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 ملخص البحث:    

التربية هي الدعامة األساسية واألهم في قيام وبناء الحضارة وإنجاز التقددم والرقدي فدي مج مجتمد  مد      

مد  الللودا مبنداء المجتمد  مجموعة مد  القديم يستهدبوا ويعمد   البناء الحضارج توفر المجتمعات، ويتطلب

ويحققون بوا البناء والرقي واإلنجاز المنشود، وهذه القيم هي قيم الحضدارة، ولودذا ندان مد  المودم الواحد، 

م من تحددرا المسسهددة التربويددة بمدد ة عامددة، والمعلمددون بمدد ة الاطددة علدده انتهددا   لبوددم لوددذه القددي

الحضارية. ولقد الحظ الباحث مد  الدلم مراتعتدل للدراسدات الهدابقة، وتجربتدل الشامدية بالمددار  قلدة 

وعددي المعلمددي  بوددذه القدديم الحضددارية التددي يجددب من يربدده عليوددا الطددل ، فضددل  عدد   ددع  معددرفتوم 

ه القديم. مد  كلد  ومواراتوم في استادام الوسائ  والطرائق واألساليب التي تهاعد في انتها  الطدل  لودذ

 .فقد هدف البحث الحالي إله بناء برنامج تدريبي للمعلمي  لمهاعدتوم في تنمية قيم الحضدارة لددط  لبودم

وقددم البحدث مجموعدة  ،وقد استادم البحث المنوج الوط ي في مراتعة الممادر وبناء البرندامج المقتدر 

ة قيم الحضارة لدط الطدل  فدي مراحد  دراسدية لتنميتعليمية م  التوطيات والمقترحات، منوا إعداد مادة 

 ماتل ة، وبمهتويات متعددة وبم ة الاطة في المرحلتي  الثانوية والجامعية.

 مقدمة:

تهعه التربية تاهدة أل  اء توهرها وروحوا عله األفراد والمجتمعات، وتبذم األمم قمارط تودها      

توددف مد  هدذه التربيدة تحقيدق الحضدارة  وهديمجتمعاتوداعله مبادئودا ومعتقدداتوا، تنظيم لتربية مفرادها و

وندان المهدلمون روادا  ،وهي متقدمة حضداريا   والرقي والتقدم. وقد مسثت األمة اإلسلمية حقبة م  الزم 

للعلم وطناعا للحضارة حته مطبحوا في طدارة األمم المتحضرة الراقية مد  حيدث انتشداف الماترعدات 

حتضان العلماء، وااللتزام بدالقيم النبيلدة، وحدي  تالدت األمدة عد  مقومدات عزتودا وسديادتوا تال دت عد  وا

وم  التال  المدادج والتالد  الالقدي لددط بعدس المهدلمي   ،الرنب ومطبحت تغزط عبر وسائ  متنوعة

وشديبوا، وتزلدزم المنحرفة تسثر في شبا  األمة،  الهلونياتمطبحنا نرط نثيرا م  الممارسات الحياتية و

وم حت وسائ  اإلعلم والتقنية تنق  إليوم باسم الحضارة ن  غث وثمي  مما وتودم قيموم، نيان عقيدتوم، 

قضية  وقد حظيت" .ضاريةيسثر سلبا في قطاع نبير م  مبناء األمة، ويسدج إله تالي األمة ع  قيموا الح

ثبدت من غدر  القديم الحضدارية حيدث لحدديث، غر  القيم الحضارية بعنايدة ال سدر اإلنهداني فدي العمدر ا

الدينيددة،  المددراعاتيتددرثر بطبيعددة الدسددتور، وشددس  العلقددة بددي  الدددي  والدولددة، والوجددرة والتمددني  و

عندددما يت سدد  المجتمدد ،  يتالدد القيم الالقيددة الحضددارية بدد االهتمدداموالتعدديددة الثقافيددة، وقددد ثبددت نددذل  من 
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  (1) ".ياتلوتتباي  معتقداتل وقيمل، ومساليب ح

إن ما يرط ويهم  اليوم م  محداث مروعة، م  حدرو  واغتيداالت وهتد  لحقدون اإلنهدان وانتشدار "     

األمراض ال تانة واالنحلم األاللقي لوو الير دلي  عله زي  وبطلن الشعارات التي ينادج بوا مطحا  

المددني وطدراع الحضدارات واقتمداد الديمقرا يدة والمجتمد  والمذاهب الماتل ة م  مث  حقدون اإلنهدان 

م الدرو  وإعدلء شدرن المدادة. إن الهدبي  الوحيدد للادروه مد  هدذه يقد إهمام الهون الحر والتي عمدت إله

التمهد  المآسي والمهاوئ هو اتباع ما شرعل هللا م  شرائ  لمالح النا  نافة في ن  زمان ومسدان وفدي 

مزام ال درون بدي  الطبقدات والطوائد ، وقدوم الحيداة حيدث  بالقيم الحضارية التي مرسده دعائمودا اإلسدلم،

االقتمددادية، واهددتم بالجوانددب العقليددة ولددم يقدد  عنددد هددذا الحددد بدد  تجدداوز االهتمددام إلدده تنظدديم الحيدداة 

 حدوام المجتمد  اإلسدلمي، وبدذل مباالنتماء حته تهدتقيم  راالتتماعية، وتقوية الترابط االتتماعي والشعو

هلم باعتباره حجر األسا  في تجهيد القيم الحضدارية الاالددة علده مال نانا متينا لإلنهااإلسلم ني فقد اللق

اتتماعيا وإنهانيا، ودفعل إله الهمو السام  الذج يحقق لدل إنهدانيتل ومرض الواق  فارتقه بل روحيا وعقليا 

 (2) الحقل، مما يسم  لل األم  والعدم والرالاء."

فدي القدرون الذهبيدة اليرتد  إلده األنظمدة الدقيقدة والوياند  المحسمدة ازدهار الحضارة اإلسدلمية  نإ"     

للددنظم الماتل ددة التددي تدداد بوددا العقدد  المهددلم مبتسددرا مو مت دداعل مدد  الحضددارات األالددرط وال إلدده النوضددة 

ه إلدده القدديم ير المددنوج فحهددب  بدد  يرتدد  فددي تددوهرالعلميددة فددي الترتمددة والتددرلي  واالبتسددارات وتطددو

الحضارية التي تاء بوا اإلسلم والتي ح زت العزائم إله طناعة الحضارة، فإكا نانت قمة حضدارتنا قدد 

بدددمت باالتتمدداع واإليمددان بسلمددة واحدددة  فددإن القدديم الحضددارية هددي التددي تمعددت القلددو  وح ددزت العقددوم 

 "ستشرفت الحضارة والمجدد.ووحدت الجوود و ورت الن و  فنشطت األمة م  عقام الجو  والاموم وا
(3)  

علدده الددوعظ واإلرشدداد ال يجددب االعتمدداد الحضددارية وترغيددب المجتمدد  فيوددا وفددي سددبي  غددر  القدديم      

والجوود الطوعية وال ردية وحهب  ب  يجب من تدعم المسسهات التربوية واإلعلمية والمرانز اإلرشادية 

لودذا ندان مد  المودم من و ، مي  مفراد المجتم  عامدةوالبحثية غر  هذه القيم في ن و  الطل  الاطة وت

تحددرا المسسهددة التربويددة بمدد ة عامددة، والمعلمددون بمدد ة الاطددة علدده انتهددا   لبوددم لوددذه القدديم 

الحضارية. ولقد الحظ الباحث مد  الدلم مراتعتدل للدراسدات الهدابقة، وتجربتدل الشامدية بالمددار  قلدة 

يجددب من يربدده عليوددا الطددل ، فضددل  عدد   ددع  معددرفتوم  وعددي المعلمددي  بوددذه القدديم الحضددارية التددي

ولودذا فقدد  ومواراتوم في استادام الوسائ  والطرائق واألساليب التي تهاعد في انتها  الطل  لوذه القيم.

 (6)دراسدة عبدد الدرحم  يحيدهو (5)دراسة محمد رمفدتو (4)محمد موسهموطت دراسات نثيرة مث  دراسة: 

إلده مهميدة تددريب المعلمدي  علده تضدمي  محتدوط القديم فدي المنداهج الدراسدية،  (7)ودراسة عاهدد  محمدود

وعله طياغة األهداف المتعلقة بتنميدة القديم، وندذل  تددريبوم علده مسداليب و درن إنهدا   لبودم للقديم، 

وتدددريبوم علدده مسدداليب قياسددوا وملحظتوددا لدددط الطددل ، وتقددويم سددلونوم وقدديموم فددي  ددوء الملحظددة 

 التوتيل واإلرشاد.والتجربة و

 مشكلة البحث:

 :ةمشسلة البحث الحالي في اإلتابة ع  التهاؤالت التالي تتحددمما سبق     

 طل  المدار  الثانوية بماليزيا؟ل المناسبةمقتر  للقيم الحضارية التمور الما -1
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علدده تنميددة قدديم لمعلمددي المدددار  الثانويددة بماليزيددا لمهدداعدتوم  تدددريبيلبرنددامج مقتددر  التمددور ال مددا-2

 الحضارة لدط  لبوم؟

استراتيجيات و رائق التدريب المقترحة لتدريب معلمي المددار  الثانويدة بماليزيدا لمهداعدتوم علده ما -3

 تنمية قيم الحضارة لدط  لبوم؟
 

 أهداف البحث:

 سعه البحث الحالي لتحقيق األهداف التالية:  

 يجب من يستهبوا  ل  المدار  الثانوية بماليزيا.قيم الحضارية التي للمقتر   تمورإعداد -1

   في إنها  قيم الحضارة لطلبوم.رنامج تنمية موارات المعلمي  الماليزييلبإعداد تمور مقتر   -2
 

 أهمية البحث:

 يتوق  من يهوم البحث الحالي في:

، المددنوج ومهددداف  ، وتضددمينوا فددي محتددوطقدديم الحضدداريةمقتددر  للالتمددور الالمعلمددي  مدد  اسددت ادة -1

 واالهتمام بوا في  رائق التدريس والتقويم واألنشطة الم ية واللط ية.

 محتوط البرنامج التدريبي في تنمية قيم الحضارة لدط  لبوم.لمقتر  التمور الاست ادة المعلمي  م  -2

البرندامج  محتدوطلتمدور المقتدر  ال است ادة الابراء والباحثي  في مجام المناهج و رائق التدريس مد -3

، وندذل  فدي تدريب المعلمدي  علده تنميدة قديم الحضدارة لددط  لبودم وورش عم  بناء برامج المقتر  في

 .الحضارةالبحث ع   رائق ومساليب ومنشطة تدعم بيئة انتها  الطل  لقيم 
 

 منهج البحث:

والدراسات المتعلقة بالبحث، يتب  البحث الحالي المنوج الوط ي في دراسة ومناقشة األدبيات والبحوث     

 وتقدديم بعدس، قائمة الموارات المقترحة، والبرنامج التدريبي المقتدر  محتوطتمور المقتر  لالوفي بناء 

 والتوطيات.المقترحات 

 :واالصطالح في اللغة والحضارة القيم

" )قام( المتاع بسذا مج تعدلت قيمتدل (8)تعددت المعاني لل ظ القيمة، فقد تاء في الممبا  المنير لل يومي     

بددل و)القيمددة( الددثم  الددذج )يقدداوم( بددل المتدداع مج )يقددوم مقددام( والجمدد  )القدديم(، وفددي القددامو  المحدديط 

"والقيمددة بالسهددر: واحدددة القدديم ومددا لددل قيمددة: إكا لددم يدددم علدده شدديء. وقومددت الهددلعة واسددتقمتل: ثمنتددل. (9)

: القيمددة (10) قددويم ومهددتقيم" )ال يروزابددادج(، وفددي المعجددم الوسدديطواسددتقام: اعتدددم. وقومتددل: عدلتددل فوددو 

. مد  كلد  رالشئ: قدره المتاع: ثمنل، وتمعل: قيم. ويقام: ما ل لن قيمة: مدا لدل مد  ثبدات ودوام علده األمد

  يتبي  من المعنه اللغوج للقيمة يشم  االستقامة والدوام واالعتدام وتحقيق العدم والثبات وتقويم المتاع.

القيمدة هددف عدام  دم  " "من نيونومدب" ، حيث يدرطمهداف عله منواإله القيم بعس العلماء ينظر و     

القيم "ت ضديلت تسمد  مد  اللدذة واأللدم مو االرتيدا  وعددم االرتيدا  نما يرط آالرون من  (11)مهداف معم" 

فإكا نان حدوث شئ ال يسثر مطلقا عله لذة مو ملم مج فرد ميا نان حاليا مو مهدتقبل  ،الذج يشعر بل اإلنهان

االتجداه والقيمدة وال  " القيم تعري ا يدربط بدي ستانجرويعرف "  (12) "فإنل يسون عديم القيمة عله اإل لن.

مد  االتجاهدات "القيمة ممطلح نهدتادمل للداللدة علده ندوع  حيث يرط مني رن بينوما إال م  حيث الشدة 

ويهاوج نريش  بي    (13) ولسنوا منثر تعميما م  االتجاهات وال تاتل  عنوا إال م  حيث الشدة والعمق".

مدد  المعتقدددات ويتقاسددموا معضدداء المجتمدد  الواحددد  مومددةيددرط من القدديم " بقددة  القدديم والمعتقدددات، حيددث

نمدا يدربط الدبعس بدي   (.14.)و  عندلوالاطة فيما يتعلق بما هو حه  مو قبيح مو ما هدو مرغدو  مو مرغد
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"مجموعدة القددواني  والمقداييس التددي فدالقيم  القديم والقدواني  والمقدداييس والت ضديلت والتحيدزات المجتمعيددة

تنبثق م  تماعة ما وتسون بمثابة موتوات للحسم عله األعمام والممارسات المادية والمعنوية وتسون لودا 

لتدزام والعموميدة ومج الدروه عليوددا مو لودا مد  طد ة الضدرورة واال مد  القدوة والتدرثير علده الجماعدة بمدا

 (15.)ة ومثلوا العليايانحراف عنوا يمبح بمثابة الروه ع  األهداف الجماع

القيم "مجموعة محسام يمددرها ال درد علده بيئتدل اإلنهدانية  ف (16) )مبو حطبوالرؤية ن هوا نجدها عند      

األحسام فدي بعدس توانبودا نتيجدة تقدويم ال درد مو تقدديره إال منودا فدي توهرهدا واالتتماعية والمادية وهذه 

نتاه اتتماعي استوعبل ال درد وتقبلدل بحيدث يهدتادموا نمحسدات مو مهدتويات مو معدايير ويمسد  من تتحددد 

 إترائيا في طورة مجموعة استجابات القبوم والرفس إزاء مو وعات مو مشااا مو مفسار".

البحددث الحددالي تعري ددا شددامل للقدديم يبددرز ممدددرها الددديني مو االتتمدداعي، ويسنددد علدده حريددة ويتبندده      

اإلنهددان فددي انتهددابوا واعتناقوددا وتعلوددا معيددارا ومقياسددا للحسددم والت ضدد  للهددلو  واالالتيددارات الروحيددة 

والوتدانيدة  مجموعة مد  المعتقددات والتمدورات المعرفيدةوالعقلية. فتعرف القيم في البحث الحالي برنوا "

ياتارها اإلنهان  بحرية بعدد ت سدر ممدرها المعتقدات الدينية مو األعراف االتتماعية والهلونية الراساة 

تشس  لديل منظومة م  المعايير يحسم بوا علده األشدياء بالحهد  مو القدبح ووترم  ويعتقد بوا اعتقادا تازما 

 .والتسرار واالعتزاز بالثبات امنتظم اوبالقبوم مو الرفس ويمدر عنوا سلون

رط بادلف الحضارة )ب تح الحاء مو نهرها( تعني في العربية اإلقامة في الحضدر مج فدي المددن والقدو    

رط  نلمة الحضارة هدو االسدتقرار ف اء مو نهرها( وهي اإلقامة المتنقلة في البوادج.البداوة )نذل  ب تح الب

فدي فندون انتهدا  العدي  والتقددم  طدورالمجتمد  مجداالت التحيث تنشدر فدي الذج ينشر ع  زراعة األرض 

، ومطبح اإلبداع في تميد  وفي بناء المدن وفي تحمي  المعرفة وفي االنتظام الدااللي والتعام  الاارتي

رف الت دن  فدي التدوالحضارة عند اب  اللدون هدي "  (17) طوره وتطبيقاتل مهم ما يميز المجتم  المتحضر.

نظددام " برنودا" وعرفوددا الدبعس   التدي تسندق مدد  مطدنافل وسدائر فنوندللسلد  بالممددانواسدتجادة محوالدل وا

نمدا تنشدر  ،اتتماعي يعي  اإلنهان علده زيدادة إنتاتدل الثقدافي وهدي تبددم  حيدث ينتودي اال دطرا  والقلدق

فدددي المدددوارد االقتمدددادية والدددنظم الهياسدددية والتقاليدددد الالقيدددة ومتابعدددة العلدددوم الحضدددارة فدددي ةددد  وفدددرة 

 (18)"ل نونوا

تملة " ارية برنواتعري  القيم الحضوفي  وء التعري ات الهابقة لم ووم القيم وم ووم الحضارة يمس       

والهياسددية واالقتمددادية التددي تميددز المبددادئ واألالددلن واألحسددام والتعلدديم والددنظم االتتماعيددة المعتقدددات و

الهدماوية مو المدذاهب الو دعية مو العدرف  األديدانوتهدتمد مد  حضارة ما وتبدي  قددرها وتدنظم علقداتوم 

 .والعادة ويتواطه بوا المجتم  وتتوارثوا األتيام وتجاهد في سبيلوا

 التربية والقيم:

إن التربيددة عمليددة نمددو شددام  ومتسامدد  لشامددية ال ددرد فوددو ينمددو وينضددج مت دداعل مدد  عناطددر بيئتددل      

عودا ويترندز دور التربيدة فدي اسدتثمار قابليدة ال درد للتسيد  الطبيعية واالتتماعيدة بوددف تحقيدق التدوازن م

كاتدل ال رديدة فدي إ دار مد  االنتمداء ينمي نمو المتسام  لجوانب شاميتل الماتل ة بحيث الومهاعدتل عله 

لجماعة إنهانية تتيح لل استمرار التعلم وانتها  المزيد م  الابرات الحضارية لايره والير تل  الجماعة. 

مثدد   التربيددة بمعناهددا الشددام  فوددي تودددف إلدده تنميددة األعضدداء فددي العديددد مدد  الجماعددات ومهددو م وددوهددذا 

 .األسرة والمجتم 

هدب اإلنهدان مقوماتدل الن هدية واالتتماعيدة. تالتربية  رورة م   روريات الحيداة بودا يسولذل  فإن      

 .اعيا بتسي ل للعي  م  المجتمد نما إنوا  رورة فردية واتتماعية: فردية ع   ريقوا يستم  اإلنهان اتتم

سل يتوق ان عله نمط التربية الهائدة فيل وما يرتبط بودذا الدنمط مد  وتماسواتتماعية ألن شامية المجتم  

 م و ،فالتربية بحق هي المعبرة ع  رو  الجماعة. وع  قيموا ،قيم وتمورات للحياة االتتماعية ومهدافوا

ص في ام  الميدان التربوج لهبب بهيط يتل يتات   التربية وهي "لم  لوازم عملية ة ثم نانت القيم الزم
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ترتي م  من مهداف التربيدة تهدتمد  والتربيةوالعلقة الو يدة بي  القيم  القوم برنل ال وتود للتربية بغير قيم.

ف مضامينوا مد  معدي  القديم التربويدة التدي تسدون بودذه المثابدة عبدارة عد  اللحمدة والهددط بالنهدبة ل هددا

إنوا تعني باالتيار الودف واإلرادة اللزمة  ،التربوية". ب  إن القيم هي التي تجع  األهداف تهتحق التحقيق

  .لتحقيقل" حته طارت "القيم م  مهم مهداف التربية

 دور المعلم في تنمية القيم:

بدر فدي تحقيدق األهدداف المعلم مسا  العملية التربوية في النظام التعليمي، ويق  عله عاتقل العدبء األن     

سدائ  التسنولوتيدا فدي والتربوية، ورغم التطور السبير في استادام  رائق التددريس الحديثدة معتمددة علده 

العملية التعليمية، إال من دور المعلم مازام محوريا في عمليات التعليم والدتعلم والتربيدة. ومدازام المعلدم لدل 

ة االتتماعيدة للطدل ، ومازالدت البدرة المعلدم وشامديتل المدسثر األثر األنبر في التنمية الروحية والتنشدئ

وللمعلم دور نبير في تنمية وتعزيز  ال عام في بناء شامية الطل ، وتنمية اتجاهاتوم وميولوم وماللقوم.

 :القيم الحضارية لدط  لبل، وكل  م  اللم

ال وم وتوقظ الوتددان النتهدا  قديم توتيل المتعلمي  نحو إعمام العق  والهعي إله الممادر التي تشحذ -1

 الحضارة اإلسلمية في تمي  المجاالت وتطبيقوا في الحياة الواقعية في المجتم .

اهتمام المعلم بتنميدة قديم الحضدارة لددط الدارسدي  مد  الدلم دمدج القديم فدي المحتدوط التعليمدي وتعلودا -2

 مهدافا مساسية م  مهداف الدر .

 لبدل فدي التمهد  والتطبيدق العملدي لودذه القديم، حتده يتدرثر بدل  لبدل تدرثرا من يسون المعلم قددوة لددط -3

 حقيقيا ويسدج كل  إله قوة تمهسوم بوذه القيم واإليمان الحقيقي بقيمتوا اإليمانية والحياتية.

من ينددوع المعلددم مدد  مسدداليب واسددتراتيجيات التدددريس التددي تهدداعد فددي انتهددا  المتعلمددي  لوددذه القدديم -4

 عليوا وممارستوا ممارسة عملية. والتدريب

عله المعلم من يقدم ويشر  هذه القيم لطلبل م  اللم بيان م ووم القيمة ومهميتودا وممددرها والنمداكه -5

ال سرية والهلونية لوا في التطبيق، نما يبي  لوم المهداوئ واأل درار الناتجدة عد  إهمدام تلد  القديم وعددم 

 التحلي بوا في المجتم .

المعددايير التددي يمسددنوم االحتسددام إليوددا فددي و النمدداكه اإلنهددانية والهددلونية لددم من يقدددم للطددل علدده المع-6

 ممارسة قيم الحضارة، ومعايير الحسم عله الهلونيات والنتائج التي تدم عله هذه القيم.

لطالدب ، فدل يمسد  من يرالدذ ايةعله المعلم من يبرز التسام  والتماسد  والتدرابط بدي  هدذه القديم الحضدار-7

 بعضا منوا ومن يتر  بعس القيم األالرط، فوذه القيم ن  متسام  يوثر في  بيعة سلو  ال رد ويوتول.

علدده المعلددم من يبددي  للطددل  األسدداليب والطرائددق التددي يمسدد  من يقدديم ندد   الددب مدد  الللوددا سددلونياتل -8

متمهدسي  بودذه القديم مو وفسره عله ميزان قديم الحضدارة، وندذل   ريقدة تعامد  ند   الدب مد  ا الدري  ال

 الم ر ي  فيوا.

 أساليب وطرق تنمية قيم الحضارة لدى الطالب:

 أسلوب القدوة:-1

تعد القدوة م  منجح األساليب ومشدها تدرثيرا علده المتعلمدي  نظدرا ألن الطبيعدة البشدرية م طدورة علده     

التقليددد والمحاندداة ولهددوولة انتهددا  الابددرات مدد  الللوددا حيددث تتجهددد القيمددة فددي شامددية القدددوة وتويددئ 

القديم مد  نونودا تنبد  فدي  والقددوة عنمدر مودم فدي تسدوي  القديم لمدا تتمد  بدل  بيعدة الترثير المباشر بودا.

األسا  م  اللم التنشئة االتتماعية التي يعايشوا ال درد الدلم البرتدل المعرفيدة والهدلونية بمد  يحيطدون 

إن القيم في حقيقتوا م اهيم تجريدية، وم  الموم إةوارها في نماكه حقيقية لسي تتضح معانيودا وتظودر  بل.

تعاله م  إرسام الرس  عله ط ات الاطة مد  القديم والهدلو  حية واقعية مشاهدة، ولوذا نانت حسمة هللا 

 قدوة ومثل للتابعي  لوم. واحته يسون

 أسلوب القصة:-2
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يعد مسلو  القمة م  منجح األساليب التربوية ومنثرهدا تدرثيرا فدي المتعلمدي ، لمدا تحدثدل مد  تدرثيرات      

 الجيدددة تدددفعوم نحددو تقمددص الشامددياتتعمدد  علدده إثددارة االن عدداالت والمشدداعر لدددط المهددتمعي  و ن هددية

ولقد استادم القرآن السريم األسلو  القممي نثيرا لمدا تمتداز بدل  واالقتداء والتمث  بوا في القيم والهلو .

القمة م  قدرة عله الترثير والتو يح والتمثي . نمدا اسدتادموا الرسدوم )ا( نثيدرا نوسديلة مد  وسدائ  

 ي .التربية وغر  القيم في ن و  المهلم

 أسلوب الوعظ واإلرشاد:-3

إن عمليددة انتهددا  القدديم هددي عمليددة متساملددة بددي  الجوانددب المعرفيددة والوتدانيددة، ولددذل  فددإن مسددلو        

الوعظ واإلرشاد فعام في إنها  القيم للطل  لمدا فيدل مد   ريقدة مدسثرة فدي العدرض ومسدلو  شديق فدي 

التحذير م  العواقب والمهداوئ التدي تندتج عد  ماال دة هدذه الشر  والتمثي  وبيان ال وائد والنتائج الطيبة و

ولقد استادم القرآن هذا األسلو  نثيرا ماا بدا العقد  والوتددان  القيم واإلعراض عنوا في الدنيا وا الرة.

وداعيا إله التدبر والت سر ومالذ الموعظة م  التاريخ وما نان مد  األمدم الهدابقة حيدث مدط بودم االنحدراف 

وع  القيم الحهنة إله نوايات مرساوية في الدنيا وإله ممير مليم في ا الرة. نما نان الرسوم  ع  اإليمان

مدد  الددلم مسددلوبل البليدد   )ا( دائددم الحددرا علدده وعددظ مطددحابل وإرشددادهم وتقددديم النمددح والتنبيددل لوددم

 وال ميح )ا(.

 أسلوب الترغيب والترهيب:-4

مسلو  الترغيب والترهيب م  األساليب المناسبة للطبيعة البشرية، ألن اإلنهان يدتحسم بهدلونل ويعددم     

فيل بمقدار معرفتل بنتائج الهلو  وما يترتب عليل م  من عة مو  درر. فسلمدا عدرف اإلنهدان مدا سيحمد  

قدار مدا يشدتد تودده وعملدل عليل م  لذة مو من عة مو مملحة، مو ما سيتجنبل م   رر مو مكط مو عقا  بم

ولقددد اسددتادم القددرآن هددذا األسددلو  نثيددرا فددي ترغيددب  وسددعيل للحمددوم علدده المندداف  وتجنددب المضددار.

ويجدب من يهدتادم المعلدم الترغيدب  المسمني  في العم  المالح وترهيبوم م  المعمية واألعمام القبيحدة.

  البدراتوم الن هدية واالتتماعيدة، بحيدث والترهيب بالقدر وباألسدلو  الدذج يتناسدب مد  عمدر الطدل  ومد

، نما يجب فدي الترغيدب والترهيدب من يعضدد دون إفرا  مو ت ريط يسون مقبوال لديوم ومسثرا في سلونوم

 بالحجج العقلية، واألدلة الشرعية واألحداث الواقعية م  التاريخ مو مجتم  الطل .

 أسلوب ضرب األمثال:-5

يددر المحهددو  بالمحهددو ، مو لتقريددب محهددو  غددامس  وبعيددد وهددو مسددلو  يهددتادم لتقريددب غ     

بمحهو  آالر منثر و وحا وقربا حته يدرنل اإلنهان ويت ومل. ولقد استادم القدرآن نثيدرا هدذا األسدلو  

وكل  للتذنر والوعظ واالعتبار والتقرير وتقريدب المدراد مد  العقد  فدي تمدويره بمدورة المحهدو  ألن 

إلده اإلقنداع. نمدا اسدتادم الرسدوم )ا( هدذا األسدلو  نثيدرا فدي محاديثدل كل  مثبدت فدي األكهدان ومسدرع 

 الشري ة، فسان حديثل )ا( قريب ال وم سو  المنام شديد األثر في الن س والعق  والهلو .

 :أسلوب تمثيل الدور-6

لمدا لدل مد   يعتبر مسلو  تمثي  الدور م  مهم األساليب التي يمس  استاداموا لتنمية القيم لدط الطدل       

ترثير نبير في ن وسوم وسلونوم، حيث تسدج الوحدة الن هية والوتدانيدة والشدعورية التدي يعايشدوا الطالدب 

مثناء قيامل بتمثي  الدور إله تمث  الطالب للقيمة والهلو  القيمي الذج يقوم بتمثيلل، نما يوفر هذا األسدلو  

 الهلو  الحضارج المحيح وني ية تطبيقل في الحياة.مواق  تجريبية شبل حقيقية ترسخ لدط الطالب ني ية 

 أسلوب التربية باألحداث:-7

حيث يجب عله المعلم من يهت يد م  األحداث الته تسون في البيئة االتتماعية للطدل  مو التدي تمد        

إلدده الطددل  عدد   ريددق اإلعددلم مو وسددائ  التسنولوتيددا الحددديث فددي تنميددة القدديم لدددط الطددل  مدد  الددلم 
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األحددداث  التعليددق عليوددا واسددتاداموا فددي الددوعظ واإلرشدداد وفددي الترغيددب والترهيددب، حيددث تسددون تلدد 

ولقدد ناندت      تطبيقات حقيقية عله موافقة مو ماال ة قيم الحضارة التي يقمد المعلم تنميتوا لدط الطل .

آيات القرآن السريم تنزم موافقة ل حداث التدي يمدر بودا المهدلمون فتدوتووم وترشددهم إلده الهدلو  القدويم 

حداث، نما نان النبي )ا( ال يتدر  حددثا مومدا والقيم األاللقية التي يجب من يتمهسوا بوا في ة  هذه األ

المعرفددة والموعظدة والهددلو   يدتعلم المهددلمون مد  الللددل ويستهدبواإال قدام بددالتعليق والتو ديح والت هددير ل

 الحه .

 أسلوب الحوار والمناقشة:-8

لتعبيدر عد  م  منث الطرن المناسدبة لتعلديم القديم وبيانودا وتعزيزهدا، فدالحوار يتديح ال رطدة للطدل  ل     

مفسارهم وتموراتوم حوم القضايا القيمية والهلونية المعرو ة، وبذل  يسون الطالدب شدريسا فدي السشد  

والحسم عله منافعوا ومهاوئوا وقادرا عله نقد األحداث والحسم عليودا وتنميدة االتجداه المدحيح نحدو تبندي 

ولقدد ندان الحدوار والمناقشدة مدنوج  الهدلو .القيم والتالق بوا واالمتثام لمتطلباتوا ومقتضياتوا م  العم  و

القددرآن الدددائم مدد  المددسمني  وغيددر المددسمني  إلقامددة الحجددة والتدددلي  علدده ال سددرة والتشددويق إلدده الممددالح 

والتحذير م  العواقب. ونذل  نانت  ريقة الرسدوم )ا( مد  مطدحابل مو مد  ماال يدل إلقامدة الحجدة مد  

سددلوبل )ا( مبدددا فظددا غليظدا وال سددبابا مو شددتاما مو مضددطودا لمدد  الدلم الحددوار واالسددتدالم . ولددم يسد  م

 يحاوره ويناقشل في ممر م  ممور الدي  مو الدنيا.

 أسلوب حل المشكالت:-9

يعتمد هذا األسلو  علده الت سيدر فدي المشدسلت والبحدث عد  الحلدوم مهدتادما المعلومدات والمعدارف     

حبطددة، ويمسدد  للمعلددم من يهددتادم هددذا األسددلو  فددي  ددر  المتاحددة والقيددا  علدده الوقددائ  واألحددداث الم

المشسلت عله الطل  ثم يطلب منوم البحث ع  الحلوم ونذل  البحث ع  الماا ر وا ثار الهلبية التدي 

الح داة علده  المشسلة موتنجم ع  عدم االمتثام لتل  الحلوم المقترحة، ثم يربط كل  بالقيم ودورها في ح  

ويتميدز هدذا  مستهبات المجتم  وإنجازاتل في مجام م  المجاالت االتتماعيدة مو االقتمدادية مو غيدر كلد .

األسلو  بقدرتل عله تنمية موارات الت سير والتطبيق لدط الطل ، مما يجع  انتهدابوم للقديم انتهدابا قويدا 

 مواتوة المضار والم اسد.قائما عله اقتناع فسرج وإيمان وتداني بال وائد و رورة 

 األسلوب االستقصائي:-10

وفي هذا األسلو  يعتمد المتعلم عله ن هل في الوطوم إلده النتدائج ويسدون دور المعلدم فيودا توتيويدا،      

حيث يقوم المتعلم بن هل بهلو  الطوات البحث واالستقماء وتم  المعلومات مد  ممدادرها ثدم افتدراض 

إله النتائج المحيحة التي تتطابق مد  المقددمات ومد  المعطيدات المعرفيدة  ال روض واالتبارها حته يم 

 والعقلية. وهدذا األسدلو  مناسدب فدي تعلديم القديم مد  الدلم البحدث والتقمدي واإلقنداع العقلدي والتجريبدي.

لمتعلم ليسون عله قدرة عالية في استادام هذه األسداليب ويمد  مد  ل اوتدريب اويتطلب هذا األسلو  إعداد

 للوا إله النتائج المحيحة.ال

 قيم الحضارة اإلسالمية:

المعددايير وال ضدائ  التددي  تداء بوددا اإلسدلم نمددنوج يتهد  م وددوم القديم فددي اإلسدلم ليشددم  المعتقددات و     

ربدداني لتربيددة اإلنهددان وتحقيددق سدديادتل علدده األرض وقددد آمدد  بوددا اقتناعددا واالتيددارا حتدده مطددبحت محدد  

يمدر عنل مد  مد  مقدوام طارت موتوات لهلونل ومرتعا ألحسامل في ن  ما  اعتزاز م  تانبل وم  ثم

فودي معدايير يتقبلودا ويلتدزم بودا المجتمد   م علقتل باهلل وبالسون وبالمجتم  وباإلنهانية تمعداء.ومفعام تنظ

لس   وم وتوتل سلونوم عله مدط حياتوم المهلم ومعضاؤه م  األفراد المهلمي  وم  هنا فوي تشس  وتدان

 لوا تاكبية يسمنون بوا.  . لتحقيق  مهدافمحاتاتو
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مدنوج اإللدل الادالق  يالربداني فود انما تهتمد القيم في المنظور األسدلمي مهميتودا مد  قدسدية ممددره     

لسدد   الل طددرة  وتلبيتودد امنددا  الثقددة والبعددد عدد  مج نقددص فضددل عدد  موافقتودد التربيددة المالددون ممددا تعلودد

بسد  تواندب ة عد  علدم اإللدل الشدام  المحديط طدادر ايضا م  نونومترتي  قيم اإلسلميةالحاتاتوا. ومهمية 

مدا يمدلح لوددا فدي ند  م دوار حياتودا عبدر الزمدان والمسدان ويشددب  يعلدم الشامدية اإلنهدانية التدي اللقودا و

قيقدا مقوماتوا المادية والمعنوية نما يحرا عله ت اعلودا مد  تميد  عناطدر الوتدود الماديدة والمعنويدة تح

للجانب اإلنهاني واالتتماعي لوا ون  كل  في منظومة متناغمدة إليجداد  المدورة المثلده للحيداة اإلنهدانية 

عله األرض وفي مرف  معانيوا وفي حدود الطاقة البشرية والواق  المادج للحياة في ند  بيئدة إنهدانية علده 

 (19)األرض.

ث رنددائز مساسددية للددن س البشددرية: )األولدده( االهتمددام وتقددوم تنميددة القدديم الالقيددة فددي اإلسددلم علدده ثددل     

بتربيتوا وتدانيا ألنوا مسا  ربط الدن س باالقودا سدبحانل وتسدوي  الدوازع الن هدي الددااللي القدوج لإلنهدان 

علده المحبدة اتتماعيدا المرشد لهلونل في الحياة والذج يجع  منل رقيبدا عليودا. )الثانيدة( االهتمدام بتربيتودا 

مية العلقات االتتماعية ولسدون المحدور الالقدي فدي اإلسدلم يددور حدوم احتدرام فرديدة ال درد والمودة وتن

والثقة في قدرتل عله التمييز بي  الاير والشر لمالح الجماعة. )الثالثة( االهتمدام بتربيتودا علده الممارسدة 

مارسة اليومية لودا هدي األسدا  للهلو  الذج يحقق القيم األاللقية م  اللم التعاليم اإللوية ممرا ونويا فالم

  .في التربية

  :لقيم الحضارية المناسبة لطالب المدارس الثانوية بماليزيالل تصور مقترحوفي التالي 

  القيم الروحية:-1

التمددور اإلسددلمي لعلقددة اإلنهددان باالقددل سددبحانل ب اإليمددان واالعتقدداد وهددي تلدد  القدديم المترتبددة علدده     

وحقيقة اإلنهان. وهذه القيم هي قيم حانمة ومسثرة في بداقي  ،السون وحقيقة الحياة وتعاله وتموره لحقيقة

مدد   وعلقاتددل مجتمعددل، وفددي سددلونياتل ومفعالددلالمهددلم فددي  ومفعددام وفددي تميدد  سددلونيات القدديم األالددرط،

القدددرآن السدددريم والهدددنة النبويدددة المطودددرة  هددديدر القددديم الروحيدددة اومطدددوم وممددد .المجتمعدددات األالدددرط

باعتبارهما مسا  الدي  وممدر التشري  ومنواه حياة المهلمي  في تمي  شسون حياتوم. والهديرة النبويدة 

ماللن الرسدوم  ندان اللقدل  ع  العطرة التي تعد التطبيق العملي للقرآن،نما قالت الهيدة عائشة حي  سئلت

  القرآن. 

ن بالادالق وتوحيدده سدبحانل عد  : قيمدة اإليمداالمقترحدة فدي البرندامج التددريبي الروحيةوم  هذه القيم      

اإليمان بالملئسة، والرس ، والستب الهماوية، واليوم ا الر، والقدر اليدره وشدره. ي  والشبيل، وقيمة رالش

هدان فيدل، وقيمدة العمد  المدالح، واإلح قيمدة الطاعدة هلل والرسدوم، وقيمدةوالعبدادة،  وقيمة التقدوط، وقيمدة

الثددوا  والعقددا  والحهددا ، وقيمددة التوبددة واإلنابددة، وقيمددة التقددوط، وقيمددة الدددعاء، وقيمددة الددذنر، وقيمددة 

علماء األمدة والمدالحي  وحب االستغ ار، وقيمة حب النبي محمد )ا(، ومه  بيتل، ومطحابل والتابعي ، 

 الشدسر والر داالحمدد ووقيمدة  ،وقيمة المبر ،وقيمة التون  ،وقيمة اإلاللا في ن  العمور واألزمان.

 .وقيمة اليقي ، وقيمة التون  وقيمة الاشوع،

 القيم العقلية:-2

وهي تل  القيم الدالة عله تقدير العق  وتنميتل، وإعمالدل فدي  لدب العلدم والمعرفدة واالتتوداد وانتشداف     

تددي تعلوددا هللا لإلنهددان، وتهددايرها فددي السددون للتعددرف علدده نعددم هللا وعلدده القددواني  والمددوارد والسنددوز ال

  إطل  األرض وإعمارها.

قيمدة تنميدة العقد ، وقيمدة قيمدة احتدرام العقد ، وم  هذه القيم العقلية المقترحدة فدي البرندامج التددريبي:      

العلدم فدي  لدب الهدعي قيمدة ، وقيمدة العلدم، ووالبحدث الت سر والتدبر، والترمد  والنظدرقيمة إعمام العق ، و
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احترام العلماء، والحرا عله آدا  الدتعلم، وقيمدة النقدد البنداء، وقيمدة اإلبدداع قيمة لتعلم، واوالمبر عله 

 وقيمة الهعادة وقيمة الهمو، وقيمة الجمام. الحرية، وقيمة اإلرادة،، وقيمة واالبتسار، وقيمة الطمو 

 القيم االجتماعية:-3

حدد، وتحقدق التواطد  والتعداون والتعا دد والتدراحم والتسافد  وهي القيم التي تدنظم حيداة المجتمد  الوا     

وتبددرز هددذه القدديم المجتمعيددة فددي الددنظم  والتمددالح واألمدد  والهددلم بيددنوم، فددي تميدد  شددئونوم ومحددوالوم.

  والقواعد والقواني  والهلونيات واألاللقيات.

وم  هذه القيم المقترحة في البرنامج التدريبي: قيمة البدر واإلحهدان إلده الوالددي ، وقيمدة اإلن دان فدي       

سبي  هللا، وقيمة إنرام الضي ، وقيمة اإلحهان إله الجار، وقيمدة التمددن علده ال قيدر والمهدسي ، وقيمدة 

وقيمة الرحمة بالحيوان، وقيمة  رعاية اليتيم والضعي ، وقيمة احترام السبير، وقيمة العط  عله المغير،

مة طلة الرحم، قيمة الحب في هللا، وقيمة االعتدام قيمة الع و والم ح، قيمة الرحمة، قيالنظافة والطوارة، 

، وقيمدة الهدمو، ، وقيمدة االسدتمتاعفي اإلن ان، وقيمة المحة وقيمة النظافة، وقيمة الريا دة وقدوة الجهدم.

 قيمة الجمام.وقيمة الطمو ، وقيمة الهعادة، و

 القيم اإلنسانية:-4

تميد  البشدر مفراد المجتم  الواحد مو وهي القيم العامة والمشترنة التي تحسم العلقات والمعاملت بي      

في العالم نشرناء في بناء الحضارة وتحقيق التقدم والاير واألم  والهلم لإلنهان في ن  مسدان وفدي ند  

  مو األديان مو األلوان مو األعران. مجام وإن االتل ت بينوم األو ان

اإلنهدانية،  اإلالدوة المهداواة، وقيمدة العدم، وقيمة وم  هذه القيم المقترحة في البرنامج التدريبي: قيمة      

الوفدداء بالوعددد، وقيمددة  وقيمددة وقيمددة احتددرام ا الددر، وقيمددة الحددوار، وقيمددة االالددتلف، التعددارف، وقيمددة

التعاون عله البر والاير، وقيمة إعمار األرض وبناء الحضارة، وقيمة اإلطل ، وقيمة األمر بالمعروف 

 .، وقيمة الهلم، وقيمة األم والنوي ع  المنسر، وقيمة المدن، وقيمة اإلاللا، وقيمة األمانة

 :الطالب لتدريب المعلمين على تنمية القيم لدى البرنامج المقترح

 :معلمينمفهوم برامج تدريب ال -1

 ددرورة ملحددة ت ر ددوا الظددروف المتلحقددة لوددذا العمددر، مدد  تطددورات  التدددريب المهددتمر للمعلمددي     

وانتشافات مهتمرة في العلم، وما دامت المعرفة في مجام التربية آالذة في الزيادة والتطور، وما دام هنا  

يتم انتشافوا ن  يوم، مما يسدج إله وتو  من يلدم المعلدم بسد  مدا هدو  السثير م  األساليب والطرن والنظم

 .تديد في مونتل، وإيجاد القدرة لديل عله مهايرة التطورات المتلحقة في مجام التعليم

مجموعدة مد  البدرامج والددورات الطويلدة مو القمديرة  رف عله راشد: البرامج التدريبيدة برنودا:ولقد ع    

غيرها م  التنظمات التي تنتوي بمنح شوادات مو مسهلت دراسدية وتوددف إلده تقدويم والورش الدراسية و

مجموعة م  الابرات المعرفية والموارية والوتدانية اللزمة للمعلم لرف  مهتواه العلمي، واالرتقاء بردائل 

التربوج واألناديمي م  الناحيتي  النظرية والعملية
 (20)

. 

للتربية والثقافة والعلوم التدريب سدواء قبد  الادمدة مو مثنداء الادمدة باعتبداره وتعرف المنظمة العربية      

"ن  برنامج منظم وماطط يمس  المعلمي  م  النمو في المونة التعليمية بالحموم عله مزيد م  الابرات 

المعلمدي  الثقافية والمهلسية، ون  ما م  شرنل من يرف  م  مهتوط عملية التعليم والتعلم ويزيد مد   اقدات 

اإلنتاتية، والبد لوذا التدريب م  الطة مهبقة ومن يتم في إ ار تماعي وبموتب فلهد ة وا دحة ومهدداف 

محددة
(21)

. 

"إن التددريب نشدا  هدادف، لتاطديط علمدي يهدتودف إحدداث تغيدرات فدي  :نما يعدرف علده إسدماعي      

، ويعددم البدراتوم فدي  دوء االتجاهدات المتدربي ، ويزودهم بالمعلومات وينمي لديوم الموارات التدريهية

الحديثة"
(22)

. 
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امج التدريب "برنل برنامج ماطط يتسون م  فرا تعليم تقدم ألعضاء نم ووم بر (Dennis)وقد حدد      

الويئة التدريهية في المسسهة التعليمية بغرض تحهي  مدائوم مثناء المونة
(23)

. 

بددرامج التدددريب علدده منوددا التددي تددرتبط بعمليددة النمددو فقددد كهددب إلدده تعريدد   (Morant)ممددا مورانددت      

المونه األناديمي والشامي للمعلم، م  اللم تقويم سلهلة م  الادمات والنشا ات الدراسدية التدي يسدون 

التدريب فيوا بمعناه القريب مجرد تانب واحد منوا، ويهتمر حته التقاعد
(24)

. 

النحو الذج عر وا لل محمد عدزت عبدد الموتدود نمدا  فيليب تانهون توانب التدريب عله يحددنما      

يلي
(25)

: 

: ويرنز عله ما يددور فدي ال مد  المدرسدي مد  "Behavioral concept"الم ووم الهلوني -1

ت اع ، وما يحدث فيل م  سلو  بمعنه آالر إنل يرنز عله المودارات التدريهدية، وعلده هدذا الم ودوم فإندل 

زا  عله ني ية تحلي  الموق  التدريهي، وت هير ما يلحظ م  سلو  بي  ينبغي من يسون تدريب المعلم مرن

 المعلم والمتعلم.

: وينددادج بتعمدديم عمليددة التدددريب لعددله مالطدداء "Remedical concept"الم وددوم العلتددي -2

برنامج اإلعداد األساسي للمعلدم، حتده يهدتطي  التسيد  مد  الجديدد فدي العمليدة التعليميدة مد  الدلم بدرامج 

 لتدريب.ا

: ويسند م ووم النمو للتدريب  بيعدة النمدو الموندي للمعلدم، "Growth concept"م ووم النمو -3

ويرفس مبدم  بط سلو  المعلم بعناطر الموق  التعليمي، نما من هذا الم ووم يوددف إلده زيدادة الدافعيدة 

 نحو النمو الذاتي للمعلم.

برامج التدريب من هنا  مد  يحداوم الدربط فدي التددريب نالص مما سبق عر ل م  تعري ات لم ووم      

بي  العله لمشسلت اإلعداد الهابق، وبي  الموارات التدريهية وبي  م ووم النمدو الموندي للتددريب، وهدذا 

م ووم يتميز بالعمومية والهعة، بينما نجد فريقا  آالر حاوم الربط بي  التدريب ورف  ن اية المعلدم وإنهدابل 

 مونتل، وكل  بتزويده بالابرات والموارات التي تجعلل طالحا  لمزاولة مونة التعليم ب اعلية. ال عالية في

لبرندامج التددريب  التعريد  التدالي ندهمن يتب للبحدث الحداليوفي  وء ما تقدم م  تعري ات فإنل يمسد       

األنشدطة والابدرات ن  برنامج تدريبي ماطط منظم م  الحقائق والمعايير والمعارف والمودارات و :هوو

 بغرض مهاعدتل في تنمية قيم الحضارة لدط  لبل. التي طممت بغرض التعليم والتدريب للمعلم 

 دواعي تدريب المعلمين: -2

تزايدت في الهنوات األاليدرة المعدارف العلميدة وتسنولوتيدا المعلومدات، وتطدورت بشدس  نبيدر، لدذل       

الادمدة لموانبدة هدذه التطدورات، والحاتدة إلده وتدود مثنداء م  رورة ملحة للمعلد المهتمر مطبح التدريب

وقددد مشددارت نثيددر مدد  الدراسددات التربويددة  معلددم متدددر  علدده محدددث مسدداليب و رائددق التدددريس.
(26) 

إلدده 

 له عدد م  األسبا  والدواعي منوا:، وات قت هذه الستابات عالمهتمر للمعلمي  تدريبمسبا  ودواعي ال

تضداع  ياالن جار المعرفي، حيدث نجدم عد  الثدورة المعرفيدة تدرانم   رورة التدريب لمواتوة -1

بشددس  سددري ، لددذا نددان الضددرورج عمدد  بددرامج تدريبددل للمعلددم تجعلددل قددادرا  علدده اإللمددام بمددادة 

وغيددر كلدد  مدد  تغيددرات وتطددورات فددي األهددداف والغايددات المتطددورة والتددي تهددعه التامددص 

 العملية التعليمية لتحقيقوا. 

، والنهدج علده منوالدل، ونددرة المبدادرات دط بعس المعلمي  واستهلموم للو   ع  األداء ل -2

 نحو اللق استحداثات تربوية مناسبة.

، لتزايد معداد المعلمي ، إن تربية وتعلم األعداد السبيرة ومراعاة استعداد هدذا المدتعلم والمائمد -3

 م.ة م  مهم دواعي تدريب المعلوما يسون بينل وبي  مقرانل م  فرون فردي

تغير مدوار المعلم، فلم يعد المعلم مجرد ملقد  للمعرفدة بد  مطدبح عليدل من يسدون موتودا  ومنهدقا   -4

ومشجعا  ومح زا  لتعلم المتعلمي ، وقادرا  عله فودم المدائص نمدوهم وحاتداتوم، وتنميدة ميدولوم 

 ، وإعدادهم لمواتوة مطالب الحياة في عمر سري  التغير.وقيموم وقدراتوم

توفير المعلم الس ء، حيث موطت العديد م  المستمرات والنددوات واللقداءات الدوليدة واإلقليميدة  -5
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 والو نية بضرورة االهتمام بتدريب وإعداد المعلمي .

التدددريب مطددبح مطلبددا  عالميددا ، فلددم يعددد االهتمددام بالتدددريب تجربددة قوميددة، وإنمددا مطددبح ةدداهرة  -6

عمليدددة العولمدددة الثقافيدددة، ويعدددوم علددده التددددريب من يتددديح للمعلمدددي  موانبدددة  مثددد  عالميدددة مثلدددل

 التطورات الماتل ة وانتها  المعارف والابرات الجديدة وبنائوا.

من النظام الذج يتب  في برامج إعداد المعلم وتدريبدل فدي نليدات التربيدة غيدر نداف لتادريج معلدم  -7

. ونذل  لتعري دل لرف  مهتوط مدائل الادمة مثناءمن يهتمر تدريب المعلم تيد، لذا م  الضرورج 

  بالجديد في مجالل م   رائق ومساليب ومهداف تهعه الدولة لتحقيقوا لدط المتعلمي .

ةوور اتجاهات تديدة في مجام التربية، نما من مبادئ التامص العلمي ومواد اإلعداد الموندي  -8

 تتطور م  الزم  وم  التقدم العلمي.
 

 ب المعلمين في البرنامج الحالي :أساليب تدري -4

لتدريب المعلم مسداليب نثيدرة متنوعدة شدائعة االسدتادام فدي عمليدة تن يدذ البدرامج التدريبيدة، لسد  منودا      

قيمتوا ومهميتوا وينبغي من يهتعان دائما  برنثر م  مسلو ، ألن تنوع األساليب يهاعد عله تدودة التددريب 

ه األساليب منوا ما هو نظرج ومنوا ما هو عملي، وهذه األساليب ويمس  واالرتقاء بمهتوط المتدر ، وهذ

 تمني وا تحت ال ئتي  التاليتي :

 مساليب التدريب كات الطاب  الميداني.-        كات الطاب  النظرج. التدريب مساليب-م

 قتي .األساليب التي تب  ن  فئة م  ال ئتي  الهاب -باالتمار -وفيما يلي يتناوم الباحث     

 أ( أساليب التدريب ذات الطابع النظري وتتضمن ما يلي:

 أسلوب المحاضرة الفعالة:-1

تعتبر المحا رة م  األساليب الشائعة والعامة ومرالموا في التسالي ، وهي تهتادم بم ة دائمدة فدي      

رات العلميدة معظم برامج التدريب في مجتمعاتنا، ألن المحا رة تمث  عر دا  مدوتزا  لمجموعدة مد  الابد

، فدي تدو مد  الت اعد  االتتمداعي. بدي  المحا در والدارسدي . وغالبدا  مدا قمديرة للدارسي  في فترة زمنية

يسدون المحا ددر كو البددرة عاليددة فددي مو ددوع المحا درة التددي يلقيوددا إال من نجاحددل وتددرثيره يتوقدد  علدده 

قناعلإوة، و ريقة مدائل ريقة إلقائل في المحا رة، قوة طوتعوام  عدة منوا  
(27)

ويمس  تعد  مسداليب  .

المحا ددرة منثددر فعاليددة وكلدد  مدد  الددلم تحديددد األهددداف التددي يتوقدد  مدد  المتدددربي  تحقيقوددا فددي نوايددة 

المحا رة، واستادام الابرات الهابقة لدط المعلمي  نمقدمة للمحا رة
(.28)

 

 أسلوب الندوات:-2

المتدربي  مد  األسداتذة المددربي ، حيدث يدتم تنداوم  يتميز مسلو  الندوات في التدريب بت اع  المعلمي      

األفسددار والابددرات بددي  المدددر  والمتدددربي ، فالمناقشددة والحددوار تنقدد  المتدددر  مدد  الموقدد  الهددلبي إلدده 

الموق  اإليجابي، حيث يشار  في الت سير وإبدداء الدرمج ويقددم مدا لديدل مد  حلدوم للمشدسلت ال عليدة
(29)

 ،

بي  م  مسدتاكهم المددر  فدي المناقشدات يعمد  علده زيدادة الدافعيدة للتعلديم لدديوم، وإشرا  المعلمي  المتدر

منثدر حرطدا  علده العمد  وعلده  ونفالمعلمون المنومسون في المناقشة، وفي الت سيدر لحد  مشدسلة مدا يسوند

 .إنتاه األفسار

 أسلوب العصف الذهني:-3

إنتاه عدد نبير م  األفسار ويوددف إلده تنميدة  يقوم هذا األسلو  عله تشجي  المعلمي  المتدربي  عله     

قدراتوم العقلية م  اللم التدريب عله توليد األفسار المتتابعة والمتنوعة في ن دس الوقدت، حدوم قضدية مدا 

مو مشسلة تطر  في مثناء الجلهة. والعم  الذهني عبارة ع  محد مساليب المناقشدة الجماعيدة التدي يشدج  

المبتسدرة  ردا  بإشراف المدر  عله توليد منبر عدد ممس  م  األفسدار المتنوعدةمجموعة فالبمقتضاه مفراد 

يحدد مد  إ دلن هدذه األفسدار التدي تادص  الوفدي منداأ منبدر م تدو  غيدر نقددج  بشس  ع وج، تلقائي حدر

م   حلوال  لمشسلة معينة ماتارة سل ا ، وم  ثم غربلة االتيار هذه األفسار، واالتيار المناسب منوا، ويتم كل 

دقيقة  30دقيقة، وبمتوسط  20-15اللم عدة تلهات تهتغرن الواحدة منوا 
(30)

ومن هذه الطريقدة تهداعد  .

المعلم المتدر  عله من يسون منثر حرية، وبالتالي زيادة قدراتل عله التاي  وتوليد األفسار في ة  تحقيق 
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قددة سددريعة وتشددجي  ندد  فددرد فددي النقددد والتقددويم، ومهددم مميددزات هددذا األسددلو  فددي تمدد  المعلومددات بطري

 اإلتابات التلقائية الحرة وقيام الجماعة بمناقشة االستجابات وتقييموا.في المجموعة عله المشارنة 

 أسلوب العروض العملية:-4

يعد مسلو  العروض العملية م  مساليب التددريس والتددريب الجيددة التدي تعتمدد علده المشداهدة، حيدث      

ويعدرف  المعلمي  المتدربي  تجربة ما، مو تشغي  تواز معي ، مو يقدم نموكتا  معيندا .يعرض المدر  ممام 

مسددلو  العددروض العمليددة برنددل: نشددا ات تعليميددة كات مجدداالت وإمسانيددات متعددددة فعالددة فددي التدددريس 

والتدريب حيث يشاهد ال رد المتددر  مدا يقدوم بدل المددر 
.
رات ويدوفر هدذا األسدلو  قددرا  نافيدا  مد  الابد 

للمعلمي  المتدربي  ويحقق فومدا  لودم، ويوتدل ت سيدرهم فدي ن دس االتجداه الدذج يريدده المددر  نحدو دراسدة 

وهدذا األسدلو  يدوفر الوقدت والجودد للمددر ،  مو وع ما، مو مشسلة معينة وإمسانيدة التوطد  إلده حلودا.

ير م  المحتوط التدريهدي حيث إن هذا األسلو  يمس  المدر  م  تدريب المعلمي  المتدربي  عله قدر نب

 المهتودف.
 

 ب( أساليب التدريب ذات الطابع الميداني: ويتضمن ما يلي:

 أسلوب ورش العمل:-1

وفيوا يتدر  المعلمي  عله مداء بعس الموارات في تامموم، وهي م  األساليب الم يدة في التدريب     

متددر  للمشدارنة وممارسدة المودارات عله التعداون الجمداعي، حيدث يعطدي المددر  ال رطدة لسد  معلدم 

وفددي الددورش ينبغددي من يحدددد المعلددم حاتاتددل التدريبيددة، وبالتددالي مهدافددل  المونيددة المطلددو  من يستهددبوا.

 .بو و ، لياتار األنشطة المناسبة ألهدافل واألدوات المهتادمة، ومساليب التقويم
 

 الدروس التوضيحية أو )المشاهدة التطبيقية(:-2

 -سلو  العروض العملية م  مساليب التدريس والتدريب الجيدة التي تقوم علده اسدتادام المشداهدةيعد م     

 حيث يعرض المددر  ممدام المعلمدي  المتددربي  تجربدة مدا مو تشدغي  توداز معدي ، مو يقددم نموكتدا معيندا .

لتدددريس ويعددرف مسددلو  العددروض برنددل: نشددا ات تعليميددة كات مجدداالت وإمسانيددات متعددددة فعالددة فددي ا

حيث شاهد ال رد المتدر  ما يقدوم بدل المددر ، وهدذا األسدلو  يدوفر الوقدت والجودد للمددر ،  -والتدريب

حيث إن هذا األسلو  يمس  المدر  م  تدريب المعلمي  المتدربي  عله قدر نبير م  المحتوط التدريهدي 

المهتودف
.
 

 أسلوب التدريس المصغر:-3

األسداليب التدريبيدة الناتحدة، حيدث يدتم فيدل التددريب علده مودارات  يعد مسلو  التدريس الممدغر مد      

ويعدرف عبدد الدرحيم عبدد هللا هدذا  التدريس بمورة حقيقيدة، ويدسدج إلده نتدائج تيددة فدي بدرامج التددريب.

األسلو  برنل "ممارسة حقيقية للتعليم عله مقيا  ممدغر فدي حجدم المد  مو وقدت التعلديم، وهدو ممدمم 

قة وانتها  موارات تيدةلتطوير موارات ساب
 .

وتقوم فسرة هذا األسلو  عله تا ديس حجدم التددريس مد  

حيث الوقت وعدد المتعلمي ، فل يتعدط المهة عشر دقيقة والمهة مفراد، ويدتم تهدجي  الموقد  التدريهدي 

د عله ناميرات فيديو وتواز استقبام تل زيدوني، لمشداهدة المواقد  التدريهدية، ويقدوم هدذا المعلدم ن هدل بعد

مشاهدتل للموق  التعليمي
.
وم  مميزات هذا األسلو  تعدي  سلو  المعلم بعد من يقوم بمشاهدة مدائل بن هل  

 ويستش  مزاياه وعيوبل.

 التدريب الميداني:-4

يعتبر التدريب الميداني م  األساليب الناتحة، فسلما نان التدريب عمليا  سداعد المتددر  علده انتهدا       

مدد  التدددريب عدد   ريددق الممارسددة العمليددة. ويقمددد بددل التدددريب الميددداني فددي ال مددوم الابددرة الحقيقيددة 

الثقافية والمونية لدط المتدر  ويتم والحقيقية، وممام الدارسي ، وكل  بودف تنمية بعس الموارات اللغوية، 

 بعد كل  تقويم وتعدي  الهلو  وبعد ملحظتل م  قب  المدر .
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تنوي  األساليب المهتادمة فدي بدرامج تددريب المعلمدي  يعدد مد  تواندب  وفي  وء ما سبق يتضح من     

مو اثني  يمس  اعتباره م  عوام   ع وا، واحد القوة فيوا، ومن عدم التنوع بمعنه اقتمارها عله مسلو  

 إله عدم تحقيق هذه البرامج لسثير م  مهدافوا. يسدجوهو األمر الذج 

 

  :امج تدريب المعلميننأهداف بر-3

 األهداف العامة:  -1

زيدددادة ن ددداءة المعلدددم ورفددد  مهدددتوط مدائدددل عددد   ريدددق انتهدددا  المودددارات والابدددرات ال نيدددة والمونيدددة -م

 والشامية والثقافية وكل  ع   ريق تدريب وفق معايير ماطط لوا م  الجوات التربوية.

مل وندذل  فدي مجدام تدريب المعلم مما يجع  المعلم عله علم بما يهتجد م  معلومات في مجام تام- 

  رن التدريس المهتادمة وتقنيات التعليم المهتادمة في التدريس بم ة عامة.

رف  مداء المعلم مونيا  وكل  دون ش  يهاعده عله األداء الجيد ون س مملوءة بالثقة والحهية في التجديدد -ه

 في مجام عملل.

عمدق نمدا يدتم تحديددها فدي طدورة سدلونية االهتمام بو   مهداف للتدريب تتهدم بالتجديدد والشدموم، وال-د

 يمس  ترتمتوا لمواق  تربوية تهوم في تقويم مداء المعلم م  اللم التدريب.

 االهتمام بتوفير الجانب التطبيقي في التدريب بما يحقق رف  ن اءة المتدربي .-هـ

 الادمة.إزالة ال جوة بي  ما يدرسل الطالب المعلم وبي  ما سيقوم بتدريهل مثناء -و

 تحهي  اتجاهل نحو مونتل، وتطوير مواراتل التدريهية.-ز

 تبميره باألساليب الحديثة في مونتل، وتعزيز البرتل في مجام تاممل.- 

مضاع ة ن ايتل اإلنتاتية، ومدط قدرتل عله مهايرة التطور العلمي، واالن جدار المعرفدي والتسنولدوتي - 

 المتزايد.

طت السثير م  المستمرات والندوات واللقاءات الدولية واإلقليمية والو نية توفير المعلم الس ء حيث مو-ط

بضرورة االهتمام بإعدداد المعلدم وتدريبدل واعتبدار هدذا اإلعدداد والتددريب مساسدا   دروريا  ومنطقدا  للدتعلم 

 المهتمر والنمو الموني للمعلم اللم حياتل المونية بساملوا.

دة، حيدث لدم يعدد المعلمدون األن داء هدم الدذي  يحشدون مكهدان تلميدذهم تمسي  المعلم مد  األدوار المتجدد- 

بالمعارف، ولم يعد المعلم الهلطة المطلقة في الم ، ب  مطدبح هدو الدذج يددير المواقد  التعليميدة ويويدئ 

ال رطة للتعلم ويوتل المتعلمي  السدتغلم مدا يتدا  لودم مد  ممدادر ومدوارد، ليطدور قددراتوم وإمسانداتوم 

 انطلقاتوم و موحاتوم، وليس مفض  م  التدريب لتمسي  المعلم م  هذه األدوار الماتل ة المتغيرة. يحققوال

 

 األهداف الخاصة:-2

 أهداف البرنامج التدريبي المقترح:

 يتوقع بعد انتهاء البرنامج التدريبي أن يكون المعلم قادرا على أن:     

 قيم الحضارة المناسبة للطل  المرحلة الثانوية. يتعرف-1

 يشر  الامائص الن هية واالتتماعية والدينية لقيم الحضارة.-2

 يهتنتج العوام  المسثرة في تنمية قيم الحضارة لدط الطل .-3

 .بالمدار  الثانوية يهتادم  رائق ومساليب ومنشطة تنمية قيم الحضارة لدط  ل  المرحلة الثانوية-4

 .قيا  نمو القيم لدط الطل  يعد االتبارات ومواق  ومنشطة-5

 

 محتوى البرنامج التدريبي المقترح:

 اللقاء األول: ساعتان

 العلقة بي  القيم والحضارة.-     م ووم القيم الحضارية-      م ووم الحضارة-            م ووم القيم-

 أساليب التدريب المقترحة:
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 العم  الذهني -   مسلو  الندوات     -     مسلو  المحا رة ال عالة     

 اللقاء الثاني: ساعتان

 مهمية القيم في بناء الحضارة.-      المائص القيم.-      ممادر القيم.-     القيم في الحضارة اإلسلمية.-

 أساليب التدريب المقترحة:

 مسلو  الندوات             العم  الذهنيمسلو  المحا رة ال عالة               

 اللقاء الثالث: ساعتان

 العوامل المؤثرة في تنمية القيم:-

   دور المجتم .-      دور المدرسة.-    دور األسرة-

 أساليب التدريب المقترحة:

 مسلو  المحا رة ال عالة               مسلو  الندوات             العم  الذهني

  الرابع: ساعتاناللقاء     

 المعلم–       تماعة الرفان.-   دور اإلعلم.-

 أساليب التدريب المقترحة:

 مسلو  المحا رة ال عالة               مسلو  الندوات             العم  الذهني

 : ساعتانخامساللقاء ال

 تفسير القيم:

 الت هير الديني-             االتتماعيالت هير -الت هير الن هي    -           الت هير ال له ي-

 أساليب التدريب المقترحة:

 مسلو  المحا رة ال عالة               مسلو  الندوات             العم  الذهني

 : ساعتانالسادساللقاء 

 طرق تنمية القيم:-

 مسلو  الوعظ واإلرشاد-مسلو  القمة         -مسلو  القدوة      -

 المقترحة:أساليب التدريب 

مسلو  التدريس -التو يحية مو )المشاهدة التطبيقية(    -مسلو  ورش العم    -العم  الذهني    -

 التدريب الميداني-الممغر   

 اللقاءالسابع: ساعتان

 مسلو   ر  األمثام-مسلو  الترغيب والترهيب       -

 أساليب التدريب المقترحة:

مسلو  التدريس -التو يحية مو )المشاهدة التطبيقية(    - مسلو  ورش العم   -العم  الذهني    -

 التدريب الميداني-الممغر   

 اللقاء الثامن: ساعتان

 مسلو  التربية باألحداث-تمثي  الدور         -

 أساليب التدريب المقترحة:

التدريس مسلو  -التو يحية مو )المشاهدة التطبيقية(    -مسلو  ورش العم    -العم  الذهني    -

 التدريب الميداني-الممغر   

 اللقاء التاسع: ساعتان

 األسلو  االستقمائي-مسلو  ح  المشسلت   -مسلو  الحوار والمناقشة     -

 أساليب التدريب المقترحة:

مسلو  التدريس -التو يحية مو )المشاهدة التطبيقية(    -مسلو  ورش العم    -العم  الذهني    -

 ب الميدانيالتدري-الممغر   

 ساعتان العاشر:اللقاء 
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 المقابلة-   الملحظة-  االالتبارات-:    قياس القيم

 أساليب التدريب المقترحة:

 التدريب الميداني-مسلو  ورش العم    -العم  الذهني    -

 :: ساعتانحادي عشراللقاء ال

 القيم الروحية.نماذج تطبيقية: 

 التدريس الممغر. –العم  ورش  –العم  الذهني -مساليب التدريب: 

 :: ساعتانالثاني عشراللقاء 

 القيم العقلية.نماذج تطبيقية: 

 التدريس الممغر. –ورش العم   –العم  الذهني -مساليب التدريب: 

 :: ساعتانالثالث عشراللقاء 

 القيم االتتماعية.نماذج تطبيقية: 

 مغر.التدريس الم –ورش العم   –العم  الذهني -مساليب التدريب: 

 :: ساعتانالرابع عشراللقاء 

 القيم اإلنهانية.نماذج تطبيقية: 

 التدريس الممغر. –ورش العم   –العم  الذهني -مساليب التدريب: 
 

 توصيات البحث:مقترحات و

عمدد  دورات تدريبيددة للمعلمددي  فددي المدددار  بجميدد  المراحدد  التعليميددة لتنميددة مودداراتوم فددي تنميددة قدديم -1

 ل .الحضارة لدط الط

عم  دورات تدريبية للمعلمي  فدي المعاهدد والجامعدات بجميد  المراحد  التعليميدة لتنميدة موداراتوم فدي --2

 تنمية قيم الحضارة لدط الطل  وتضمي  مهداف ومحتوط تنمية قيم الحضارة في مناهجوم.

 للمعلمي  لمهاعدتل في تنمية قيم الحضارة لدط  لبوم. -مو عدة مدلة-إعداد دلي  -3

إلعدداد ممد وفة توزيد  القديم علده  ميداني لمعرفة آراء الابراء والمتاممدي  والمعلمدي إتراء بحث -4

 الم وف في المراح  الدراسية الماتل ة في ماليزيا.

إعددداد مددواد تعليميددة متعددددة المهددتويات بحهددب المدد وف الدراسدديةتودف إلدده تنميددة قدديم الحضددارة لدددط -5

 الطل  في ماليزيا.

  رائق التدريس واألنشطة الم ية واللط ية التي تدعم انتها  الطل  لقيم الحضارة. البحث في-6

تهاعد في انتها  الطل  للقيم الحضدارية وتتناسدب مد  مهدتوط  تلي زيونيةإعداد مواد وبرامج ومفلم -7

 الطل  في تمي  المراح  التعليمية.

المقترحات والتمورات لتطدويره ليهداهم فدي ترسديخ تقويم دور اإلعلم الماليزج في نشر القيم، وتقديم -8

 منظومة قيم الحضارة بماليزيا.

عقد الندوات والمستمرات التي تناق  وتبحث مشسلت القيم لدط الطل  في ماليزيا، والبحث ع  حلوم -9

 لوا.

فددي لدددعم انتهدا  قدديم الحضددارة لددط الطددل  االسدت ادة مدد  التطدورات فددي وسددائ  االتمدام الحديثددة -10

 ماليزيا.

عم  لجان تودة متاممة مد  التربدويي  واالتتمداعيي  واالقتمداديي  والهياسديي  لحمايدة ومتابعدة -11

 منظومة القيم في المجتم  الماليزج.

 

 :مراجع البحث
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دعويدة، محمد بشير محمد البشير، القيم الحضارية : وم ووموا ومهميتوا ووسائ  تطبيقوا في الهنة النبوية، مجلة دراسات -1

 م.2008، 15ع 

 .161،162م،  طص: 2005، 7محمد عياد قريب ، القيم الحضارية الاالدة في الدي  اإلسلمي، مجلة المجلة، ع -2

 محمد بشير، مرت  سابق.-3

محمد موسه محمد برهوم، دور المعلم في تعزيز القيم اإليمانية لدط  لبة المرحلدة الثانويدة بمددريتي الدان يدونس، وغدر  -4

 م.2009م  وتوة نظر الطلبة، رسالة ماتهتير غير منشورة، نلية التربية، الجامعة اإلسلمية، عزة، فلهطي ،  غزة

محمد رمفت محمد طابر الجارحي، تنمية بعس القيم التربوية لتلميدذ الحلقدة األولده مد  التعلديم األساسدي فدي ممدر فدي -5

 م.2007ة الزقازيق، نلية التربية،  وء البرة اليابان، رسالة درنتوراه غير منشورة، تامع

عبد الرحم  يحيه حيدر، دور المعلم في تنمية القيم الالوقية لدط  ل  المرحلة الثانوية، رسالة ماتهتير غير منشدورة، -6

 هـ.1427تامعة المل  سعود، نلية التربية، 

يدة مد  وتودة نظدر معلمديوم فدي محافظدة عاهد محمود محمد مرتجه، مددط ممارسدة  لبدة المرحلدة الثانويدة للقديم األاللق-7

 م.2004غزة، رسالة ماتهتير غير منشورة، تامعة األزهر، عزة، نلية التربية، 

 م.1999محمد ب  محمد ال يومي، الممبا  المنير في غريب الشر  السبير للرفعي، المستبة العلمية، لبنان، بيروت، -8

 لغة العربية، المستبة اإلسلمية للطباعة، استانبوم، ترنيا، د.ت.إبراهيم ممط ه ومالرون، المعجم الوسيط، مجم  ال-9

11-New- Comp. T.m. personality and Social Change, N. Y., Dryden. P.8. 

 

 م.1966ممط ه الاشا : علم االتتماع ومدارسل، الستا  الثلث، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، -10

13-Slanger, R. (1961) "Psycology of personality, 3rded, Mcgrow. Hill, co., inc., Ny. P 259. 

 م.1980عله اللي  مبو العني ، فله ة التربية اإلسلمية في القرآن السريم، دار ال سر العربي، القاهرة، -11

 م.  1983محمد عله لط ي، القيم والتربية، دار المريخ، القاهرة، -12

ادن، نمو اإلنهان م  مرحلة الجني  إله مرحلة المهني ، مرنز التنمية البشرية، الجيزة، فساد مبو حطب، آمام ط-13

 م.1988

 محمد عياد قريب ، مرت  سابق.-14

 محمد بشير، مرت  سابق. -15

 محمد رمفت محمد طابر الجارحي، مرت  سابق. -16

 م.2002، 1نلية التربية تامعة حلوان،  راف عليل وتدريبل،  عله راشد: المائص المعلم العمرج ومدواره واألش -17

، 1972يناير  17-8المنظمة العربية والثقافة والعلوم "توطيات مستمر إعداد وتدريب المعلمي  العر " القاهرة د -18

 .328ا

في عله إسماعي  محمد: برنامج مقتر  لتدريب معلم اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي بممر عله تعليم الت سير  -19

 م.2002، يوليو 2 وء االتجاهات العالمية الحديثة، مجلة المرنز القومي للبحوث والتنمية، المجلد األوم، ع

،  3/  ، 4عبد القادر يوس : تدريب المعلمي  مثناء الادمة، القاهرة، مستمر إعداد وتدريب المعلم العربي، وثيقة رقم -20

 .323، ا 8-17/1

 م.1981داد وتدريب المعلمي ، القاهرة، األنجلوالممرية، نبي  عامر: دراسات في إع -21

25- Dennis, (1999): Reading better and faster. http: www.learning first.org/readingaction, 

26-Morant, R(1992) in-service education within school. London george allen& unwin in-

service. 

محمد عزت عبد الموتود: تدريب المعلمي  مثناء الادمة، دراسة في الم ووم والوةي ة، حلقة المهئولي  ع  تدريب  -23

 .67-66ا ا 1975المعلمي  مثناء الادمة، المنامة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
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 م.2004التربية، تامعة المنوفية، العدد الثالث، 

(
1
(Bolam R. (1986): Final Report, in D, Hopkins, Development London: Groom Helm p28. 

 انظر دراسات ن  م :  -25

برامج إعداد معلم التعليم العام في ممر )دراسة تقويمية( شعبة بحوث تطوير المناهج المرنز القومي للبحوث والتنمية: -

 .64، ا2006

 م.2005المرنز القومي للبحوث والتنمية: رؤط مهتقبلية لتدريب المعلمي  في  وء المهتويات القياسية العالمية، القاهرة، -
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 م.2005الالد  ل األحمد:  تسوي  المعلمي  في اإلعداد إله التدريب، دار الستا  الجامعي، -

محمد محمد سع ان، سيد  ل محمود: المعلم إعداده ومسانتل ومدواره في التربية العامة، التربية الااطة واإلرشاد الن هي، -
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