مف عالج ليذا الوضع القائـ الذي يعيش فيو المعمـ

ينبغي أف يكوف اىتماـ أكبر بمستوى الخريجيف في مجاؿ المغة العربّية مف -   5
. الجامعات األردنية، ألف ىؤوء الخريجيف ىـ المعمموف الذي نتحدث عنيـ
ينبغي أف تكوف الخطوات واإلجراءات التي ترتفع بيـ مف سنة إلى أخرى 
ومف مستوى إلى آخر، حتى يصموا إلى حفؿ التخريج، يجب أف تكوف 

مدروسة متقنة موضوعية، حتى و يتخرج إو مف يكوف فعاًل في مستوى 
. حمؿ المسؤولية وأمانة العمؿ في خدمة المغة العربية

ذكرت التقارير والدراسات السابقة أف عمى المسؤوليف توفير الدورات المتصمة -   6
لتدريب المعمميف، واطالعيـ عمى األساليب المتطورة في التدريس، والوسائؿ 

المتجددة في ىذا المجاؿ، وأف تواكب الدورات التقدـ العممي المتسارع في 
وأف يكوف ليذه الدورات أثر واضح في . مجاؿ األجيزة واألنظمة التربوية

. مجاؿ ترقية المعمـ ومكافآتو

اوىتماـ بعممية اإلشراؼ التربوي، فاإلشراؼ كاف وما زاؿ الروح التي تحرؾ -  7
لى شكر مف  ف اإلنساف يميؿ بطبعو إلى حب النجاح، وا  العممية التعميمية، وا 

لى اإلفادة ممف يدلو عمى خطئو، وقد شكا عدد مف  يقوؿ لو ذلؾ، وا 
المعمميف مف عدـ جدوى اإلشراؼ، وقد عددت ىذه الشكوى مالحظة عمى 
أداء المشرؼ و عمى أىمية مينتو الكبيرة، وأثره العظيـ في توجيو العممية 

وأود أف أضع ىذه الخاطرة أماـ الزمالء المشرفيف والمعمميف لكي . التعميمية
وقد نشرت . يروا مكانتيـ في نفوس الناس، وما ينتظرونو منيـ مف خير

ـ، بقمـ 21/8/2009الرأي ىذه الخاطرة في عددىػا الصادر يـو الجمعػة 
: سالي بشارات
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وأخيرًا، فقد نمنا وأدلج الناس، ويوشؾ الصبح أف يسفر، ونرجو أف نكوف مف 
القادميف إلى اليـو الجديد، بعـز وأمؿ وتصميـ وصدؽ، حتى ننظر إلى الغد بقموب 

. متفائمة، صنعت األمؿ الذي يسمح لنا أف ننتظر غدنا بتفاؤؿ كبير

ف غدًا لناظره قريب-  . وا 

. والحمد هلل رب العالميف
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 الّتعقيبات والمناقشات

فواز عبد الحق . د

فواز أفَّ الحؿ األمثؿ لما آؿ إليو حاؿ المعمـ في األردف ووضعو . يرى د
.   المتردِّي، أف ُينقؿ ىذا اليـّ إلى أصحاب القرار

مشرفة تربوية / السيدة رحمة العطرة

إلى متى : تساءلت عف توصيات ىذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة قائمةً 
ستبقى ىذه التوصيات حبيسة األدراج رغـ أىميتيا الواضحة في خدمة المغة؟ ورأت 

دارة  ضرورة أف يكوف ىناؾ تنسيؽ دائـ بيف المجمع ووزارة التربية والتعميـ وا 
المناىج، واقترحت تشكيؿ فريؽ لمتابعة ىذه التوصيات في وزارة التربية والتعميـ، 

خاصة فيما يتعمَّؽ بمكانة المعمـ وما آؿ إليو مف وضٍع اجتماعي واقتصادي متردٍّ، 
.   وما يتعمَّؽ بالمناىج المدرسية والجامعية وتطويرىا ورفع مستواىا

الجامعة األردنية / كمية العموم/ عبد القادر عابد. د. أ

عابد التركيز عمى الدعـ المادي لممعمميف برفع مخصصاتيـ المالية . اقترح د
حتى يقوموا بعمميـ مف غير قيد أو شرط أو تأخير، وأف يكوف ىذا اوقتراح عمى 

. رأس توصيات ىذا الموسـ

أحد الحاضرين 

يرى أف القضية متمثمة في الحوافز وحسف اختيار المعمـ، فسابقًا كاف المعمـ 
ُيختار ممف حصموا عمى أعمى المعدوت، أما اآلف فاألقؿ معدؿ ىو مف ُترفد بو 

.   وزارة التربية
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الجامعة األردنية / كمية العموم/ حميد الحاج. د

عبدالمطيؼ عربيات حوؿ دراسة القضاء، وتحّدث عّما . ردَّ عمى ما قالو د
انتيجتو الدولة بيذا الخصوص مف أنيا سوؼ تأخذ عمى عاتقيا التكّفؿ بتكاليؼ 
دراسة الطمبة المتفوقيف والذيف حصموا عمى معدوت مرتفعة في الثانوية العامة، 

.   ويرغبوف بدراسة الحقوؽ والقضاء تحديداً 

ؿ ىذا المثاؿ إلى ظاىرة، فال ُبدَّ مف اقتراف المعدَّؿ : وأضاؼ إذا أردنا أف نحوِّ
.   بحافز ماديٍّ بالدرجة األولى

عودة أبو عودة . رد د
عبد القادر عابد، ويرى أنَّو و ُبدَّ مف إعطاء . حميد الحاج ود. يمتقي برأيو مع د

عودة عدـ . المعمـ حقَّو، مف حوافز ورفع المستوى المعيشي واوجتماعي، ويقترح د
مع % 80قبوؿ أي طالب في تخصص المغة العربية في الجامعات يقؿ معدلو عف 

اقتراف ذلؾ بالحافز الذي يدفعو لدراسة المغة العربية حتى تكوف مطمحًا يسعى إليو، 
. وىذا برأيو واجب الدولة لرفع مستوى العربية والنيوض بيا

 


