
مقومات المعلم الناجح

إن مھنة التدریس من المھن التي تحتاج إلى ثقافة عامة واسعة ، لتھذب روح المعلم ، وتقّوم 
سلوكھ وخلقھ ، وتنمي عقلھ وتنظمھ ، وتھذب ذوقھ الفني وتكشف عما لدیھ من استعدادات 

  . فنیة وقدرات إبداعیة 
ومن ھنا كان البد للمعلم من كفایات علمیة حتى یكون على مستوى المھنة التي یضطلع بھا 

  : ومن ھذه الكفایات 

  

   :المعلم ذو ثقافة عامة واسعة ) 1(
كلما ازدادت ثقافة المعلم وسعة اطالعھ كلما كان أقدر على التعامل مع طالبھ وتقدیم المادة 

لعالمیة یستطیع أن یجذب الطالب إلیھ ویجعلھم یحبونھ ، ال العلمیة لھم ، والمعلم ذو الثقافة ا
أال یدع فنًا من ( اعتقادھم بأنھ یمتلك قدرات عالیة یمكن أن یستفیدوا منھا ولھذا فعلى المعلم 

العلوم المحمودة ، وال نوعًا من أنواعھ إال وینظر فیھ نظرًا یطلع بھ على مقصده وغایتھ ، 
فیھ وإال اشتغل باألھم منھ واستوفاه وتطرف من البقیة فإن  ثم إن ساعده العمر ظل یتبحر

  العلوم متفاوتة وبعضھا مرتبط ببعض 
ومن ھنا أرى أن على المعلم أن ال یحصر نفسھ في تخصصھ فقط بل ال بد من اإلطالع 
  . على العلوم األخرى ، والمعلم الناجح الذي یستطیع أن یأخذ من كل علم جانبًا ولو بسیطًا 

قضایا المؤسفة التي تحصل في مدارسنا أن مدرس مادة علمیة یجھل بعض القضایا من ال
التاریخیة أو الجغرافیة لبلده وأمتھ بحجة أنھ علمي ومتخصص في المواد العلمیة أو العكس 
تجد مدرسًا للمواد االجتماعیة أو الفلسفیة قد نسي أبسط القواعد أو المعارف العلمیة فنجده 

أو المعلومات الخاطئة حولھا مما یثیر الضحك واالستھزاء من قبل  یعطي بعض األمثلة
. تالمیذه 



  
فالبد إذن من إلمام المعلم بالثقافة الواسعة ، ألن وظیفة المدرس ھي تقدیم التلمیذ لمجتمعھ 

  وتقدیم المجتمع للتلمیذ

  

   :متعمق في مادتھ ) 2(
تكسبھ احترامھم غزارة المادة العلمیة من األمور البارزة التي تجذب المعلم إلى المتعلمین و

التي یمتلكھا ، فإذا أراد المعلم أن یمتلك قلوب تالمیذه ال بد أن یملك عقولھم بما یقدمھ لھم 
  . من علم ومعرفة 

وإذا أراد المعلم أن یحقق ذاتھ وُیحَترم من تالمیذه أن یطالب نفسھ في كل یوم باستفادة علم ( 
لھ ، ویجتھد في االشتغال في العلم قراءة ومطالعة وتعلیمًا جدید ، ویحاسبھا على ما حّص

) ومباحثة ومذاكرة وفكرًا وحفظًا وإقراًء غیرھا

  
ومن ھنا نرى أن المعلم الجید ال یقطع صلتھ بالمادة التي یعلمھا أبدًا ،إنھ یقرأ بتوسٍع وتعمٍق 

، ویقبل على الدراسة والبحث بشغف ، لیتمكن لمَّ أطراف المادة وتقدیمھا بأحسن صورة 
 لطالبھ ، وال یكتفي أبدًا بما یجده في الكتاب المدرسي ، وال بد أن یتوقع من تالمیذه أسئلة

  . كثیرة تحتاج إلى إجابات دقیقة وواضحة ، وبدون سعة اإلطالع ال یستطیع اإلجابة 
ومما یؤسف لھ ما نجده من انصراف المعلمین بشكل عام عن المطالعة والبحث واقتصارھم 
على ما تقدمھ لھم الكتب المدرسیة المقررة حتى أصبحوا نسخًا عنھا ، بل ونجد من المعلمین 

تحویلھ من مرحلة دراسیة إلي أخرى ألنھ سوف یتعامل مع كتب ومناھج من ینزعج إذا تم 
جدیدة ، واألدھى واألمر أنھ إذا كّلف ببحث أو دراسة فإنھ یشعر وكأنھ ُكّلف بنقل جبل من 
مكانھ وإذا كًلف خاطره وقام بھذا البحث فإنھ یقوم بھ على مضض وال یكلف نفسھ أن یعده 

  . إعدادًا علمیًا سلیمًا 



  

   :المعلم باحث وناٍم في مادتھ ) 3(
من القضایا التي تجذب المعلم إلى طالبھ وتغرس في نفوسھم حبھ واحترامھ ، أن یأتیھم 
. بالجدید دائمًا ، ویأبى أن یشرب طالبھ من الماء الراكد أو یأكلوا طعامًا من الیوم الفائت 

إال إذا كان دائم البحث  وإنما یحاول أن یأتیھم بالجدید في كل حصة ، وال یكون لھ ذلك
  . واإلطالع ، وطلب العلم والسھر علیھ 

إن العالم الیوم شدید التغیر ، یعیش ثورة تكنولوجیة ھائلة ، یتبعھا ثورة معرفیة موازیة لھا 
  . ومن ال یتابع كل جدید ، یجد نفسھ متأخرًا وقد فاتھ الركب 

د نفسھ یركض خلف طالبھ وال إن المعلم الذي ال یطور نفسھ ویبحث بجد واجتھاد سیج
  . یستطیع اللحوق بھم مھما أسرع الخطى 

ومن األمثلة الشاھدة على ذلك أن طالبًا سأل مدرسًا في حصة الحدیث الشریف عن درجة 
. صحة الحدیث الذي یدرسھم إیاه فقال المعلم سوف آتیك باإلجابة غدًا أو في الحصة القادمة 

ل تحققت من صحة الحدیث یا أستاذ؟ فأجابھ المعلم لم وبعد مدة سأل الطالب أستاذة ، ھ
: فقال الطالب . استطع التحقق منھ ألنھ لیس لدى مصدر موثوق حتى أتحقق منھ ، أنا آسف 

خذ ھذه الورقة فقد راجعت الحدیث بنفسي على جھاز الحاسب اآللي من ! ال بأس یا أستاذ 
خمسة عشر مرجعًا ومطبوعًا  موسوعـة الحدیث الشـــریف و أحضرتھ لك مخرجًا من

  . بنفس خط كتابة الحدیث الشریف في الكتب المعتمدة 
لقد سبق ھذا الطالب ُأستاذه ، فان لم یتدارك المدرس نفسھ في البحث واالجتھاد واستخـــدام 

  الوسائل الحدیثة ، ویكون طالب علم حقیقي فســوف یتجاوزه طـــالبھ 
علمیًا یمكن أن یكون محبوبًا لدیھم ، بل على العكس  وال أظن أن مدرسًا یتجاوزه طالبھ

  . سوف یعتبر متخلفًا ال یستحق الحب والتقدیر 
فعلى معلم التربیة اإلسالمیة أن یكون ملمًا بكل الفنون التي یمكن أن تسخر لخدمة المادة 

ي العلمیة، وال یرحم الطالب المعلم الذي یقول أنا ال أعرف استخدام الحاسوب ولیس عند
  . حاسوب في وقت أصبح األطفال یستخدمونھ 



  

   :المعلم متواضع وموضوعي  -4
  "إنما یخشى اهللا من عباده العلماء " قال تعالى 

المعلم الحقیقي ھو الذي یعرف قیمة العلم ، ویعرف أنھ مھمًا تعلم وارتقى في علمھ یبقى 
متواضع في علمھ ال یتردد في أن طالب علم وال یمكن أن یغتر بعلمھ ، وبالتالي فإن المعلم ال

یقول ال أدري إن كان ال یدري ، وكم یكبر المعلم في عیون تالمیذه ویكبر حبھم لھ عندما 
یقف أما مھم یقول ال أدري ، بل إن األھمَّ من ذلك أن یعترف بخطئھ ویتراجع عنھ ، فھو 

  اطل لیس معصومًا عن الخطأ، فإن الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الب
إن المعلم یعرف الكثیر فإذا سئل وقال ال أدري فإن ذلك ال یضع من قدره كما یظن بعض 
الجھلة ، بل یرفعھ ، ألنھ دلیل على ثقتھ بنفسھ ،وقوة دینھ وتقواه ، وطھارة قلبھ ، وكمال 

وإنما یأنف من قول ال أدري من ضعف دیانتھ وقلة معرفتھ ، ألنھ … معرفتھ وحسن نیتھ 
قوطھ من أعین الحاضرین ، وھذه جھالة ورقة دین ، وربما یشتھر خطؤه بین یخاف من س

الناس فیقع فیما فّر منھ ویتصف عندھم بما احترز عنھ

   
فالمعلم إذا شعر بخطأ صدر عنھ سارع إلى الرجوع عنھ انطالقًا من األمانة العلمیة حیث 

  . األمانة من لوازم اإلیمان 
هللا عن مسألة فقھیة ، فأفتى فیھا بغیر المشھور ، ولما تبّین سئل العالمة ابن بادیس رحمھ ا

لھ الصواب رجع إلیھ ، ونبھ على ذلك الخطأ وأورد الصواب في مجلة الشھاب ، وقد كان 
أردت أن تكون لكم :" یكفیھ أن یوضح تلك المسألة للسائل فحسب ، وعلل صنیعھ ذلك قائًال 

تركت لكم مثًال أنھ إذا كان اإلنسان عالما : درسًا في الرجوع إلى الحق وأضاف موضحًا 
  " یجب علیھ أن یعیش للعلم 

ویذكر أحد الموجھین أّنھ حضر حصة تالوة عند أحد المعلمین ، وأثناء تالوة المعلم أخطأ 
في تالوة كلمة ولم ینتبھ لنفسھ وبعد أن انتھى من التالوة طلب من أحد الطلبة أن یتلو اآلیات 

یات قرأ الطالب الكلمة خطأ كما قرأھا المعلم ، فأوقفھ المعلم وصّوب لھ ، وأثناء تالوة اآل



الخطأ فقال الطالب أنت قرأتھا ھكذا یا أستاذ ، فقال المعلم إن كنت قرأتھا ھكذا فقد أخطأت 
  . فقال الطالب مسرورًا شكرًا یا أستاذ .. وأنا آسف والصواب أن تقرأھا ھكذا 

أدري عندما ال یدري ویعترف بخطئھ إذا أخطأ یكسب ثقة  ال شك أن المعلم الذي یقول ال
تالمیذه ومحبتھم ویقبلون علیھ بالسؤال واالستفسار ، لشعورھم بأنھ صاحب حقیقة یجھر بھا 

  . وال یخشى في اهللا لومة الئم

  

   :المعلم ناٍم مھنیًا - 5
دتــھ العلمیة وتعمقھ المعلم الناجح یجب أن یكون نامیــًا في مھنتھ باإلضافة إلى نموه في ما

فیھا ، فعلى المعلم أن یقرأ في الكتب التربویة الخاصة بمھنة التدریس، لیتعرف على أسالیب 
التدریس والوسائل التعلیمیة الالزمة لعملھ ، وأن یتعرف على فن التعامل مع التالمیذ وعلى 

البحوث والدراسات المناھج التعلیمیة وكیفیة التعامل معھا وھذا ال یتحقق إال إذا قام ب
  . الخاصة باألمور التربویة 

فعلى المعلم أن یمتلك القدرة على عرض األفكار بطریقة سھلة وواضحة وجذابة في نفس 
الوقت وال بد لھ من حسن استخدام الوسائل والتقنیات المعینة في التدریس وتوظیفھا في 

  . تحقیق أھداف الدرس 
الكفــاءات العلمیة من المدرسین ولكنھم فشلوا في  لقد صادف المیدان التربوي الكثیر من

  . توصیل علمھم إلى تالمیذھم ألنھم لم یمتلكوا مھارة توصیل المعلومة ومھارة التدریس
وإذا لم یستطیع المعلم من توصیل المعلومة للمتعلمین ولم یستطیع التعامل معھم باألسلوب 

  . قد فشل فشًال ذریعًا السلیم فإنھ سوف یسقط من عیونھم ، وعندھا یكون 
ومن مفاخر المسلمین أنھم أدركوا أن العلم وحده ال یكفي لیكون سالح المعلم ، وعرفوا أن 
ال بد من أن یضاف إلى المعلم فن التربیة لیتمكن المدرس من دراسة نفسیة الطفل والنزول 

ھ العلم إلى إلى مستواه واالتصال العاطفي بھ ، لیكون ذلك جسرًا یوصل المعلم من خالل
  عقل التالمیذ 



  

   :المعلم ُمبدع -6
كلما كان المعلم مبدعًا ومبتكرًا في طریقة تعاملھ مع طالبھ كلما كان محبوبًا ألن الروتین 

الدائم والرتابة في العمل یؤدیان إلى الملل والسآمة والنفور ، ومن ھنا على المعلم أن یجدد 
إعداد وسائلھ التعلیمیة وفي طریقة تقویمھ وفي طریقة دائمًا في أسالیبھ التدریسیة وفي 

تعاملھ مع طالبھ وفي األنشطة الالصفیة التي یكلف بھا طالبھ وأن یعمل دائما على التجدید 
.واإلبتكار 


