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ABSTRACT  

 

 This study examines the effectiveness of Islamic study program of high schools classes 

(Franco_ Arab School) in Niger. According to the views of students and teachers, this study is 

limited to the high schools of the region Niamey, given the role that Islamic study plays in the 

creation of a complete personality of the student. It is necessary to consider its programs and 

objectives, and evaluate the effectiveness of its content and emphasize the weaknesses of factors 

in order to support and analyze the strengths as stipulated by teachers and students .The 

researcher adopted the analytical descriptive methodology .Neither the researcher has developed 

the tool of the study according to the principales and rules of preparation of the target by taking 

into account the different proposals of the jury (specialists in science of education). The tool of 

the study consists of 108 paragraphs of which 68 relate to teachers of Islamic studies and the 

remaining (40 paragraphs) concern the students of the high school classes. The target is 

composed of: 12 teachers of Islamic study, while the target (students) is composed of :(21) 

students of Franco Arab public and private High schools from the region of Niamey. The first 

program, with all the role that theology plays for a good approach, between the latter and the 

society. It has been demonstrated by teachers that the program of the High schools has a 

deficiency compared to the diversity of cultures. They then notice that two hours of Islamic study 

per week is insufficient although it has several studies content. The researcher has made 

recommendations that are sum up as follows: emphasize weaknesses of the program and provide 

support to its strengths, From the point of view of teachers it comes to:._Review the Islamic 

study of High schools program to include questions about theology and its principals of 

uniqueness and its foundations. Respect the chronology of the study themes of the different High 

schools classes._Take into account the tests of Islamic study in High school Diploma or A level 

tests like other disciplines. 
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 اإلىداء
أىدم ىذا البحث إىل كل مدرس اختار مهنة التدريس، كمهنة جليلة كشريفة، قانع                                 

 ى اهلل عليو كسلم ػؽبا مقتديا بأعظم مربيا عرب التاريخ اإلنساين، قدكتنا رسوؿ اهلل ػ صل
 إىل: آبائي كأمهاٌب..............

 .النعيميرضبها يف جناتو زكجيت اغبنوف اليت ربملت كثَتا أثناء دراساٌب، فاهلل  :كإىل
 إىل: كل مرب ىبلص يف خدمتو.........

 ؼبتقُتكل ىؤالء أقدـ ىذا العمل اؼبتواضع، اللهم اىدنا إىل صراطك اؼبستقيم كاجعلنا من عبادؾ ا:إىل 
 آمُت.
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 الفصل األول :مشكلة البحث ومنهج معالجتها: 
 _ مقدمة البحث.          
 ._ مشكلة البحث أوال         
 _ أسئلة البحث. ثانيا         
 أىداف البحث. _ ثالثا         
 رابعا _ أىمية البحث.         
 خامسا  _حدود البحث.        

 سادسا _ منهج البحث.         
 سابعا  _ مصطلحات البحث.        
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 : مشكلة البحث ومنهج معالجتها)مقدمة البحث(.الفصل األول
، لتحقيق الغاية ركحيا كأخبلقيا كجسديا تعترب الًتبية اإلسبلمية من أىم ما يعد بو الناشئة،       

 كهبذا اؽبدؼ السامي؛ اىتم اؼبسلموف العظمى للخلق كىو توحيد اهلل سبحانو كتعاىل يف ىذا الكوف،.
عهد بٍت أمية  ـ؛ ٍبكالسبلبالًتبية اإلسبلمية من فًتة عصور اإلسبلـ، كباألخص جيل النيب عليو الصبلة 

إىل أف استمر خلفاء بٍت العباس، كمن جاء بعدىم يف تعزيز تعليم القرآف الكرمي كالسنة. .كلذا نشأت 
بقوؽبا (2000فتحية ؿبمد بشَت الفزاين )الًتبية اإلسبلمية يف رحاب الدين اإلسبلمي ،كعليو أشارت 

سلموف الذين كتبوا يف ؾباؿ الًتبية ؾبموعة ألفاظ "كقد استخدـ العلماء اؼب : حوؿ ماىية الًتبية اإلسبلمية
تعليم  يف كتابو اؼبشهور" يالزر نوج"اليت استخدمها برىاف الدين  التعليم دالة على الًتبية منها كلمة"

 ألدبا " كلمة "العلم كاؼبتعلم"...كمنها: يف رسالتو: حنيفة "كاإلماـ أبو طريق التعلم يف اؼبتعلم
"رسالة يف علم األدب...كما استخدموا لفظ األدب  دمها طاش زاده يف كتابواليت استخ "كالتأديب"

(أقواؿ اؼبتأخرين من علماء 1991كعرض الفرحاف إسحاؽ).(1")آخر ىو العلم كاؼبعرفة كدبعٌت ،الًتبيةدبعٌت 
 اؼبسلمُت ،يف عصر اغبديث من عدة تعريفات حوؿ الًتبية اإلسبلمية؛ حيث يرل بأف الًتبية اإلسبلمية

ىي: "ؾبموعة من الطرائق كالوسائل النقلية كالعقلية كاالجتماعية كالتجريبية اليت يستخدمها العلماء 
كاؼبربوف للتأديب كالتهذيب للفرد كاجملتمع  كالبشرية بقصد ربقيق ىدؼ تقول اهلل يف القلوب كاػبشية منو 

 (2)يف النفوس."
ي: "ليست ؾباؿ من األحواؿ جزئية الفرص؛ إذ أهنا (؛إذ يرل بأف الًتبية اإلسبلمية ى1988)أبو العينُت

تعتمد على منهج متكامل شامل متوازف ، كمن ٍب فهي كلية يف أغراضها ،كتعتٍت باإلنساف ككل 
كباستمرارية تعلمو كهتتم بالدنيا كاآلخرة كبالعمل كالتطبيق، كهتتم باؼبادة ،كما هتتم بالركح يف سبيل بناء 

 (3)شخصية اؼبسلم"

                                                 

 39ص : ،2:ماىية التربية اإلسالمية، ط، فتحية ؿبمد الفزاين (1)
  30ص دار العرقاف القاىرة.  ، 3، مكتبة النهضة اؼبصرية ؛ ط:التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرةالفرحاف إسحاؽ؛  ( 2)
 . 135ص . 3، ط:فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريمأبو العينُت ،علي خليل؛  ( 3)
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( إىل ربديد مفهـو الًتبية اإلسبلمية من جانبُت:" _ جانب 1997ل أبو صاحل)كقد توص
نظرم: يتضمن ؾبموعة حقائق كمعلومات كمبادئ كمفاىيم كمثل كقيم ينبغي أف يعتمد الفرد بصدقها 

 كتكوين ما يسمى بالعقيدة اإلسبلمية.
أف كبل من اعبانبُت  انب عملي :يتضمن ؾبموعة األعماؿ اليت يلـز الفرد القياـ هبا. كيرلج

مًتابطاف أكؽبما ىو األساس كثانيهما ىو التطبيق. لذا فالًتبية اإلسبلمية عملية إنسانية تستهدؼ تنمية 
اإلنساف يف جوانب شخصيتو، كيف مراحل حياتو كشئوهنا دبا يتمشى مع أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو 

 (1)كركحو."
اإلسبلمية، فالباحث يستنتج التصور التايل ؼبفهـو  كعلى ضوء ما تقدـ من تعريفات متنوعة للًتبية 

 الًتبية اإلسبلمية:
_ أهنا تربية شاملة متكاملة جبمع من اؼبفاىيم النظرية متمثلة يف اغبقائق كاؼبعارؼ كالقيم اإلسبلمية اليت 
تزكد الطبلب هبا كاألساس التطبيقي الذم يتمثل يف القياـ بالواجبات من العبادات كاؼبعامبلت 

 الشعائر..ك 
_ أهنا تربية ربافظ على الضركريات اػبمس ؛إذ ىي كقائية ؛ألهنا ربافظ الفرد من الوقوع يف االكبرافات 

  السلوكية كتصونو من الوقوع يف اغبراـ كالفساد كربصنو بالقيم كاؼبثل العليا.
الًتبية اإلسبلمية  سابقة للًتبية اإلسبلمية كضحت الباحثة إيباف غباـ أنبيةعلى التعريفات ال كبناء 

درس يف القرآف أـ ال،سواء أكاف  محياهتك  أنو من اؼبهم ربط الًتبية اإلسبلمية بواقع الطلبة،للطبلب ،:"
يف اغبديث...مع مقارنة ما يستنبط من توجيهات ترتبط بألواف السلوؾ كالعادات كالتقاليد السائدة يف 

  ( 2)"اجملتمع.
لًتبوية اإلسبلمية يف تقومي فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية كيرل الباحث ضركرة مراعات األسس ا

للصف الثاين، من حيث مراعات بعض احملتويات اليت تعويد الطبلب على الصرب، كالتعامل مع 

                                                 

 10ص ، اإلسالمية في المرحلة الثانوية في مصرتقويم منهج التربية أبو صاحل ،ؿبب الدين؛   ( 1)
أنشطة تطبيقية في صياغة المواد التعليمية لمادتي اللغة العربية والتربية  حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجرإيباف اللحاـ ،( 2)

 .345،346ص  ،اإلسالمية
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اؼبشكبلت بالصرب كاغبيطة كعدـ الضجر كاؼبلل، كاالعتماد على النفس كمعرفة قيمتها؛ ألف اهلل أكرمها 
(:"كمن دالئل تكرمي النفس البشرية كربقيق العدالة أف اهلل 2000طيب)كعليو يقوؿ ؿبمد شحات اػب

سبحانو كتعاىل خلق الناس صبيعا من نفس كاحدة، كأنو جل شأنو ساكل بُت النفوس، فبل فرؽ لنفس 
َِ جَّف   {على نفس إال بتقواىا. قاؿ تعاىل:  ٌّ ِي َخيََلُلً  ًُ ٱَّلَّ ٔاْ َربَُّل ا ٱنلَّاُس ٱتَُّل َٓ حُّ

َ
ا  َوَِٰخَدة   س  َيَٰٓأ َٓ  ِ وََخيََق ٌِ

 ًَ ُٓ  ِ ٌِ ا َوبَدَّ  َٓ ٔااٗٓء  ا َونِصَ رِيٗ نَ ٗل ارِجَ  َزو َج ُل ً  رَقِيتٗ ٱ َوٱتَّ َ ََكَن َغيَي ُل ر َخاَم  إِنَّ ٱَّللَّ
َ ِي تََصآَءلَُٔن ةِِّۦ َوٱۡل  َ ٱَّلَّ  }( 1)(1) اَّللَّ
وانا كثَتة من السلوؾ اؼبشُت مثل الغيبة من عظيم تكرمي اهلل تعاىل للناس أف حـر عليهم ربريبا قاطعا أل
ٍم  {كالنميمة كالتجسس كاؽبمز كاللمز كالتنابز باأللقاب ،قاؿ تعاىل   ٔ َِ كَ ٌّ ٔ مٞ  َخر  كَ ٔاْ َل يَص  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
َيَٰٓأ

 ََّ ن يَُل
َ
َِ نَِّصآٍء َغََسَٰٓ أ ٌّ ً  َوَل نَِصآءٞ  ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ ْ َخي  ٔا ن يَُلُُٔ

َ
ً  َوَل َتَِاةَُزواْ  َغََسَٰٓ أ ُُفَصُل

َ
ْ أ ٍُِزٓوا َّۖ َوَل حَي  ََّ ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ َخي 

َٔن  ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظَّ ُْ ْوَلَٰٓئَِم 
ُ
ً  َحخُب  فَأ َ ىَّ ٌَ ِۚ َو َِ يَمَٰ ِ

َد ٱۡل  ًُ ٱى ُفُصُٔق َبػ  ى َقَِٰبِۖ ةِئ َس ٱِِلش 
َ ٔاْ  (11)ةِٱۡل  خَنِتُ ٔاْ ٱج  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
َيَٰٓأ

ََ ٱ ِ ٌّ ُكَو َنرِٗيا 
 
ن يَأ

َ
ً  أ َخُدُك

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ًظا  أ خَب بَّػ ُظُلً َبػ  ٔاْ َوَل َحغ  ُص ًَّٞۖ َو َل ََتَصَّ ِ إِذ  َّ ِ إِنَّ َبػ َض ٱىظَّ َّ ِخيِّ  ىظَّ

َ
ًَ أ ََل 

 ًٞ َّٔاٞب رَِّخي َ حَ َ  إِنَّ ٱَّللَّ ْ ٱَّللَّ ٔا ُل ٔهُ  َوٱتَّ ٍُ خُ  ْ ي ٗخا فََهرِ منبعها  اعبهل ة ككثَتا  من اؼبشكبلت النفسي}(2) (12) ٌَ
فقيمة اإلنساف ككرامتو أكرب من أف يساء إليها ، حىت كإف كانت صور اإلساءة قسرية بقيمة  اإلنساف، 

ألف اهلل أكد مفهـو كرامة اإلنساف يف كتابو العزيز (3).فبل ينبغي أف يشعر اإلنساف بأنو عدمي الكرامة ،
َِا ةَِِنٓ  {: فقاؿ عز من قائل  ٌ ّيَِبَِٰج َءادَ َوىََلد  َنرَّ ََ ٱىطَّ ِ ٌّ  ً ُٓ رِ َوَرزَك َنَٰ َد 

ِ وَٱۡل  َبّ
ً  ِِف ٱى  ُٓ َٰ  َم وَََحَي َنَٰ ً  لََعَ ُٓ ي َنَٰ َوفَظَّ

ظِ  َنرِي   َِا َتف  َ  َخيَل  ٍَّ ٍُٔنَ   {؛ كقاؿ تعاىل:" }( 4)(( 70) يٗل ّمِ يَ ِِم َحػ   ٔ َٰيَي َج كَ ا َغَفَر ِِل َرّّبِ وََجَػيَِِن ( 26) كَاَل َي ٍَ ِ  ة

 ََ َرٌِيَ ٱل   ٌِ ه  َُ َوَلٗ  }{"(5)"  ((27) ٍُ َمَٰ ََذ ٱلرَّخ  ٔاْ ٱَّتَّ ُ ۥ  َوكَال ُّ َ َرُمٔنَ  ةَو  ِغتَادٞ اۗ ُشت َحَِٰ ه  ٌُّ (26) ) .(6){  
                                                 

 1( سورة النساء اآلية:1)
 12_ 11(سورة اغبجرات اآلية:2)

 .234ص ؛  2، ط:أصول التربية اإلسالمية طيب ؛ؿبمد شحات اػب  (3)
 .70اآلية: اإلسراءسورة  (4)

 .27_26اآلية:يسن  سورة (5)
 .26اآلية:األنبياء  سورة(6)
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هبب أف يراعي اؼبنهج بعض احملتويات اليت ربث على احًتاـ الذات لدل  من ىذا اؼبنطلقك 
شخصية الطالب كأسرتو كؾبتمعو، كال يتحقق الطبلب، كقيمة احًتاـ اآلخرين كالشعور باؼبسئولية ذباه 

ذلك إال كأف يدرؾ الطالب أف النفس البشرية كاحدة، فبل يًتفع على اآلخرين كحىت على زمبلئو فضبل 
( بأف من أساسيات الًتبية 2000عن اؼبعلمُت كاإلداريُت كاألسرة كاجملتمع ككلو؛ كعليو يذكر الشحات)

بتعد عن الضبلؿ كالزيغ كالفساد كاؽبول. ذلك أف النفس البشرية اإلسبلمية للنفس  البشرية أف: >>"ت
على صورهتا الفطرية مهدية إىل اغبق، لكن اتصاؽبا باألشياء كاألشخاص كاألفكار ، هبعلها عرضة 
للضبلؿ ،كأشد أنواع الضبلؿ ضررا للنفس ىو ذلك الذم يتحقق من كرائو االعًتاض على خلق اهلل 

ًتاض على كجوده سبحانو كتعاىل ،كىو مدعاة للعقوبة يف الدنيا كاآلخرة .قاؿ كـبلوقاتو ،فضبل عن االع
ُٓٔنَ { :تعاىل ٍَ ً  َحػ  ِِٓ َيَِٰ ً  ِِف ُطغ  ُْ ۥ  َويََذُر ادَِي ََلُ َْ ُ فََل  يِِو ٱَّللَّ َ يُظ  كؾبرد اقباؿ النفس على اغبق }(1) (186) ٌَ

ا كمشكبلهتا .فاهلل سبحانو كتعاىل جعل كالنور كاؽبدل كفيل بأف هبعلها تتغلب على مصاعبها كأزماهت
ًُٓ   {اؽبداية طريقا غبياة صحيحة دائمة .قاؿ تعاىل : رُِج ًِ َويُخ  َٰ َل ۥ ُشتَُو ٱلصَّ ُّ َ َُٰ َن َِ ٱتَّتََع رِط  ٌَ  ُ ِدي ةِِّ ٱَّللَّ  ٓ  َح

ً  إَِِلَٰ ِصَرَٰط   ِديِٓ  ٓ رِ بِإِذ ُِِّۦ َويَ يَُمَِٰج إَِِل ٱنلُّٔ ََ ٱىظُّ ِ خَلِيم   ٌّ ص  كاإليباف باهلل شرط للهداية اليت تفتح   }(2)(. 16) ٌُّ
للنفس البشرية آفاقا كاسعة للخَت كالسعادة كالسعي يف مصاحل الناس كحاجاهتم . كما أف اإلنساف 
بضبللو إمبا يظلم نفسو ،كقد هنى اهلل سبحانو كتعاىل عن ظلم النفس ،كأمر الظاؼبُت ألنفسهم باالستغفار 

ٌَ {كالتوبة . قاؿ تعاىل و  َو ٍَ َ َ َ َحػ  َ ََيِِد ٱَّللَّ فِرِ ٱَّللَّ خَغ  ًَّ يَص  ۥ ُث ُّ َص ً  َجف  يِ و  َحظ 
َ
ًٔٓءا أ ٍٗ ا ُفٔرٗ غُش  (4)  }(3(110) ارَِّخي

فاعلية   ميو فإف تقفبا سيدفع الطالب أف يسلك طريق اغبق كطريق التوحيد، كلذا  ككل ذلك.
حىت يتناسب ذلك مع النمو العقلي  ج،اؼبنهج الدراسي ،يتطلب االعتناء باعبوانب العقدية يف اؼبنه

كال وبقق اؼبنهج دكره إال بالعقيدة الصحيحة اليت توجو الطبلب، إىل اإليباف  كاؼبعريف كالنفسي للطبلب؛
                                                 

 .187اآلية:االعراؼ سورة(1)
 .16 اآلية: اؼبائدةسورة  (2)
 .110اآلية:النساءسورة(3)
 .235ص ؛  2، ط:أصول التربية اإلسالمية ؿبمد شحات اػبطيب؛ (4)
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 كالتصديق باهلل كبالتايل، التسليم بالقدر خَته كشره، كما يعينهم ذلك يف مقاكمة التيارات االغبادية
 .ابكالوساكس كمشكبلت القلق كاالكتئ

 يف تكوين الطبلب كتزكيدىم بالقيم الركحيةالًتبية اإلسبلمية  اؼبكانة اليت ربتلهاكبناء على 
يقدـ الباحث بعض التصورات حوؿ أىداؼ الًتبية اإلسبلمية، كمن ىذا  كاألخبلقية كالًتبية اعبسدية،

كمقاصدىا كبُت ـ( حوؿ أىداؼ الًتبية اإلسبلمية 2006ؿبمد بن سامل بن علي جابر) التصور دراسة
باؼبمارسة العملية الًتبوية يف اإلسبلـ لذا الـز من  :" كجوب ربديد األىداؼ الًتبية اإلسبلمية كدكر ذلك

هتديد أىدافها حيث تساعد على ربديد)مسارات التقدـ العلمي اغبضارم..(،ك تدكر أىداؼ الًتبية 
ستول العبودية هلل ػ سبحانو كتعاىل ػ اإلسبلمية حوؿ أربعة مستويات كىي: األىداؼ اليت تدكر على م

كاألىداؼ اليت تدكر على مستول الفرد إلنشاء شخصية إسبلمية ذات مثل أعلى يتصل باهلل تعاىل 
األىداؼ اليت تدكر حوؿ بناء اجملتمع اإلسبلمي أك بناء األمة اؼبؤمنة ٍب األىداؼ اليت تدكر حوؿ ربقيق 

 (1)اؼبنافع الدينية كالدنيوية."
ذلك اىتم الشعب النيجرم بالًتبية اإلسبلمية، ك كضعت ؽبا مناىج دراسية خاصة غَت  من أجل

أف ىذه الربامج كاؼبناىج تعاين من مشكبلت عديدة من حيث تكوينها كتطويرىا كتنفيذىا ك ىي 
مستمدة من مقررات دراسية تابعة للببلد العربية كالكتب اؼبغربية ك اؼبصرية ك الليبية كالسعودية 

ويتية...؛األمر الذم يستدعي ازباذ خطوات كتقنيات الزمة يف ؿباكلة كضع مناىج جديدة ،كرظبها كالك
 كفق البيئة النيجرية كمتطلبات شعبو كحاجاتو الدينية كاالجتماعية كالنفسية.

ـ حيث كضع ؽبا مذكرات موحدة يستعُت هبا 2005ناىج الًتبية اإلسبلمية يف عاـ مك أعيد صياغة  
يم كدعم فٍت من قبل مصممي اؼبناىج ذكم اػبربات يالعمل ما يزاؿ مؤقتا غباجتو إىل تق نلكاؼبدرسُت؛ 

كىناؾ دراسات عديدة تناكلت تقومي مناىج الًتبية اإلسبلمية؛ كمنها  كالكفاءات يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم.
خبلؽبا يف تناكؿ  ، كينطلق مندراسات ذات عبلقة دبوضوع الباحث، كسيذكر أىم ما أسفرتو من النتائج

ك من الدراسات السابقة ذات عبلقة  اؼبربرات كاؼببلبسات اليت أشعرت الباحث يف أف يتلمس باؼبشكلة،
 دبوضوع الباحث ما يأٌب:

                                                 

 1ص ، أىداف التربية اإلسالمية ومقاصدىاؿبمد بن سامل بن علي جابر ( 1)
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  م(:1982ـ  دراسة وزان سراج محمد )1
تقويم منهج التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية  عنوان الدراسة: ( أ

ونال منو رسالة دكتوراه بكلية التربية جامعة عين شمس القاىرة وىي رسالة غير  السعودية
 منشورة

 كقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج كمنها: ( ب
يف ؾباؿ األىداؼ: إف أىداؼ تدريس الًتبية اإلسبلمية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة باؼبملكة غَت كاضحة 

 بلتو. كمتداخلة ،كما أهنا ال ترتبط بقضايا اجملتمع كمشك
كيف ؾباؿ احملتول فإنو يتميز بصحة اؼبعلومات فيو كيركز على جانب حفظ اؼبعلومات كال يتبع التدرج يف 
تقدمي اؼبعلومات ؛كما توصلت الدراسة أيضا يف: إعادة بناء مناىج جديدة تفيد إىل ضركرة كضع مناىج 

التغَتات اليت طرأت عليو كاؼبشكبلت الًتبية اإلسبلمية تطبيقية للمجتمع السعودم حبيث يظهر االىتماـ ب
 (1)اليت تعاين منو."

 ه(.1418م /1998_ دراسة معزوز جميل صالح) 2  
مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىداف التربوية في المرحلة األساسية : أ ( عنوان الدراسة        

 .في منطقة نابلس من وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين
 عدد من النتائج كمنها: إىلتوصل الباحث        

 _ النتائج اؼبتعلقة بسؤاؿ الدراسي األساسي:
"ما مدل ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية يف اؼبرحلة األساسية يف منطقة نابلس من 

 كجهة نظر اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبديرين كاؼبعلمُت.
يق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية يف البعد النفسي  _ كاتضح من دراسة الباحث أف درجة ربق

 (.1،2،3،7كانت كبَتة على الفقرات)

                                                 

كزارة اؼبعارؼ اؼبملكة العربية السعودية؛ ، كتاب العلوم الشرعية في تعليم العام في ضوء الدراسات التقويميةسليماف العريفي ؛  (1)
،رسالة دكتوراه غَت  لة المتوسطة بالمملكة العربية السعوديةتقويم منهج التربية اإلسالمية بالمرحكانظر كزاف سراج؛  24، 23ص 

 كلية الًتبية جامعة عُت مشس.  ،منشورة 
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_ كأف درجة ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية على البعد اللغوم كانت كبَتة على صبيع 
 (1)الفقرات كعلى الدرجة الكلية."

 .م(2006_ دراسة عبد اهلل بن محمد بن زاىر الغفاري ) 3
أ ( عنوان الدراسة :تقويم فاعلية أدوات التقويم التكويني المستمر المستخدمة في مادة       

 التربية اإلسالمية في الحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميها.
 كقد توصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج أنبها:          

 ات أكثر فاعلية يف تقدمي أداء الطلبة من األنشطة._ اؼببلحظة كاالختبار 
 _ ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تقدير فاعلية أدكات اؼببلحظة كاالختبارات.

_ كتوصل الباحث بضركرة تفعيل أدكات التقومي التكويٍت اؼبستمر كتطويرىا ؛كي تؤدم دكرىا يف اؼبادة 
ء اؼبلقاة على عاتق اؼبعلم كي يتسٌت لو تفعيل ىذه بشكل أفضل ،كما يوصي بالتخفيف من األعبا

 (2)األدكات كتفادم صعوباهتا."
 (2010_ دراسة يوسف بن أحمد بن ناصر الخروصي) 4

عنوان الدراسة: تقويم منهج التربية اإلسالمية في الحلقة األولى من التعليم األساسي في  ( أ
 .ضوء أسس التكامل

 أنبها:أسفرت الدراسة بعض النتائج كمن     
_ التوصل إىل قائمة معايَت أسس التكامل الواجب توافرىا يف منهج الًتبية اإلسبلمية، كاليت تكونت 

،تكامل الشخصية ،االىتماـ بطرؽ النشاط  تكامل اؼبعرفة موزعة على األسس التالية: ( معيارا40من)
 (3)يذ كحاجاهتم."اؼبختلفة، مراعات الفركؽ الفردية بُت التبلميذ، االىتماـ دبيوؿ التبلم

                                                 

؛ مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىداف التربوية في المرحلة األساسية في منطقة نابلس من وجهة  معزكز صبيل صاحل ( 1)
 .56، 55، 54ص ،نظر المشرفين التربويين ،والمديرين ،والمعلمين 

تقويم فاعلية أدوات التقويم التكويني المستمر المستخدمة في مادة التربية اإلسالمية في عبد اهلل بن ؿبمد بن زاىر الغافرم؛ (2)
 2ص  ،الحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميها

سالمية في الحلقة األولى من التعليم األساسي في ضوء أسس تقويم منهج التربية اإليوسف بن أضبد بن ناصر اػبركصي؛ (3)
 3ص التكامل؛ 
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 (.1432_  2011: )_ دراسة ىيام أحمد محمد 5
مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقع، بحث أ( عنوان الدراسة: 

مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرق تدريس 
  ه(.1432م/ 2011التربية اإلسالمية)

 كقد سبثلت أىم نتائج الدراسة يف:
ػ االىتماـ باؼبستجدات الفقهية كالقضايا اؼبعاصرة اليت وبتاج إليها طلبة اؼبرحلة الثانوية إىل معرفتها 

 كالوقوؼ على حكمها الشرعي.
ػ ربليل ؿبتول كتاب الًتبية اإلسبلمية للمرحلة الثانوية كالذم يشمل اعبزء األكؿ كاعبزء الثاين للصف 

 ادم عشر ككتاب الصف الثاين عشر.اغب
األكؿ كالثاين ىبلو من قضايا فقو الواقع  جبزئيوػ أف ؿبتول كتاب الًتبية اإلسبلمية للصف اغبادم عشر 

 (1)اؼبعاصر يف ؾباؿ العبادات.."
البحوث الًتبوية اؼبتخصصة ك ك على الرغم من األنبية اليت ربتلها الًتبية اإلسبلمية؛ إال أف الدراسات 

ىتماـ مناىج الًتبية اإلسبلمية بقضايا اؼبعاصرة كالتاريخ اإلسبلمي االىذا اجملاؿ قد أثبتت بعدـ  يف
، فبا وبتاج إليو أبناء اؼبسلمُت )طبلب الثاين يف تدريس اؼبادة كالعقيدة اإلسبلمية كأساليب اغبديثة

اؼبناىج الدراسية أف تتبلءـ مع  كعلى .لعلـو اإلسبلميةالثانوم( ؛إذ ال يتزكدكف إال دبعلومات يسَتة من ا
 قي، كإبراز مبلمح الر خصوصا يف مواجهة الصراع اغبضارم كاالنفجار اؼبعريف فلسفة اجملتمع كحاجاتو،

 للحضارة اإلسبلمية اليت سادت العامل بركح العدالة كاألخوة اإلسبلمية طيلة قركف عديدة.
 2011للثاين الثانوم، للعاـ الدرسي:كقد أدرؾ الباحث من خبلؿ تدريسو للًتبية اإلسبلمية، 

أف اؼبنهج يعاين من بعض القصور يف بنائو كمن بعض الصعوبات كاؼبشكبلت اليت تعكس يف  2012_
يعترب ىذا البحث عدـ ربقيق أىدافو العامة كاػباصة. كمن ىنا تبلورت اؼبشكلة يف ذىن الباحث. كلذا 

هج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس الفرنسية من فاعلية ومياحملاكلة األكىل، اؼبتعلقة بتقمن 
كاعتمدت الدراسة على ؛بدكلة النيجر حسب علم الباحث  يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب العربية

                                                 

 .142ػ ص : 141؛ ص : مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقع ؛ىياـ أضبد ؿبمد(1)
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دارس اغبكومية اؼبالعينة من  كاختَت لتلك اؼبدارس اؼبدارس العربية الفرنسية دبدينة نيامي العاصمة كنموذج
استخدـ ك  بالغ عددىا سبع مدارس ؛أما عينة الطبلب فتم اختيارىا تبعا للمدارس اؼبذكورة.ال،كاػباصة 

الذكور  مستوياف: جنس الطبلب كلو: :كىي على النحو اآلٌب الدراسةاؼبتعلقة بتغَتات اؼب الباحث بعض
 ت اإلسبلميةالعالية يف الشريعة كالدراسا اإلجازة ٍب مستول العلمي للمعلمُت كلو مستوياف: كاإلناث،

إىل  5كسنوات اػبربة للمعلمُت كلو: ثبلث مستويات:من: كالكفاءة الًتبوية يف الدراسات اإلسبلمية..
 سنوات14إىل10سنوات،كمن:9

 سنوات.19إىل 15كمن:
 :بحثأوال: مشكلة ال

فوس ك تعزيزىا يف ن،  بغرس القيم األخبلقية كاالذباىات اإلسبلمية الساميةالًتبية اإلسبلمية هتتم  
د أىدافها يف ربدي من ٍبك ، الطبلب كنظرا للدكر الذم تلعبو فإنو يتحتم االىتماـ دبناىجها اىتماما كبَتا

ؿبتواىا التعليمي كتنظيمو كترتيبو كفق أسس منطقية سليمة كؿبددة  ومي فاعليةكيف تق، كمتطلباهتا التعليمية
 .كيف تطوير أساليبها كأدكاهتاكاستخداـ أساليب كأنشطة تدريسية تنظم العملية التعليمية 

الًتبية اإلسبلمية  منهجيف  من إعادة النظر، قامت إدارة التعليم العريب الفرنسيكمن أجل ذلك 
تفاعلة مع اؼبنيجرية الشخصية ال؛كاليت تنطلق من مبدأ تكوين ة اغبديث ةالًتبوي للمبادئ كفقا هتطوير هبدؼ 

؛كعلى الرغم من األنبية كالعناية اليت تلعبها  بُت النيجريُتاآلخرين بنشر ركح احملبة كالتعاكف األخوم 
 تعاين من مشكبلت ترتبط بعمليات التصميم كالتنفيذ ك اإال أهن؛ اؼبناىج يف النظاـ الًتبوم النيجرم

اؼبكونة للمنهج كىي:  األربعةيبية  اليت تشمل صبيع العناصر و كما أهنا مل ربظ بالدراسة التق؛  وميالتق
بناء على ذبربة الباحث يف تدريس الًتبية  ؛كمي(و احملتول، األنشطة كالوسائل التعليمية كالتق )األىداؼ،

كقد اكتشف  2012_ 2011اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم فرنسي عريب، خبلؿ السنة الدراسية:
التاريخ  مبلت،فقو اؼبعا القضايا اؼبهمة)التوحيد، انباؿ منهج الصف الثاين يف كمنها: عدة قصور يف اؼبنهج

كاؼبعلمُت، رأل الباحث ضركرة القياـ هبذا  اإلسبلمي...( كبعد استقراء آراء طبلب الصف الثاين الثانوم
البحث اؼبيداين التقويبي يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب باؼبدارس العربية الفرنسية دبدينة نيامي، كنموذج 

 ؼبدارس النيجر.
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  :بحثأسئلة ال :ثانيا -
شكلة البحث يف ضركرة تقومي فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم تتحد م    

باؼبدار س العربية الفرنسية بدكلة النيجر يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب. كينبثق من ىذه اؼبشكلة األسئلة 
 البحثية التالية:

يف س العربية الفرنسية بدكلة النيجر _ ما أىداؼ منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدار  1
 ؟ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب

يف _ ما ؿبتول منهج الًتبة اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية بدكلة النيجر  2
 ؟ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب

ين الثانوم باؼبدارس _ ما ؿبتول طرؽ التدريس اؼبستخدمة يف منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثا 3
 .يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلبالعربية الفرنسية 

اؼبستخدمة يف منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس الواردة _ما الوسائل كاألنشطة 4
 .يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلبالعربية الفرنسية بدكلة النيجر 

منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية  _ ما أساليب التقومي اؼبستخدمة يف 5
 .يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلبالفرنسية بدكلة النيجر 

 مدل مناسبة الوقت اؼبخصص للًتبية اإلسبلمية للتطبيق العملي للمنهج؟_ ما  6
 :بحثأىداف ال :ثالثا -

 ىل التايل:إيهدؼ البحث     
نهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية بدكلة أكال_ اقًتاح تصور عاـ ؼب

 النيجر يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب.
 ثانيا_ كيتفرع من اؽبدؼ الرئيسي األىداؼ التالية:

 _ كضع أىدافا أكثر فاعلية يف منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية1
 بدكلة النيجر يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب.
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_ اقًتاح ؿبتويات أكثر فاعلية يف منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية 2
 بدكلة النيجر يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب.

ثاين الثانوم باؼبدارس العربية تعزيز الطرؽ اغبوارية كاؼبناقشة يف منهج الًتبية اإلسبلمية للصف ال_ 3
 الفرنسية بدكلة النيجر يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب.

_اقًتاح كسائل كأنشطة أكثر فاعلية من األنشطة اؼبستخدمة يف منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين  4
 الثانوم يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب.

منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس  _ استخداـ األسئلة اؼبوضوعية كاؼبقالية يف 5
 العربية الفرنسية بدكلة النيجر يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب.

_ اقًتاح حصص مناسبة يف اقباز منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية  6
 ء اؼبعلمُت كالطبلب.االفرنسية بدكلة النيجر يف ضوء آر 

 :إلى قسمين بحثوتنقسم أىمية ال :بحث: أىمية الرابعا
      أ(األىمية النظرية:  

  يبكن أف يفيد ىذا البحث يف ؾباؿ الًتبية اإلسبلمية كبل من: 
يف تقومي فاعلية مناىج الًتبية اإلسبلمية لبقية الصفوؼ،  كخرباء اؼبناىج اؼبعلمُت كالباحثُت اعبدد_1 

 دكلة النيجر.األكىل كالثالث الثانوم ب
 اؼبتعلمُت من حيث تناسب ؿبتويات الًتبية اإلسبلمية، من اعبوانب اآلتية:_  2

 اؼبعريف كاالنفعايل كالنفس اغبركي.
 صلة ببيئة الطبلب. االتحقق ما إذا كاف احملتول ذ_3
 اسية،در ٍب معرفة الزمن الذم تستحقو كل كحدة  اإلسبلمية،إهباد اغبصص اؼبناسبة لوحدات الًتبية  _4

 كالطبلب. حسب آراء اؼبعلمُت
 تقدمي صبلة من التوصيات اليت تقوم كتدعم اؼبنهج. _ 5
اقًتاح اغبلوؿ ؼبا يتبُت من السلبيات كاؼبشكبلت اليت يعانيها كل من اؼبعلمُت يف تطبيق اؼبنهج _ 6

 الدراسي للًتبية اإلسبلمية، للثاين الثانوم فرنسي عريب.
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 مناىج الًتبية اإلسبلمية، للثاين الثانوم فرنسي عريب بدكلة النيجر. أف يسهم البحث يف تطوير _7
 كمع متطلبات العصر اغبديث. ،طبلبالعرض كتقدمي منهج مناسب مع بيئة  _8

 :بحثب(األىمية التطبيقية لل
،كتعرؼ الباحث  تكمن من خبلؿ قياـ الباحث بتطبيق استبانة على عينة من اؼبعلمُت كالطبلب   

ككجهاهتم حوؿ منهج الصف الثاين الثانوم لتقومي فاعليتو من حيث تقوية جوانب الضعف  على آرائهم
كما ستساعد الدراسة اعبهات اؼبختصة)كزارة التعليم الثانوم العريب  كدعم جوانب القوة، كاصبلحها،

هج ليات الصحيحة لتطبيق منآعلى كضع معايَت ك  الفرنسي كإدارة التعليم العريب الفرنسي الثانوم(
مناسب مع اجملتمع النيجرم، كبعد ىذه الدراسة يأمل الباحث ربسُت كضع منهج الًتبية اإلسبلمية 

 للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية بالنيجر.
       :بحثحدود ال :خامسا

كن ل؛منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم بدكلة النيجر  فاعلية ميو يتناكؿ البحث تق 
 :الدراسة ستنحصر على حدكد 

مي فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية و تق: ( اغبدكد اؼبوضوعية 1
 الفرنسية بدكلة النيجر.

( اغبدكد اؼبكانية: مدينة نيامي العاصمة دبدارسها الثانوية العربية الفرنسية، البالغ عددىا سبع مدارس  2
 قطاع اغبكومي كالقطاع األىلي.ما بُت ال

 الصف الثاين الثانوم العريب الفرنسي. وكىم طبلب ك معلم:( اغبدكد البشرية  3
 ةكىي العينة العشوائية ؼبدينة نيامي كسبثل إحدل كعشرين طالبا كطالبة ؛بواقع ثبلث:( اغبدكد العددية  4

معلما  12من اؼبعلمُت كىم  ةلعشوائيطبلب من كل مؤسسة تعليمية العربية الفرنسية ؛كذلك العينة ا
 كمعلمة ،لسبع مدارس.

( من العاـ ،ؼبوسم سبتمرب امس كالسادس)الفصل اػب الفصبلف الدراسياف: االزمانية: نب( اغبدكد  5
 ـ. 2016_  2015الدراسي :

 



14 

 

 :بحثمنهج ال :دساسا
سة النظرية كالتطبيقية إف منهج البحث سيعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليلي ؛ألنو يرتبط  بالدرا 
من حيث إجراءات  ةالتطبيقي الدراسةتطرؽ إىل يبوصف كامل لئلطار النظرم ٍب الباحث قـو يكلذا س

كأخَت االقًتاحات كالتوصيات  مع تقدمي بعضأىم النتائج يربز البحث اؼبيدانية كعرض النتائج كربليلها ٍب 
 عرض مبلحق الدراسة. 

        :بحثمصطلحات ال :سابعا -
 قاـ الباحث باستخداـ العديد من اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالدراسة كمنها ما يأٌب:  -
                                                                                       ) 1(الفعل: الفعاؿ مصدر كالفعاؿ اسم للفعل اغبسن من اعبودة كالكـر ككبوه" ":في اللغةفاعلية الأ ـ 
 :مفهوم الفاعلية في االصطالح_      

العمل بأقصى اعبهود للوصوؿ إىل ربقيق اؽبدؼ " ـ(:2011_2010سويف نعيمة)كتعرفها    
كتشَت معظم برامج اإلدارة إىل أف الفاعلية ( 2)عن طريق اؼبخرجات اؼبرجوة كتقويبها دبعايَت أسس البلوغ"

  ) 3(أك عمل الشيء الصحيح." تعٍت :"الوصوؿ إىل األىداؼ أك النتائج اؼبرغوبة
ىو كل ما يؤدم يف ربقيق النتائج اعبيدة لعناصر منهج الًتبية  :المفهوم اإلجرائي للفاعلية -

 اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم العريب الفرنسي يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب. 
:استقمت اؼبتاع أم  قـو السلعة كاستقامها :قدرىا، كأىل مكة يقولوفب _ التقويم في اللغة :" -

(5كيشَت شحاتة إىل أنو "قد جاءت كلمة)قّوـ( يف االستخداـ اللغوم دبعٌت)عّدؿ() )4(قومتو."
كيعرؼ التقومي بأنو: "اغبكم على مدل سلمة طرائق التدريس  _ التقويم في االصطالح: 

كبراؼ عن خلل فيها أك ادراسية ،كذلك للعمل على إصبلح أم كالوسائل اؼبعينة ،كاؼبناىج ال

                                                 
(1)lifa NE,p;16 

ودورىا في تنمية القدرة إلى الحكم في حل  االستراتيجيات المعتمدة من  طرف األستاذ داخل الصفسويف نعيمة ؛  (2)
 16ص:، المشكالت الرياضية لدى تالميذ المتوسط

(3) lifa NE,p ;16    

(4 ) www.cfbt.com2007588_ 583،ص:اإلطار المرجعي للتقويم التربويالدكسي إبراىيم مبارؾ؛  كانظر 
 412،ص:لتربية اإلسالميةاأصول اػبطيب؛ ؿبمد شحات ( 5)

http://www.cfbt.com2007وانظر
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كمن ناحية أخرل فالتقومي ىو:" عملية تشخيصية كعبلجية ككقائية مستمرة كمنظمة  (1)فها"اأىد
كقد عرؼ بلـو كآخركف _ التقومي بأنو:" إصدار حكم  (2)لًتبوية."اؼبعرفة مدل ربقيق األىداؼ 

خداـ احملكات لغرض ما على قيمة األفكار، كاألعماؿ ،كاغبلوؿ، كالطرؽ، كاؼبواد، كأنو يتضمن است
كاؼبستويات كاؼبعايَت، لتقدير مدل كفاية األشياء كدقتها كفاعليتها، كيكوف التقومي كميا أك  

كالتقومي باؼبفهـو الشامل يعٍت: "تقومي عمل اؼبعلم كالعاملُت يف التعليم، كتقومي اؼبناىج كما .(3)كيفيا"
كتقومي الكفاءة اإلدارية كما  يتصل بو من ؾبتمع مدرسي، كطرؽ ككسائل تعليمية، ككتب مدرسية

يرتبط هبا من تشريعات تربوية، كتقومي الكفاءة اػبارجية للتعليم، كتقومي اػبطط الًتبوية كما يتبعها من 
 (4)برامج كمشركعات، كتقومي السياسة التعليمية، كتقومي اسًتاتيجية التنمية الًتبوية."

"تقومي فاعلية منهج  التقومي بأنو: عرؼ الباحث،كيف الدراسة اغبالية ي والتقويم بمعناه اإلجرائي، -
للصف الثاين الثانوم عريب الفرنسي بدكلة النيجر، من حيث عناصره األربعة يف  الًتبية اإلسبلمية

 .ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب
 مصطلح>>تقييم<< أكثر دقة ككضوح،( 2008عبد السبلـ عبد اهلل اعبقندم )دد كوب": ييمـ التق  

 (5)"إىل عملية ربديد كتقدير قيمة الشيء كتبياف جوانب الضعف يف الشيء. ىذا اؼبصطلح حيث يشَت
 :ـ المنهج ج
 (6): "الطريق الواضح، صبع مناىج، كمنهج التعليم سلك منهجا قصدا"_ المنهج لغة 
:قد عرؼ اؼبنهج بعدة تعريفات قديبا كحديثا، كيذكر الباحث من أنبها ما _ المنهج في اإلصطالح 
 أٌب:ي

                                                 

 .179،ص:، تدريس المواد الفلسفيةظباح رفع ؿبمد ( 1)
 213،ص:تدريس الرياضيات وبي حامد ىنداـ، ( 2)
(3)Bloom .B.S and Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student learning.p;213   

 .20،ص:أساليب القياس والتقويم في التربية والتعليم عيسى سلطاف اعببورم، حناف غاًل سعيد شريف العبيدم، ( 4)
 .186ػ 185ص  ؛ دليل المعلم العصري في التربية وطرق التدريسعبد السبلـ عبد اهلل اعبقندم؛   (5)
 11،ص:تقييم منهج محو األمية في تعليم القرءة ربسُت عدناف، ( 6)
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صبيع اػبربات اليت يكتسبها اؼبتعلموف ربت إشراؼ اؼبدرسة أك بتوجيهو ": بمفهومو القديم _1 
  (1)"منها.

كل دراسة أك نشاط أك خربة يكتسبها أك يقـو هبا التلميذ ربت إشراؼ " :بمفهومو الحديث _ 2
 (2).اؼبدرسة كتوجيهها سواء أكاف داخل اؼبدرسة أك خارجو

ؾبموع اػبربات كاؼبعارؼ كاؼبهارات "(بأنو :2008كيرل ؿبمد شحات خطيب): يبمفهومو اإلسالم 3
اليت تقدمها مؤسسة تربوية إسبلمية إىل اؼبتعلمُت فيها بقصد تنميهم تنمية شاملة متكاملة جسميا كعقليا 

 (3)."ككجدانيا كتعديل سلوكهم يف االذباه يبكنهم من عمارة األرض كترقيتها كفق منهج اهلل كشرعيتو
 المفهوم اإلجرائي للمنهج: 

ؾباؿ الدراسة يف مادة الًتبية  حث اؼبنهج اؼبدرسي إجرائيا بأنو:"كيف البحث الراىن: يعرؼ البا   
أم نظاـ اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاؼبهارات كاػبربات اؼبتغَتة اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم بدكلة النيجر، 

الفرنسية إىل الطبلب يف داخلها أك خارجها لتحقيق أىدافا  اؼبؤسسات التعليمية العربية اليت تقدمها
 ؿبددة سلفا تتفق مع منهج اهلل.

 المفهوم اللغوي للتربية اإلسالمية:_    د    
 تعود كلمة تربية لغويا إىل أصوؿ ثبلثة كىي:"
 _ ربا، يربو، دبعٌت مبا ينمو. 1
 _ ريب ،يريب، كمعناه: نشأ، ترعرع. 2
     (4).أصلحو كتوىل أمره كساسو، كقاـ عليو كرعاه _ رّب، يرب دبعٌت 3
       المفهوم اإلصالحي للتربية اإلسالمية:_

 قد كردت عدة تعريفات بشأف الًتبية اإلسبلمية، كمنها: 

                                                 

 .90ص ػ  89ص  ،ةسياسة التعليميالنهج في المعبد اهلل عبد اللطيف اعبَت؛  (1)
 185.186،صدليل المعلم العصري في التربية وطرق التدريسعبد السبلـ عبد اهلل اعبقندم؛ ( 2)
 .11،ص:تقييم منهج محو األمية في تعليم القراءة ربسُت عدناف،( 3)
 89،90ص: المنهج في السياسة التعليميةعبد اهلل بن عبد اللطيف اعبَت؛ ( 4)
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كالوسائل النقلية كالعقلية كاالجتماعية كالعلمية كالتجريبية اليت يستخدمهما  قالطرائ ةؾبموع»_ أهنا: 
ف للتأديب كالتهذيب كالتنمية للفرد كاجملتمع كالبشرية بقصد ربقيق تقول اهلل يف القلوب العلماء كاؼبربو 

 (1).كاػبشية منو يف النفوس"

ر فكرم كاحد يستند إىل اؼببادئ كالقيم اليت أتى هبا ا"تلك العملية اليت ترتبط عناصرىا يف إط ىي: 
إىل أف يسلك الفرد سلوكا يتفق يؤدم تنفيذىا  كالطرائق العملية تاإلجراءااإلسبلـ كاليت ترسم عددا من 

 (2)مع عقيدة اإلسبلـ"
تبط عناصرىا يف ىي تلك العملية اليت تر  "الًتبية اإلسبلمية بأهنا (2008فتحية ؿبمد الفزاين) عرؼكت_ 

ق أتى هبا اإلسبلـ كاليت ترسم عددا من اإلجراءات كالطرائ إطار فكرم كاحد يستند إىل اؼببادئ كالقيم اليت
 (3)".العملية يؤدم تنفيذىا غلى أف يسلك الفرد سلوكا يتفق مع عقيدة اإلسبلـ

 _ المفهوم اإلجرائي للتربية اإلسالمية:
ؿبتويات الًتبية اإلسبلمية اؼبقررة يف  كيف الدراسة اغبالية يعرؼ الباحث الًتبية اإلسبلمية بأهنا:"   

نصوص قرآنية كطائفة من البحوث يف الثقافة رة ك من السور اؼبقر  الصف الثاين الثانوم عريب فرنسي،
 ".اإلسبلمية

 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 104،ص:المنهج المدرسي أسسو وتطبيقاتو التربويةؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر، كفتحي عبد ؼبقصود الديب؛ ( 1)
 42أصوؿ الًتبية اإلسبلمية،ص: ؿبمد شحات خطيب كآخركف، ( 2)
 42ص:،ماىية التربية اإلسالميةفتحية ؿبمد الفزاين كآخركف؛  (3)
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 :الثانيالفصل   
 للبحث والدراسات السابقة يظر ناإلطار ال
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 :ثالثة فصول جزئيةوفيو : ،والدراسات السابقةلفصل الثاني :اإلطار النظري للبحث ا
 بدولة النيجر: : المدارس العربية الفرنسيةول_ الفصل األ  

 مباحث: ة: نبذة عن الطبيعة الجغرافية والتركيبية السكانية للنيجر وفيو ستأوال
 .اؼببحث األكؿ :التعريف بالنيجر جغرافيا كاجتماعيا كسياسيا 

 اؼببحث الثاين :دخوؿ اإلسبلـ إىل النيجر.
 يف النيجر. العربية الفرنسيةاؼببحث الثالث : نشأة اؼبدارس 

 .بع: نشأة اؼبدارس اإلعدادية كالثانوية اغبكومية كاػباصة اؼببحث الرا
 اؼببحث اػبامس :أثر االستعمار على التعليم العريب يف النيجر.

 .اؼببحث السادس: كاقع التعليم الثانوم العريب بالنيجر 
 : منهج التربية اإلسالمية وعناصره:ني_ الفصل الثا 
 وفيو ثمانية مباحث. :دراسيعناصر المنهج المفهوم الفاعلية و : ثانيا 

 اؼببحث األكؿ: األىداؼ.
 اؼببحث الثاين :احملتول الدراسي.

 التدريس.اؼببحث الثالث: طرائق 
 التعليمية كالتقومي. لالرابع: الوسائاؼببحث 
 مفهـو الًتبية اإلسبلمية كأىدافها يف اؼبرحلة الثانوية.اػبامس: اؼببحث 
  كمكوناهتا يف الثاين الثانوم ٍب الزمن اؼبخصص ؽبا.اإلسبلمية  نهج الًتبيةم: عناصر السادساؼببحث 

   واجهة مشكبلت اجملتمع.اؼببحث السابع: األسس الًتبوية اإلسبلمية ؼب
 .كخصائصواؼببحث الثامن : مفهـو اؼبعلم  

 _ الفصل الثالث :الدراسات السابقة.   
 :مبحثين: فيو  السابقةثالثا: الدراسات 
 الدراسات العربية: _ اؼببحث األكؿ:

 _ دراسات تناكلت تقومي فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية. 1
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 _ دراسات تناكلت تقومي مناىج غَت الًتبية اإلسبلمية. 2
 : التعليق على الدراسات السابقة:ين_ اؼببحث الثا
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة:
 تمهيد:

يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل ثبلثة عناصر أساسية، اؼبتعلقة باألدب النظرم للدراسة على   
 النمط اآلٌب:

: عرض نبذة عن الًتكيبية السكانية للنيجر، جغرافيا كاجتماعيا كسياسيا، ٍب بياف عن الفًتة الزمنية أوال
رنسي كموقف اإلدارة االستعمارية منو، ٍب ، كعبلقتو بتطور التعليم العريب الفاليت توغل اإلسبلـ إىل النيجر

 إبراز مكانة التعليم العريب الفرنسي ككاقعو يف اجملتمع النيجرم.
متناكال مفهـو  عن مفهـو الفاعلية كعناصر اؼبنهج الدراسي، يقدـ الباحث فكرة النبذة، عرض كبعد ثانيا:

كزا عن األسس الًتبوية ؼبواجهة مشكبلت يف اؼبرحلة الثانوية، مر الًتبية اإلسبلمية كأىدافها كعناصرىا 
 اجملتمع كمقارنتها بالدراسة التطبيقية.

، بادئا بالدراسات العربية ٍب ذات عبلقة دبوضوعو الدراسات السابقة أىم الباحث يعرض كأخَتاثالثا: 
كجو أ ، مربزا عنبُت الدراستُتدراسات السابقة، مبينا أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ، على الأىم تعقيباتو 

 .االستفادة من تلك الدراسات، كما سيعقبو الباحث يف الدراسات السابقة
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  :المدارس العربية الفرنسية بدولة النيجر: ول_ الفصل األ 
 تمهيد:

يتناكؿ الفصل األكؿ نبذة عن الطبيعة اعبغرافية للنيجر، كالًتكيبية السكانية ،كيسعى الباحث يف أف      
لمُت األكائل يف نشر الثقافة اإلسبلمية يف النيجر، كاؼبدارس العربية الفرنسية من فًتة يربز دكر اؼبس

عليم تأثر االستعمار على ال  أيضا الفصل من ىذا، كما سيظهر االستعمار إىل القرف اغبادم كالعشرين
 بالنسبة للطبلب العريب الفرنسي، كأخَتا إبراز كاقع التعليم العريب الفرنسي كطبيعة اؼبرحلة الثانوية،

 كاؼبعلمُت.
 .مباحث ستللنيجر وفيو السكانية التركيبية  الجغرافية و : نبذة عن الطبيعةأوال

 اؼببحث األكؿ: التعريف بالنيجر جغرافيا كاجتماعيا كسياسيا.
 التعريف بالنيجر جغرافيا: ػ 1ػ
ؽ مساحة إصبالية تبلغ: تقع النيجر يف أفريقيا الغربية كتتوسط بُت مشاؿ القارة كجنوهبا فو "   

؛كربدىا يف الشماؿ: ليبيا كاعبزائر كيف اعبنوب :نيجَتيا كبنُت كيف الشرؽ دكلة تشاد  2كم1267000
فالنيجر دكلة قارية)حبيسة( حيث تبعد عن احمليط األطلسي ،دبا يقارب .. ؛كغربا بوركنا فاسو. كمايل.

يلة ،حيث قلة األمطار كشبكاهتا اؼبائية كم.كمناخها ساحل صحراكم يتميز بفًتة اعبفاؼ الطو 1000
 (1).."تتكوف من هنر النيجر كحبَتة تشاد ،باإلضافة إىل اؼبياه اعبوفية اؼبتوفرة يف مشاؽبا كشرقها كغرهبا.

 مالشعب النيجر :"أف بـ( 2013أما من حيث عدد سكاهنا ،أكد اؼبعهد الوطٍت  لئلحصائيات سنة  )
 (2)"نسمة.17.807.117بلغ :ي

 
  

 
 

                                                 

 6ص : كتاب الجغرافية ( إدارة التعليم العريب الثانوم بالنيجر1)
 4ص ،( اؼبعهد الوطٍت لئلحصائيات ،نيامي نيجر 2)
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 :التعريف بالنيجر اجتماعياـ  1ـ 2
قبائل اؽبوسا كجرما كفبل تو  :"من بعض القبائل الرئيسية تتمثل يف  مشعب النيجر الكيتكوف      

كالطوارؽ ، كالعرب كتوبو ك كنورم كغرما نتشي ؛كيبلحظ أف النيجر تتميز على غَتىا من الدكؿ 
اكز شباين قبائل رئيسية كيعترب ىذا العدد قليبل مقارنة مع اإلفريقية من حيث قلة عدد قبائلها إذ أهنا ال تتج

قبائل الدكؿ األخرل)يف القارة( ،كما تتميز قبائل النيجر بسمة أخرل كىي اإلسبلـ، الذم يعترب عنصر 
توحيد كربط ىذه القبائل  فيما بينها. كقد صهر اإلسبلـ ىذه القبائل حىت كادت تكوف قطعة كاحدة 

نصهار فيما كجدناه من انسجاـ كإخاء بُت ىذه القبائل. كقلما قبد قبيلة من قبائل كنرل مظاىر ىذا اال
بُت الطوارؽ كالصنغام كفبلتو كمورم  كما قبد ذلك  النيجر إال كىي تصاىر األخرل كسبازحها

)ىوسا(...كال عجب إذا مل توجد يف النيجر ما يوجد يف بعض دكؿ القارة من النزاعات ك الصراعات 
 (1)"لقبلية اؼبمقوتة كالعرقية البغيضة القاتلة...كاغبركب ا

 التعريف بالنيجر من الناحية السياسية:ـ  1 ػ3      
إف صبهورية النيجر ىي صبهورية ديبقراطية على نظاـ نصف الرئاسي حيث تتوزع السلطات بُت "   

يس اغبكومة. النظاـ الرئيس كاعبهات األخرل. رئيس اعبمهورية ىو رئيس الدكلة ككزير الوزراء ىو رئ
 السياسي يسمح بتعدد األحزاب السياسية.

تقسيمات اإلدارية حاال تقسم النيجر ، إىل شباين مناطق كىي: أقدس ، د يفا، دكسو ،مرادم الإف        
بلديات  256ؿبافظات.ككزع اغبكم اإلدارم بُت 36،كزند ير كربتوم كلها على  تبلبَتم،نيامي ،طاك 

 يضا االنتخابات الشعبية احمللية كاؼبدنية.كالدستور يراعي أ
كالنيجر ىي عضو لكثَت من اؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية على سبيل اؼبثاؿ: منظمة التعاكف اإلسبلمي 

 (2)"اجملموعة االقتصادية  لدكؿ غرب إفريقية ،ك االرباد االقتصادم النقدم لدكؿ غرب إفريقية...

                                                 

 WWW.aqlame.Com:ك اؼبوقع  6ػ  3ص ـ، 2010يناير 19النيجر مبوذجا أقبلـ حرة ، ط: ( اإلسالم في الغرب اإلفريقي1)
 النيجر وكفيديا. سياسة(2)
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 النيجر :المبحث الثاني :دخول اإلسالم إلى 
كلذا أشار الباحث بلمحة كجيزة حوؿ  ؛دخوؿ اإلسبلـ إىل النيجريستحسن تقدمي نبذة عن     

دخوؿ اإلسبلـ يف الغرب اإلفريقي عموما كباألخص يف اغبدكد اؼبكانية للبحث منطقة كوار ، الواقعة يف 
اإلسبلـ إىل   لو:" دخلـ( كعرب عن ذلك بقو 1999) عبد الرضبن عمر ماحي مشاؽبا مع ليبيا كعليو يذكر

النيجر يف عهد عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو؛ على يد نافع بن عبد قيس فاتح السوداف األكسط كمشاؿ 
إفريقية، كقد دخل اإلسبلـ إىل ربوع النيجر، عن طريق فاربُت كذبار قادمُت من إقليم فزاف، كمنها إىل 

بيا.  كقد كاف اإلسبلـ ىو الدين الرظبي لدكلة بلما عاصمة إقليم كاكر يف مشاؿ النيجر على حدكد لي
النيجر قبل توغل االستعمار الفرنسي ذلك يف عهد اؼبماليك كاإلمرباطوريات اإلسبلمية القديبة  

كما ( 1).كإمرباطورية الطوارؽ يف الصحراء ،ك إمرباطورية عثماف دف فودم يف اعبنوب كفباليك اؽباكسا"
فًتة دخوؿ اإلسبلـ يف جنوب الصحراء كىي النيجر اغبالية  بقولو: ب( 1970إبراىيم تركاف) أشار أيضا

مبكر ،من دخولو إىل القارة أياـ  إف دخوؿ اإلسبلـ يف جنوب الصحراء كباألخص النيجر كاف يف كقت»
 ضبلة عقبة بن نافع يف القرف األكؿ اؽبجرم )السابع اؼبيبلدم(.

كزرائو ،ك أمناء اؼباؿ كحجابو ،معظمهم مسلموف كيذكر أبو عبيد البكرم ،كاف مًتصبو ملك غانة، ك 
 (2)يعرفوف القراءة كالكتابة.

ضح أيضا بأف اللغة العربية ىي اللغة الرظبية يف تلك اإلمرباطورية ،كقد أك :"كقد أشار البكرم بأف 
ة األكىل فيسكنها اؼبسلموف كىي كبَت  كثنية أمامسلمة كاألخرل  االقديبة: أحدنب اىناؾ مدينتاف يف غان

مساجد كمن بينها مسجد جامع لصبلة اعبمعة كالدركس الدينية كالشورل يف مهاـ القضايا..  12كفيها 
(خبلؿ القرف اػبامس اؽبجرم)اغبادم عشر اؼبيبلدم(،كقد ااؼبرابطوف ىذه اإلمرباطورية)غان ؛كقد فتح

لفًتة كعندما زار ابن اختاركا من بينهم حاكما لئلمرباطورية. كصارت اإلمرباطورية مسلمة خبلؿ نفس ا
يف القرف الثامن اؼبيبلدم يذكر يف سجلو للسفر  برنو)بُت النيجر كنيجَتيا كتشاد(بطوطة إمرباطورية كنم 

،بأف سكاف ىذه اؼبنطقة قدموا عناية كبَتة يف حفظ القرآف الكرمي، كتعاقبت إمرباطوريات أخرل يف 
                                                 

 .                                            70ص ، قع والمستقبلالدعوة اإلسالمية في إفريقية الواعبد الرضبن عمر اؼباحي  (1)
 .45ص ؛اإلسالم في الغرب اإلفريقي ، إبراىيم تركاف (2)



25 

 

 كالنيجر كإمرباطورية عثماف دف فودم يف نيجَتيا كاألكسط ،كمن أبرزىا صونغام يف مايل السوداف الغريب
كنيجر ..،كقد استخدـ سكاف ىذه اإلمرباطورية اؼبسلمة اللغة العربية يف اجملاؿ الثقايف ك التعليمي ،كالديٍت 
كاإلدارم كالتبادالت التجارية كما ساعدت أيضا يف نشر الثقافة اإلسبلمية كاللغة العربية من خبلؿ 

لك تأثَت بعض العوامل كدكرىا كال يقل كذ العلماء كرجاؿ الدين، يف تشجيع ىادكر حلقات اؼبساجد ك 
يف نشر الثقافة اإلسبلمية كمن بينها جهود الدعاة اؼبسلمُت كالذين ربركوا كخرجوا إىل اؼبناطق اؼبختلفة يف 

 (1)إفريقية الغربية ،كالتجارة عرب الصحراء..."

                                                 

(1)www.aqlam.com 196ػ  3ص  2012يناير. 

http://www.aqlam.com19يناير2012
http://www.aqlam.com19يناير2012
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 ية العربية في النيجر:المبحث الثالث :نشأة المدارس الفرنس
 ( بدراسة حوؿ كضعية التعليم العريب ،كقد أشار بأف :"مدرسة سام  1992كقاـ زكريا مومن ) 

االبتدائية، اليت أسسها االستعمار، كانت ىي النواة األكىل للمدارس العربية النظامية يف النيجر كقد   
قبل  الفًتة كذلكسبلمي البحت اؼبنتشر يف تلك أنشأهتا اإلدارة الفرنسية من أجل تقليل نفوذ التعليم اإل

 ـ.1957عاـ  للببلد يفمغادرهتا 
مراقبة التامة للوزارة الداخلية الفرنسية. كقد  أىلية ربتككانت تلك اؼبدرسة الفتية يف بدايتها مؤسسة 

استمرت على ىذا الوضع السيئ، حىت ًب انضمامها إىل كزارة الًتبية الوطنية، بقرار كزارم 
ـ، اؼبنصوص 1965أبريل 30، بتاريخ 65_53ـ، تنفيذا ؼبرسـو رئاسي رقم1966يناير2بتاريخ5م:رق

 مقابلة شخصية أيضا كأجرل الباحث(1)"بضم اؼبدارس العربية إىل كزارة الًتبية الوطنية...
أحد كوادر التعليم اؼبزدكج ؿبمد أضبد وبي مفتش الًتبوم يف الثمانيات  ـ ( مع2011مارس24بتاريخ)

التسعينيات ذكر بأف سبب إنشاء اؼبدراس العربية الفرنسية بدكلة النيجر ىو: "أف اؼبسلمُت بدكلة النيجر ك 
قد عانوا من ضغوطات االستعمار ك باألخص فبلٌب اؼبقيمُت بقرية سام يف جنوب النيجر. كقد ىاجرت 

ف يف طريقة إلبقائهم، فأسسوا األغلبية إىل اغبرمُت الشريفُت، فرارا من ثقافة االستعمار، ففكر الفرنسيو 
ـ، ككاف أكؿ مديرىا يسمى اغباج عمر متخرج من معهد 1957أكؿ مدرسة يف التعليم الثنائي يف سنة 

اؼبعلمُت يف موريتانيا، ككانت اؼبدرسة األكىل يف عهد االستعمار تابعة للوزارة الداخلية، كبعدما حصلت 
ما فكرت اغبكومة أف حولت اؼبدرسة )ابتدائية ـ، أكؿ 1960أغسطس 3الدكلة يف استقبلؽبا، يف  

أنشأت مدارس أخرل  االستعمار ٍبسام(، ربت كزارة الًتبية الوطنية بدال فبا كانت عليو سابقا يف عهد 
كمرادم كطاك كؼبا رأت اغبكومة  كأغديستتمثل يف مدينة زندر  النيجر كىييف كل من اؼبدف الكربل يف 

قانونا بشأف تنظيم التعليم الثنائي كاختباراتو كىو قرار  التعليم أصدرت إقباؿ الشعب على ىذا النوع من
ـ،بانضماـ اؼبدارس الفرنسية العربية إىل 1960أبريل30ػ رئيس صبهورية النيجر بتاريخ 65/053رقم 

                                                 

اؼبركز الوطٍت لتكوين مفتشي التعليم  دبلوم مفتش التعليم الثانويوضعية التعليم العربي بحث تربوي لنيل الزكريا مؤمن ؛ (1)
 56ص ، اؼبملكة اؼبغربية الر باط
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ورت كمن حينها تط .(1)كزارة الًتبية كالتعليم كمن ىذا التاريخ تطورت اؼبدارس الثنائية يف كل أكباء النيجر"
وزارة الًتبية الوطنية بكبعد إغباؽ اؼبدارس العربية  ":تلك اؼبدارس اؼبزدكجة كما أكضح ذلك زكرياء مومن

اغبكومة بافتتاح عدة مدارس عربية على مستول التعليم االبتدائي يف اؼبدف الكربل يف  رظبية قامتبصفة 
 يثق باؼبدارس الفرنسية. ككانت مل الشعب الذمالببلد على منواؿ مدرسة سام .كذلك استجابة لرغبة 

الدكلة كال تزاؿ تسعى جاىدة يف إنشاء مزيد من اؼبدارس العربية يف صبيع اؼبدف كالقرل النيجرية حىت بلغ 
عدد اؼبدارس العربية االبتدائية مائة مدرسة على مستول اعبمهورية تابعة لوزارة الًتبية الوطنية إضافة إىل 

 .(2)"وية كاحدة زيادة إىل اؼبدارس اغبرة اؼبعًتؼ هبا،ثبلث معاىد: إعداديتاف كثان

                                                 

 .م2011مقابلة شخصية مع الباحثـ،1971ـ ،خريج جامعة اؼبدينة اؼبنورة1948ؿبمد أضبد وبي من مواليد تبلبَتم  (1)
 .بنفس الصفحة، اؼبرجع السابق(2)
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 المبحث الرابع: نشأة المدارس اإلعدادية والثانوية، الحكومية والخاصة:
مع بداية األمر مل تشهد تلك اؼبدارس تطورا ملحوظا على مستول التعليم اإلعدادم كالثانوم يف   

 وجز ؽبذه اؼبؤسسات العربية األكىل:يلي عرض م األىلية كفيماالببلد سواء اغبكومية أك 
 .نشأة اؼبدارس اؼبزدكجة اغبكومية ػ  1

قد أشار زكريا مومن يف دراستو حوؿ نشأة التعليم الفرنسي العريب بأف :"اؼبعهد اإلعدادم      
 ـ1974،( كاف أكؿ معهد إعدادم  الذم ًب افتتاحو بنيامي العاصمة يف عاـCEG5اػبامس )

(مدرسا. كيستقبل ىذا اؼبعهد الوحيد آنذاؾ 16ك) ((طالبا، 1700 دراسيا،ك(فصبل32كوبتوم على )
حاملي الشهادة االبتدائية اؼبزدكجة)فرنسي عريب( من صبيع أكباء النيجر ككاف اإلقباؿ عليو شديدا حىت مل 
 يعد يستقبل كل األعداد اؼبوجهة إليو نظرا لبلكتظاظ كتكالب التبلميذ حولو من شىت قطاعات الدكلة
األمر الذم فرض على خرباء احملليُت يف الًتبية كالتعليم البحث عن اغبل ؽبذه القضية ،كمن ٍب قررت كزارة 

ـ،على مستول التعليم اإلعدادم كيطلق 1980،يف سنة  زندرالًتبية الوطنية افتتاح معهد آخر يف مدينة 
ة منها نسبيا كىذه اؼبناطق ىي: (ليستقبل تبلميذ اؼبناطق القريبCEG3،)اإلعدادية الثالثةعليو باسم 

 على ،زندرنفسها. كربتوم إعدادية  زندرمنطقة أغاد يس ،كمنطقة ديفا كمنطقة مرادم كمنطقة 
 (مدرسا.16ك) (طالبا،1600فصبل،ك)28)
أف مشكلة مواصلة تكوينهم  اإلعدادية إالكمع مركر الزمن ،زبرج الفوج األكؿ من تلك اؼبدارس    

ما زالت قائمة ألف بعد حصوؽبم على  اصلُت على الشهادة اإلعدادية آنذاؾ،بالنسبة للتبلميذ اغب
ـ،ليس دبقدكرىم مواصلة دراساهتم يف نفس النظاـ ،أم التعليم اؼبزدكج)عريب 1985الشهادة قبل عاـ 

كيواصلوف تكوينهم على ىذا فرنسي(يف النيجر كلذلك يتم توجيههم إىل اؼبدارس الثانوية الفرنسية البحتة ،
يوجو البعض إىل معاىد تكوين اؼبعلمُت اليت يكوف التكوين باللغة الفرنسية حيث ال توجد  أك النمط

شعبة اللغة العربية آنذاؾ يف تلك اؼبعاىد. كبعض احملظوظُت من التبلميذ وبصلوف على منح دراسية من 
اؼبتبع يف كل دكلة من تلك  بعض دكؿ العامل العريب، ؼبواصلة دراساهتم العربية كلكن على النظاـ التعليمي

ـ،تاريخ زبرج أكؿ دفعة من اؼبعهد اػبامس 1978الدكؿ. ككاف األمر يسَت يف ىذا االذباه من عاـ 
ـ. كبالنسبة للمدارس الثانوية الفرنسية العربية أكد الباحث السابق بأف :"ثانوية 1984بنيامي إىل عاـ 
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 /(CES/FA) تعرؼ اليـو باسم ؾبمع القاسم البيهقيػ( حي ػ ببلتو  ػ ك LFAالفرنسية العربية بنيامي )

PLATEAU  ح على مستول التعليم الثانوم اؼبزدكج)فرنسي عريب(   بقرار كزارم تفتىو أكؿ معهد اك
. كقد  ـ من أجل استقباؿ التبلميذ اغباصلُت على الشهادة اإلعدادية1985أبريل   6بتاريخ  030رقم:

 ( مدرسُت آنذاؾ.7لبا ك)(طا185(فصوؿ ك)6احتول آنذاؾ على )
كيعترب اؼبعهد الثانوم بنيامي عامبل ىاما من أىم العوامل اليت سانبت يف ترسيخ دعائم التعليم    

أتاح فرصة مواصلة الدراسة باللغة العربية بطريقة نظامية من االبتدائي إىل  الببلد ألنوالعريب كاإلسبلمي يف 
معي(،كذلك أف أكؿ فوج زبرج من اؼبعهد الثانوم يف سنة كجد اإلعدادم فالثانوم بل كحىت العايل )اعبا

أمامو اعبامعة اإلسبلمية بالنيجر اليت أنشأهتا منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي ػبدمة اإلسبلـ كنشر اللغة العربية 
كالعلـو اإلسبلمية يف غرب إفريقية فالتحقت الغالبية العظمى من ىذا الفوج بتلك اعبامعة الفتية. بكلية 

 (1)راسات اإلسبلمية كاللغة العربية)أكىل كليات اعبامعة اإلسبلمية بالنيجر("الد
 :اؼبدارس األىلية اؼبزدكجة نشأةـ 2   
فبعد تأسيس اؼبدارس اؼبتوسطة كالثانوية ظهرت أكؿ معاىد أىلية يف التعليم الفرنسي العريب ،ككاف     

( كأشار بذلك الباحث زكريا REUSSITEية:)ىي مدرسة النجاح اإلعداديف ىذا اجملاؿ أكؿ معهد أنشئ 
ـ دبدينة نيامي كربتوم على :فصل كاحد كعشر طبلب 1985كفتحت أبواهبا يف عاـ:»مومن بقولو: 

كمدرس كاحد ؛....كبعد سنتُت قامت اؼبملكة العربية السعودية بافتتاح معهد جديد أىلي باسم: معهد 
اؼ سفارة اؼبملكة العربية السعودية كالتعليم فيو على ـ، ربت إشر 1987رابطة العامل اإلسبلمي يف عاـ:

فصوؿ كأربعمائة كتسع كطبسُت  (10)مستويُت: إعدادم كثانوم، كاحتول آنذاؾ على عشر
 ( 2)."معلمُتتلميذا كطبس (459)

ـ،حيث 1991إىل 1980أف تطور اؼبدارس اإلعدادية كالثانوية كاف بطيئا من  الباحث بلحظي
خبلؿ إحدل عشرة سنة من القطاع اغبكومي كاػباص: إعداديتاف كثانوية كاحدة؛ ال يتجاكز العدد يف 

                                                 

 58يم العريب ؛ص :زكريا مؤمن ، كضعية التعل (1)
 1ص م.2011ـ10ـ31تقارير لقسم اإلحصائيات،إدارة التعليم العريب الثانوم بوزارة التعليم العايل كالبحث العلمي  (2)
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ـ/  ،كاف عددىا: مائتاف كثبلث كثبلثوف 2010ػ 2009ـ : إىل 2005ػ /2004بينما من سنة:
فيكوف عدد اؼبدارس اإلعدادية  مؤسسة أىلية فرنسية عربية،(18)( مؤسسة حكومية كشبانية عشرة 233)

،إعدادية عربية فرنسية يف القطاع اغبكومي (251)كاػباص: مائتاف كإحدل كطبسُت  يف القطاع اغبكومي
بينما خبلؿ إحدل عشرة سنة مل يتجاكز عدد اؼبدارس اإلعدادية  كاألىلي خبلؿ ست سنوات فقط؛

 العربية الفرنسية: يف كل من القطاع العاـ كاػباص أربع مدارس إعدادية.
د اجملمعات الفرنسية العربية إىل: مائة كثبلثوف ؾبمعات ـ قد بلغ عد 2011ـ إىل:2005من:  

ـ،كانت ثانوية كاحدة يف القطاع 1991ػ /ـ 1980؛ بينما خبلؿ إحدل عشرة سنة من  (130ثانوية)
 اػباص.

؛ نبلحظ أف عدد ـ 2011ػ2010ك بالنظر إىل التقارير لسَت التعليم العريب، للعاـ الدراسي:  
(مدارس أىلية حيث بلغ اجملموع: سبعوف 10(كعشرة)60مدرسة) اؼبدارس، قد كصلت إىل: ستُت

(يف السنة الواحدة. أما عدد اؼبدارس الثانوية من نفس السنة كاف: بالنسبة 70مدرسة إعدادية)
للحكومية: أربعة عشر مدرسة ثانوية كطبس كعشركف ثانوية أىلية فيكوف ؾبموع الثانوية يف القطاع العاـ 

(.فيكوف ؾبموع اؼبدارس اإلعدادية كالثانوية: مائة كتسع مدرسة يف 39ثانوية)كاػباص: تسعة كثبلثوف 
عقد جزما بأف عدد اؼبدارس اإلعدادية ي الباحث أف األمر الذم هبعل ، ـ 2011ػ2010العاـ الواحد:

 كالثانوية للسنة الواحدة ذباكزت عدد اؼبدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانوية إلحدل عشرة سنة حيث ال
:مائة مدرسة ابتدائية كثبلث مدرسة إعدادية كثانويتاف فيكوف 1991ػ 1980تتجاكز ،عددىا من :

 مدرسة ما بُت التعليم األساسي كاؼبتوسط كالثانوم. (105)اجملموع: مائة كطبس
أف التعليم العريب قد شهد تطورا ملحوظا يف العقود اؼبتأخرة كخباصة مع بداية الباحث بلحظ يك   
إدارة عن طريق اليت صبعها الباحث ادم كالعشرين كىذا جلي عرب اؼبعلومات كالبيانات الشافية القرف اغب
 كجد اؼبعلومات،فعرب ىذه  (1)كالوثائق .... اإلحصائيات قسم منكباألخص  ،العريب الفرنسيالتعليم 
نة الواحدة عدد عدد اؼبدارس للس ذباكزاؼبدارس العربية الفرنسية يف تطور كتقدـ سريع حيث  أف الباحث

 اؼبدارس إلحدل عشر سنة كذلك يف هناية القرف العشرين.
                                                 

 1ص م.2011قسم اإلحصائيات لعام: إدارة التعليم العريب الثانوم بوزارة التعليم العايل كالبحث العلمي (1)
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 المبحث الخامس :أثر االستعمار على التعليم العربي في النيجر:
ـ( حبثا حوؿ االستعمار كاغبركات الصوفية يف ببلد السوداف الغريب 2003ػ  2002قدـ بيو بناغا بيو )

رؾ حقا أثر االستعمار د منشورة(كذكر:" بأننا لو أردنا أف نيف القرف التاسع عشر اؼبيبلدم )رسالة غَت
على التعليم العريب يف النيجر، من اؼبستحسن أف نفهم سياستو العامة حوؿ ؿباكلة القضاء على الثقافة 
اإلسبلمية كالتعليم العريب يف غرب إفريقية بصفة عامة كيف النيجر بصفة خاصة حيث كاف التعليم يف 

د سعت سلطات الفرنسية إىل أف تقضي عليو معتمدة يف ذلك بعض اػبطوات كاألساليب احملض دينيا كق
اؼباكرة كىي: حرصهم على استبداؿ األجبدية العربية اليت كانت سائدة يف كثَت من اللغات احمللية باألجبدية 

 (1)البلتينية ،لتقليل شأف اللغة العربية كنفوذىا..."
حوؿ أسلوب االستعمار يف قمع الثقافة العربية (1992_ 1991)كقد أكد أيضا زكريا مومن 

أف:" من أساليب اؼباكرة لبلستعمار الفرنسي يف الدكلة بغية  حيث أشار يف ،يف التغلغل إىل النيجر
القضاء على اللغة العربية كالثقافة اإلسبلمية: فرض الرقابة  على الوسائط الثقافية كالتعليمية اؼبتاحة  

م تأٌب من اػبارج. كحجتنا يف ذلك ىي رسالة اغباكم العاـ لئلدارة الفرنسية يف غرب للتعليم العريب الذ
( الذم يقوؿ يف رسالتو": إنو الحظ أف السوريُت كاؼبغاربة بدأكا منذ مدة يسَتة W.PONTYإفريقية كقتئذ)

تب يدخلوف كميات ضخمة من اؼبطبوعات بصورة غَت شرعية إىل اؼبستعمرات. كىذه اؼبطبوعات ىي ك
كصحف كؾببلت من صبيع التيارات حررت بالعربية...تشخص اغبياة الدينية كاإلسبلمية... ككانت ىذه 
التعليمات موجهة إىل مصاحل الربيد كاعبمارؾ يف اؼبستعمرات، كيطلب منهم أف يشددكا الرقابة على كل 

 (2)اؼبطبوعات العربية..".
لى اللغة العربية كما فعل حاكم العاـ إلقليم النيجر من إعادة تنظيم اؼبدارس القرآنية: ؽبدؼ القضاء ع "ػ

اآلمر بإعادة تنظيم مدرسة 1957بتاريخ/ديسمرب/57،22قبل اإلدارة الفرنسية بإصدار مرسـو رقم:
 (3)"سام ربت إشراؼ كزارة الداخلية الفرنسية.

                                                 

 . 89ص : حركات الصوفية في بالد السودان الغربي في القرن التاسع عشر الميالدي،االستعمار والبيو بناغا بيو  (1)
 48، ص : 47؛ص : ؛ وضعية التعليم العربيزكرياء مؤمن (2)
 .49ص ، ؛وضعية التعليم العربيزكرياء مؤمن (3)
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مس اللغة العربية كشعاعها يف كمن ؿباكلة اإلدارة الفرنسية يف ط  ؛إنشاء اؼبعهد الفرنسي يف إفريقية الغربية
أنشأت معهد فرنسي مقره يف السنغاؿ لدراسات اللغات  الساحة النيجرية كاإلفريقية الغربية عامة،

كاف اؽبدؼ ك (1)"اإلفريقية ككضع التعديبلت اػباصة بكتابتها...كفرض استخداـ اغبرؼ البلتيٍت يف تعلم
إهباد بديل اللغة العربية يف مرحلة  ك للغات احملليةقطعت الصلة اليت تربط اللغة العربية كا "من ذلك:

كن يبالطفولة حىت كلو شب التبلميذ على لغاهتم األصلية اليت قد ال تفي بأغراض اغبضارة اغبديثة 
ربويلهم بسهولة إىل تعليم الفرنسية دكف صعوبة. ككاف ىناؾ تشجيع كبَت ألبناء اؼبسلمُت لدخوؿ 

ق تقدمي اؼبساعدات اؼبادية اؼبعنوية ؾبانا حىت ال يلتفت إىل اؼبدارس العربية اؼبدارس الفرنسية كذلك عن طري
اليت ال هبدكف منها أية منفعة مادية. كىذا الذم مارست اإلدارة الفرنسية للقضاء على اللغة العربية اليت 

وىا لغة وببها الشعب كلفرض لغاهتا اليت ال يريدىا الشعب كقد قبحوا يف ذلك حيث فرضوا لغتهم كجعل
اإلدارة يف صبيع مستعمراهتا. كلكنها مع ىذا مل تنجح يف القضاء على كجود الدين اإلسبلمي كال على 
اللغة العربية كال على قطع الصلة بينها كبُت اللغات احمللية حيث ال تزاؿ بعض ىذه اللغات تكتب 

 للهجات احملليةباألجبدية العربية كما ىو اغباؿ يف لغة اؽبوسا كالفوالين كغَتىا من ا
من التعليم العريب يف النيجر.  كيف اػببلصة: أف موقف اإلدارة كالسياسة الفرنسية بصفة عامة،    

ىو إلغاء تعليم العربية كىجومو بكل صوره كمضامينو كاستبداؿ حركفو بالبلتينية يف جنوب الصحراء 
عتقداهتم كتراثهم العتيق كباألخص الكربل بيد أف ىذه احملاكلة باتت فاشلة لتمسك الشعوب بقيمهم كم

 (2)"اإلسبلـ ...

                                                 

 .50ص ، وضعية التعليم العربيزكرياء مؤمن؛  (1)
 .51ص ػ 50ص ؛ ؛ وضعية التعليم العربيزكريا مؤمن(2)
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 ع التعليم الثانوي بدولة النيجرواقطبيعة المرحلة الثانوية و المبحث السادس :
 _ طبيعة المرحلة الثانوية: 1

 تمهيد:
فهناؾ مسائل مهمة اؼبتعلقة بتقييم فاعلية  ؿ كاقع التعليم الثانوم بدكلة النيجر،ك قبل تنا 

سية؛ لصفوؼ معينة يتحتم معرفة طبيعة تبلميذ مرحلة الثانوية كمطالبهم يف تلك اؼبرحلة؛ ٍب اؼبناىج الدرا
دكر اؼبنهج اؼبدرسي يف ربقيق ىذه اؼبطالب.  كعليو يشَت ؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كفتحي عبد 

تغَت اؼبقصود الديب، حيث عربا عن ذلك :"إف التلميذ يف ىذه الفًتة ال يزاؿ يبر بفًتات من ال
الفيسيولوجي كالنفسي كاالجتماعي.. ىذا التغَت الفيسيولوجي يصاحبو تغَت نفسي فمظاىر القلق عنده 

 كعليو أشار موسى رشاد علي كآخركف؛ (1)"تزداد كالصراع بُت ما كاف يعيش فيو من قيم أك مثل..
شباب ىي "اؼبدة اليت تبدأ : "إف اؼبرحلة الثانوية باعتبارىا مرحلة الاؼبرحلة الثانوية(؛عن مفهـو 1996)

فيها عبلمات البلوغ بالظهور ،كيصحبها قدرة اؼبراىق )الطالب( على الكسب كاؼبشاركة كالتعارؼ مع 
ٍب  الغَت ،كما أف ظباهتا كخصائصها اكتماؿ القوة البدنية كالنفسية ،كنضج القوة العقلية إىل حد كبَت،

 ( 2)"ريزة التناسل كحب التملك كحب االستقبلؿظهور بعض الرغبات يف ربقيق الغرائز كاشباعها كغ
طبيعة تلك اؼبرحلة، يسهل فهم  يعرؼ من خبلؿاؼبرحلة الثانوية ، طبلبأما عن مطالب 

متطلباهتم كىي مطالب مرتبطة جبانب مبوىم العقلي كاالنفعايل كالنفس اغبركي، كىم وببوف معاملة 
ؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كفتحي عبد  كما أكضح ذلك كل من ال،ئو الكبار؛ ألنو قد أصبح مس

إف تلميذ ىذه اؼبرحلة، كقد أصبح مهيئا لتحمل مسئوليات اجتماعية " ( كأشارا:1977اؼبقصود الديب)
يشعر أنو يف حاجة إىل أف يعرؼ كخصوصا معرفتو دبا يف الًتاث من جيد ـبتار، كما فيو من أىم ما 

دية خاصة تبلـز كل مرحلة من مراحل التعليم اؼبختلفة كدكر يشعر باغباجة إليو. كال شك أف الفركؽ الفر 
اؼبنهج مراعات تلك الفركؽ...كما وبتاج إىل تقدير الدكر الوظيفي الذم تؤديو األسرة كبو الفرد كاجملتمع، 

فراده بتلك اغبقوؽ اكإنو يف حاجة أقول إىل معرفة اغبقوؽ كالواجبات باعتبار أنو مواطن يف ؾبتمع يلـز 
                                                 

 .242ص  ،المنهج المدرسي أسسو وتطبيقاتو التربويةؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر ك فتحي عبد اؼبقصود الديب؛  (1)
 62ص ،  علم النفس الدينيموسى رشاد علي كآخركف؛  (2)
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كىو حباجة أيضا إىل تنمية القدرة على النقد كالتحليل ،كعلى اػبلق كاالبداع كاالبتكار حىت  بات..كالواج
كأف يلم باؼبشكبلت االجتماعية اليت تؤثر يف اجملتمع  يتمكن من اإلسهاـ الفعاؿ يف بناء اجملتمع كهنضتو..

 (1)كتربئة اجملتمع منها." كربتاج إىل بذؿ اعبهد للتغلب عليها
بعض اؼبطالب البارزة لطبلب اؼبرحلة الثانوية؛ كبناء عليها هبب أف يسَت منهج الصف  تلك ىي

الثاين الثانوم كيراعي كل ىذه اؼبتطلبات للطلبة حىت يكوف اؼبنهج أكثر دقة كفاعلية، يف بناء شخصية 
يف ربقيق  كمن ىنا يأٌب دكر اؼبنهج اؼبدرسي متكاملة لتقـو بدكر اػببلفة النموذجية على كجو األرض.

(:"إف مسئولية اؼبنهج اؼبدرسي عظيمة، جليلة اػبطر. فتلميذ 1977ىذه اؼبطالب؛ كقد أشار اؼبؤلفاف)
اؼبدرسة الثانوية بعامة ،إما أف يتجو إىل مرحلة من التعليم أبعد، كإما أف ىبرج إىل اغبياة، يبارس عمبل ما 

كيستطيع اؼبنهج أف  اة كلدراسة أبعد إذا شاء.من األعماؿ. كاؼبنهج اؼبدرسي ال بد أف يعد التلميذ للحي
 يقدـ: 

مواطن يتسم باؼبواطنة يعرؼ حقوقها ككاجباهتا. كيدين بالوالء كاالنتماء  دإلعدا_ برامج مطمئنة 
 للوطن.

كأف يقدـ كذلك فرصا يبارس  _ إف اؼبنهج هبب أف يقدـ ما يبكن التلميذ من الدراسة كالبحث،
 .التلميذ التفكَت االبتكارم

كربط طالب  _ أف يقدـ موضوعات تشَت النقاش كتدفع الطبلب إىل اإلسهاـ كاإلبداء بالرأم،
 فيو من تطورات علمية من إبراز ما يبيل إلية الطبلب تلك اؼبرحلة. كما تلك اؼبرحلة بعاؼبو اؼبعاصر،

ن لو تاريخ _ ربط الطالب دباضي أمتو كتراثها من األمور اليت ؽبا ارتباط بإعداد اؼبواطن يف كط
كجزء من إعداد اؼبواطن للمواطنة اغبقة ،أف يعرؼ الوطن الذم ينتمي إليو حضارة كتارىبا ،حاضرا 

فدكر اؼبنهج التنقية  كليس كل تراث يصلح تقديبو. كىذا من أبرز مسئوليات اؼبنهج اؼبدرسي. .كماضيا
 (2)"كاالختيار.

                                                 

 ..242ص  ،المنهج المدرسي أسسو وتطبيقاتو التربويةؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كاآلخر؛   (1)
ص  ؛المنهج المدرسي أسسو وتطبيقاتو التربويةؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كفتحي عبد اؼبقصود الديب؛   (2) 

245،246،247. 
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 العربي الثانوي بالنيجر: واقع التعليم 2_ 
على مستول دكلة النيجر ،ا ربديد عدد اؼبدرسُت اؼبكلفُت بتدريس الًتبية اإلسبلمية يصعب جد 

 .لعدـ سبيز الدكلة بُت حاملي الشهادات يف الدراسات اإلسبلمية كحاملي الشهادات اللغة العربية
كقد  ؛كبإمكاف أحدنبا أف يكلف بتدريس اللغة العربية أك الًتبية اإلسبلمية بغض النظر عن زبصصو

كالفلسفة كالتاريخ كاعبغرافية كيبكن ،يضاؼ إليو تدريس بعض اؼبواد االجتماعية اؼبدركسة باللغة العربية 
بأف التخصص األكؿ لدل جامعة سام يف بدايتو ،كاف باسم كلية اللغة العربية الباحث شرح يأيضا أف 

ية ك اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية كحىت مع استقبلؿ الكليات اػباصة بالدراسات اإلسبلم
أما يف ؛ما أرادت من اؼبواد  معلم،لدل اغبكومة بأف تكلف أم  كالدراسات األدبية مل تتغَت التسمية

فيكلف غباملي الشهادات الدراسات  ،التخصص مراعاتقد ىبتلف األمر ،حيث  بعض اؼبدارس اػباصة
،كما  لغوية بتدريس العلـو اللغة العربيةكحاملي الشهادات األدبية كال تدريس اؼبواد الشرعيةب اإلسبلمية،

 األىلي ،دبدينة نيامي العاصمة. 2ىو اغباؿ يف معهد دار اغبديث رقم
درسي اللغة العربية كالًتبية دب التقارير اؼبتعلقةصل على بعض وبأف  الباحث عا كمع كل ىذا استط  
اإلحصائيات  قسم ـ حسب2011ـ ،2010للعاـ الدراسي: ،على مستول دكلة النيجر اإلسبلمية

للغة العربية كالًتبية اإلسبلمية ا معلميبلغ عدد حيث كالوثائق ،بوزارة التعليم العايل)إدارة التعليم العريب(،
كالًتبية  العربية كإحدل كعشرين مدرسات للغة (مدرسا،258إىل: مائتُت كشبانية كطبسُت )

العربية كالًتبية اإلسبلمية. أما  اللغة معلمي279(،فيكوف اجملموع يف القطاع اغبكومي:21اإلسبلمية)
فيكوف  معلمات (3)كثبلث علمام(56)عدد إىل ستة كطبسُت البالنسبة للمدارس األىلية فقد بلغ 
موع يف القطاع اجملفيكوف  اللغة العربية كالًتبية اإلسبلمية، معلمي(59)اجملموع يف األىلي: تسعة كطبسوف 

كأربع  علما(م314ث مائة كأربعة عشرة)العاـ كاػباص على مستول الدكلة: ثبل
اللغة العربية كالًتبية اإلسبلمية: ثبلث مائة كشبانية  علمي،فيكوف اجملموع الكلي ؼبعلماتم24كعشرين))
 (1).مدرسا(338كثبلثوف )

                                                 

 1ص  قسم اإلحصائيات،إدارة التعليم العريب   (1)
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الًتبية اإلسبلمية على  علميستنبط عدد ميأف  كبناء على البيانات السابقة استطاع الباحث  
عرؼ أف ؼبادة الًتبية اإلسبلمية حصتاف يف األسبوع كللغة العربية طبس أك يلك عندما مستول الدكلة، كذ

الًتبية اإلسبلمية. فيكوف عدد  علمياللغة العربية ىم ضعف م علميأربع حصص يف األسبوع فيكوف م
وسطة ؛باؼبرحلة اؼبت معلما (112،يف القطاع العاـ كاػباص ال يتجاكز) يف الًتبية اإلسبلمية علمُتاؼب

الًتبية اإلسبلمية على مستول دكلة  علميؼب صعب التعرؼ على األرقاـ الدقيقة،من الألنو  كالثانوية ،
يف اؼبرحلتُت :اؼبتوسطة كالثانوية.  علمُتالنيجر إذ اعبهات اؼبختصة مل تقدـ نتائج عامة حوؿ أعداد اؼب

اؼبختلفة الثمانية ؤلقاليم ل اريرتق كجدت،إذا  دقيقةالحصائيات عن اإل على البيانات وبصلكلكن قد 
األمر الذم ليس سهل بالنسبة للنيجر اليت تضم ،للبلد كخصوصا من قبل كل مفتشي التعليم الثانوم 

ذكر اإلحصائيات الدقيقة ييف حملة اعبغرافية للنيجر كمع ىذا كلو قد  َتمساحة كاسعة حسب ما أش
لى مستول إقليم نيامي ،حسب تقارير مفتشيو التعليم ،ع الًتبية اإلسبلمية يف اؼبرحلة الثانوية علميؼب

  فيما يأٌب:وضح ذلك يـ،كما س2010/ 2011ك  2010ػ2009العريب الثانوم للعاـ الدراسي:
 .إحصائيات مدرسي الًتبية اإلسبلمية يف الصف الثاين الثانوم بنياميـ  1ــ 
،على  إلسبلمية يف الصف الثاين الثانومالًتبية ا علميإنو من الصعب ربديد إحصائيات دقيقة ؼب        

 يعرؼلبعض األسباب اليت أشرت يف اؼببحث السابق  ؛كلكن مع ذلك قد  مستول دكلة النيجر،
فتشيو التعليم دب ،الًتبية اإلسبلمية على مستول إقليم نيامي يف القطاع العاـ كاػباص  علميإحصائيات م

 (1)العريب كالثانوم.
قليم نيامي قد إلالتعليم العريب الثانوم  ةائيات الواردة من قبل مفتشيكحسب البيانات كاإلحص  

)رجاؿ ك ،إناث(،لستة مدارس معلما (15)يف اؼبدارس اغبكومية إىل طبسة عشر علمُتبلغ عدد اؼب
بينما يف القطاع اػباص بلغ عدد اؼبدرسُت يف الًتبية اإلسبلمية إىل: سبعة  ،كؾبمعات تعليمية ثانوية

يف الًتبية  علمُتس موزعوف على شبانية عشر مؤسسة أىلية ككلهم رجاؿ. فيكوف عدد اؼبكعشرين مدر 
اإلسبلمية على مستول إقليم نيامي اثناف كأربعُت  مدرسيُت يف القطاع العاـ كاػباص من بينهم: ستة 

 نسوه يف اغبكوميات .موزعُت على :أربعة كعشرين مؤسسة تعليمية ؼبرحليت اؼبتوسطة كالثانوية.
                                                 

 1ص ، تقارير العام الدراسيمفتشية التعليم العريب الثانوم   (1)
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ـ،بلغ عدد اؼبدرسُت يف 2010/2009كحسب اإلحصائيات كالتقارير الواردة للعاـ الدراسي:   
من بينهم: أربعة  علمام (24)الًتبية اإلسبلمية يف اؼبرحلتُت )اؼبتوسطة كالثانوية(إىل: أربع كعشرين

ظ بلحيموزعُت على سبع مدارس متوسطة كثانوية )حكومية(.ف معلمة (10)كعشرمعلما  (14)عشرة
كقد زاد  ،ـ2011_   2010إىل:  2010_   ػ2009من : علمُتبأف ىناؾ تطورا من حيث عدد اؼب

فسر ذلك بزيادة مدرسة كاحدة خبلؿ العاـ يبتسع مدرسُت ىذا ما يتعلق باؼبدارس اغبكومية. كيبكن أف 
ل نفس السنة إحد من اؼبعلمُتـ.أما بالنسبة للمدارس األىلية ،كاف عدد 2010/2011الدراسي 
مدرسة إعدادية كأىلية  (20)(موزعوف على: عشرين2للًتبية اإلسبلمية كمعلمتاف) معلما(31كثبلثوف )

ـ:سبع كطبسوف   2011/2010للًتبية اإلسبلمية خبلؿ العاـ الدراسي  علمُتفيكوف ؾبموع اؼب
مؤسسة حكومية كأىلية منهم: طبسة كأربعُت  (27)موزعُت على: سبعة كعشرين (57معلما)

 .معلمات( 12)عشر  تاكاثن علمُت(م45)
بتدريس الًتبية اإلسبلمية يف الثانوية حكومية أك  اؼبكلفوف كيبكن بل سهولة أف يستنبط منهم    

)ست معلمُت (10))حكومية(على مستول إقليم نيامي كيدرس فيها: عشر (2)ثانويتاف فهناؾأىلية 
،كيدرس الًتبية اإلسبلمية فيها (5) ةىلية: طبساألبينما عدد اؼبدارس الثانوية معلمات،  (4)ذكور كأربع

معلمي الًتبية . فيكوف صبيع (1)كاحدة معلمةك  معلما (10)رمنهم: عش ( معلما11):إحدل عشرة 
 .معلمة(5منهم) معلما(21اإلسبلمية يف اؼبرحلة الثانوية على مستول إقليم نيامي)

كيتكلف ( 1)يب الثانوم بإقليم نيامي.خبلؿ تقارير اؼبتفشية التعليم العر من كقد استنبط ذلك   
جل ىؤالء بالتدريس يف ثانوم عريب فرنسي حكومي أك أىلي تابع ؼبقررات الدكلة مادة الًتبية اإلسبلمية 

من يدرس يف صبيع الصفوؼ األكؿ كالثاين كالثالث كمنهم من  ن اؼبعلمُت ستويات الثبلثة للثانوية فاؼبيف 
إذ ال تتجاكز حصتاف يف ،ًتبية اإلسبلمية القلة حصص  بسببرس ايدرس يف مستويُت، حسب اؼبد

طبس كحدات: القرآف الكرمي كالتفسَت كمادة البحوث اإلسبلمية. فبا قد يتحمل  أهنا تشملاألسبوع ،مع 
الًتبية  معلمياألسباب اليت تفسر قلة كلعل ىذا من  الصغَتةكاحد كلما كانت اؼبدرسة  معلمابتدريسها 

 ساحة.اإلسبلمية يف ال
                                                 

 1 ص، للعام الدراسيمفتشية التعليم العريب   (1)
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 ك أمرا آخر ذك اعبدارة كاألنبية فإف ىناؾ حاجة ماسة يف اؼبدرسُت إذ العدد اؼبوجود ال يغطي اغباجة 
 ـ.2013ػ  2012اعبدكؿ البياين ؼبدرسي اللغة العربية كالًتبية اإلسبلمية للعاـ الدراسي: ػ ػ 2  

. م 2013ـ  2012الدراسي::توزيع مدرسي اللغة العربية والتربية اإلسالمية ،للعام  1جدول رقم 
 (1).حسب األقاليم األساسية للنيجر بالمدارس الثانوية العربية الفرنسية بدولة النيجر

 إقليم
 

  

 اؼبادة الدراسية
اللغة العربية 

 كالًتبية اإلسبلمية

اؼبدرسُت 
اؼبوجودين يف 

 الساحة
 

النقص 
 يف اؼبيداف

 

اغباجة يف 
 اؼبيداف

 

الكامل بُت 
النقص 
 كاغباجة

 22 22 8 14 " غاديزأ

 7 7 5 2 " ديفا
 9 9 1 8 " دكسوه
 34 34 17 17 " مرادم
 8 4 4 4 " نيامي
 20 20 9 11 " طاكا

 11 11 0 11 " تبلبَتم
 14 14 6 8 " زندر

 
 
   
 
 

                                                 

 ) عدد اؼبدرسُت(. 1ص:،تقارير قسم اإلحصائيات ،للعام الدراسيإدارة التعليم اؼبتوسط  كالعايل   (1)
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 : منهج التربية اإلسالمية وعناصره:ني_ الفصل الثا
 سبهيد: 

كعناصره، الذم ىو لب البحث، كيسعى الباحث يتناكؿ الفصل الثاين منهج الًتبية اإلسبلمية 
إىل ربقيق بعض األىداؼ، كمنها: ما ىو العنصر اؼبهم بالنسبة ؼبنهج الًتبية اإلسبلمية؟ كما عبلقة 

 الفاعلية دبنهج الدراسي؟ كما عبلقتها بالتقومي كالتقييم؟
 .عناصر المنهج الدراسي مفهوم الفاعلية و : ثانيا

 مفهـو الفاعلية: 1_   
 أ ( معٌت الفاعلية:  
ذىب يف معجم اؼبعاين اعبامع بأف الفاعلية ،تعٍت:" كصف يف كل ما ىو فاعل، مصدر صناعي   

من فاعل :مقدرة الشيء على التأثَت. كفاعلية اؼبخ أم: النشاط الفسيولوجي للمخ كمنو العمليات العقلية  
 costبأقل تكلفة كتعٍت باإلقبليزية) كالتفكَت؛ كفاعلية التكاليف :قدرة اؼبشركع على ربقيق أىدافو

effectiveness" )(1) ؛كقيل: "الفعل :الفعاؿ مصدر كالفعاؿ: اسم للفعل اغبسن من اعبودة كالكـر
(؛إذ ذكرت بأف 2011ػ 2010أما اؼبعٌت االصطبلحي للفاعلية ،حسب تعريف سويف نعيمة).(2)ككبوه"

قيق اؽبدؼ عن طريق اؼبخرجات اؼبرجوة ،كتقويبها "تعٍت العمل بأقصى اعبهود للوصوؿ إىل رب الفاعلية:
كقد عرؼ بارتويل الفعالية على أهنا:" تلك العبلقة بُت النتائج احملققة فعبل  (3)وغ."لدبعايَت كأسس الب

(إىل أف James Price()1968كيشَت جيمس براس) (4)كالنتائج اؼبقررة كذلك من خبلؿ قياس االكبراؼ."
 يف حبث أجراه حوؿ:ـ(2007) باميبل سامنزكذىب ( 5)ربقيق األىداؼ." الفعالية يقصد هبا عامة

"كتشَت معظم برامج اإلدارة إىل أف الفعالية  بقولو: كعرب، الفعالية كاؼبساكاة يف اؼبدارس: إهباد الصبلت
                                                 

(1)2010www.Almaany.com  
الحكم في حل االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورىا في تنمية القدرة على سويف نعيمة؛  (2)

 16ص ؛ الطور المتوسط المشكالت الرياضية لدى تالميذ
 .16ص  اؼبرجع السابق؛  (3)
 4ص ، ،بدكف تاريخ الطبعة. التمييز بين الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء؛ ةبورقيبشوقي  (4)
(5) James Price؛Organizational Effectives,an inventory,Richardd Irevin,Homewoded,Illinoisd، ،p3. 

http://www.almaany.com2010/
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أم أف الفاعلية تعٍت مدل  يء الصحيح.عمل الش الوصوؿ إىل األىداؼ أك النتائج اؼبرغوبة أك تعٍت:
ربقق األىداؼ  الربنامج يف ربقيق أىدافو ، كىذا يعٍت أف درجة فعالية الربنامج إمبا تقاس دبدل قباح

احملددة لو كاليت كجد أصبل لتحقيقها، كتلك األىداؼ بالطبع تعرب عن رغبات اجملتمع كتطلعاتو مع 
 (1)اختيار أفضل البدائل للوصوؿ إىل تلك األىداؼ."

اؼبناىج الدراسية  أك تقوميتقييم الفإف ىناؾ عبلقة بُت الفاعلية ك ،للفاعلية  اؼبختلفةكبناء على التعريفات 
( :"كعليو يبكن القوؿ بأف التقومي الًتبوم اؼبؤسس اؼبناسب 2000)كعليو يقوؿ : الدكسي إبراىيم مبارؾ

 كاؼبطلوب ىو التقومي الفاعل)الذم وبقق األىداؼ اؼبرجوة بطريقة مناسبة(كالتقومي الكفء يف نفس
 (2)"الوقت)االقتصادم يف إجرائو(.

 قتها باؼبنهج الدراسي:ب( نشأة الفاعلية كعبل
 سبهيد: 

يرجع جذكر نشأة مفهـو الفعالية يف اؼبيداف "( يف نشأة الفاعلية: 2011_2010)كتذىب سويف نعيمة
لك معرفة يف العمل الًتبوم، كذ حيث ركز اؼبختصُت اىتمامهم على قياس نتائج األداء إىل اػبمسينيات،

 الشركط الضركرية اليت ذبعل من العمل فعاال حىت يبكن قياسو بدقة كفق معايَت مرجعية منهجية.
ىناؾ عبلقة كطيدة بُت الفاعلية كاؼبناىج الدراسية؛ كيظهر ذلك جليا يف اؼبعايَت اؼبعتمدة يف  

ألحباث حوؿ الفعالية قياس الفعالية البيداغوجية)الًتبوية( كعليو تقوؿ: سويف نعيمة :"قد تنوعت ا
البيداغوجية بتشعب االختصاصات كاجملاالت اليت يبكن تصنيفها حسب التطور اغباصل على مفهومها 
ككفيات كأغراض استخدامها إىل األحباث اليت ركزت على اػبطوط األساسية اؼبميزة للمعلم الفعاؿ، ٍب 

كرت الباحثة بعض اؼبعايَت الختيار كقد ذ  .األحباث اليت ركزت على العملية االتصالية داخل القسم
 الفاعلية كىي كاآلٌب:

 _اعتماد معيار السمات الشخصية لؤلستاذ لتحديد الفعالية البيداغوجية.

                                                 

(1)www.cfbt.com,:1ص. 
 588ص ، اإلطار المرجعي للتقويم التربويالدكسي إبراىيم مبارؾ؛ (2)

http://www.cfbt.comنوفمبر،
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_ اعتماد معيار التقييمية، لتحديد الفعالية البيداغوجية كمن األحباث العديدة اليت اىتمت بالفعالية 
نظور األحكاـ التقييمية اليت تصدر يف حق اإلنساف سواء  فهناؾ أحباث تطرقت إىل موضوع الفعالية من م

كانت من طرؼ اؼبفتشُت كاؼبسؤكلُت اؼبباشرين لؤلساتذة أك من طرؼ زمبلء العمل أك حىت من التبلميذ 
 .(1)أنفسهم..."

 عناصر اؼبنهج الدراسي: كفيو ست مباحث: 2 _
 : سبهيد 

 لالدراسي، ىمفهـو اؼبنهج  الباحث وضحيسن أف من اؼبستح الدراسي،د عناصر اؼبنهج يدربقبل       
 ىي أسس بناء اؼبنهج اؼبدرسي؟ما ك  اؼبنهج الدراسي ىو اؼبقرر الدراسي ؟أك الكتاب اؼبدرسي؟

 ك ؟كإهبابياهتاُت بُت اؼبنهج التقليدم كاغبديث؟ كماىي سلبيات تلك اؼبناىج ختصكما كجهة نظر اؼب
 أيهما يصلح ؼبواد الًتبية اإلسبلمية؟

( بدراسة 2007بالنسبة للتمييز بُت اؼبنهج الدراسي كالكتاب اؼبدرسي قاـ حسُت فرج عبد اللطيف،)ك 
ال  يزاؿ ىناؾ تصور شائع مفاده أف اؼبنهج » حوؿ صناعة اؼبناىج كتطويرىا يف ضوء النماذج كأشار بأنو:

يف الكيفية اليت تتم بناء  رت ىذه النظرة احملدكدةاالدراسي مرادؼ ؼبصطلح الكتاب اؼبدرسي اؼبقرر كقد أث
عملية تطور اؼبنهج ،فأصبحت عملية التطوير عملية ىشة ؾبتزئة عدا كوهنا تتم من خبلؿ آليتُت 
تقليديتُت نبا آلية اغبذؼ أجزاء كإضافة أجزاء من ؿبتول اؼبنهج كما أف ىناؾ العديد من اآلليات 

ؼبعلمُت كاقًتاح كسائل تعليمية معينة كاؼبناداة التقليدية لتطوير اؼبناىج كإعادة صياغة األىداؼ كتدريب ا
بإضافة مادة ،كاػببلصة أف تطوير اؼبناىج ال يزاؿ هبرم دكف سند علمي كاضح ؼبعٌت التطوير كفلسفتو 

 (3) (2)"كإجراءاتو..

                                                 

االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورىا في تنمية القدرة على الحكم في حل سويف نعيمة؛؛ (1)
 Lifa NE ,2002,op cit,p41,42   نقبل عن 23ص  الطور المتوسط؛ الت الرياضية لدى تالميذالمشك

                                                  6،ص : صناعة المناىج وتطويرىا في ضوء النماذجعبد اللطيف حسُت فرج، (2)
،   مهارات تحليل محتوى لدى طالبات شعبة رياض األطفال فاعلية برنامج مقترح في تنمية؛ ؿبمد عبد اغبليم حسب اهلل(3)

 6ص :
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تعريف  بناء على اختبلؼ العلماء حوؿ إعطاءقدـ تعريفا للمنهج، يأف الباحث حاكؿ يكس   
ىناؾ مفهـو قدمي للمنهج كلذا أجرل حسب اهلل ؿبمد عبد ك طبيعة العلـو النظرية حسب ،شامل للمنهج 

( دراسة حوؿ فاعلية برنامج مقًتح يف تنمية مهارات ربليل احملتول لدل طالبات شعبة 2001اغبليم )
ن ىو كمية من اؼبعلومات اليت يتم نقلها إىل الطلبة ضم» رياض األطفاؿ كذكر بأف اؼبنهج الدراسي يعٍت:

 (1)مقررات دراسية تتناكؿ جوانب اؼبعرفة كالعلـو الطبيعية كغَتىا..."
ـ( قاما بدراسة 1977بينما علي ؾباكر ؿبمد صبلح الدين ،ك عبد اؼبقصود الديب فتحي )

( CURRICULUM)لقد ظل مصطلح اؼبنهج: »حوؿ اؼبنهج اؼبدرسي أسسو كتطبيقاتو الًتبوية كأكدا بأنو
إىل عهد قريب) مصطلحا مضطربا غامضا لدل COURSE OF STUDY) اتكمصطلح اؼبقررات الدراس

 ..الكثَت من اؼبربُت كاؼبدرسُت.
كلقد كاف اؼبنهج يف أساسو يعٍت اؼبقررات الدراسية أك اؼبواد اليت تقدـ للتلميذ كما كانت اؼبقررات 

ت الدراسية دبعٌت كاحد. الدراسية تعٍت يف نظر الكثَتين ما يسمى باؼبنهج اؼبدرسي فكاف اؼبنهج كاؼبقررا
 كساد ىذا اؼبفهـو يف أذىاف اؼبدرسُت كبعض اؼبدرسُت زمنا كال يزاؿ حىت اآلف لو أنصاره كمؤيدكه.

كقاـ عبد اللطيف اعبَت عبد اهلل ك علي اؼبسعود بن سعد كفهد اللحيط" )بدكف تاريخ( ،ببحث    
انبالو اعبوانب اؼبتعددة كتركيزه على اؼبعلم  يف سياسة التعليم حيث قاموا بانتقاد اؼبنهج التقليدم لسبب

تعرؼ باؼبنهج التقليدم »بأنو:  كهتميش التلميذ ،كمجرد ناقل للمعرفة يتم قبوؽبا من طرؼ اؼبعلم ،كذكركا
أك النظرة التقليدية كسبب تسميتها بذلك: ألهنا أنبلت عددا كبَتا من اعبوانب الًتبوية اغبديثة من أحباث 

ن الًتبية كعلم النفس كألف ؿبتول العملية التعليمية قديبا ىو اؼبعلم فهو الوعاء اؼبعريف كتطورات يف ميادي
الذم ينهل منو الطالب اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاػبربات كىو ناقل للمعلومات من الكتاب اؼبدرسي أك من 

ن اؼبعلومات اؼبنهج اؼبدرسي إىل أذىاف الطلبة كأف اؽبدؼ الرئيسي قديبا ىو تزكيد الطالب بكمية م
اؼبوجودة يف اؼبنهج كإتقاف حفظها كتكديسها يف ذىنو لكي يؤدم االمتحانات بنجاح كيعترب الطالب ىنا 
سليب متلقي للمعلومات من اؼبعلم كاؼبنهج كىذه النظرة إىل اؼبنهج تبُت لنا أهنا تعاين كثَت من اعبوانب 

 ...الضعف كالقصور كالًتكيز على اؼبعرفة كاؼبقررات الدراسية
                                                 

 90ص : ،  المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربويةؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر فتحي عبد اؼبقصود الديب ؛ (1)
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أف اؼبنهج »من بينها: الباحث ذكر يكحسب مفهـو القدمي للمنهج فقد عرؼ بعدة تعريفات ك    
اػبربات اليت يكتسبها اؼبتعلموف  عكقيل: صبي اؼبقصود بو صبيع اػبربات اليت يكتسبها التبلميذ من معلمهم،

دراسية كقيل :أنو ؿبتول اؼبقرر ربت إشراؼ اؼبدرسة أك بتوجيو منها كقيل اؼبنهج عبارة عن ؾبموعة اؼبواد ال
 الذم يدرسو التبلميذ.

ىذه التعريفات ضيقة بالنسبة للمنهج ألهنا تستبعد منو كل نشاط يبكن أف يتم خارج حجرة 
الدراسة كيبكن أف ينمي مهارات التبلميذ اغبركية كتزيد من ثقتو بنفسو بل أف التصور التفكَتم يستبعد 

مة كاكتساب التفكَت العلمي ألنو يكاد يقتصر على ربفيظ التبلميذ تنمية االذباىات النفسية السلي
  (1)للمعلومات إذا مفهـو القدمي للمنهج ال يتفق مع التصور السليم لشخصية التبلميذ<<.

( دراسة حوؿ اؼبنهج الًتبوم اؼبعاصر ك يوضح مفهـو اؼبنهج من 1982إبراىيم عزيز ؾبدم) كأجرل
باللغة العربية »اؼبنهج »قواميس العربية كالبلتينية ،حيث يرل بأف اؼبصطلح: حيث اشتقاقاتو بالنظر إىل ال

كلو نظرنا إىل معٌت القاموسي ؼبفهـو اؼبنهج ال »استمد جزكره من اللغة البلتينية كلذلك يشَت بقولو: 
أك »م يعطي الكثَت من الدالالت ،فإما أف يكوف اؼبنهج اؼبدرسي ىو :الطريق الذم يسلكو اؼبعلم كاؼبتعل

،كال يعٍت إال اؼبعٌت اغبريف أك اللغوم البحت »"اؼبضمار الذم هبرياف فيو بغية الوصوؿ إىل أىداؼ الًتبية 
 curriculumاقتبست  كلمة كمنو currere الذم يستمد جذكره من األصل البلتيٍت لكلمة )منهج( كىو

تقاؽ اللغوم للمنهج بعض األضواء كيلقى ىذا االش (2)كتعٍت ميداف السباؽ يف أصلها البلتيٍت القدمي.
على اؼبمارسات احملدكدة اليت تبلور فيها مفهـو اؼبنهج التقليدم ابتداء من عصور سيادة الفكر اليوناين 
عندما ظهر على يد أفبلطوف  ذلك التقسيم الثنائي للعقل كاعبسم كنظرتو إىل اؼبعرفة كمحصلة للًتاث 

اؿ التالية ،كاعتباره التحصيل العلمي أرفع بكثَت من األعماؿ الذم تركتو األجياؿ القديبة على األجي
 (3)اؼبهنية."

                                                 

ـ  89ص  يط كآخركف.ا ؼبقدموف: سعد بن علي اؼبسعود فهد اللحالمنهج في سياسة التعليمي ، عبد اهلل عبد اللطيف اعبَت  (1)
90 

 .7ص ، مكتبة األقبلو اؼبصرية دراسات في المنهج التربوي المعاصرؾبدم إبراىيم عزيز؛   (2)
 اؼبرجع السابق ،نفس ص.  (3)
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ـ(حيث قدـ حبثا حوؿ تدريس اؼبواد الشرعية يف ضوء الًتبية 2002كأشار جايب ؿبمد األمُت )  
اغبديثة كيذكر  أف :"االىتماـ بدراسة اؼبنهج بدأت منذ أكاخر القرف التاسع عشر كبالتحديد عاـ 

ونت اؼبفاىيم األساسية للمنهج كيذكر )بوشامب(أف أكؿ عمل تعريفي لو ًب على يد ،حيث تك1918
يف اؼبنهج   الذم نادل ربليل النشاط التعليمي باعتباره كسيلة لصنع القرارات Bobbittـ1918)بوبت(

كما كاف من أكائل الذين استخدموا الطرائق العلمية لتحديد أنشطة الكبار كاستعداداهتم بغرض إعداد 
 (1)منهج مدرسي يبكن أف يعد األطفاؿ لذلك النوع من حياة الكبار."

بتقدمي تعريف  (1977)كقاـ علي ؾباكر ؿبمد صبلح الدين ،كعبد اؼبقصود الديب فتحي    
كل دراسة أك نشاط أك خربة يكتسبها أك يقـو هبا التلميذ ربت : »للمنهج دبفهومو اغبديث ،كذكرا بأنو

كىذا التعريف يبثل دائرة أكسع من ". سواء أكاف ذلك داخل الفصل أك خارجو إشراؼ اؼبدرسة كتوجيهها
غَت شك من أم مفهـو أشرنا إليو من قبل. كمفهـو اؼبنهج اآلف يشمل فيما يشمل أيضا األنشطة كاؼبواد 

ك اليت تنظم يف برنامج خاص مثل اؼبواد اليت تعد الطالب للجامعة مثبل كاؼبنهج الذم يعد الطالب فنيا أ
 (2)"<<صناعيا أك زراعيا إىل غَت ذلك.

من ىذا التعريف على أف اػبربات اليت يتضمنها اؼبنهج ال بد أف تكوف ـبططة كيفهم الباحث   
زبطيطا شامبل كىذه اػبربة عبارة عن:" ؾبموعة من اغبقائق كاؼبفاىيم كاؼبهارات كالعادات كاؼبيوؿ 

داخل اؼبدرسة  النشاطات التعليمية اليت يبارسها التلميذكاالذباىات كما يتضمن التخطيط الشامل أنواع 
أف ىناؾ فركقا جوىرية بُت اؼبنهج كاؼبقرر الدراسي يف حُت  للباحثكخارجها. كمن خبلؿ التعريف يتضح 

فاؼبقرر الدراسي ؿبتول الكتاب اؼبدرسي أم كم اؼبعرفة اؼبضمنة بُت دفيت >>كثَت بينهما ،الىبلط 
يضم اؼبنهج احملتول إىل جانب العناصر األربعة كزيادة عليو يعٍت اؼبنهج بالنمو الكتاب اؼبقرر بينما 

 (3)<<اؼبتكامل للتلميذ معرفيا ككجدانيا كيهتم بطريقة تقدمي اؼبادة للتلميذ.
 التعرؼ على بعض التوجهات العامة للتعريفات الواردة للمنهج الدراسي كمنها: كيبكن

                                                 

 .11ص  ،؛ حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجرؿبمد األمُت جايب   (1)
 .104ص ،  المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية ، ػ ؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر ،كػ فتحي عبد اؼبقصود الديب  (2)
 .104ص  (اؼبرجع السابق. 3)
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للمنهج »تعريف "ماليا  :احملتول )اؼبادة الدراسية(.كمن أمثلة ذلك ػ توجو يغلب فيو الًتكيز على كصف
أم ؿبتول »كيل الذم قصد فيو اؼبنهج أنو  سكتعريف با احملتول التعليمي الذم يقدـ إىل التبلميذ،»بأنو 

احملتول التعليمي »الذم كصف فيو اؼبنهج بأنو »،تعريف "نلو »تستخدمو اؼبدرسة عن عمد للتعليم 
و القيمة كاؽبدؼ اؼبوجود كوثيقة مكتوبة ،أك يف عقوؿ اؼبعلمُت كاليت تؤدم إىل تغَت يف سلوؾ اؼبوجو كب

 .التلميذ عند ما وبركها التدريس
التعريفات اليت ركزت على اػبربات   ن، كمتوجو يغلب فيو الًتكيز على كصف اؼبوقف التعليمي)اػبربات(ـ 

كل اػبربات أنو  ينظر إليو اآلف بصفة عامة على»و بأن للمنهجdol1970كبديل من اؼبواد: تعريف "دكؿ
 ".اليت يتلقاىا اؼبتعلموف ربت رعاية اؼبدرسة كتوجيهها

 ionin(أف اؼبنهج الدراسي الذم يقـو على تعليم األفكار العلمية brinner1960كيرل بركنر)
scientific ideas strict  اػبضوع ؼبراحل النمو وبتاج تنفيذه ،بشكل صحيح إىل عدـ التصلب اغبريف يف

اؼبعريف خبلؿ تتابع ؿبتول اؼبنهج إذ ينبغي أف يبر األطفاؿ خبربات تتحدل تفكَتىم كمبوىم ،على أف 
 يقدـ ؽبم احملتول بشكل يناسب يف الوقت نفسو مستول النمو اؼببلئم ؽبم. 

 ػبرباتيشمل كل ا»(فيعرفاف اؼبنهج بأنو Regan andshe pared 1971كشيبا رد)»أما "راجاف 
اؼبنهج " كشورز ستانلي، ك كيصف كل من "ظبيث"،»تقبل أك تتحمل اؼبدرسة اؼبسئولية  اليت من أجلها

يتم بناء سلسلة من اػبربات اؼبمكنة يف اؼبدرسة بغرض تدريب األطفاؿ كالناشئة يف صورة صباعية »بقوؽبم 
 (1)"أهنا اؼبنهج. ،عن طريق التفكَت التصريف كالسلوؾ مثل ىذه اػبربات يشار إليها على

توجو :" ـ( يف دراسة حوؿ البيداغوجية اؼبعاصرة ككضح بأف ىناؾ1993ك أشار اؼبركين اؼبكي )
أف اؼبنهج :"أك نتائج العملية التعليمة: كيرل دين   يف التعريفات للمنهج يركز على كصف ـبرجات التعليم

الطرائق كالوسائل كاألنشطة اؼبتوفرة لتحقيق  مشركع تربوم هبدد مرامي العملية الًتبوية كأىدافها كأغراضها
ىذه األىداؼ كاؼبرامي الطرائق كالوسائل اليت سبكن من معرفة مدل ربقق ما كاف منتظرا من العملية 

 (2)."التعليمية
                                                 

 .11ص  حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجر ؿبمد األمُت جايب، (1)
 .77ص ، البيداغوجية المعاصرةاؼبكي اؼبركين؛   (2)
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يف دراستهما حيث (1977)ك تناكؿ علي ؾباكر ؿبمد صبلح الدين ك عبد اؼبقصود الديب ،    
فهومو اغبديث ؛كذكرا بأف:" اؼبنهج دبفهومو اغبديث يتميز ،بعدد من السمات تناكال أىم فبيزات اؼبنهج دب

كاػبصائص كقد نذكر من بينها: هبب أف يعمل على الربط بُت اؼبدرسة كالبيئة. سواء كانت بشرية أك 
طبيعية أك كانت مؤسسات من صنع اإلنساف. فاؼبدرسة مؤسسة اجتماعية تقـو خبدمات تربوية كلكن 

ات أخرل تؤدم أدكارا اجتماعية كتربوية. فاؼبسجد كالنادم كاعبمعية كاؼبصنع كما إىل ذلك ىناؾ مؤسس
تؤدم أدكارا تربوية ؽبا أنبيتها...كباإلضافة إىل ؿبافظة الًتاث الثقايف كنقده كربليلو كالعمل على االبتكار 

فا يبكنو من أف يكوف كالتجديد. فإف اؼبنهج هبب أف يبكن الفرد من أف يتكيف بنجاح مع ؾبتمعو تكي
متوازف الشخصية كيستطيع كذلك أف يؤدم دكرا يف ؾبتمعو كهبب أف يعمل اؼبنهج على سبكُت الفرد من 
أف يتكامل نفسيا. كمعٌت ىذا أف يراعي اؼبنهج حاجات األفراد كرغباهتم كتكامل الفرد مع بيئتو تكامل 

غبديث فبا ال يتسع اؼبقاـ بسردىا ككل كإىل غَت ذلك من اػبصائص كالسمات للمنهج ا (1)للمجتمع"
اكؿ  تطبيقو على وبكي ه  كحاضر  وإىل معرفة اؼبنهج الذم يتناسب مع ؾبتمع ساعد الباحثىذا 

إىل التعامل مع اؼبنظور اغبديث  يف أشد حاجةاليت  الثانوية العربية الفرنسية بالنيجر، التعليمية ؤسساتاؼب
ة ربديات العصر التكنولوجي كالصراع الثقايف اؼبستمر كيتكيفوا كوف شبابا قادرين على مواجهلتتللمنهج 

 تناكؿ مفهـو اؼبنهج دبفهومو القدمي كاغبديث. وبأنالباحث قوؿ يكهبذا الشكل يبكن أف .مع ؾبتمعاهتم 
خطيب ؿبمد  لمنهج، أجرل عدد من العلماء يف اؼبناىج كىم:لأما بالنسبة ؼبفهـو اإلسبلمي    

عبد اعبواد نور الدين ،ك ؿبركس إبر اىيم الغباف كأخَتا ؿبمد الغزايل  مصطفى ،ؿبمد متوىل  شحات ،
اؼبفهـو اإلسبلمي للمنهج لو ارتباط »ـ(بدراسة حوؿ أصوؿ الًتبية اإلسبلمية كأشاركا بأف: 2000فتحية)

كلفظ اؼبنهاج كثيق باؼبعٌت اللغوم للمنهج فاؼبعٌت اللغوم يشَت على أف اؼبنهج معناه: الطريق البُت الواضح 

    {مرادؼ للمنهج كيف القرآف الكرمي قاؿ تعاىل: 
ً  ِِش َغثٗ  ىُِكّ َا ٌُِِل َٓاجٗ  َ َجَػيِ   ِ ،كاؼبنهاج  }(2)((48) ۚ اٌِ

                                                 

 .135، 134ص ،  سي ،أسسو وتطبيقاتو التربويةالمنهج المدر  ؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كػ فتحي عبد اؼبقصود الديب ،(1)
 .48سورة اؼبائدة، اآلية: (2)
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>>كعلى الرغم من اتساع اؼبفهـو اغبديث (1)الطريق الواضح السهل كالسنن الطرائق»يف نظر ابن كثَت 
لى ربط اإلنساف باغبياة الدنيا كاالستمتاع هبا دكف النظر إىل للمنهج كمشولو إال أنو يركز كل اىتمامو ع

أف تصل اإلنساف باهلل : »خالق الكوف على حُت أف مهمة اؼبنهج يف الًتبية اإلسبلمية األكىل كاألخَتة ىي
 ،ليصلح حالو على األرض كتنتظم حياتو فيها.

لئلنساف كللحياة كيشتق أساسا من كينبثق اؼبفهـو اإلسبلمي للمنهج من التصور اإلسبلمي للكوف ك   
مصادر الًتبية اإلسبلمية يف القرآف الكرمي كالسنة النبوية اؼبطهرة كسَتة السلف الصاحل رضواف اهلل عليهم 

 (2)أصبعُت...<<.
: ـ(:"كيبكن القوؿ بأف مفهـو اإلسبلمي للمنهج ىو2000كأكد خطيب ؿبمد شحات كآخركف) 
ات اليت تقدمها مؤسسة تربوية اسبلمية إىل اؼبتعلمُت فيها بقصد تنميتهم ؾبموع اػبربات كاؼبعارؼ كاؼبهار »

تنمية شاملة متكاملة جسميا كعقليا ككجدانيا كتعديل سلوكهم يف االذباه الذم يبكنهم من عمارة األرض 
 .كترقيتها كفق منهج اهلل كشرعيتو 

على ن األسس كاؼببادئ ىذا التعريف اإلسبلمي للمنهج أنو يرتكز على ؾبموعة م منبلحظ ي ك
اؼبتعلم باغبقائق الثابتة كاػبربات كاؼبعارؼ كاؼبهارات كاؼبفهومات  :ػ "أف ىدؼ اؼبنهج تزكيدالنحو اآلٌب

اؼبتغَتة اليت توصل اإلنساف إىل تقول اهلل كؿببتو كخشيتو كاإلسهاـ بفاعلية يف تعمَت األرض كترقيتها كفق 
 (بأنو:2000شحات ؿبمد اػبطيب)ه فهـو اإلسبلمي ،كما أكردكاؼبنهج أيضا كفق م (3)منهج اهلل...."

ىذه اؼبشاركة  "هبمع بُت اؼبعلم كاؼبتعلم يف تنفيذ احملتول كالطريقة على السواء مع األخذ بعُت االعتبار أف
دكف إغفاؿ للعقل كاغبواس معا يف  تتم كفق اغبقائق كالتشريعات كاألحكاـ الواردة باؼبصادر اإلسبلمية،

اغبقيقة .كبنظرة فاحصة ؼبفهـو اؼبنهج اإلسبلمي يتبُت أنو يركز على أف يوظف اؼبتعلم اػبربة  اكتساب
كمن استعراض التاريخ اإلسبلمي يف عصوره كاؼبهارة اليت يكتسبها يف حياتو العملية ،كيف خدمة ؾبتمعو .

                                                 

إعداد صباعة من العلماء ربت إشراؼ الشيخ،    المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرالشيخ صفي الرضبن اؼبباركفورم؛  (1)
 .383ص 

 .126ص ، 125ص ،122ص ، أصول التربية اإلسالميةؿبمد شحات اػبطيب، كاعبماعة؛  (2)
 .126ص  أصول التربية اإلسالمية ؿبمد شحات اػبطيب اعبماعة؛(3)
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فراد كيقدـ ؿبتول األكىل ،يتضح أف منهج التعليم فيها يبكن كصفو بأنو منهج متدرج يناسب عقوؿ األ
يتناسب مع احتياجات اؼبتعلمُت أنفسهم. كمل يثبت من النصوص الشرعية ما يؤكد كجود نص وبدد 
احملتول ربديدا قطعيا، إال أف زيادة كاتساع ؿبتول يتم يف إطار موافقتو للشريعة اإلسبلمية من جهة، 

قًتاف اؼبنهج بالطريقة اليت تتبع يف كلتحقيقو اؼبصلحة العامة ،كمناسبتو ؼبستول عقوؿ اؼبتعلمُت، كا
 (1)تدريسو."

كأما عن أسس بناء اؼبنهج اؼبدرسي ،فهي فبا ال يستقيم اؼبنهج الدراسي ؛إال هبا كعليو تشَت 
جتماعية (:"يقصد بأسس اؼبنهج اؼبدرسي ؾبموعة اؼبقومات كالركائز الفلسفية كاال1991سعادة كآخركف)

راعاهتا عند الشركع يف عملية زبطيط اؼبنهج اؼبدرسي كغالبا ما يكتب اليت ينبغي م كالنفسية كاؼبعرفية،
للمنهج اؼبنهج اؼبدرسي النجاح أك الفشل دبقدار مراعات اؼبخططُت ؽبذه األسس أثناء عملية التخطيط، 
كيتفق معظم اؼبربُت على أنو لن يكتب النجاح ألم منهج مدرسي مامل يطلع اؼبخططوف جيدا على 

ية اؼبختلفة كتأثَتاهتا على اؼبنهج ،كإذا مل يدسوا فلسفة اجملتمع الذم ينتمي إليو اؼبتعلموف اؼبدارس الفلسف
كقيمو كمشكبلتو كطموحاتو كإذا مل يتأكدكا من قدرات التبلميذ الذين يبٌت ؽبم  كظركفو كعاداتو كتقاليده،

ضركرية لكل منهج من اؼبناىج، كإذا مل يدركوا طبيعة اؼبعرفة ال اؼبنهج ،كحاجاهتم كاىتماماهتم كميوؽبم،
 (2)."يَت اليت هبب أخذىا يف اغبسباف عند اختيارىا كتنظيمهااكمدل تعرضها للتغَت كالتطور ،كنوع اؼبع

 بناء اؼبناىج يف الًتبية اإلسبلمية، ( أسس2000كبصفة خاصة قد بُت الشحات ؿبمد اػبطيب)
كاألساس  إىل أربعة أسس كىي: األساس الفلسفي،"يستند زبطيط اؼبناىج يف الًتبية اإلسبلمية  :إذ يقوؿ

كينبثق األساس الفلسفي للمنهج يف الًتبية اإلسبلمية  كاألساس اؼبعريف.  كاألساس النفسي، االجتماعي،
أك دبعٌت آخر يستند األساس الفلسفي ؼبنهج الًتبية  من التصور اإلسبلمي للكوف كلئلنساف كللمعرفة.

كأما األساس  افها اليت تعكس مبادئ اػبلق اؽبادؼ كالوحدة كاالتزاف،اإلسبلمية إىل فلسفتها كأىد
االجتماعي يف بناء اؼبنهج فيتطلب أف يهتم ـبططو اؼبناىج خبربات الطفولة اليت يستمدىا النشء من 

كبالنسبة لؤلساس  كباػبربات اليت يبكن أف يكتسبها من اعبماعات الثقافية األخرل، الًتبية األسرية،

                                                 

 127ص ؛ أصول التربية اإلسالمية ؿبمد شحات اػبطيب اعبماعة؛ (1)
 73ص ، المنهج المدرسي الفعالكإبراىيم عبد اهلل؛  تجواداسعادة،  (2)
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كميولو  كدكافعو إىل التعلم،  بناء اؼبنهج يهتم خبصائص مبو اؼبتعلم ،كقدراتو كاستعداداتو،النفسي يف
صر يراعي مبو اؼبتعلم يف أم مرحلة عمرية كيستغل بطاقاتو يف افاؼبنهج اؼبع كيفية تعلمو. ك كرغباتو،

كتتمشى مع مبوه  كو،كيؤثر يف سلو  كيزكده خبربات تعليمية تشجع احتياجاتو، ؾباالت متنوعة من النشاط،
جية لو أما التنظيم السيكولوجي حملتول اؼبنهج فَتكز حوؿ اغبقائق السيكو  ..كقدرتو على التفكَت اعبسمي،

 جة العلمية كشكلها.اغبااػباصة بالتعلم كدكافعو كاستعداداتو كميولو كحاجاتو ،بغض الظر عن ترتيب 
اؼبنهج فمن الضركرم مراعاة ثبلثة معايَت رئيسة كمهما كاف شكل التنظيم الذم يستخدـ يف تنظيم ؿبتول 

لك اؼبعايَت تالتعليمية كالًتبية اإلسبلمية هتتم باإلضافة إىل  التتابع كالتكامل يف اػبربات االستمرارية، ىي:
 (1)بتوظيف العلم يف خدمة العقيدة كتعزيز اإليباف باهلل.

     :نهج الدراسياؼبمي فاعلية و العوامل اؼبؤثرة يف تق 1_ 
بناء اؼبنهج الدراسي ؛كلذا يرل الباحث اليت تؤثر يف  عواملتناكؿ عناصر اؼبنهج فهناؾ ،كقبل           

فبلـز من مراعات  كىي: فلسفة اجملتمع كاؼبتعلم كاؼبعلم كمادة التعلم كالبيئة العلمية احمليطة. ضركرة إرفاقها
 فاعلية منهج ومياؼبيدانية ؛إذ يسعى يف تقىذه العوامل كسيذكرىا الباحث، ٍب يقيسها على الدراسة 

ىذه العوامل مرة كاحدة نظرا  كل للباحث بأف يتناكؿال يسمح  ؿ. كإذا كاف اجملاالصف الثاين الثانوم
(:"فلسفة 1997أف يوضح بعضها؛ كعليو يذكر ؿبمد ىاشم فالوقي ) ملتعددىا ،فإنو من الضركر 

أصولو التارىبية كمكوناتو الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية اجملتمع ىي نتاج معتقدات اجملتمع الدينية ك 
كتوجهاتو السياسية.. كىكذا نرل أف اؼبربُت كمتخصصي اؼبناىج بالذات يف حاجة إىل النظرة التكاملية 
الشاملة لفلسفة اجملتمع، فرسم السياسات التعليمية كربديد األىداؼ الًتبوية كمن ٍب اختيار احملتول 

اؼبتبع  (:"أف النمط1979كيرل منَت بشور)(2)" ٍت ضركرة كجود فلسفة اجتماعية كاضحة.التدريسي يع
 كالعامل الثاين: (3)يف صنع اؼبناىج ال ىبرج عن ىذه الدائرة يف كونو مبط فوقي استبدايل حُت يستخلص."

لعبلقة التبادلية ، كامراعات حاجات كل من اؼبتعلم كاؼبعلم مي فاعليتو ىو:قو ت يف بناء اؼبنهج اؼبدرسي أك

                                                 

 130،131ص أصول التربية اإلسالمية؛ ؿبمد الشحات اػبطيب؛ (1)
 118ص ؛ ؛ المناىج التعليمية، مفهومها، أسسها، تنظيمهاؿبمد ىاشم فالوقي (2)
 50ػ49ص ؛  سياسة صنع المناىج في البلدان العربية: من أجل تحسين فرص التطبيق ـ التربية الجديدةـمنَت بشور؛ (3)
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بينهما من حيث األخذ كالعطاء، ال أف يكوف دكر اؼبعلم ؾبرد ناقل للمعرفة؛ بل أف يكوف دكره إهبايب 
(:"فالفرد اؼبتعلم الذم يلتحق 1997كىو اؼبوجو كاؼبرشد للطالب؛ كعليو ذىب ؿبمد ىاشم فالوقي)
ول العقلي كالنضج االجتماعي كقابلية بالنظاـ التعليمي الرظبي لو من خصائص ما هبعلو يتمتع بقدر مست

باؼبتعلم  إلصاقاالتهيؤ للتعليم الذم يتزايد كبشدة كما تعامل اؼبنهج الًتبوم مع اؼبوضوعات األكثر 
كاؼبرتبطة ارتباطا مباشرا ككثيقا مع قضاياه اغبياتية اليومية اليت تؤدم إىل إشباع اغباجات الذاتية 

ب أف تنطلق اؼبناىج من أىداؼ اؼبتعلمُت كارتباطها بالدكافع كاغباجات ىذا كما هب كاالجتماعية كاؼبهنية.
. كإذا كاف التعليم أصبل ال يبكن اغبكم عليو يف نظرنا ،دبستول التحصيل الذم اليت دفعتهم إىل التعلم

اؼبعارؼ وبققو اؼبتعلم أك بعدد الدركس كالوحدات التعليمية كإمبا أيضا بالتأثَتات اليت ىبضع ؽبا اؼبتعلم ،كب
كاؼبهارات كاالذباىات كالعادات كالقيم كأمباط السلوؾ اليت يكتسبها.. كأف يكوف ؿبتواه مبلئما كمتناسبا 

كبناء على ىذا يتطلب توفر بعض الشركط (1)مع حاجات اؼبتعلمُت كدافعهم كقدراهتم كطبيعة تعلمهم."
االجتماعية، كما بينها ؿبمد ىاشم ك األساسية بالنسبة ؼببلئمة اؼبنهج مع خصائص اؼبتعلمُت النفسية 

: "كمن أىم ىذه الشركط:_ ضركرة إشباع اؼبنهج غباجات اؼبتعلمُت على اختبلؼ (1997)فالوقي
أنواعها كمستوياهتا، كضركرة مبلئمة احملتول التعليمي ؼبستول الدارسُت كتقديبو بشكل مشوؽ، كضركرة 

االجتماعية كالنفسية كالصحية، كإهباد توفر العبلقة  ارتباط اؼبقررات الدراسية حبياة اؼبتعلمُت كظركفهم
 .(2)اعبيدة بُت اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت من ناحية كبُت اؼبتعلمُت مع بعضهم البعض من ناحية ثانية."

 مي فاعلية اؼبنهج اؼبدرسي، كما أشار عليو عمر التو وميكمن ىنا تأٌب أنبية اؼبعلم كدكره يف تق
كلو الدكر القيادم  ادر على التأثَت كالتأثر ببقية العناصر األخرل،: "عنصر حي ق(1979)الشيباين

فهو الذم يقود كيوجو العناصر األخرل يف اؼبوقف أك اجملاؿ الًتبوم  كالتوجيهي يف العملية الًتبوية.
 يصلح حاؿ التعليم كال اؼبوقف التعليمي إال فكؽبذا ال يبكن أ ليجعلها يف كضع ىبدـ معو العملية الًتبوية.

كحىت يكوف اؼبنهج  (3)إذا أصلح حاؿ اؼبعلم دينا كخلقا كعلما كثقافة كإعدادا فنيا كتربويا كشخصية."

                                                 

 .121ص  ؛تنظيمها المناىج التعليمية مفهومها ،أسسها،ؿبمد ىاشم فالوقي؛  (1)
 .123ص  ؛ المناىج التعليمية مفهومها ،أسسها، تنظيمهاىاشم فالوقي؛ ؿبمد  (2)
 57ص ،  من أسس التربية اإلسالميةعمر التومي الشيباين ؛  (3)
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، (1997)أكثر فعالية، فبلـز أف يهتم بالتكوين اؼبستمر للمعلمُت؛ كما أكضح ذلك ؿبمد ىاشم فالوقي
جرد زبرجو من اؼبعهد أك إذ يقوؿ: "هبب أف ندرؾ أف إعداد اؼبعلم عملية مستمرة ال تنتهي كتتوقف دب

الكلية ،بل ينبغي أف تناؿ عملية استمرار التعلم كالػتأىيل من أجل النمو اؼبهٍت كالتدريب اؼبستمر أنبية  
اؼبهٍت يعطي الفرصة ألصحاب اؼبهن...كمن ىنا نرل األنبية اليت يكتسبها  تأىيلكربل ،كذلك ألف الػ

..كيبكن تلخيص أىم  ايب أك السليب على قباح اؼبناىجأثَت اإلهبتإعداد اؼبعلمُت كعامل من عوامل الػ
 السمات اليت ينبغي توافرىا يف اؼبعلم اعبيد يف اؼببادئ التالية:

_ مبدأ اغبب كاإلخبلص للعمل ،كيقـو ىذا اؼببدأ على الدعائم التالية: اإلؼباـ التاـ باؼبادة التعليمية 
 كالتصرؼ بالنجاح يف اؼبواقف التعليمية اؼبختلفة.

_ مبدأ العبلقة اعبيدة مع التبلميذ ،كيقـو ىذا اؼببدأ على اؼبرتكزات اآلتية: اىتماـ اؼبعلم بأمور تبلميذه 
 كرعايتهم.

_ مبدأ االطبلع كالتعمق ،كاؼبقصود بو سعة األفق الثقايف الذم يقـو على الدعائم التالية: اإلؼباـ 
 دبشكبلت اجملتمع كإدراؾ الصلة بُت اؼبدرسة كالبيئة..

باؼبظهر  _ مبدأ االتزاف الشخصي كالثبات كاالنفعايل ،كيقـو ىذا اؼببدأ على اؼبرتكزات التالية: االىتماـ
 (1)العاـ كالتصرفات الشخصية السوية كالتحكم يف االنفعاالت كالقدرة على تكوين العبلقات اإلنسانية."

أف يركز على مادة التعلم  هببعالية كحىت يكوف اؼبنهج الدراسي ذك ف كالعامل الثالث: ىو مادة التعلم،
"أما فيما ىبص مادة  :(1997)كعليو يقوؿ :ؿبمد ىاشم فالوقي كاحملتول اؼبناسب للطلبة كلبيئتهم؛

التعليم كاحملتول التدريسي ،فحيث أف العملية التعليمية هتدؼ يف عمومها إىل مساعدة اؼبتعلمُت على 
ياة يف ؾبتمعهم بفاعلية ككفاءة ،كأف اؼبنهج ىو أداة ككسيلة إكساب األمباط السلوكية اليت سبكنهم من اغب

فإف التخطيط السليم يستلـز من القائمُت على صنع كبناء  ربقيق األىداؼ الًتبوية العامة للمجتمع،
احملتول كخربات التعليم كتنظيمها بطريقة تضمن الوقوؼ على اؼبعارؼ األكثر  اختياراؼبناىج مراعاة عامل 

عن طريق ربليل طبيعة اؼبعرفة كالعصر كطبيعة الفرد كاجملتمع الذم من أجلو صممت قيمة كذلك 

                                                 

 .125،126،127ص  ،تنظيمها المناىج التعليمية مفهومها ،أسسها،ؿبمد  ىاشم فالوقي؛ (1)
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كالعامل الرابع ىي: البيئة العلمية احمليطة اليت ىي جزء ال يتجزأ عن بقية العوامل ،أم تساىم  (1)"اؼبناىج.
"كاؼبقصود بالبيئة  :ـ(؛إذ يقوؿ1974كعلية يذكر عبد اهلل عبد الدائم)  فاعلية اؼبناىج الدراسية؛قومييف ت

أهنا تلك التغَتات العلمية  العلمية ما وبيط بنا من تقدـ علمي كتفجر معريف كتطور تكنولوجي،
كالتكنولوجية أك ما تعارؼ عنو دبصطلح الثورة العلمية كالتقنية اليت تضع العامل أماـ موقف جديد يتجاكز 

ا يؤدم إليو من تطور يف مفهـو قول اإلنتاج إطار الثورة الصناعية بل كيناقضها أحيانا دب يف نتائجو
مي فاعلية اؼبنهج و كبعد ما تناكؿ الباحث بعض العوامل اؼبؤثرة يف تق."(2)كبالتايل يف العبلقات االجتماعية

؛ كبناء عليها أجرل فاعليتها ميو تق إىلاليت يسعى  يتطرؽ يف سرد عناصر اؼبنهج الدراسي، الدراسي،
 عربيةالثاين الثانوم ،باؼبدارس الب الذم ىو: فئة اؼبعلمُت كالطبل البحث ؾبتمعحوؿ الباحث دراستو 

 بالنيجر. الفرنسية
 عناصر المنهج الدراسي: 2-

الباحث  يذكراؼبنهج الدراسي ىبضع لبعض العناصر، اليت بٍت على أساسها كلذا من الضركرم أف        
ىي: األىداؼ كاحملتول الدراسي كطرائق ىذه العناصر بنوع من التوضيح كالتحليل، كىذه العناصر 

( 1998أكضح معزكز جابر صبيل صاحل) ، هبناء على ما سبق ذكر دريس كالتقومي كاألنشطة اؼبدرسية. ك الت
إذ يقوؿ بأهنا:" سبثل األمور اليت ينبغي االىتماـ هبا يف التدريس ،كالعمل على تطبيقها ،أك تنفيذىا يف 

من اغبلقات اؼبتداخلة مع بعضها البعض ،حبيث  ؾبموعةا سبثل هناؼبنهج بأاؼبيداف الًتبوم ،كسبتاز عناصر 
 (3)."يصعب قباح أم حلقة منها دكف االرتباط بغَتىا من اغبلقات السابقة أك البلحقة ؽبا

                                                 

 .127,128ص ، ا، تنظيمهاالمناىج التعليمية مفهومها ،أسسهؿبمد  ىاشم فالوقي؛  (1)
 113ػ  112ص . الثورة التكنولوجية في التربية العربيةعبد اهلل عبد الدائم؛ (2)
مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىداف التربوية في المرحلة األساسية من وجهة نظر المشرفين معزكز جابر صبيل صاحل؛ (3)

 16ص ، والمديين والمعلمين التربويين
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 األىداف التربوية: األول:المبحث 
ىي : إنو يكاد يتفق كجهات نظر اؼبربُت على أف للمنهج الدراسي أربع عناصر أساسية ك  

 األىداؼ الًتبوية كاحملتول الدراسي كطريقة التدريس ككسائل التقومي ؛كقد يضاؼ إليها األنشطة التعليمية.
ـ( يف دراستهم حوؿ أصوؿ الًتبية اإلسبلمية 2000كقد قاـ خطيب ؿبمد شحات كآخركف )

و عدة تعريفات يف ،ل فاؽبدؼ الًتبوم يف قواميس اللغة"  مفهـو اؽبدؼ الًتبوم بقوؽبم ىو:" تناكلواك 
كيف قاموس احمليط ىو :الغرض كالغرض ىو: اغباجة كالقصد يف الصحاح  ،ىيعٍت: اؼبرم لساف العرب،

للغة كالعلـو كيوجد مثل ىذا التشابو يف القواميس اإلقبليزية كىذا التشابو يستدعي كضوحا أكثر ؼبعٌت 
 (1)".اؽبدؼ الًتبوم كالتمييز بينو كبُت الغاية كالدافع...

أما مقددا بن اعبن ( مفهـو اؽبدؼ الًتبوم ،إذ يقوؿ :"2000كأكرد ؿبمد خطيب شحات )
إف اؽبدؼ ىو اؼبقصد القريب أك الغرض القريب من الفعل كالغاية ىي " :فيميز بُت اؽبدؼ كالغاية بقولو

 اؼبقصد البعيد أك الغرض البعيد.
تكوين الذات اؼبسلمة تكوينا خاصا متميزا  يتناسب مع ضركرة ةكاؽبدؼ الًتبوم  يف الًتبية اإلسبلمي  

 .بصفات كأعماؿ ذبعلها شخصية متفردة مصاغة حسب تعاليم القرآف
األخرل. فالًتبية اإلسبلمية  تالًتبويامن ىنا زبتلف طبيعة اؽبدؼ الًتبوم يف الًتبية اإلسبلمية عنو يف 

كسيلة لغاية أظبى ىي »تمعات غَت اإلسبلمية كىي غاية الًتبية اؼبعاصرة يف اجمل: »تعترب سعادة اغبياة الدنيا
السعادة يف اغبياة اآلخرة...كؽبذا يهتم اؽبدؼ الًتبوم يف الًتبية اإلسبلمية باعبانبُت الديٍت كالدنيوم 

 (2)."انطبلقا من عدـ الفصل بُت الدين كالدنيا يف اإلسبلـ
يبكن أف نعرؼ اؽبدؼ »: ذىب علي ؾباكر ؿبمد صبلح الدين ك عبد اؼبقصود الديب بأنوو   

 3)"اؼبدرسية. احملصلة النهائية للعملية الًتبوية كىو الغاية اليت ننشد  الوصوؿ إليها يف اغبياة:"  الًتبوم بأنو

عرؼ اؽبدؼ  حيث ( بدراسة حوؿ أىداؼ الًتبية كمقاصدىا2006كقاـ علي جابر ؿبمد بن سامل) (
                                                 

 .46ص  أصول التربية اإلسالميةشحات كآخركف ؛ ؿبمد خطيب (1)
 .47ص  ،أصول التربية اإلسالمية؛  ؿبمد خطيب شحات كآخركف (2)
 .21ص   المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية ؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كآخركف ؛،(3)
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"النتيجة النهائية لتعليم ناجح كاؽبدؼ ىو  وم ىو:كقيل اؽبدؼ الًتب» الًتبوم بعدة تعريفات كمنها:
كيقصد »:سلوؾ إهبايب يتوقع أف يكتسبو الطالب أك الطالبة نتيجة تفاعلو مع موقف ما كتأثَته بعناصره. 

األغراض أك الغايات اليت تسعى العملية الًتبوية إىل ربقيقها كالوصوؿ إليها قريبة  »باألىداؼ الًتبوية: 
؛كانطبلقا ؼبا سبق يبلحظ الباحث ،أف األىداؼ الًتبوية تلعب دكرا مهما ،  (1)<كانت أك بعيدة."<

(:"هبب أف تكوف اؼبناىج 1998يف اقباح اؼبنهج الدراسي، كعليو يشَت معزكز جابر صبيل صاحل)
الدراسية قادرة على ربقيق األىداؼ اؼبرجوة ، كاؼبتصلة مباشرة بتعليم التبلميذ ،كتعديل سلوكهم ،فضبل 

تزكيدىم باؼبعارؼ كاؼبهارات األساسية اليت تساعدىم على مبو شخصياهتم مبو متكامبل يف جوانبها  عن
 (2)اؼبتعددة مبوا يتسق مع طبيعة اغباؿ مع األىداؼ الًتبوية ؽبذه اؼبناىج."

كيبكن تصنيف األىداؼ يف ثبلثة مستويات ىي: اؼبستول العاـ كاؼبستول اؼبتوسط لؤلىداؼ 
(يف دراستو حوؿ: أىداؼ الًتبية 2006د لؤلىداؼ أشار علي جابر بن ؿبمد سامل)كاؼبستول احملد

اؼبستول العاـ يشَت إىل األىداؼ ذات »اإلسبلمية كمقاصدىا حيث ذكر اؼبستول العاـ لؤلىداؼ بقولو: 
الدرجة اؼبرتفعة من حيث التعميم الدرجة اؼبنخفضة. كىي عادة يطلق عليها عبارة األىداؼ الًتبوية. 

يث تعٍت ىذه األىداؼ بوصف النتائج النهائية جململ العملية الًتبوية كيضع ىذه األىداؼ غالبا عباف ح
 أك ىيئات كطنية تضم بعض رجاالت العلم كالفكر كالسياسة كالسلطة.

أما بالنسبة ؼبستول اؼبتوسط كاحملدد لؤلىداؼ قاـ ػ نشواٌب عبد العزيز)بدكف تاريخ(بدراسة حوؿ 
اؼبستول اؼبتوسط لؤلىداؼ: يشَت إىل األىداؼ ذات الدرجة اؼبتوسطة من :" وية كعرب بأفاألىداؼ الًتب

حيث التعميم كالتحديد كيطلق عليها عبارة األىداؼ الضمنية كتعٍت بوصف أمباط السلوؾ أك األداء 
ذه النهائي اؼبتوقع صدكره عن اؼبتعلم بعد تدريس مادة دراسية معينة أك منهاج دراسي معُت كيضع ى

 األىداؼ بعض اؽبيئات كالسلطات الًتبوية اؼبعينة ، كالسلطات اؼبسئولة عن كضع اؼبناىج كتطويرىا.
اؼبستول احملدد لؤلىداؼ: يشَت ىذا اؼبستول إىل األىداؼ ذات الدرجة اؼبرتفعة من التحديد كالدرجة من 

                                                 

 .1ص  ، 9،ط:أىداف التربية اإلسالمية و مقاصدىاؿبمد بن سامل بن علي جابر (1) 
مدى تحقيق المناىج الدراسية  لألىداف التربوية في المرحلة األساسية في منطقة نابلس من وجهة معزكز جابر صبيل صاحل ؛(2)

 . الًتبومنقبل عن أبو ناىية صبلح الدين؛ القياس  3ص ،  المشرفين التربويين والديرين والمعلمين نظر
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أك األىداؼ السلوكية كتعٍت  األىداؼ التعليمية الظاىرة»حيث العمومية كالتجريد ،كيطلق عليها عبارة 
بعد االنتهاء من تدريس كحدة  بوىذه األىداؼ بوصف السلوؾ أك األداء الذم يًتتب على اؼبتعلم 

دراسية معينة كذلك من خبلؿ التحديد الدقيق للسلوؾ كيضع اؼبعلم عادة ىذا النوع من األىداؼ كقد 
  زكيد اؼبتعلم بتفصيبلت السلوؾ النهائي الذملك هبدؼ تكذ يساعد اؼبدير أك اؼبوجو الًتبوم بصياغتها،

 (1)هبب أداؤه بعد التعلم.."
(يف دراستو حوؿ: البيداغوجية اؼبعاصرة مهمة ربديد األىداؼ الًتبوية أثناء 1993ك أشار اؼبركين اؼبكي)

حديد كلت»بناء اؼبناىج ،كما بُت دكره ككظائفو اؼبتعددة يف تقوية اؼبناىج كمركنتها كعرب ذلك بقولو: 
األىداؼ عند بناء اؼبنهج كظائف عديدة فهو يبكن من توجيو عملية بناء اؼبنهج حيث إف األىداؼ 

للتعليم بل ىي فلسفة  ترسم التوجو الغالب على الربامج التعليمية كالنواحي اليت تؤكد عليها فلسفة الًتبوية
،كما أهنا تعترب ؿبكا لتقومي اؼبنهج  مياليت تًتجم حاجات اجملتمع كاألفراد كالقيم السائدة يف برنامج تعلي

 (2)."ككسيلة لتخطيط فرص التعلم كالتحقق منو
كقد ربط علي ؾباكر ؿبمد صبلح الدين ك عبد اؼبقصود الديب ،األىداؼ الًتبوية كاؼبنهج     

ازف كإف الًتبية يف ربقيق أىدافها يف حاجة ماسة إىل منهج تربوم متكامل متو : »بقوؽبماالًتبية كأشارا 
يأخذ يف اعتباره اجملتمع دبا فيو من تطورات كتناقضات. كيأخذ يف اعتباره نتائج الدراسات اؼبتعلقة باؼبتعلم 

 (3).<<كسيكولوجيتو. كيأخذ يف اعتباره طبيعة النشاط أك اؼبادة اليت يقدمها لتبلميذه

                                                 

 .بدكف تاريخ الطبعة.51ػ 50 ص؛ ؛ علم النفس التربوي( عبد اجمليد نشواٌب1)
 .84ص  البيداغوجية المعاصرة( اؼبكي اؼبركين؛ 2)
 .113ػ  112ص   المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية، (ؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر ك ػ اؼبقصود الديب؛3)
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 المبحث الثاني: المحتوى الدراسي:
يقصد  باحملتول الدراسي »حوؿ البيداغوجية اؼبعاصرة بأنو: ( يف دراستو ،1993كأشار اؼبركين اؼبكي)

عادة نوعية اؼبعارؼ كاؼبعلومات كاؼبهارات كالتوجهات كالقيم اليت يقع عليها االختيار من طرؼ اؼبسئولُت 
  (1)<<عن بناء اؼبناىج الدراسية كتطويرىا كيتم تنظيمها على كبو معُت يف إطار مقررات اجملاؿ الدراسي.

 ديكورات تعريفو للمحتول على النحو اآلٌب:كيقدـ 
نعٍت باحملتول ىذا اعبزء من الثقافة اؼبوجودة، كباألخص، األنصاؼ الصورية اليت نقدمها للتبلميذ من "

للمنهج  احملتول اؼبكوف يعرؼكمن خبلؿ التعريف السابق يبكن أف » أجل ربقيق األىداؼ التعليمية.
قق النمو الشامل للمتعلمُت، كما يوصف بأنو اؼبعرفة كاؼبهارات كل اػبربات اليت رب: »الدراسي بأنو

 .كالتوجهات كالقيم اليت يتعلمها يف اؼبدرسة
ىناؾ سؤاالف »( بطرح سؤاالف يف بناء اؼبنهج اؼبدرسي كذكر بأف: 1993كذىب اؼبركين اؼبكي)  

يتعلق بطبيعة احملتول الذم أساسياف ال بد من اإلجابة عنهما عند بناء اؼبنهج اؼبدرسي. السؤاؿ األكؿ 
يتضمنو اؼبنهج ػ أم ماذا تقدـ اؼبدرسة لتبلميذىا؟ كالسؤاؿ الثاين يتعلق بكيفية تنظيم ىذا احملتول ػ أم يف 

 (2)."أم صورة تقدـ اؼبدرسة لتبلميذىا احملتول اؼبقًتح
ناسب ؼبيوؿ كأكد أيضا صبلح الدين ؿبمد ك عبد اؼبقصود الديب فتحي ، ضركرة اختيار احملتول اؼب

فعلى ىذا األساس الـز من اختيار احملتول اؼبناسب ؼبيوؿ التبلميذ كبيئاهتم »التبلميذ كبيئاهتم حيث ذكرا: 
يتم ذلك إال على أساس دراسة اؼبتعلم كطبيعة العملية الًتبوية اليت تقـو هبا اؼبدرسة. كما مل يكن  كال

نها كل جانب من ىذه اعبوانب كما مل يتم اختيار كاضع اؼبنهج مدركا للعناصر اؼبختلفة اليت يتكوف م
اػبربات يف ضوء ىذه العناصر فإف عملية بناء اؼبنهج تقـو على غَت أساس يدعهما. كدراسة اجملتمع 
كاؼبتعلمة كالظركؼ اليت تؤثر يف عملية التعليم كالتعلم كإف كاف ضركرية لبناء اؼبنهج على أسس سليمة إال 

...،كما أشارا معايَت كبلت اليت يواجهها كاضع اؼبنهج عند اختيار احملتولأهنا ليست حبل لكل اؼبش
حسب تباين االذباىات ككجهات النظر بأف:" ىناؾ ثبلثة معايَت هبب االىتماـ هبا ،عند اختيار احملتول ،

                                                 

 (84ص  البيداغوجية المعاصرة(اؼبكي اؼبركين ؛ 1)
 300؛ المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية ،ص : قصود الديبؿبمد صبلح الدين كػ فتحي عبد اؼب (2)
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 اختيار احملتول كيبكن أف تتباين االذباىات ككجهات النظر يف طبيعة اؼبعايَت رغم أهنا صبيعا معايَت
اؼبعايَت كفق ارتباطها بًتبية اؼبتعلم كطبيعة  كقد رتب فيهاromine صادقة. كيف القائمة األكىل قبد ركما ين

العملية الًتبوية كقد صاغ اؼبعايَت يف صورة أسئلة كما يلي: ىل احملتول اؼبقًتح صادؽ كمفيد كذك داللة يف 
دبجاؿ أك أكثر من مشكبلت اغبياة اليت هبب أف تفسَت كفهم كتقدير اغبياة اؼبعاصرة؟ كىل يرتبط احملتول 

احملتول  لمثبل: ى يتعرض ؽبا اؼبنهج؟..)معايَت تتعلق بأىداؼ الًتبية(،كىناؾ معايَت تتعلق بطبيعة اؼبتعلم،
اؼبقًتح لو فائدة يف إشباع التحديات كاؼبيوؿ كاغباجات كاؼبشكبلت اؼبلحة اليت وبس هبا التبلميذ؟ كىل 

 .كمعايَت تتعلق بطبيعة العملية الًتبوية، يتفق مع مستول نضج التبلميذ كخرباهتم السابقة؟.احملتول اؼبقًتح 
احملتول اؼبقًتح يؤدم إىل تعلم مستمر كنشط وبقق مبو الفرد؟ ىل احملتول اؼبقًتح يهيئ الفرص  لمثبل: ى

 (1)"<<لتطبيقات مفيدة ترتبط حبياة اؼبتعلم؟...
كنذكر أف من طرؽ ": ماطرؽ اختيار احملتول بقوؽبب اتول ،أشار كبعدما ذكرا معايَت اختيار احمل

اختيار احملتول: االعتناء بآراء اؼبتخصصُت، ألهنم أكثر الناس علما بطبيعة مادهتم كأكثرىم قدرة على 
تقدير ما هبب أف يدرسو التبلميذ من ىذه اؼبواد كيف بعض األحايُت يبكن أف يشًتؾ معهم بعض 

 يف اؼبناىج. كىذه الطريقة ال يبكن إنكار مزاياىا فرأم اؼبتخصصُت لو كزنو كلو اؼبدرسُت كاؼبتخصصُت
قيمتو، كخربتو ال يبكن التقليل من أنبيتها. كلكن تبقى اؼبشكلة األساسية كىي أف احملتول سيتوقف يف 
النهاية على طبيعة األحكاـ اليت تصدر عن آرائو كمعتقدات شخصية. كيبكن أف يتم على أساس 

جريب العلمي، دبعٌت أف هبرب ؿبتول معيُت قد ًب اختياره على ضوء معايَت ؿبددة. كتقارف النتائج اليت الت
يصل إليها التبلميذ بنتائج ؾبموعة أخرل ضابطة. كعلى ضوء النتائج اؼبوضوعية يبكن ربديد مدل 

 (2)."صبلحية احملتول اؼبقًتح يف ربقيق األىداؼ اؼبنشودة
ما  "مد عبد اؼبقصود الديب ،كسائل ربليل احملتول الدراسي كعربا أف: كما قدـ صبلح الدين ؿب

يتعلق بتحليل احملتول تعد عملية ربليل احملتول من اؼبهارات اؼبتخصصة اليت يتقنها خرباء اؼبناىج 
كتكنولوجية التعليم كذلك حىت يبكنهم اإلسهاـ يف تنمية اؼبعرفة اليت يتألف منها علم معُت. كاؼبعلم 

                                                 

 .309ػ  307ص ؛ المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية ؿبمد صبلح الدين كػ فتحي عبد اؼبقصود الديب (   1)
 .312،313،314ص ؛ المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية  ؿبمد صبلح الدين كػ فتحي عبد اؼبقصود الديب(  2)
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يع اكتساب ىذه اؼبهارة إىل اغبد الذم يبكنو تطوير أساليب تدريسو كيف ىذه اغبالة فإف اؼبعلم يستط
يستخدـ أساليب لتحليل احملتول زبتلف عن األساليب اليت يتبعها اػبرباء اؼبتخصصوف كذلك الختبلؼ 

 (1)"اؽبدؼ الذم ينشده كبلنبا من كراء عملية التحليل..
( بدراسة حوؿ فاعلية برنامج مقًتح تنمية مهارات 2006ليم )كقاـ حسب اهلل ؿبمد عبد اغب

ربليل ؿبتول لدل طالبات شعبة رياض األطفاؿ ،كقد أشار إىل ما ذىب إليو اؼبتخصصوف يف دراسة 
اؼبناىج ؾبموعة من اؼببادئ التنظيمية اليت يبكن اعتمادىا لتنظيم احملتول التعليمي كىي :" أربع طرؽ: 

درج من البسيط إىل األكثر تعقيدا. كالبسيط ىنا ىو ما وبتوم على عدد أقل من الطريقة األكىل: الت
 العناصر بينما اؼبركب ىو ما يتكوف من عدد أكرب من تلك العناصر.

كالطريقة الثانية: ترتيب اغبقائق منطقيا حبيث تبٌت اغبقائق اعبديدة على أساس حقائق سابق ؽبا، كالطريقة 
 إىل اعبزء، كالطريقة الرابعة: ترتيب األحداث ترتيبا زمنيا.الثالثة: التدرج من الكل 

كيتضح ىذا الًتتيب بوضوح يف دراسة التاريخ. حيث يبدأ التلميذ بدراسة العصور القديبة ٍب يتدرج مع   
 (2)".التاريخ اؼبعاصر إىلاألحداث التارىبية حىت يصل 

 .المبحث الثالث: طريقة التدريس
 تمهيد: 

طرائق التدريس من مكونات اؼبنهج األساسية، كارتباطها  :" م ؿبمد مرسي ،بأفكذكر عبد العلي 
باألىداؼ كاحملتول كاضح من عدة كجوه، نذكر بعضا على سبيل اؼبثاؿ: أف ىذين اؼبكونُت أعٍت 
األىداؼ كاحملتول ال يبكن ربقيقهما إال من خبلؿ اؼبعلم كالطرؽ اليت يسلكها يف تدريسو. كأف التدريس 

 (3)نبزة الوصل بُت اؼبتعلم ككل من األىداؼ كاػبربات التعليمية."يبثل 

                                                 

، فاعلية برنامج مقترح تنمية مهارات تحليل المحتوى لدى طالبات شعبة رياض األطفال ؿبمد عبد اغبليم حسب اهلل؛( 1)
 .6ص جامعة اؼبنصورة كلية الًتبية بدمياط، 

 .334ػ  333ص ة، ؛ المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربويؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر ك فتحي عبد اؼبقصود الديب(  2)
  .179ص  ؿبمد عبد العليم مرسي؛ (  3)
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( دراسة حوؿ اؼبناىج بُت النظرية كالتطبيقية كبُت اؼبقصود من 2006كأجرل اللقياين أضبد)
كافة الظركؼ كاإلمكانيات اليت يوفرىا اؼبعلم يف موقف تدريس معُت ،كاإلجراءات اليت " التدريس ىو:

 (1)دة تبلميذه على ربقيق األىداؼ احملددة لذلك اؼبوقف."يتخذىا يف سبيل مساع
كيظهر من التعريف السالف على أف اإلجراءات اليت يتخذىا اؼبدرس ؼبساعدة اؼبتعلمُت على ربقيق "

األىداؼ تتمثل يف طريقة التدريس اليت يراىا مناسبة كاليت قد تكوف مناقشات أك توجيو أسئلة أك زبطيطا 
ؼبشكلة كهتيئة ؼبوقف معُت يدعو اؼبتعلمُت إىل التساؤؿ ،أك ؿباكلة االستكشاؼ أك فرض ؼبشركع ،أك إثارة 

 (2)الفركض."
كما حدد اللقياين أضبد ،يف دراستو حوؿ اؼبناىج بُت النظرية كالتطبيقية بأنو:" يبكن أف كبدد 

يف التدريس مع نتائج الطريقة اعبيدة للتدريس ببعض احملددات ك نذكر منها: أف تتوافق الطريقة اؼبتبعة 
البحوث كالدراسات اليت أجريت يف ؾباؿ الًتبية كعلم النفس كما أظهرت تلك البحوث عن نتائج ىامة 

  :منها ها كيف ؾباؿ التعلم اليت ال يبكن االستغناء عن
 كجوب مشاركة يف النشاط التعليمي كاالىتماـ بتنمية القدرات العقلية كالتوجهات كاؼبهارات معا.ػ  
أف تتبلءـ الطريقة مع أىداؼ الًتبية اليت ارتضاىا اجملتمع من جهة كمع أىداؼ اؼبادة الدراسية اليت يقـو ػ 

اؼبعلم بتدريسها من جهة أخرل ففي اجملتمعات اليت تؤمن حبرية األفراد يف التعبَت عن آرائهم تتيح طريقة 
كما أف مادة العلـو تستلـز  لقمعية،التدريس من فرص اؼبناقشة ما ال تتيحو اجملتمعات ذات األنظمة ا

 قدرا من إثارة التفكَت ال تستلـز مادة الًتبية البدنية مثبل.
أف توفر الطريقة اؼبتبعة يف التدريس فرصا تتيح للمتعلمُت أف يستفيدكا من اػبربات التعليمية كل حسب ػ 

 قدراتو كإمكاناتو.
و اؼبتعلمُت، كاىتماماهتم كميوؽبم فيما يقدـ ؽبم من أف تراعي الطريقة الفركؽ الفردية من حيث مستول مبػ 

 خربات تعليمية.

                                                 

 .228عامل الكتب ،القاىرة ،ص : المناىج بين النظرية والتطبيقأضبد اللقياين ؛ (  1)
 اؼبرجع السابق بنفس الصفحة. (  2)
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كتوجد ؿبددات عامة ينبغي اعتبارىا يف اختيار طرائق التدريس كمنها: ىدؼ التعلم كؿبتواه 
كشخصية اؼبتعلم من حيث النضج كاالستعداد القدرات كاغباجة كاػبلفية اؼبعرفية كالثقافة، كنضيف إليها 

 (1)اؼبدرسية اؼبادية الثقافيةأيضا البنية 
يضا اللقياين أضبد القواعد األساسية اليت تبٍت عليها طرؽ التدريس ،حسب كجهة نظر أكذكر   

  EDUCATIONبعض علماء الًتبية كمنهم الفيلسوؼ اإلقبليزم )ىاربر سبنسر( يف كتابو الًتبية
هل إىل الصعب كمن اؼببهم إىل الواضح كمن التدرج من اؼبعلـو إىل اجملهوؿ كالتدرج من الس كىي كاآلٌب:"ػ

يستفاد  احملسوس إىل اؼبعقوؿ كمن اعبزئيات إىل الكليات كمن العملي إىل النظرم. فهذه قواعد عامة
طرؽ التدريس يف طريقة بعينها فاجملاؿ كاسع كمىت ربقق اؽبدؼ ككصلت اؼبعلومة  منها، إال أنو ال تنحصر

الدراسات الًتبوية قدمت بعض النماذج اليت تسهل للمدرس عرض إىل التلميذ صحت الطريقة إال أف 
 (2).".بيسررسالتو 

ؾ دكر الطرؽ الًتبوية، كأنبيتها يف ادر إعرض بعض ىذه الطرؽ، من اؼبستحسن أف يكقبل أف 
 ربقيق منهج مثمر كناجح يشبع تطلعات اجملتمع كميوؿ التبلميذ كرغباهتم.

اد تنحصر يف نوعُت رئيسُت كنبا: الطرؽ التقليدية كالطرؽ أما من حيث أنواع طرؽ التدريس تك   
اغبديثة كلكل نوع منها لو تعريفات صبة كبصورة عامة فإف الطرؽ التقليدية القديبة تقـو على فعالية 

 اؼبدرس كسلبية الطالب أك تلقيو.
هو كنرل أما الطرؽ اغبديثة فتقـو على فعالية الطالب كنشاطو الذاٌب ربت إشراؼ اؼبدرس كتوجي

اآلف ذباذبا كتداخبل بُت النوعُت كعلى اؼبدرس أف ىبتار من الطرؽ ما ىو مناسب للدرس كميل الطبلب 
الطرائق الشائعة يف  مالعلمية، أىقدمت اإلدارة  احمللية،كيف مذكرة اؼبعلم ؼبقررات اؼبناىج  (3)"كقدراهتم.

 التدريس كمنها: 

                                                 

 .88ص ؛(أحمد اللقياني ؛ المناىج بين النظرية والتطبيق عالم الكتب ،القاىرة  1)
 .12،13ص ،1426،ط:المناىج مذكرة المعلم لمقررات المناىج المحلية لمية شعبة اؼبناىج كالتعليم اإلدارة الع(  2)
مؤسسة الوقف المنهاج مذكرة المعلم لمقررات المناىج المحلية اإلدارة العلمية شعبة اؼبناىج كالتعليم  (  3)

 .14ص ،1426اإلسبلمي،ط:
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 طريقة احملاضرة:              ػ 1 
رب من أقدـ طرائق  التدريس كأكثرىا شيوعا لقد ارتبطت بالتدريس منذ العصور العديدة "كتعت

ألهنا نشأت مع التعليم نفسو على أساس أف اؼبعلم ىو الشخص الذم يبتلك اؼبعرفة قد حظيت هبذه 
ات إليهم بطريقة اؼبكانة اؼبرموقة نتيجة لقدرهتا ككفاءهتا على إثارة اىتماـ اؼبتعلمُت كتقدمي اغبقائق كاؼبعلوم

مباشرة كما أهنا تتيح الفرص لًتكيب ىذه اغبقائق كاؼبعلومات كإعماؿ الفكر فيها كاستدعائها كعرضها 
 (1)."على كبو سليم

،ذكر ها تنظيم ( بدراسة حوؿ اؼبناىج كأسسها ،زبطيطها،1992ك قاـ ىنداـ وبي كآخر)
ن أنبية ىذه الطريقة فقد تعرضت النتقادات على الرغم م»االنتقادات اليت كجهتها تلك الطريقة بأنو: 

 عديدة كمنها:
أف العبء التدريسي فيها يقع على عاتق اؼبدرس فاؼبتعلموف يبقوف عادة سلبيُت يتلقوف كال يتفاعلوف يف 
النشاط التعليمي. كما أف اؼبدرس يبقى فيها اؼبصدر الوحيد للمعرفة يتبلور فيها كذلك عدـ مراعاة 

 اؼبتعلمُت لتلقيهم اػبربات التعليمية موحدة. كما ذكر أيضا طريقة حل اؼبشكبلت الفركؽ الفردية بُت
 أيضا." من الطرؽ كىي:

 طريقة حل اؼبشكبلت: ػ 2ػ 
"كتعترب الطريقة من األساليب الشائعة يف التدريس كؽبا قدرة على تنمية العديد من اؼبهارات لدل 

نشأت ىذه الطريقةػ  أكؿ ما نشأت  يف الواليات اؼبتحدة  اؼبتعلمُت الذم يبقى أثره فيهم ؼبدة طويلة كقد
األمريكية يف ؾباؿ التدريس كاتبعت يف ؾباؿ إدارة األعماؿ كالبحث العلمي كعبلقتو باؼبشركعات التجارية 
حيث إف اؽبدؼ ىو حل اؼبشكبلت اليت تواجو األفراد كذلك عن طريق تفتيت اؼبشكلة إىل عناصرىا 

 ٍب دراسة كل عنصر على حده للوقوؼ على مكمن العقدة أك اؼبشكلة. األكلية اؼبكونة ؽبا،
للتفكَت العلمي ،حيث يرل أف أسلوب التعليم "جوف دكيي " اليت كضعها كتقـو على اػبطوات 

كالتعلم هبب أف يسَت على النمط الذم يواجو الفرد اؼبشكلة يف اغبياة يأخذ القلق ٍب يستثار نشاطو 

                                                 

 .88ص ؛لتطبيق عالم الكتب ،القاىرة ؛ المناىج بين النظرية وا أضبد اللقياين (  1)
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رضا بعد فرض حىت يصل إىل اغبل كاػبطوات اآلتية ىي اػبطوات اليت فيتحدل كيبحث كيفًتض ف
 اقًتحها دكيي للتفكَت العلمي:

الشعور باؼبشكلة كربديد اؼبشكلة فرض الفركض كاختيار صحة الفركض كاختيار الفرض الصحيح ككضع 
 كتطبق ىذه اػبطوات يف ؾباؿ التدريس على النمط اآلٌب: القانوف،

كلة حىت يصل إىل حلها دبعاكنة التبلميذ مشاركتهم كعليو كذلك بتحديد اؼبشكلة أف يبهد اؼبدرس اؼبش
ربديدا يتضح بو حىت يتعرؼ عليها التبلميذ على أساس أف تكوف اؼبشكلة فبا يدفعهم إىل التحدم 

 كالبحث كحب االستطبلع.
تفكَت يف فرض الفركض يدع ؽبم كذلك ؾباال كافيا يدفعهم كيبكنهم من التفكَت فيها كاإلفادة من ذلك ال

 اؼبمكنة غبلها...كإىل غَت ذلك من اؼبعايَت اليت تساعده على ربقيق أىدافو اؼبرسومة.
من فبيزات ك كيرل جوف دكيي أف التنظيم يف ىذه الطريقة ىو التنظيم الطبيعي الذم يساير طبيعة التفكَت 

يتو كمشاركتو يف الدرس مشاركة إهبابية  تشعر اؼبتعلم بذاتيتو شخصأهنا :من الناحية النفسية  ىذه الطريقة
 كما تشعره جبو الديبقراطية القائم على األخذ كالرد كتبادؿ األفكار كنقدىا كسبحيصها.

كمن الناحية العقلية تنتهي إىل معارؼ كاضحة كراسخة ؼبا ًب فيها من بذؿ للتفكَت الذاٌب مصدره 
طاقتو النشاطية األمر الذم يساعد على اإلقباؿ  التبلميذ كمن الناحية الًتبوية تستثَت التلميذ تطلق

 اؼبتحمس على التعلم كعلى قباحو.
كعلى الرغم من كل ىذا إال أهنا مل تسلم من االنتقادات كأنبها: أف اؼبواقف التعليمية ليس 
بالضركرم كلها من ضمن اؼبشكبلت أف تطويع ما ليس مشكلة لكي تكوف مشكلة ضرب من التكلف 

 (1)الطريقة." الذم تضطرب معو
 :طريقة اػبربة ػ 3ػ   
(يف دراستو حوؿ اؼبناىج، أسسها ربليلها. حيث نسبها إىل جوف 1992كقد نسبها ىنداـ وبي)  

كتنسب ىذه الطريقة كالسالفة إىل جوف دكيي" كمن فلسفتو اليت بنيت  :طريقة اػبربة:" دكيي كيذكر
ربة كمن اػبربة نصطفي اؼبواقف األصلية كاؼبيوؿ التلقائية عليها اعتقاده بأف الًتبية األصلية إمبا تكوف باػب

                                                 

 .213ص  ،10،ط:دار النهضة المناىج أسسها، تخطيطها، تقويمهاوبي ىنداـ كآخر؛    (  1)
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يتحقق على أيدم مدرسُت ًب إعدادىم ؼبساعدة التبلميذ على تشكيل اػبطط الدراسية حسب ما 
يتوصلوف إليو من أفكار كحوؿ تطور ميوؽبم كىذا النوع من التعلم يستبعد عمل جداكؿ جامدة كتقضي 

 ل عمليات البناء كاالطبلع كاؼببلحظة.األنشطة الظاىرة دكرا أساسيا مث
كقد استخدمت اؼبدارس األمريكية برامج النشاط كاػبربة بدرجات ـبتلفة كتعد مدرسة دكم 

أكؿ مدرسة تستخدـ طريقة اػبربة »ـ اؼبلحقة جبامعة "شيكاغو 1896التجريبية اليت أنشأىا عاـ 
التلقائية كاألنشطة الفعلية معينا كليست أساسا  كالنشاط ٍب تطور اؼبنهج ،فأصبحت اػبربة اؼبباشرة كاؼبيوؿ

 لتنظيم كحدات التعلم على األقل بعد السنة األكىل االبتدائية...
كمغزل نظرية اػبربة ال يعٍت أف التعلم يبدأ باػبربة األكلية فحسب بل يعٍت أيضا أف التلميذ ينبغي أف يبر 

ائق كصوال إىل األفكار كاؼبفاىيم بدال من ؾبرد باإلجراءات كالعمليات اليت تؤدم إىل الربط بُت اغبق
 (1)."استيعاب النتائج اليت توصل إليها إنساف آخر نتيجة لتفكَته ىو

كعلى اؼبدرس أف:" ىبتار من الطرؽ ما ىو مناسب للدرس كميوؿ  ق(1426)ٍب ذكر يف اؼبنهاج
 الطبلب كقدراهتم.

كمن الطرؽ اؼبستخدمة يف تدريس »مية: كذكر أيضا الطرؽ اؼبستخدمة يف تدريس الًتبية اإلسبل
ككانت غاية العملية التعليمية تزكيد الطالب بأكرب قدر فبكن من  الًتبية اإلسبلمية: الطريقة اإللقائية،

اؼبعلومات اعباىزة كتعويده على حفظها كإعادهتا عند الطلب ككاف ىدؼ الًتبية تزكيد الطالب كتعويده 
 طريقة التدريس كانت تعتمد على اإللقاء.على السلوؾ األخبلقي كلذلك فإف 

  :طريقة االستنتاج ػ 4ػ 
الطريقة االستنتاجُت أك االستنتاج ىو انتقاؿ العقل من قواعد كأحكاـ عامة مسلم »ىي: 

بصحتها إىل حكم خاص ففي درس الفقو كالتجويد يثبت اؼبدرس القاعدة أك التعريف ٍب يطلب من 
لى ذلك كلذلك تسمى أيضا بالطريقة القياسية كما تسمى بالطريقة الطبلب معرفة األحكاـ اؼبرتبة ع

 التحليلية ألهنا تبدأ بتعليم الكليات كتنتهي باعبزئيات.

                                                 

 .217ص  ، المناىج أسسها، تخطيطها، تقويمهاوبي ىنداـ كآخر؛؛   ( 1)
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كفبا يؤخذ على ىذه الطريقة ما يلي:ػ إف مدراؾ الطبلب ال تتحمل دائما القواعد العامة مباشرة تبعد 
 (1).ا من اؼبدرس مباشرة كوبفظوهناالطالب اكتشاؼ القواعد العامة بأنفسهم ألهنم سيأخذكهن

الطريقة »ٍب تطرؽ يف اؼبنهاج إىل توضيح بقية طرؽ التدريس، كالطرؽ االستقرائية كاغبوارية...بأف:  
االستقرائية: االستقراء ىو انتقاؿ العقل من اغبوادث كاغباالت اعبزئية إىل القواعد كاألحكاـ الكلية اليت 

،كلذلك تسمى أيضا الطريقة الًتكيبية االستنتاجية عكس الطريقة  تنظم تلك اغبوادث كاغباالت فهي
 (2)."ألهنا تبدأ بتعليم اعبزئيات كتنتهي بالكليات

 الطريقة اغبوارية:ػ  5ػ 
تقـو ىذه الطريقة على اغبوار بُت اؼبدرس كطبلبو للوصوؿ هبم تدرهبيا عن طريق االستجواب إىل 

 ف كفق اؼبرحلتُت التاليتُت:الكشف عن حقيقة مل يعرفوىا من قبل كتكو 
مرحلة التساؤؿ: فيها يطرح اؼبدرس السؤاؿ كأف يقوؿ يف درس التوحيد: كيف نستدؿ على جود ػ 1

 اػبالق؟
مرحلة اليقُت: كفيها هبرم البحث عن اعبواب من خبلؿ األمثلة اليت توضح عن حقيقة. كىذه ػ  2

ا تعتمد على فعاليتهم العقلية. كتريب فيهم الطريقة تعود الطبلب على اكتشاؼ اغبقائق بأنفسهم ألهن
 عدـ تقبل األفكار على عبلكهتا ألهنا توثق بينهم األلفة كالتعاكف.

 طريقة البحث كاؼبناقشة: ػ 6ػ 
تستخدـ ىذه الطريقة بعد أف وبدد اؼبدرس لطبلبو موضوعا سابقا حفظوه فيطلب منهم ربضَته 

فهمهم، كلذلك تسمى أيضا طريقة التحفيظ كاغبفظ ٍب يطرح عليهم عددا من األسئلة ليتأكد من 
كالتسميع. كعلى اؼبدرس أف يكوف ملما باؼبادة كمعدا للدرس كاألسئلة عنو إعداد جيدا، كأف يتقن فن 

 ( 3).السؤاؿ كتسلسل األسئلة

                                                 

 .15ص ،ناىج المحلية المنهاج مذكرة المعلم لمقررات الم؛ اإلدارة العلمية شعبة اؼبناىج كالتعليم(    1)
 15ص اؼبرجع السابق؛     ( 2)
    16ص : ؛ المنهاج مذكرة المعلم لمقررات المناىج المحلية؛ اإلدارة العلمية شعبة اؼبناىج كالتعليم(   3)
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كأجرل عبد السبلـ عبد الوىاب حوؿ فن التدريس بُت عيوب استخداـ طريقة البحث كاؼبناقشة، أف:"   
ه الطريقة ـباطر إف مل وبضر اؼبدرس درسو ربضَتا جيدا أك يعد األسئلة عنو إعدادا مسلسبل كأكثر ما ؽبذ

يظهر خطرىا لدل اؼبدرسُت اعبدد ألهنا قد تنشئ عبلقة سلبية بُت اؼبدرس كالطالب. مع ذلك يبكن 
كتشعرىم باؼبسؤكلية استخدامها أحيانا لدل تقومي معلومات الطبلب فإهنا تكوف حافزا ؽبم على الدراسة 

 ترسخ اؼبعلمات يف أذىاهنم بسبب ترديد اؼبعلومات كتكرارىا.
كيبكن أف يستخدمها اؼبدرس يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كالثانوية يف إعطاء درس جديد وبدده ؽبم 
كيذكر ؽبم بعض اؼبراجع اؼبتيسرة كيعد األسئلة ٍب يطرحها عليهم يف أثناء اغبصة، كيستخلص الدرس 

 (1)"منهم.

                                                 

لوىاب عبد ؛كانظر عبد ا17ص ؛   مذكرة المعلم لمقررات المناىج المحلية ( اإلدارة العلمية شعبة اؼبناىج كالتعليم اؼبنهاج 1)
 .45،46ص  ،كتاب التربية اإلسالمية وفن التدريسالسبلـ ؛
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 ة والتقويم:المبحث الرابع: الوسائل التعليمي
فبا الشك ؛دكر الوسائل التعليمية يف بناء اؼبنهج الباحث وضح يس التقومي مفهـو طرؽ إىلالتكقبل        

ـ(يف دراسة 1988فيو أف الوسائل التعليمية ربتل مكانة مهمة يف العملية الًتبوية كقد علل ضوم أضبد)
وير ؿبتول مناىج الًتبية اإلسبلمية للمرحلة الثانوية دكر الوسائل التعليمية يف حوؿ برنامج مقًتح لتط

العملية الًتبوية قائبل:" ألف "ؽبا دكرىا الفعاؿ يف تثبيت اؼبعلومات اؼبعارؼ يف ذىن اؼبتعلم كيف إثارة 
بط بُت النظرم اىتمامو باؼبادة التعليمية اليت يدرسها كدفعو لبلستفادة كاالستزادة منهاكما ربقق الر 

"،كىكذا يتضح أنبية الوسائل إذ من خبلؽبا يصل اؼبعلم كاؼبتعلم إىل أىدافها من أقصر سبيل  كالعملي..
 (1)رىا يف العملية التعليمية..."ك كؽبذا زاد االىتماـ هبا حديثا كتعددت األحباث حوؽبا كحوؿ د

 ؾباؿ الًتبية الدينية اإلسبلمية.كجدير بالذكر أف استخداـ الوسائل التعليمية ليس جبديد يف    
.،فالقرآف الكرمي ك السنة اؼبطهرة أكدا على القيمة الًتبوية للوسائل التعليمية كاستخدامها كثَتا يف العديد 
من اؼبواقف التعليمية لتدعيم مبادئها فمن استخدامات القرآف الكرمي ما قاـ بو ذك القرنُت من درس 

دين كيفية عمل السدكد كمنها الغراب الذم أرسلو اهلل تعاىل لتعليم قابيل  عملي يعلم بو من كانوا بُت الس
ُ ُغَراةٗ   {:كيفية قاؿ تعاىل ن  َفتََػَد ٱَّللَّ

َ
َغَجز ُت أ

َ
ي يَََتَٰٓ أ َٔ َٰ ِخيِِّۚ كَاَل َي

َ
ٔ َءةَ أ َٰرِي َش ۥ َني َف يَُن ُّ ۡرِض ىُِيِيَ

َ ا َحت َدُد ِِف ٱۡل 

 
ُ
ُكَٔن ٌِر َو َهََٰذا ٱى ُغَراِب فَأ

َ
َِٰدٌِيَ أ ََ ٱىنَّ تََح ٌِ ص 

َ
ِِخِۖ فَأ

َ
ٔ َءةَ أ صلى اهلل عليو  هاكما استخدم، }(2) ( 31) َوَٰرَِي َش
ترل اؼبؤمنُت يف تراضبهم كتوادىم كتعاطفهم كمثل اعبسد إذا :>> كسلم يف نشر دعوتو كمن ذلك قولو

 كشبك صلى(3)سائر اعبسد بالسهر كاغبمى ........................ << لو اشتكى عضوا تداعى
بن  اهلل عليو كسلم أصابعو تأكيدا للمعٌت يف نفوس اؼبسلمُت كزيادة يف إيضاحو كمنها ما ركاه اإلماـ أضبد

حنبل عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: خط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خطا بيده ٍب قاؿ: ىذا سبيل 

                                                 

 .117ص ،  ؛برنامج مقترح لتطوير محتوى مناىج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بالتعليم العامأضبد ضوم سعد      ( 1)
 .31:اآليةاؼبائدة  سورة(   2)
 1،دار الفكر للطباعة كالنشر،ط:1/633رضي اهلل عنو يف كتاب األدب أخرجو البخارم يف كتاب األدب عن النعماف بن بشَت( 3)
 .6011/1971ص ،
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س منها من سبيل إال عليو الشيطاف يدعو اهلل مستقيما كخط عن يبينو كعن مشالو ٍب قاؿ: ىذه السبل لي
 (1)إليو ٍب قرأ:>>كأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه كال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو<<.

 ذكر بأف ك قاـ أضبد فرج ؿبمود عبده بدراسة حوؿ االذباىات اغبديثة يف إعداد الكتاب اؼبدرسي
ستحق من ـ باألنشطة اؼبدرسية كإعطاء ما تمن األساسيات كذلك يف صناعة منهج جيد االىتما :"

باألنشطة :"صبيع األعماؿ اليت يقـو هبا التبلميذ على صبيع اؼبستويات  كيقصد قيمتها يف اغبقل الًتبوم
 .الفكرية كالوجدانية كاألدائية داخل اؼبدرسة كخارجها فبا لو عبلقة باؼبنهج الذم يقـو إليهم 

ا من الفلسفة التقدمية اليت جعلت الطالب ؿبورىا كىدفها كمن ٍب كقد جاء االىتماـ باألنشطة انطبلق
ىي ترل ضركرة أف يقـو تنظيم اؼبنهج على أساس من ميوؿ الطبلب كحاجاهتم كنشاطاهتم مشاركتهم 
اإلهبابية يف اؼبواقف التعليمية اؼبختلفة بدال من الًتكيز على اؼبعرفة فقط. كمن ىنا أصبحت األنشطة من 

 (2)اسية اليت هبب أف تعٍت هبا الكتب اؼبدرسية ألهنا جزء أساسي من اؼبنهج."اعبوانب األس
ـ(موجو فٍت ؼبدرسي اللغة العربية ،ضركرة االىتماـ باألنشطة 1970كأكد إبراىيم عبد العليم)

 "ك إذا كاف االذباه كبو االىتماـ باألنشطة الزما للمواد بالنسبة ؼبواد الًتبية اإلسبلمية ،معربا بقولو:
إذ يبثل النشاط فيهما اعبانب العملي خاصة ،>>الدراسية فهو أكثر لزكما يف الًتبية الدينية اإلسبلمية 

كأف موضوعات الدراسة فيهما ربدىا اؼبناىج كالكتب كتغلب عليها صفة الدراسة النظرية لتحصيل اؼبعرفة 
 إىل السلوؾيذ كاكتساب اؼبعلومات الدينية كالعربية كىي كحدىا عاجزة عن قيادة التلم

كؽبذا كاف النشاط ػ بصوره العملية ػ يف ؾباؿ الًتبية اإلسبلمية أمرا الزما كضركريا للوصوؿ (3)<<العملي
 إىل ربقيق السلوؾ اؼبنشود.

      التقومي: 1_   
يعد التقومي عنصر أساسيا من عناصر اؼبنهج ككسيلة مباشرة للحكم : »قولور أضبد فرج ؿبمود عبده بشاأك 

مدل ربقيقنا لؤلىداؼ اليت تنشدىا كالتقومي دبفهومو الشامل ينصب على صبيع جوانب اؼبتعلمُت على 

                                                 

 صححو ككافقو الذىيب.149 ص 2/318الكربل كاغباكم  السننأخرجو النسائي يف ( 1)
 .309ص  حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجر االتجاىات الحديثة في إعداد الكتاب المدرسي،ؿبمود عبده أضبد فرج ؛  ( 2)
 .337ص  دار اؼبعارؼ، القاىرة، عبد العليم إبراىيم موجو الفٍت ؼبدرسي اللغة العربية،(   3)
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كبناء على ذلك ينبغي أف يتم تضمُت الكتاب العريب اإلسبلمي ؾبموعة من التدريبات البنائية عقب كل 
 (1)درس هبدؼ قياس ربصيل اؼبتعلمُت للمعلومات الواردة يف احملتول.."

 EVALUATIONاىا نشواٌب عبد اجمليد أنو:" قد تستخدـ مصطلحات التقومي كيف دراسة أجر 
على كبو تباديل أحيانا ،بسبب العبلقات الوظيفية اؼبتداخلة  Testكاالختبار  MEASEREMENT قياسكال

بينها األمر الذم يؤدم إىل نوع من الغموض لدل معاعبتها أك مناقشتها غَت أف اؼبعنيُت بالقياس الًتبوم 
نفسي يبيزكف بُت ىذه اؼبصطلحات كينسبوف لكل منها دكرا معينا يف عمليات التقومي منعا للغموض كال

كرغبة يف توضيح طبيعة ىذه العمليات. كما عرؼ مفهـو التقومي ىو:" عملية استخداـ البيانات أك 
عمل الًتبوم أك اؼبعلومات اليت يوفرىا القياس هبدؼ إصدار أحكاـ أك قرارات تتعلق بالسبل اؼبختلفة لل

بالتحقق من مدل االتفاؽ بُت األداء كاألىداؼ أك بتحديد مرغوبيو كضع أك مشكلة ما. يتضح من ىذا 
التعريف أف التقومي عملية ثبلثية اؼبراحل حيث تتطلب اغبصوؿ على اؼبعلومات بالقياس ككضع ؿبكات 

 نتائج القياس كاحملك.  لتحديد قيمة اؼبعلومات كازباذ اغبكم أك القرار بشأف العبلقة بُت

 ما عبلقة التقومي بالتقييم؟ كلئلجابة على ىذا السؤاؿ  ،قاـ عبد السبلـ عبد اهلل اعبقندم بدراسة
( بقولو: "كيرل بعض اؼبربُت 2008؛) العصرم يف الًتبية كطرؽ التدريس" "دليل اؼبعلم :وكأشار يف كتاب

َت ىذا اؼبصطلح إىل عملية ربديد كتقدير إف استخداـ مصطلح "تقييم" أكثر دقة ككضوح، حيث يش
قيمة الشي ء ك تبياف جوانب الضعف يف الشي ء .بينما يشَت معٌت التقومي إىل إصبلح الشي ء كتعديلو، 
أم أنو يف ضوء نتائج التقييم يبكننا تعديل اؼبسار كإصبلح األخطاء أم يبكننا القياـ بعمليات التقومي 

 (2)اؼبطلوب"
الوسيلة اليت يبكن :" ح الدين ك عبد اؼبقصود الديب ،عرفا التقومي بأنو ىوأما علي ؾباكر صبل

بواسطتها ربديد مدل قباح اؼبنهج يف ربقيق األىداؼ اليت كضع من أجلها كالواقع أف عملية تطوير 
كربسُت اؼبنهج ال تكتمل إال بتقومي مبٍت على أسس سليمة. فقد يراعي كاضع اؼبنهج صبيع األسس 

 النفسية االجتماعية عند زبطيط اؼبنهج...الًتبوية ك 
                                                 

 .310ص  حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجر االتجاىات الحديثة في إعداد الكتاب المدرسي ؿبمود عبده أضبد فرج؛ ( 1)
 .186ػ ص : 185، ص : لتربية وطرق التدريس؛ دليل المعلم العصري في اعبد السبلـ عبد اهلل اعبقندم(   2)
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بلحظ أف عملية التقومي ال تعٍت إعطاء درجة أك تقدير للتلميذ. كال تعٍت يكيف إطار ىذا التوضيح  
معايَت  ؾبرد كصف الوضع القائم. كإمبا هتدؼ الوصوؿ على إحكاـ .كاغبكم ال بد كأف يكوف يف ضوء

على مدل صبلحية اؼبنهج أك عدـ صبلحيتو. كمعٌت ىذا أف معينة. كأىداؼ الًتبية ىي معايَت اغبكم 
التقومي ال يقتصر على جانب كاحد من جوانب العملية الًتبوية مثل قياس ربصيل التبلميذ يف مادة أك 
مواد معينة، كإمبا يتسع ليشمل أىداؼ اؼبنهج ذاتو. كلذا قبد عملية التقومي هتتم بكل العوامل اليت تؤثر يف 

م كالتعلم. كطاؼبا أف التقومي يهتم بالتعرؼ على نواحي القوة كالضعف يف اؼبنهج فإننا نتوقع أف عملية التعلي
 (1)يكوف التقومي عملية مستمرة كجزء ال ينفصل عن اؼبنهج نفسو."

 BRUTON AND VISION A( يف دراستو حوؿ:Burton( )1955كقد أييد بيَت ثوت
SOCIALعملية حبث مستمر " بقُت حيث عرؼ التقومي بأنو:السا باحثُتاؼبنعى الذم كصل إليو ال

 HIldaTabaكتؤيد ىيلدا تابا(2)تستهدؼ دراسة تقدير كربسُت كل جوانب الربنامج الًتبوم يف بيئة معينة"
نفس االذباه كإف كانت  Curriculum Development Theory and Practiceبدراستها حوؿ: (1962)

 هناية األمر لًتتبط أساسا دبعيار فاعلية التعلم باعتبار أف اؼبنهج ىو ترل أف عملية تقومي اؼبنهج ستعود يف
فهي ترل أف الًتبية عبارة عن عملية هتدؼ إىل تغيَت سلوؾ »أساس خطة ؼبساعدة التبلميذ على التعلم. 

يرىا التبلميذ كبالتايل فإف تقومي اؼبنهج من كجهة نظرىا هبب أف يوجو كبو ربديد ماىية ىذه التغَتات كتقد
ىو:" عملية  كذىب رشيد إبراىيم صبحي طو على أف التقومي(3)يف ضوء قيم سبثلها أىداؼ الًتبية".

تشخيصية عبلجية هتدؼ إىل ربديد مدل التقدـ الذم أحرزه الطالب يف الوصوؿ لؤلىداؼ التعليمية 
  (4)التعلمية بغية مساعدتو على النمو، بلوغ ىذه األىداؼ يف ضوء عملية التقومي."

                                                 

ص ؛ المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربوية صبلح الدين علي ؾباكر كػ فتحي عبد اؼبقصود الديب،،(   1)
490،491،492. 

(2) Vision A social Process(New York:App leton Century Coofts inc Third Ed : p205 2William 

H Burton and leo,Bructimen Super ، 492ص ك انظر اؼبرجع السابق. 
   492ص : ؛ المنهج المدرسي ،أسسو وتطبيقاتو التربويةؿبمد صبلح الدين علي ؾباكر كػ فتحي عبد اؼبقصود الديب،،،، (  3)

 Hilda Taba Curriculum Development Theory and Practice (New York Harcourt Brace؛كانظر أيضا: 

and World in ed 1962,p:312. 
 .287ص صبحي طو رشيد إبراىيم ، (  4)
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أف التقومي ىو اؼبكوف الرابع كاألخَت من العملية التعليمية ػ التعلمية ب القوؿ يبكنكباختصار   
كيتناكؿ معرفة مدل تقدـ الطبلب من حيث ربقيق األىداؼ ،إذ هبب على اؼبعلم أف يعرؼ ما إذا كاف 

 التعلم . أم هبب أف يقف على التغَت الذم يطرأ على سلوكهم نتيجة الطبلب قد تعلموا أـ ال،
،بل يرتبط أيضا كعلى كبو  كقد أكد نشواٌب عبد اجمليد ،بأنو ال يعٍت أف :" التقومي مرتبط باألىداؼ فقط

كثيق باؼبكونُت اآلخرين لعملية التعلم كنبا مدخبلت الطبلب كزبطيط النشاط التعليمي كتنفيذه ألف 
و كتتلوه أم ىناؾ تقومي قبل التعليم كأثناء التقومي عملية مستمرة تبدأ قبل تنفيذ النشاط التعليمي كترافق

 (1)التعليم كتقومي بعد التعليم."

                                                 

 .26ص ، ،علم النفس التربويعبد اجمليد نشواٌب  (1)
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 في المرحلة الثانوية: وأساليبهامفهوم التربية اإلسالمية وأىدافها : خامسالمبحث ال
 ػ مفهـو الًتبية اإلسبلمية: 1
 :مهيدت

ىداية الناس كاسعاد البشرية  "إف أم نوع من أنواع الًتبية ال تبلغ ما تبلغو الًتبية اإلسبلمية يف 
كتوجيو اإلنسانية الوجهة الصاغبة كالسمو هبا إىل مرتبة الكماؿ اؼبناسبة لكرامة اإلنساف، فهي بالغة األثر 
يف تقومي األفراد كتنشئتهم تنشئة كريبة ،ألهنا تزكي القلوب كتطهر النفوس ،كتبقى الضمائر كتعصم من 

بالًتبية اإلسبلمية من فًتة  فو كهبذا اؽبدؼ السامي؛ اىتم اؼبسلم (1)النزكات النفسية كالشهوات اعبسدية"
عهد بٍت أمية إىل أف استمر خلفاء بٍت  كالسبلـ؛ ٍبعصور اإلسبلـ، كباألخص جيل النيب عليو الصبلة 

العباس، كمن جاء بعدىم يف تعزيز تعليم القرآف الكرمي كالسنة. .كلذا نشأت الًتبية اإلسبلمية يف رحاب 
 بقوؽبا حوؿ ماىية الًتبية اإلسبلمية(2000)فتحية ؿبمد بشَت الفزاين ،كعليو أشارت ين اإلسبلمي الد
"كقد استخدـ العلماء اؼبسلموف الذين كتبوا يف ؾباؿ الًتبية ؾبموعة ألفاظ دالة على الًتبية منها  >>:

 طريق التعلم يف ليم اؼبتعلمتع يف كتابو اؼبشهور" يالزر نوج"اليت استخدمها برىاف الدين  التعليم كلمة"
اليت استخدمها  "كالتأديب" ألدبا " كلمة "العلم كاؼبتعلم"...كمنها: يف رسالتو: حنيفة "كاإلماـ أبو

آخر ىو  كدبعٌت ،الًتبية...كما استخدموا لفظ األدب دبعٌت "رسالة يف علم األدب طاش زاده يف كتابو
ن من علماء اؼبسلمُت ،يف عصر اغبديث ياؼبتأخر  أقواؿ(1991عرض الفرحاف إسحاؽ)ك .(2)"العلم كاؼبعرفة

"ؾبموعة من الطرائق  أف الًتبية اإلسبلمية ىي:بحيث يرل عدة تعريفات حوؿ الًتبية اإلسبلمية؛  من
كالوسائل النقلية كالعقلية كاالجتماعية كالتجريبية اليت يستخدمها العلماء كاؼبربوف للتأديب كالتهذيب للفرد 

 (3)بشرية بقصد ربقيق ىدؼ تقول اهلل يف القلوب كاػبشية منو يف النفوس."كاجملتمع  كال
؛ إذ أهنا (؛إذ يرل بأف الًتبية اإلسبلمية ىي: "ليست ؾباؿ من األحواؿ جزئية الفرص1988)أبو العينُت

تعتمد على منهج متكامل شامل متوازف ، كمن ٍب فهي كلية يف أغراضها ،كتعتٍت باإلنساف ككل 

                                                 

 70ص /مكتبة األقبلو مصرية القاىرة. 2؛ ط فن تدريس التربية الدينيةظبك ؿبمد صاحل؛  ( 1)
 39ص : ،2ماىية التربية اإلسالمية، ط:؛فتحية ؿبمد الفزاين ( 2)
  30ص دار العرقاف القاىرة.  ، 3، مكتبة النهضة اؼبصرية ؛ ط:التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرةالفرحاف إسحاؽ؛  ( 3)
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الركح يف سبيل بناء ة تعلمو كهتتم بالدنيا كاآلخرة كبالعمل كالتطبيق، كهتتم باؼبادة ،كما هتتم بكباستمراري
 (1)"شخصية اؼبسلم

_ جانب  "( إىل ربديد مفهـو الًتبية اإلسبلمية من جانبُت:1997كقد توصل أبو صاحل)
تمد الفرد بصدقها نظرم: يتضمن ؾبموعة حقائق كمعلومات كمبادئ كمفاىيم كمثل كقيم ينبغي أف يع

 .كتكوين ما يسمى بالعقيدة اإلسبلمية
_جانب عملي :يتضمن ؾبموعة األعماؿ اليت يلـز الفرد القياـ هبا. كيرل أف كبل من اعبانبُت 
مًتابطاف أكؽبما ىو األساس كثانيهما ىو التطبيق. لذا فالًتبية اإلسبلمية عملية إنسانية تستهدؼ تنمية 

و، كيف مراحل حياتو كشئوهنا دبا يتمشى مع أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو اإلنساف يف جوانب شخصيت
 (2)كركحو."

"بإعداد اإلنساف اؼبسلم  (،بينوا بأف الًتبية اإلسبلمية تعٍت:1996كيف منشورات جامعة القدس)
غبياٌب الدنيا كاآلخرة اعدادا كامبل من الناحية الصحية كالعقلية كاالعتقادية كالركحية ،كاألخبلقية 
كاالجتماعية كاإلرادية كاإلبداعية يف صبيع مراحل مبوه ،يف ضوء اؼببادئ كالقيم اليت جاء هبا اإلسبلـ كيف 

 ( 3)ضوء أساليب كطرؽ الًتبية اليت بينها."

"تلك العملية اليت ترتبط عناصرىا يف  بأهنا: كبناء على ذلك أكضحت اؼبفهـو الشامل للًتبية اإلسبلمية،
د إىل اؼببادئ كالقيم اليت أتى هبا اإلسبلـ كاليت ترسم عددا من االجراءات كالطرائق إطار فكرم كاحد يستن

 (4)ؤدم تنفيذىا إىل أف يسلك الفرد سلوكا يتفق مع عقيدة اإلسبلـ".العملية ي
كعلى ضوء ما تقدـ من تعريفات متنوعة للًتبية اإلسبلمية، فالباحث يستنتج التصور التايل ؼبفهـو    

 سبلمية:الًتبية اإل

                                                 

 . 135ص . 3، ط:فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريمأبو العينُت ،علي خليل؛  ( 1)
 10ص ، لمرحلة الثانوية في مصرتقويم منهج التربية اإلسالمية في اأبو صاحل ،ؿبب الدين؛   ( 2)
 357ص ؛ط: منشورات جامعة القدس اؼبفتوحة _ عماف.  مدخل إلى الفقو اإلسالميجامعة القدس اؼبفتوحة؛ ( 3)
 42، ص :؛ حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجرفتحية ؿبمد الفزاين كآخركف ( 4)
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_ أهنا تربية شاملة متكاملة جبمع من اؼبفاىيم النظرية متمثلة يف اغبقائق كاؼبعارؼ كالقيم اإلسبلمية اليت 
تزكد الطبلب هبا كاألساس التطبيقي الذم يتمثل يف القياـ بالواجبات من العبادات كاؼبعامبلت 

 كالشعائر..
ئية ؛ألهنا ربافظ الفرد من الوقوع يف االكبرافات _ أهنا تربية ربافظ على الضركريات اػبمس ؛إذ ىي كقا

 السلوكية كتصونو من الوقوع يف اغبراـ كالفساد كربصنو بالقيم كاؼبثل العليا.
_ أهنا تربية عبلجية قادرة على حل اؼبشكبلت اليت تواجو الفرد كمعاعبة األخطاء كتعديل السلوؾ بصورة 

 صحيحة من خبلؿ التوبة كاإلنابة.
العقلي كاعبانب االنفعايل من صبيع جوانب حياة اإلنساف ،االىتماـ باعبانب اؼبعريف ك  توازنيةية _ أهنا ترب

 كالوجداين كاعبانب النفسي كاؼبهارم كاألدائي.
 يف اؼبرحلة الثانوية: ةػ أىداؼ الًتبية اإلسبلمي 2 

اىج التعليم العريب وضح غايات منيقبل التوصل إىل سرد أىدؼ الًتبية اإلسبلمية من األفضل أف     
الفرنسي يف اؼبرحلة الثانوية بصفة عامة اليت تتحدد يف سياسة العامة للتعليم حسب توجيهات الرظبية 
للدكلة. كقامت إدارة التعليم العريب ،بتقدمي دليل اؼبعلمُت يف اؼبناىج الرظبية بالنيجر كقد أشارت بأف :" 

عرفة أىدافها العامة كاػباصة إذا كانت الغايات ىي احملددة من أىم ما تًتكز حولو اؼبراحل التعليمية ىي م
نوعية اإلنساف الذم تسعى إىل تكوينو فبل بد ك عن فلسفة اجملتمع الًتبوية النفسية كىي اؼبعربة عن ثقافتو 

أف تتبلءـ كتنسجم صياغة مراميها كأىدافها للمراحل التعليمية يف النيجر مع قانوف الرظبي لسَت توجيو 
الًتبوم اؽبادؼ إىل ربقيق نوعية األىداؼ السلوكية كاإلجرائية، اليت يقع الًتكيز عليها لتحقيق  النظاـ

 التغَتات الفكرية كالوجدانية اؼبهارية اؼبراد إحداثها لدل اؼبتعلم.
ـ اؼبتعلق بتوجيو النظاـ الًتبوم يف النيجر إىل 1998يونيو1بتاريخ 98ػ 12كوبدد القانوف رقم

 ساسيتُت كنبا:ربقيق غايتُت أ
 ػ تأسيس نظاـ تربوم قادر على توفَت اؼبوارد البشرية البلزمة لتنمية الببلد اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا.1
 ػ تنمية القدرات اؼبعرفية النفس اغبركية كالوجدانية كربسُت التكوين كتكيف اؼبتعلم اجتماعيا كمهنيا.2
 عليم اإلعدادم كالثانوم على:أف تركز مناىج الت ب، هبافالغايتكلكي تتحقق   
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 تكوين شاب متأصل يف بيئتو كمتفتح على العامل اػبارجي._
تكوين مواطن صاحل متفتح على العامل اػبارجي كمتفاعل معو يف األخذ كالعطاء كإعداده ؼبمارسة _

 البحث العلمي كاؼبقارنة كالتحليل.
 أخرل منها:كيتفرع عن الغايتُت األساسيتُت للتعليم يف النيجر غايات 

تقوية ركح البحث العلمي كالتحليل كحب االستطبلع العلمي كاإلبداع يف الفكر ك الفهم تزكيد اؼبتعلم _
دبعارؼ جديدة كمفيدة حبيث يتمكن من تنمية ثقافتو ليكوف قادرا على التعلم الذاٌب مراعاة االستمرار 

تشجيع الثقافة العامة للمتعلم بتعليمو  اعبيد كالتدرج اؼبنطقي كبو السلوؾ العايل كاغبياة النشطة..،
 (1)األخبلؽ الًتبية اؼبدنية كالفن؛ ليكوف مواطنا كاعيا دبسئولياتو كؿبافظا على أصالتو تراثو الثقايف".

تلك ىي غايات العامة كاػباصة اليت يسعى التعليم إىل ربقيقا يف اؼبدارس الثانوية بدكلة النيجر كىي   
ؽبا طبيعتها  كطبيعة اؼبرحلة الثانوية  أف وبدد الباحث كمن ىنا يبكنلتعليم. اؼبوجهة لسياسة العامة ل

اػباصة من حيث سن الطبلب كخصائص مبوىم كىي تستدعي ألوانا من التوجيو كاإلعداد كتضم فركعا 
 الشهادة اإلعدادية للتعليم يف اؼبرحلة األكىل فرنسي عريب. كىذه اؼبرحلة تشارؾ يـبتلفة يلتحق هبا حامل

 غَتىا من اؼبراحل يف ربقيق األىداؼ العامة للًتبية كالتعليم باإلضافة إىل ما ربققو من أىدافها اػباصة.
، بدراسة حوؿ مناىج اؼبرحلة الثانوية يف ق(1421)كأجرت جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية

من بلبلة الفكر كالغركر.  اؼبعاىد العلمية كأكضحت خصائص اؼبرحلة الثانوية كخصوصا ما يعانيو طلبتها
الطالب  يبر يف ىذه اؼبرحلة بفًتة اؼبراىقة ىي فًتة شائكة يف بلبلة الفكر كاالضطراب »كلذا ذكرت بأف: 

كالطموح إىل اؼبعرفة كاالعتزاز بالنفس كالغركر الشخصي كتلك أمور ؽبا اعتبارىا يف علم النفس كؽبذا 
الطالب يف دراستو أنو انتقل من مرحلة التلقُت كاحملاكاة إىل كجبت مراعاهتا كذلك ال يتأتى إال إذا أحس 

مرحلة البحث كالتفكَت فيفسح لو اجملاؿ ػ من غَت إفراط ػ يف اؼبناقشة كاالستفسار مع معاعبة غركره يف 
 (2)لطف كإشباع طموحو برفق كهتذيب نفسيتو يف حكمة كتقوية شخصيتو بأدب كاعتداؿ."

                                                 

 .13ص  إدارة التعليم العريب، (1)
،اإلدارة العامة لتطوير اػبطط كاؼبناىج  مناىج المرحلة الثانوية في المعاىد العلميةعود اإلسبلمية جامعة اإلماـ ؿبمد بن س( 2)

 .17،18 ص ، 3،ط:
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ليس ؾبرد » ريب من حيث اؼبقصود من الًتبية اإلسبلمية بأنو: كما صرحت إدارة التعليم الع
حشو أذىاف التبلميذ دبعلومات كمعارؼ فحسب كإمبا السعي إىل إكساهبم مهارات كعادات قيم تنظم 
سلوكهم كتنمي قدراهتم. إذا كاف أنبية اؼبواد الدينية تقاس دبدل تأثَتىا يف نفسية التلميذ فإف الًتبية 

 ذلك الكماؿ حبيث يظهر تأثَت دكر كبَت يف تنشئة األفراد كالسمو هبم إىل أقصى درجاتاإلسبلمية ؽبا 
يف سلوكو كأمباط تعاملو مع اجملتمع حبيث أف ؿبتويات الوحدة كمقرراهتا تعاجل ـبتلف جوانب حياة 

نو كىباطب فيو التلميذ: الركحية كالعقلية الوجدانية كالسلوكية اعبسدية دبا يرسخ عقيدتو كيبصره بتعاليم دي
عقلو قبل قلبو كيهذب كجدانو كيقـو أخبلقو كسلوكو كهبعلو سليما يف فكره كجسمو كيكوف لديو الغَتة 

 (1)الطاؿبة على تعاليم دينو كشعائره."
ـ( بدراسة حوؿ أىداؼ الًتبية اإلسبلمية كمقاصدىا 2006كقاـ ؿبمد بن سامل بن علي جابر)

باؼبمارسة العملية الًتبوية يف اإلسبلـ لذا  :" اإلسبلمية كدكر ذلككبُت كجوب ربديد األىداؼ الًتبية 
الـز من هتديد أىدافها حيث تساعد على ربديد)مسارات التقدـ العلمي اغبضارم..(،ك تدكر أىداؼ 
الًتبية اإلسبلمية حوؿ أربعة مستويات كىي: األىداؼ اليت تدكر على مستول العبودية هلل ػ سبحانو 

داؼ اليت تدكر على مستول الفرد إلنشاء شخصية إسبلمية ذات مثل أعلى يتصل باهلل كتعاىل ػ كاألى
تعاىل األىداؼ اليت تدكر حوؿ بناء اجملتمع اإلسبلمي أك بناء األمة اؼبؤمنة ٍب األىداؼ اليت تدكر حوؿ 

 (2)ربقيق اؼبنافع الدينية كالدنيوية."
اشئة منذ نشأهتم بالًتبية اإلسبلمية الصاغبة كهتدؼ فركع الًتبية اإلسبلمية صبيعها إىل أخذ الن

يف مستقبلهم كما هتدؼ إىل تقوية العقيدة. ىي صبيعها مرتبطة  مهبم، كإسعادىلتقويبهم كالسمو 
 بالقرآف، فاغبديث مرتبط بالقرآف الكرمي كالعبادة كذلك مرتبطة بو. بل ىو اؼبصدر األكؿ يف كل ذلك.

اسة أنشطة تطبيقية يف صياغة اؼبواد التعليمية ؼبادٌب اللغة العربية كالًتبية كقامت الدكتورة: إيباف اللحاـ ،بدر 
درس يف ال،سواء أكاف  محياهتك  :" أنو من اؼبهم ربط الًتبية اإلسبلمية بواقع الطلبة، كذكرتاإلسبلمية 

قاليد القرآف أـ يف اغبديث...مع مقارنة ما يستنبط من توجيهات ترتبط بألواف السلوؾ كالعادات كالت
                                                 

 .120ص  إدارة التعليم العريب الفرنسي، ( 1)
 1ص ، أىداف التربية اإلسالمية ومقاصدىاؿبمد بن سامل بن علي جابر ( 2)
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فأىداؼ الًتبية اإلسبلمية بالنسبة للمرحلة الثانوية قد تقسم إىل قسمُت رئيسُت: ؛( 1)"السائدة يف اجملتمع.
أىداؼ عامة للًتبية اإلسبلمية ،أىداؼ اػباصة للًتبية اإلسبلمية اليت زبص كل ؿبتول الدراسي على 

 كجو اػبصوص كاألىداؼ  اػباصة بتدريس مادة القرآف الكرمي.
الًتبية اإلسبلمية هتدؼ إىل ربقيق األىداؼ العامة ،يف اؼبرحلة الثانوية حسب كاضعو اؼبناىج  كإف

 على النحو اآلٌب:
 كالعلن."تعميق إيباف التلميذ بربو دبا يدفعو إىل طاعتو كمراقبتو يف السر 

حبقوقهما اعتزاز التلميذ بأسرتو كأمتو الكبَتة كحرصو على توثيق الركابط معهما عن طريق كعيو  
كأدائها عن رغبة كإيباف تزكيد اؼبتعلم بالفضائل اليت ذبعلو قادرا على ضبط نفسو كتوجيو انفعاالتو كحسو 

 على كجهة سليمة.
إعداد اؼبتعلم إعدادا صحيحا جملتمعو حبيث تغرس الًتبية اإلسبلمية فيو اآلداب اإلسبلمية كاالجتماعية ـ 

 عاملة حسنة.اليت تساعده على أف يتعامل مع غَته م
 االكبراؼ مع التيارات اؽبدامة اليت تنايف العقيدة.ك ػ صيانة التلميذ ربصينو من الزيغ 

 (2)."ػ تنمية مشاعر اذباىات التلميذ اإلهبابية كبو الثقافة اإلسبلمية
 : ػ أساليب الًتبية اإلسبلمية 3

إلخراج  كاألساليب اليت تنتهجها توصلت الًتبية اإلسبلمية عرب تفاعلها اغبي ،يف عدد من الوسائل     
الناس من  ظلمات اعبهل إىل نور اإلسبلـ كصفائو. كفيما يلي يعرض الباحث أىم ىذه األساليب ؛كما 

الًتبية بالقدكة ككاف سلوكو صلى ػ اهلل ػ عليو  ( كىي:"2000أشار عليها ؿبركس أضبد إبراىيم الغباف)
فيو من أسس تربوية إسبلمية  ليمو كآدابو كتشريعاتو ،كؼباكسلم ترصبة عملية بشرية غبقائق القرآف كتعا

كأال يثَتكا التنافس  كما يوجو اإلسبلـ اآلباء كاألمهات كاؼبربُت أم يكونوا قدكة، كأساليب تربوية قرآنية؛

                                                 

أنشطة تطبيقية في صياغة المواد التعليمية لمادتي اللغة العربية والتربية  المية بالنيجرحوليات الجامعة اإلسإيباف اللحاـ ،( 1)
 .345،346ص  ،اإلسالمية

 .121ص  إدارة التعليم العريب الفرنسي،(2)
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 (1)"ؼبا يًتتب على ذلك من آثار سيئة على تربيتهم. بُت ما يدعونو كيأمركف الصغار بو كبُت سلوكهم،
ضا أسلوب الًتغيب كالًتىيب ،الذم يعد من الطرؽ اؼبؤثرة يف تغيَت سلوؾ ما، أك ظاىرة معقدة كىناؾ أي

 كلذا فضل اػبرباء استعماؿ األسلوبُت كما بينو ؿبركس أضبد إبراىيم الغباف: من الظواىر لدل اؼبراىق.
طبائع الناس  كعموما ينبغي أف نشَت إىل أف األسلوبُت ،كإف كانا الزمُت يف االستخداـ لتفاكت"

فإهنما ال يتساكياف يف قيمة األثر الذم وبدثو كل  كالقواعد اإلسبلمية، لؤلصوؿكاختبلفهم يف االمتثاؿ 
هبايب كأثره باؽ كىذا األنو  منهما يف تربية النشء ،فأسلوب الًتغيب أفضل من أسلوب الوعيد كالًتىيب،

كىناؾ أسلوب آخر الذم   الًتبية اإلسبلمية.إىل أف نعوؿ على أسلوب الًتغيب بصورة أكثر يف اما يدعون
كيعد ىذا األسلوب من أىم  يتناسب مع اؼبراىقُت ،طبلب اؼبرحلة الثانوية كىو أسلوب احملاكرة كاؼبناقشة.

 عن طريق العقل كاؼبنطق يعد أحد أركاف السلوؾ. كاالقتناعفاغبوار أحد أركاف الفهم  األساليب الًتبوية،
اليت يبكن استخدامها يف الًتبية اإلسبلمية لتنمية  باألمثلة اليت توضح أشكاؿ اغبور مليءكالقرآف الكرمي 

 (2)العقل ،كترسيخ العقيدة."
فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية؛ إال باإلؼباـ التاـ  وميكعلى ضوء ما سبق يرل الباحث أنو ال يبكن تق      

ىت كانوا أكثر دراية بتلك األساليب ،كاف تعليمهم من أساليبها الًتبوية، كتدريب اؼبعلمُت على ذلك ؛فم
أكثر تأثرا كفاعلية كربقيق األىداؼ اؼبرجوة، كخصوصا االعتناء بشخصياهتم أف يكونوا قدكة لطبلهبم، 
كاللجوء كذلك يف استخداـ أسوب التشجيع اؼبعنوم كاغبسي، كاغبوار كالنقاش باليت ىي أحسن مع 

 علم ىنا موجو كمرشد للوصوؿ إىل األىداؼ كاغبقائق.تقدير رأم اآلخر، كيكوف دكر اؼب

                                                 

 82ص : دار اػبرهبي للنشر كالتوزيع الرياض.  2ط: ؛أصول التربية اإلسالميةؿبركس أضبد إبراىيم الغباف كآخركف؛  (1)
 .85ص  أصول التربية اإلسالميةؿبركس أضبد إبراىيم الغباف كآخركف؛  ( 2)
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المبحث السادس: عناصر منهج التربية اإلسالمية ومكوناتها في الثاني الثانوي ثم الزمن المخصص 
 لها:

 خاصة لتدريسو:\ػ القرآف الكرمي كاألىداؼ اؿ 1ػ 
 يهدؼ تدريس مادة القرآف الكرمي كتفسَت معانيو إىل ربقيق ما يلي:      

                            التجويد.نو مع اإلؼباـ بأحكاـ تدريب التبلميذ على قراءة القرآف قراءة صحيحة كحفظ ما تيسر مػ   
     ػ                                     اغبكيم.إفهاـ التلميذ كتاب اهلل تفسَت آياتو كالتأثر دبا فيو من الذكر  ػ

 ػ .ؼبفاىيم كاآلداب اليت تقـو سلوكوتزكيد القارئ باألحكاـ كا
 (1)رمي"عجاز الببلغي كالعلمي للقرآف الكإظهار أكجو اإلػ  
 :طرؽ تدريس مادة القرآف الكرمي حسب كاضعو اؼبناىجأ ػ  

 ػ تبلكة القرآف الكرمي: يسَت درس القرآف الكرمي على النحو اآلٌب:
ة نزكؽبا أك اؽبدؼ منها كذلك إلثارة اىتماـ التبلميذ ػ يبهد اؼبعلم لآليات أك السورة ببياف يتناكؿ مناسب

 كتشويقهم إىل ظباع الدرس.
ػ كيشمل العرض على اآلٌب: يقـو اؼبعلم بتقسيم اآليات أك السورة إىل أفكار أك عناصر أك كحدات 

 .منها متكاملة اؼبعٌت لأساسية، ك
شوع كاالطمئناف كإخراج األصوات من السورة قراءة مبوذجية يراعي اػب ػ يقرأ اؼبعلم ىذه اآليات أكال

 .ـبارجها
ػ يطلب األستاذ التبلميذ بقراءة اآليات قراءة صامتة كيأمرىم بعد ذلك بالقراءة اعبهرية الفردية اؼبتأنية 

 .يلتزموف فيها بقواعد التجويد كسبثل اؼبعٌت
على فهم معانيها فهم  ػ يشرح اؼبعلم اؼبفردات الصعبة كالًتاكيب الصعبة كخاصة األلفاظ اليت يتوقف

 (2).مضموف اآليات أك السور
 ػ يناقش اؼبعلم التبلميذ مناقشة ترمي إىل:

                                                 

 .123ص ،؛ أصول التربية اإلسالمية (ؿبركس أضبد إبراىيم الغباف كآخركف 1)
 .125،126،127ص  التعليم العريب الفرنسي يف النيجر،  إدارة  ( 2)
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 ػ إثارة الشوؽ كالرغبة يف معرفة ما تضمنتو اآليات أك السورة.   
إبراز اؼبعلومات كاغبقائق اليت تضمنتها اآليات أك السورة إبراز اؼبيوؿ كاالذباىات كالقيم اليت ربي ؽبا ػ   
مرة الثانية يقرأ التبلميذ اآليات أك السورة قراءة جهرية بالتعاقب على أف يتيح اؼبعلم إىل إتقاف التبلكة كلل

 توفر مهارهتا.
ػ أف ينظر إىل مستول التبلميذ،  :كعلى اؼبعلم أف يراعي يف تصحيح تبلكة تبلميذه ما يأٌب 

، كيقتصر على أقل قدر من التبلكة فيسمح للتلميذ الذم يقرأ قراءة صحيحة باالسًتساؿ يف القراءة
 بالنسبة للتبلميذ الضعاؼ.

أف يعاجل اؼبعلم اآليات اليت حدث فيها اػبطأ بتصحيحو ؽبا كبإشراؾ عدد من التبلميذ الذين ػ    
 ...يستطيعوف قراءهتا قراءة صحيحة أك بكتابتها على السبورة.
حسن التبلكة  ك درجة اغبفظ، هد اؼبعلم يف دفًت التقومي: كيتم تقومي التبلميذ منذ بداية اغبصة حيث يرص

عليها اآليات أك السورة  باؼبعٌت اإلصبايل كبعض اؼبفردات كاالذباىات اػبلفية اليت زبص كمعرفة التبلميذ
ربط ذلك حبياهتم اليومية كما يوجو اؼبعلم إىل التبلميذ بعض األسئلة اليت تنبو أذىاهنم إىل االذباىات 

 .اآليات أك السورةاؼبرغوبة فيها من 
 :طرؽ تدريس ؼبادة التفسَت ب ػ

 :يسَت تدريس التفسَت على النحو التايل
 .ػ التمهيد: كيقـو بو اؼبعلم بذكر أسباب النزكؿ أك بأسئلة هتيئ أذىاف التبلميذ ؼبوضوع اآليات

م ػ العرض: كيشمل على: عرض اآليات بتحديدىا يف الكتاب أك عرضها على السبورة قراءة اؼبعل
لآليات قراءة صامتة قراءة التبلميذ  النموذجية كيراعي فيها االلتزاـ بقواعد التجويد قراءة التبلميذ

اعبهرية حبيث يراعي فيها جودة النطق كحسن األداء كسبثيل اؼبعٌت كحسن الوصل كالوقف كوبرص 
 اؼبعلم على تصحيح األخطاء بأسلوب مناسب. 

ها اؼبعلم يف اؼبعاين الواضحة القريبة كهبذه األسئلة يبكن أف بأسئلة يوجهاؼبناقشة البسيطة كتكوف 
 ....وبثهم على التفكَت يف شرحها حىت ال يعتادكا الكسل ترؾ األمور كلها بُت أيدم اؼبدرس

 .ػ ربط معاين اآليات بواقع اغبياة كما فيها من مشكبلت
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 ...ػ استنباطا عن طريق ما ترشد إليو اآليات كتسجيلو على السبورة
 (1).لدرسلتبلميذ كالتقومي يكوف بأسئلة تتناكؿ معاين اآليات ػويدرؾ هبا اؼبعلم مدل فهم 

  :مادة البحوث كالثقافة اإلسبلمية للمرحلة الثانويةػ  2ػ  
 باؼبادة:األىداؼ اػباصة  أ(

 يهدؼ تدريس مادة البحوث يف الثقافة اإلسبلمية إىل:
 كالسنة.اف ثابت يستمد تعاليمو من الكتاب تسليح التلميذ بعقيدة راسخة كإيبػ       
ربصُت التلميذ بوعي ديٍت ليساير العصر يتحرر من ظبـو التقاليد كاػبرافات كالشعوذة اؼبسيئة ػ      

 .ؼببادئ اإلسبلـ
 .إعداد التلميذ ؼبقاكمة التيارات اإلغبادية اؼبناىضة لئلسبلـ  ػ    
 راسخا.إقناعا عقليا كجدانيا  هبا الصحيحة كاإلقناعتعريف التلميذ بالعقيدة اإلسبلمية ػ     
ؼبصاحل العباد يف  اكمكاف، كتضمنهلكل زماف  تقوية إيباف التبلميذ بصبلحية الشريعة اإلسبلميةػ     

 (2)اؼبعاش اؼبعاد
 :طرؽ تدريس مادة البحوث يف الثقافة اإلسبلمية للمرحلة الثانويةب(:

طائفة من اؼبعارؼ الدينية اليت تساعد التلميذ على تثبيت العقيدة "كاؼبقصود هبذه البحوث ىي :       
كعلى مقاكمة التيارات اإلغبادية كمغريات اػبركج عن القيم الركحية كتعينو على اؼبزيد من فهم أسس 

 .صبلت كعبلقات على العامل اإلسبلمي كما بُت أبنائو من اجملتمع كالعبلقات بُت الناس كالتعرؼ
أف يراعي يف تدريسو ؼبادة البحوث يف الثقافة اإلسبلمية اؼببادئ األساسية اآلتية كىي:  كعلى اؼبدرس  

ستطبلع امراعاة حب  .مراعاة ترصبة اؼبعارؼ الدينية إىل سلوؾ عملي يظهر أثره يف حياة مستقيمة رشيدة
قع عملي ارصبتها إىل ك التبلميذ يف ىذه اؼبرحلة لذا على اؼبدرس أال يكتفي باؼبعارؼ النظرية الدينية دكف ت

 .ملموس 

                                                 

 .127،128ص التعليم العريب الفرنسي يف النيجر ،  إدارة  ( 1)
 .129ص التعليم العريب الفرنسي يف النيجر ،  إدارة ( 2)
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إثارة  الوجداف مع توجيو التلميذ إىل اػبلق القومي السلوؾ ك تكوين العاطفة الدينية بإقناع العقل ػ  
 . اؼبستقيم

التحليل الدقيق حىت  ك ربصُت التبلميذ كتقوية الوعي الديٍت يف نفوسهم كإىل مزيد من الفهم اؼبستنَتػ 
،كيريب الضمَت اغبي فيبسط سلطانو عليهم فيما يعتقدكف كفيما يأتوف أك يتكوف فيهم الوازع الديٍت 

 (1)يدعوف

في توزيع الساعات األسبوعية لمواد التربية اإلسالمية، للصف الثاني الثانوي ـ  2جدول رقم 
 فرنسي عربي )أدبي وعلمي(:

الثانوم على النحو  يتم توزيع الساعات األسبوعية ؼبواد كحدة الًتبية اإلسبلمية يف الصف الثاين
 :اآلٌب

 Cالصف الثاين: )العلمي(. Aالصف الثاين: )األديب(. الوحدة التعليمية     اؼبستول
 كحدة الًتبية اإلسبلمية:

 
 

 القرآف الكرمي:
 

 حبوث يف الثقافة اإلسبلمية:

 اؼبعامل ساعتاف
2 2 

 ساعة كاحدة
بالتناكب مع 
 القرآف الكرمي.

 
1 

 

 اؼبعامل ساعة
1 1 

ساعة كاحدة 
بالتناكب مع 
 القرآف الكرمي.

1 

 

الًتبية اإلسبلمية    كحدة:(اعبدكؿ العاـ ؼبواد الًتبية اإلسبلمية يف صف الثاين الثانوم)قسم األديب كالعلمي
 كللتفسَتيف الصف الثاين)قسم األديب(فتشمل حصتاف يف األسبوع حصة كاحدة ؼبادة القرآف الكرمي 

 .يف الثقافة اإلسبلمية بالتناكب مع فركعها حصة كاحدة ؼبادة البحوث

                                                 

 129ص  ؛إدارة التعليم العربي الفرنسي  ( 1)
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حبوث يف الثقافة اإلسبلمية يف الصف الثاين أديب: ساعة كاحدة كيف الصف الثاين علمي: ساعة كاحدة 
 (1).بالتناكب مع مادة القرآف الكرمي

 ؿبتول مادة القرآف الكرمي كتفسَته يف الصف الثاين الثانوم:) قسم األديب(.     ػ 1ػ 
 :يف السنة الدراسية سورٌب طالباليدرس 
 .كاجملادلة حفظا كتفسَتا اغبشر

 .ػ يف الصف الثاين: قسم العلمي
 ::سورة كاحدة يف السنة كىي
 .سورة اغبشر حفظا تفسَتا

 :ؿبتول مادة البحوث يف الثقافة اإلسبلمية يف الصف الثاين الثانومػ  2ػ   
 (2)الصف الثاين)القسم األديب(.ػ أكال:     

 نصوص قرآنية تتضمن:    ػ ػ أ
 .بعض آيات األحكاـ الشرعية *       .العدؿ كاإلحساف *       

 :حبوث يف اغبديث: تتضمن ما يأٌبػ ب ػ   
 .السبع اؼبوبقات *         

 .الفرار من اجملذـك *          
 :علـو القرآف: كوبتوم على اؼبباحث اآلتيةػ ج ػ  

 .إعجاز القرآف*      
 .صبع القرآف كتدكينو *      

 إسبلمية. شخصياتػ ػ د 
 كعقبة بن نافع رضي اهلل عنو كعمر اؼبختار رضبو اهلل تعاىل. (أبو ذر الغفارم)رضي اهلل عنو *
 .كأخَتا حبوث عامة تتمثل يف: ػاؼبشاكل األسرية. ػ مبادئ يف علم اؼبَتاث*  

                                                 

  .122ص  إدارة التعليم العربي الفرنسي؛  ( 1) 
 .122ص  إدارة التعليم العربي الفرنسي؛  (2)
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 الصف الثاين )قسم العلمي(يف   ػ ثانيا:
 غبديث.حبوث يف ا أ ػ  

 :كتتضمن ما يأٌب
 :األحاديث اؼبتناكلة يف

 .السبع اؼبوبقات * 
 .الفرار من اجملزـك*   

 كتتمثل يف دراسة الشخصيات اآلتية::ب ( شخصيات إسبلمية 
 .أبو ذر الغفارم رضي اهلل عنو*        
 .عقبة بن نافع رضي اهلل عنو *       

 .عمر اؼبختار رضبو اهلل تعاىل *        
 :يفاؼبتناكلة :( حبوث عامةج 
 (1)اؼبشاكل األسرية كمبادئ يف علم اؼبَتاث.*  

                                                 

 .131،132ص ؛ إدارة التعليم العربي الفرنسي  (1)
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 المبحث السابع: األسس التربوية اإلسالمية لمواجهة مشكالت المجتمع:

سس أ كلذلك بنيت كفق  ألهنا مستمدة من الوحي اإلؽبي؛ ؛ظباكية تربيةفالًتبية اإلسبلمية ىي       
 : القرآف الكرمي كالسنة الصحيحةلشريعة اإلسبلمية كمن الدستورين العتيقُت نابعة من ا ،الصحيحةالًتبوية 

التقول؛ ك : الصرب كاجملاىدة كالتطهر أك تزكية النفس كتكرمي النفس كاالطمئناف كاؽبدل ها.كمن أىم أسس
( األسس الًتبوية اإلسبلمية ؼبواجهة مشكبلت اجملتمع يف 2000كعليو حدد ؿبمد شحات اػبطيب)

"يعد الصرب من اؼبسائل اليت ربتاج إىل كقفة تأملية متأنية يف اغبياة ،فليس كل ما يريده اإلنساف  اآلٌب:
ف تربر لو الوسائل غَت مشركعة أيبكنو اغبصوؿ عليو يف الوقت الذم يريده ،كحاجات اإلنساف ال يبكن  

ََ   { قاؿ تعاىل: "يف استعجاؿ ربصيلها ، ِي َع ٱَّلَّ ٌَ َصَم  ِب  َجف  ًُٓ ةِٱى َغَدوَٰ َوٱص  ُغَٔن َربَّ ةِ َوٱى َػِشِّ يُرِيُدوَن يَد 

ۥ ُّ َٓ ((28) َّۖۚ  وَج 
يقتضي الصرب التسليم الكلي هلل، ذلك أف اهلل سبحانو كتعاىل يقوؿ يف كتابو العزيز: }( 1)

} َِ ٌّ ً  إِلَّ ِِف نَِتَٰب   ُُفِصُل
َ
ۡرِض َوَل ِِفٓ أ

َ ِصيتَث  ِِف ٱۡل  ٌُّ َصاَب ٌَِ 
َ
آ أ ِ يَِصيٞ  َقت وِ  ٌَ َٰلَِم لََعَ ٱَّللَّ ٓ  إِنَّ َذ ا َْ

َ
َأ ن جَّب 

َ
 22) أ

الوقائية كجوانبو العبلجية .فهو يقي النفس من عديد من اؼبزالق اليت يصعب  وكللصرب جوانب }( (2) ((
 (3)عبلجها فإف كقعت فالصرب عليها كالتأين يف عبلجها أفضل كسيلة ؼبواجهتها.."

فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية  وميالًتبوية اإلسبلمية يف تق كيرل الباحث ضركرة مراعات أسس
للصف الثاين، من حيث مراعات بعض احملتويات اليت تعويد الطبلب على الصرب، كالتعامل مع 
اؼبشكبلت بالصرب كاغبيطة كعدـ الضجر كاؼبلل، كاالعتماد على النفس كمعرفة قيمتها؛ ألف اهلل أكرمها 

(:"كمن دالئل تكرمي النفس البشرية كربقيق العدالة أف اهلل 2000اػبطيب)كعليو يقوؿ ؿبمد شحات 
، كأنو جل شأنو ساكل بُت النفوس، فبل فرؽ لنفس سبحانو كتعاىل خلق الناس صبيعا من نفس كاحدة

َِ جَّ  {)على نفس إال بتقواىا. قاؿ تعاىل:  ٌّ ِي َخيََلُلً  ًُ ٱَّلَّ ٔاْ َربَُّل ا ٱنلَّاُس ٱتَُّل َٓ حُّ
َ
ا َوَِٰخَدة   ف س  َيَٰٓأ َٓ  ِ  وََخيََق ٌِ

                                                 

  28:اآليةالكهف سورة (1)
 22:اآليةاغبديدورة س( 2)
 222ص ، أصول التربية اإلسالميةؿبمد شحات اػبطيب؛    (3)
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ا رِجَ  ٍَ ُٓ  ِ ا َوبَدَّ ٌِ َٓ ْ ٱ اٗٓء  ا َونِصَ رِيٗ  نَ ٗل اَزو َج ٔا ُل ً  رَقِيتٗ وَٱتَّ َ ََكَن َغيَي ُل ر َخاَم  إِنَّ ٱَّللَّ
َ ِي تََصآَءلَُٔن ةِِّۦ َوٱۡل  َ ٱَّلَّ  ((1) اَّللَّ

قاطعا ألوانا كثَتة من السلوؾ اؼبشُت مثل  كمن عظيم تكرمي اهلل تعاىل للناس أف حـر عليهم ربريبا}(1)"

ٔ مٞ  {الغيبة كالنميمة كالتجسس كاؽبمز كاللمز كالتنابز باأللقاب ،قاؿ تعاىل  َخر  كَ ْ َل يَص  ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
َيَٰٓأ

 
َ
َِ نَِّصآٍء َغََسَٰٓ أ ٌّ  ٞ ً  َوَل نَِصآء ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ ْ َخي  ٔا ن يَُلُُٔ

َ
ٍم َغََسَٰٓ أ  ٔ َِ كَ ً  َوَل ٌّ ُُفَصُل

َ
ْ أ ٍُِزٓوا َّۖ َوَل حَي  ََّ ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ ََّ َخي  ن يَُل

 ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظَّ ُْ ْوَلَٰٓئَِم 
ُ
ً  َحخُب  فَأ َ ىَّ ٌَ ِۚ َو َِ يَمَٰ ِ

َد ٱۡل  ًُ ٱى ُفُصُٔق َبػ  ى َقَِٰبِۖ ةِئ َس ٱِِلش 
َ َِاةَُزواْ ةِٱۡل  ٔاْ  (11)َٔن َت ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
َيَٰٓأ

ْ َنرِيٗ  ٔا خَنِتُ نٱج 
َ
ً  أ َخُدُك

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ًظا  أ خَب بَّػ ُظُلً َبػ  ْ َوَل َحغ  ٔا ُص ًَّٞۖ َو َل ََتَصَّ ِ إِذ  َّ ِ إِنَّ َبػ َض ٱىظَّ َّ ََ ٱىظَّ ِ ٌّ ُكَو  ا 

 
يَأ

 ًٞ َّٔاٞب رَِّخي َ حَ َ  إِنَّ ٱَّللَّ ْ ٱَّللَّ ٔا ُل ٔهُ  وَٱتَّ ٍُ خُ  ْ ي ٗخا فََهرِ ٌَ ِخيِّ 
َ
ًَ أ ت النفسية منبعها  ككثَتا  من اؼبشكبل } (2).(11)ََل 

اإلنساف ،فقيمة اإلنساف ككرامتو أكرب من أف يساء إليها ، حىت كإف كانت صور اإلساءة  اعبهل بقيمة 
ألف اهلل أكد مفهـو كرامة اإلنساف يف كتابو (3)قسرية .فبل ينبغي أف يشعر اإلنساف بأنو عدمي الكرامة ،

َِا   { :العزيز فقاؿ عز من قائل  ٌ ّيَِبَِٰج ةَِِنٓ َوىََلد  َنرَّ ََ ٱىطَّ ِ ٌّ  ً ُٓ رِ َوَرزَك َنَٰ َد 
ِ َوٱۡل  َبّ

ً  ِِف ٱى  ُٓ ً   َءاَدَم وَََحَي َنَٰ ُٓ ي َنَٰ َوفَظَّ

َٰ َنرِي  
ظِ  لََعَ َِا َتف  َ  َخيَل  ٍَّ ٍَُٔن   {كقاؿ تعاىل:؛ " }( 4)(( 70) يٗل ّمِ يَ ِِم َحػ   ٔ َٰيَي َج كَ ا َغَفَر ِِل َرّّبِ ( 12)كَاَل َي ٍَ ِ ة

َرٌَِي وََجَػيَ  ٍُه  ََ ٱل  َُ َوَلٗ  {  }("5)"  ((12)ِِن ٌِ َمَٰ ََذ ٱلرَّخ  ٔاْ ٱَّتَّ ُ ۥ  َوكَال ُّ َ َرُمٔنَ  ةَو  ِغتَادٞ اۗ ُشت َحَِٰ ه  ٌُّ (26) ) .(6) ){  

قيمة ك  كىنا هبب أف يراعي اؼبنهج بعض احملتويات اليت ربث على احًتاـ الذات لدل الطبلب،
ذباه شخصية الطالب كأسرتو كؾبتمعو، كال يتحقق ذلك إال كأف يدرؾ احًتاـ اآلخرين كالشعور باؼبسئولية 

الطالب أف النفس البشرية كاحدة، فبل يًتفع على اآلخرين كحىت على زمبلئو فضبل عن اؼبعلمُت 
بأف من أساسيات الًتبية اإلسبلمية  (2000)كعليو يذكر الشحات كاإلداريُت كاألسرة كاجملتمع ككلو؛
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ذلك أف النفس البشرية على صورهتا  "تبتعد عن الضبلؿ كالزيغ كالفساد كاؽبول.>> للنفس  البشرية أف:
باألشياء كاألشخاص كاألفكار ، هبعلها عرضة للضبلؿ ،كأشد  اتصاؽباالفطرية مهدية إىل اغبق، لكن 

 ذلك الذم يتحقق من كرائو االعًتاض على خلق اهلل كـبلوقاتو ،فضبل عن أنواع الضبلؿ ضررا للنفس ىو
يِِو  { مدعاة للعقوبة يف الدنيا كاآلخرة .قاؿ تعاىل : ،كىواالعًتاض على كجوده سبحانو كتعاىل  َ يُظ  ٌَ

ُٓٔنَ  ٍَ ً  َحػ  ِِٓ َيَِٰ ً  ِِف ُطغ  ُْ ۥ  َويََذُر ادَِي ََلُ َْ ُ فََل  كؾبرد اقباؿ النفس على اغبق كالنور كاؽبدل    }(1)( (186) ٱَّللَّ
ها كأزماهتا كمشكبلهتا .فاهلل سبحانو كتعاىل جعل اؽبداية طريقا كفيل بأف هبعلها تتغلب على مصاعب

يَُمَِٰج إَِِل  { غبياة صحيحة دائمة .قاؿ تعاىل : ََ ٱىظُّ ِ ٌّ  ً ُٓ رُِج ًِ َويُخ  َٰ َل ۥ ُشتَُو ٱلصَّ ُّ َ َُٰ َن َِ ٱتَّتََع رِط  ٌَ  ُ ِدي ةِِّ ٱَّللَّ  ٓ َح

ً  إَِِلَٰ ِصَرَٰط   ِديِٓ  ٓ رِ بِإِذ ُِِّۦ َويَ خَ  ٱنلُّٔ ص  كاإليباف باهلل شرط للهداية اليت تفتح للنفس البشرية   }(2).( 16) لِيم  ٌُّ
آفاقا كاسعة للخَت كالسعادة كالسعي يف مصاحل الناس كحاجاهتم . كما أف اإلنساف بضبللو إمبا يظلم 
نفسو ،كقد هنى اهلل سبحانو كتعاىل عن ظلم النفس ،كأمر الظاؼبُت ألنفسهم باالستغفار كالتوبة . قاؿ 

ٍَو   {عاىلت َ َحػ  ٌَ َ َ َو َ ََيِِد ٱَّللَّ فِرِ ٱَّللَّ خَغ  ًَّ يَص  ۥ ُث ُّ َص ً  َجف  يِ و  َحظ 
َ
ًٔٓءا أ ٍٗ ا ُفٔرٗ غُش  .(4)  }(3(110) ارَِّخي

فاعلية  اؼبنهج  وميفإف تقكل ذلك فبا سيدفع الطالب أف يسلك طريق اغبق كطريق التوحيد، كلذا         
حىت يتناسب ذلك مع النمو العقلي كاؼبعريف  العقدية يف اؼبنهج، الدراسي ،يتطلب االعتناء باعبوانب

كال وبقق اؼبنهج دكره إال بالعقيدة الصحيحة اليت توجو الطبلب، إىل اإليباف كالتصديق  كالنفسي للطبلب؛
كالوساكس  باهلل كبالتايل، التسليم بالقدر خَته كشره، كما يعينهم ذلك يف مقاكمة التيارات االغبادية

(:"التقول صنو اإليباف 2000ؿبمد شحات اػبطيب) بلت القلق كاالكتئاب؛ كعليو يقوؿكمشك
كاػبوؼ من اهلل كحده دكف سواه ،كتقول اهلل سبحانو كتعاىل حصانو منيعة ضد كل األسباب اليت تعًتض 

ها. أمن النفس اإلنسانية كطمأنينتها كصحتها كمن ىذا فإف التقول مفتاح معاعبة اؼبشكبلت النفسية كل
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ذلك أف اؼبعاعبات اغبسية قد ال ذبدم نفعا للمشكبلت النفسية ما دامت النفس بعيدة عن 
كالقلق النفسي أمر طبيعي عند اإلنساف، إال أنو يصبح مشكلة نفسية لديو عندما تكوف توقعاتو التقول...

حالة أشد من  كعندما يعًتيو اػبوؼ كالتوتر بشكل ملحوظ. أما االكتئاب فهو النهايات،غَت مضمونة 
حالة القلق ، كوبدث عادة نتيجة لضغوط أك مواقف شديدة الوقع على الفرد ،كيصعب عليو التخلص 

 كاالعتماد بعدـ اإليباف باهلل، كىنا تتصدل الًتبية اإلسبلمية ؼبواجهة مشكلة القلق، من ىذا الشعور..
،كهتتم الًتبية اإلسبلمية بالتوجيو سبحانو كتعاىل يف كافة األفعاؿ ،كالتقول كاػبشية هلل كحده  عليو

كسيلة للقضاء على الصراعات النفسية. كالًتبية اإلسبلمية توقظ صبيع عواطف  للًتبية كالتعليم االعتقادم
كبذلك هبد لذة  كتوجيهها إىل اػبَت كاغبب كاالطمئناف كاألمل كالرجاء .كانفعاالهتا، النفس البشرية 

اهلل سبحانو كتعاىل يربط تسابق اإلنساف كبو اػبَت دبصَته. كقاؿ تعاىل: نفسية تبعد عنو التوتر كالقلق. ك 
}  

ٌث  ىُِكّ َٓ َٰ ُكِّ وِج  َ لََعَ ُ ََجِيًػا  إِنَّ ٱَّللَّ ًُ ٱَّللَّ ِت ةُِل
 
ْ يَأ ٔا ا حَُلُُٔ ٌَ  ََ ح 

َ
َِٰتِۚ أ َي َر ْ ٱۡل  ٔا تَتُِل َّۖ فَٱش  ا َٓ ّّلِ َٔ َٔ ُم ء  ُْ  كَِديرٞ   َي 

(148))
(1){  

جات الطبلب النفسية كاالنفعالية اهبب أف يستجيب اؼبنهج الدراسي ،غب كعلى ضوء ما سبق
كاؼبعرفية؛ ك وباكؿ عبلج بعض اؼبشكبلت اليت تعًتض على الطبلب. كلذا الـز أف وبتوم اؼبنهج على 
بعض احملتويات اليت ربلل اؼبشكبلت النفسية للطبلب ،فتعلمهم االطمئناف كتقول اهلل سبحانو كتعاىل يف 

 اؼبواقف الصعبة. مواجهة
كهبب أيضا أف وبتوم اؼبنهج على شيء من احملتويات اليت تقاـك مشكلة االكبراؼ السلوكي لدل 
الطبلب ؛كمشكبلت الشذكذ اعبنسي كالتمرد على السلطة األسرية كمصاحبة رفقاء السوء كتناكؿ 

ىذه  ككل ر كإيذاء اآلخرين..اؼبسكرات من العقاقَت أك اؼبخدرات كالسرقة كالكذب كاػبيانة كالنفاؽ كالغد
االكبرافات بسبب القسوة أك التساىل الزائد ،من قبل اؼبدرسة أك األسرة أك اجملتمع إنباؿ الًتبية الدينية 

(:"كالًتبية اإلسبلمية يف ؾباهبة مشكلة جنوح األحداث 2000عليو يقوؿ ؿبمد الشحات اػبطيب)ك 
بق اإلشارة إليها يبكن الوقاية منها إذا التزمنا يف تربية تنطلق من اعتبارات كقائية ،فجميع األسباب السا
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أبنائنا بقواعد الًتبية اإلسبلمية اليت ال تشجع القسوة كالتساىل يف معاملة األطفاؿ كالشباب. كالًتبية 
لذا  اإلسبلمية رائدة يف مواجهة عوامل اعبنوح يتجنب الشباب الفراغ الذم يعد من أىم عوامل اعبنوح.

ألف ذلك  اػبطاب رضي اهلل عنو على تعليم األكالد الرماية كالسباحة كالوثب على اػبيل، حث عمر بن
من شأنو أف يسمو بعقوؽبم كأبداهنم كهبنبهم الفراغ اؼبمل الذم يقضي على الطاقة كاغبيوية، من ذلك 

بلقا من قولو إىل حسن اختيار الرفاؽ ،انط أيضا ذبنب رفقة السوء حيث توجو الًتبية اإلسبلمية األفراد
خَّلِيَ   {تعاىل: ٍُ ً  ِۡلَػ ٍض َغُدوٌّ إِلَّ ٱل  ُٓ ُظ ئِذِۢ َبػ  ٌَ  ٔ ُٓء يَ ِخلَّ

َ   }(1)(( 67) ٱۡل 
هبب أف وبتوم ؿبتول الًتبية اإلسبلمية على بعض األسس كقواعد الًتبية اإلسبلمية، من حيث 

كما هبب أف وبتوم احملتول  ية؛حسن معاملة الطبلب كاعتبار شخصياهتم كإشراكهم يف العملية التعليم
ربث على الشجاعة، كتعليمهم على أف اؼبؤمن القوم  على بغض اؼبوضوعات كاألنشطة التطبيقية اليت

خَت من اؼبؤمن الضعيف. كيبكن ؼبعلم الًتبية اإلسبلمية أف يستعُت دبعلم الرياضة البدنية، كقد ىبصص 
حة. كل ذلك سيجعل الطبلب يقبلوف على اؼبادة، إذ كقتا للمصارعة كالتدريب على ركوب اػبيوؿ كالسبا

 .أشَتت ليست الًتبية اإلسبلمية ؾبرد علـو النظرية، ألف فبيها جوانب تطبيقية كىي اليت 
كمن أسس الًتبوية اإلسبلمية ،تعليم الطبلب قيمة الوقت كاالستفادة منو، كىذا يعٍت أف يستغلوا 

الفراغ القاتل؛ الذم قد يدفعهم إىل االلبراط يف كساكس الشيطاف بأكقاهتم يف كل مالو فائدة كأف يتجنبوا 
كدسائسو كالوقوع يف احملرمات كتناكؿ اؼبخدرات؛ األمر الذم قد يؤدم يف تعاملهم مع األسرة كاجملتمع 

كلذا من الضركرم أف يراعي اؼبنهج األسس الًتبوية الصحيحة، اليت ذبعل الطالب أف  بشكل سليب،
كؾبتمعو بشكل فعاؿ كإهبايب كال يكوف ذلك إال تعليمهم قيمة الوقت العمل اؼبهٍت  يتفاعل مع أسرتو

كاليدكم كأف ذلك من شرفهم كفبا يرفع مقامهم كقيمتهم يف الدنيا كاآلخرة؛ كعليو يقوؿ شحات ؿبمد 
لعل من أبرز اؼبشكبلت اليت تواجو اجملتمعات اإلسبلمية عزكؼ بعض الشباب (:"2000اػبطيب)
ن العمل اليدكم يف ؾباؿ الزراعة كالصناعة ،كاالقباؿ على األعماؿ اإلدارية كالتجارية ،على الرغم اؼبسلم ع

، كعلى الرغم من دعوة اإلسبلـ إىل العمل ،فقد ريب رسوؿ اهلل  من التطور التقٍت الذم يعيشو عامل اليـو
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يتو ،حيث أف اهلل مل يبعث صلى اهلل عليو كسلم اؼبسلمُت على االىتماـ بالعمل ،كبُت شرؼ العمل كأنب
كقد أدل احتقار العمل اليدكم ػ  نبيا إال كقاـ برعي الغنم، كما رعاىا صلى اهلل عليو كسلم يف مكة.

إىل  رغم دعوة اإلسبلـ الواضحة ضمن عوامل أخرل ػ إىل انتشار التخلف التقٍت يف اجملتمعات اإلسبلمية،
رىا اهلل سبحانو كتعاىل لئلنساف ليحقق استخبلفو يف العمل كاستخداـ قول الطبيعة كطاقاهتا اليت سخ

األرض كتعمَتىا ،كربقيق العبادة هلل، شريعة اهلل كعدالتو يف األرض. كلذا ربرص الًتبية اإلسبلمية على 
تغيَت االذباىات السالبة لدل التبلميذ كبو العمل اليدكم، كاكساهبم اذباىات موجبة كبو احًتاـ العمل 

مدخبل من مداخل التقنية، كذلك من خبلؿ التوجيو اؼبهٍت للتبلميذ الختيار اؼبهن اليت  اليدكم باعتباره
تتبلءـ مع ميوؽبم كاستعداداهتم ،كتكامل اؼبقررات الدراسية اؼبهنية كالعلمية كاألدبية، كتوفَت برامج التدريب 

 (1)اليت تزكد الشباب باؼبهارات كاؼبعرفة التقنية."
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 المعلم وخصائصو:المبحث الثامن: مفهوم 
 :تمهيد

ترتكز العملية الًتبوية على ثبلثة أركاف أساسية)اؼبعلم ،اؼبتعلم، اؼبعرفة(كيعترب اؼبعلم ىو العنصر  
كما يعترب ىو  باعتباره نبزة كصل بُت الطالب كاؼبعرفة داخل الصف الدراسي، اؽباـ ضمن ىذه الثبلثة،

 ن الطبلب من التكيف كالتبلـؤ مع البيئة االجتماعية ،أماكاؼبريب فبا يشارؾ يف التنشئة اليت سبك اؼبكوف
الطالب فمن أجلو تقـو العملية الًتبوية ،فهو اؼبتعلم كاؼبتكوف كاؼبتلقي ، كمن خبللو يبكن اختيار احملتول 

مع مستواه كمبوه العقلي كالنفسي كاغبركي كطبيعة شخصيتو ،حىت يتمكن من  الدراسي حسب ما يتناسب
 ؼبفاىيم بشكل فعاؿ.التفاعل مع ا

عملية اتصاؿ كتفاعل من جهة، كاؼبعرفة من جهة أخرل كىي  ك مع ىذين العنصرين تتشكل
الرابط اؼبشًتؾ بينهما الذم من خبللو تتحقق األىداؼ الًتبوية ،كلكي تتحقق تلك األىداؼ الـز من 

 لم كالطالب.إهباد مناخ مناسب يتميز بالنشاط كالتواصل كالعمل اؼبوحد كاعباد بُت اؼبع
 _ مفهوم المعلم: 1

تفاعل للمعرفة إف اؼبعلم ىو اؼبسئوؿ كاؼبشرؼ األكؿ على القياـ بالعملية التعليمية ،ألنو ىو اؼب      
كاؼبتخصص يف اجملاؿ الذم يدرسو ،ككذا احتكاكو الدائم مع الطلبة فهو اؼبؤثر الكبَت بدرجة على 

( capelleاألكىل ،كىذا ما أثبتو) من فعاليتو بالدرجةسلوكياهتم ،كمن ٍب اعتربت فعالية التعليم 
"أف ازدىار أم بلد يتعلق بنوعية التعليم كباعتبار اؼبعلمُت ،كؽبذا قبد أغلى الدراسات  يف قولو:(1990)

كاألحباث الًتبوية ركزت اىتمامها يف السنوات األخَتة على اؼبعلم كعلى األسلوب الذم يدير بو 
إف سلوؾ اؼبعلم لو تأثَت على  إىلANDERSON M POSTIC(1990)أف توصل كيف ىذا الش( 1)الصف."

 (2)سلوؾ التبلميذ كعلى التفاعبلت داخل الصف".
 :كنظرا للدكر اؽباـ للمعلم فهناؾ تعاريف عديدة احملدد ؼبفهـو اؼبعلم كمنها      

                                                 

(1)Capelle, L’école de demain reste à faire, pu f Paris, , P67 

(1)M Postic :Observation et formation des enseignants 3eme ,éd. puf Paris, , p67 
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 التبلميذ يف اؼبدارس" اؼبعلم ىو الفرد اؼبكلف بًتبية"  Gilbert Landshereالند شَت_ تعريف دم >>
اؼبعلم ىو منظم لنشاطات التعلم الفردم للمتعلم ،عملو مستمر "Torsten Husseinحسُتكتعريف تورسُت

ؿبمد زياد ضبداف  كتعريف"كمتناسق ،فهو مكلف بإدارة سَت كتطور عملية التعلم ،كأف وبقق من نتائجها
ة الرئيسية." ،كتعريف ؿبمد السرغيٍت "اؼبعلم ىو ذلك "اؼبعلم ىو صانع التدريس كأداتو التنفيذية التقليدي

الشخص الذم ينوب عنو اعبماعة يف تربية أبنائهم كتعليمهم ،كىو موظف من قبل الدكلة اليت سبثل 
 (1)<<مصاحل اعبماعة كيتلقى أجرا نظَت قيامو هبذه اؼبهمة."

نو: "بأنو مدرب وباكؿ ( ناقبل ع1982كعرفو ؿبمد سبلـ آدـ ،كما أكرده ؿبمد الطيب العلوم)
بالقوة كاؼبثاؿ كالشخصية أف يتحقق من أف التبلميذ يكتسبوف بالعادات كاالذباىات كالشكل العاـ 
للسلوؾ اؼبنشود اليت يستند إليهم ،كبالتايل يعلمهم من خبلؿ ذلك كيف يتصرفوف يف اؼبواقف اليت 

 (2)تماعية اليومية.االج ميتعرضوف ؽبا ،ككيف وبرزكف النجاح كالتقدـ يف سلوكياهت
ذلك الشخص الذم يؤدم بدكره  كمن خبلؿ كل ىذه التعاريف يرل الباحث ،أف اؼبعلم ىو

كما يقـو بتنسيق كتنظيم الوحدة التعليمية ؼبا يتناسب  داخل اؼبؤسسة التعليمية من تربية كتعليم للطبلب،
 اؼ اؼبقصودة ربقيقها.مع مستول الطبلب العقلي كاؼبعريف كاالنفعايل كالنفس اغبركي كاألىد

 _ خصائص المعلم الفعال: 2
 اؼبناىج الدراسية تتشكل ،يف معرفة خصائص اؼبعلم أكال، الذم يعترب عنصر من عناصر وميإف فاعلية تق

(:"يتفق كثَت من اؼبربُت كالباحثُت على أف 2011_ 2010سويف نعيمة) شَتتاؼبنهج اؼبدرسي كعليو 
اح العملية الًتبوية ؛ألف اؼبعلم ىو الذم يهيئ اؼبناخ الذم يقوم ثقة اؼبتعلم اؼبعلم ىو اؼبفتاح الرئيسي لنج

أك بغَته ،كيقوم ركح اإلبداع أك يقتلها ،يفتح اجملاؿ للتحصيل اعبيد، كنظرا ألنبية اؼبعلم الذم بنفسو 
وف فعاؿ لكي يك يعترب اؼبثل األعلى لكل تلميذ كحب التعرؼ كالتطرؽ إىل اػبصائص اليت يبيزىا اؼبعلم

(:"أف يكوف ذا قدرة عقيلة فرؽ 1982،كمن ىذه اػبصائص ؛ كما عرب عنها ؿبمد الطيب العلوم)

                                                 

؛ االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورىا في تنمية القدرة على التحكم في حل سويف نعيمة (1)
 .74ػ  73ص  مشكالت  الرياضية لدى تالميذ الطور المتوسط،ال
 .17ص ،  التربية واإلدارة المدرسية الجزائريةؿبمد الطيب العلوم؛   (2)
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اؼبتوسط ؛ألف الذكاء ىو أحد أىم السمات األساسية اليت هبب توفرىا لدل اؼبعلم ،كاعترب الباحثوف أف 
دراسة ؿ"بيحوف"   نسبة الذكاء فوؽ اؼبتوسط ىي شرط ضركرم من شركط النجاح يف مهنة التعلم، كيف

( درجة على مقياس 128كاف متوسط ذكاء اؼبعلمُت الناجحُت اليت حددىا اؼبشاركوف يف الدراسة)
كمن خصائص اؼبعلم أيضا: الرغبة يف التعليم كيف ىذا يقوؿ : السيد سبلمة (1)ككسر للذكاء"

ب ككاقعية ، سوؼ تتوفر لديو ىذه الرغبة سوؼ يقبل على تبلميذه حبلم الذم (:"فاؼبع2000اػبميس)
ينهمك يف التعليم فكرا كسلوكا كسوؼ يتعامل اؼبعلم الذم يتميز هبذه الرغبة مع التعليم ليس كمهنة 
كحسب كإمبا كمهنة إنسانية تتطلب منو كل ؿباكلة جادة لتطوير العمل التعليمي اؼبرتبط بو ،فالرغبة 

اؼبعمقة متطورة ككافية  العلمي للمعرفةالصادقة توفر االستفادة كىذا األخَت يضمن القدرات كاغبماس 
 (2)كتتمثل يف معرفة خاصة دبوضوع تعليمي ؛"

 :خاتمة الفصل
 حث إىل عدد من النتائج كمن أنبها: اتوصل الب  

_أف ىناؾ عبلقة كطيدة بُت الفاعلية كاؼبناىج الدراسية، العتمادىا على السمات الشخصية للمعلم 
 كالتفاعل الصفي.
ألنو ىو الذم يقود كيوجو العناصر  العنصر األساسي لتقومي فاعلية اؼبنهج الدراسي،_ أف اؼبعلم ىو 

كيرل الباحث أنو ال يبكن تقومي فاعلية منهج الًتبية  األخرل ليجعلها يف كضع ىبدـ معو العملية الًتبوية،
لح حاؿ اؼبعلم دينا إال إذا أص اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية بدكلة النيجر؛

 ...كخلقا كعلما كثقافة كإعدادا فنيا كتربويا
_هبب أف وبتوم ؿبتول الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم، على اؼبوضوعات اليت تسعى غبفظ 

 بالقيم كاؼبثل العليا. مالضركريات اػبمس، كأف ربافظ الطبلب من الوقوع يف االكبرافات السلوكية كربصنه

                                                 

 17ص : ، التربية واإلدارة المدرسية الجزائريةؿبمد الطيب العلوم ؛ (1)
 265ص ،  التربية والمدرسة والمعلم _ قراءة اجتماعية ثقافية:سبلمة اػبميس  (2)
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العتماد على أسس الًتبية اإلسبلمية، يف تقومي اؼبنهج الدراسي كمن ىذه األسس: تزكيد _ ضركرة ا
طبلب الثاين الثانوم دبحتويات، تدرهبم يف االعتماد على النفس كاحًتاـ الذات كاحًتاـ اآلخرين كأف 

 يشعركا باؼبسئولية ذباه أسرهتم كؾبتمعهم....
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة.
 ثالث مباحثالدراسات السابقة وفيو  :ثالثا

 المبحث األول: الدراسات العربية
 سبهيد:

نتائج الباحثُت؛ ألهنا تعطي  فبل ىبفى ما للدراسات السابقة من األنبية الفائقة، حيث تلخص  
للباحث خلفية عما حبث أك كتب يف مشكلة اليت عناىا الباحث كتناكؽبا يف دراستو ؛لذلك تساعده يف 

:"تعترب عنصر (2003)إىل اغبلوؿ كينطلق من آخر مسلماهتا ،كيف ىذا يقوؿ)شحاتة(أف يصل 
  الدراسات السابقة

من العناصر اؼبهمة يف خطة الدراسة ،ففي ىذا العنصر يبُت الباحث ما ًب االطبلع عليو من أحباث 
 .(1)كدراسات أجريت يف ؾباؿ اؼبشكلة اليت يدرسها"

رد أىم الدراسات العربية ٍب احمللية كاألجنبية إف كجدت؛ كسيسلك ىذه الدراسة بس كستقـو        
 الباحث اؼبنهجية اآلتية يف تناكؿ الدراسات السابقة من:

 سَتيمناىج الًتبية اإلسبلمية كس فاعليةكتقييم  تقوميجاؿ دب عرض دراسات ذات عبلقةأ _ 
أىم نتائجها كأخَت يعلق الباحث  منهجها ٍبعرض عنواف الدراسة كأىدافها ك  على النمط اآلٌب: الباحث

ما سيضيفو من اؼبستدركات كاؼبسلمات اليت مل يتوصل إليها الباحثُت يف دراساهتم كبياف أكجو على 
 لو الباحث كالدراسات السابقة.ك التقارب كاػببلؼ بُت ما تنا

إال أهنا  مناىج الًتبية اإلسبلمية؛ وميكقد أجريت العديد من الدراسات اليت تناكلت فاعلية تق
فهناؾ دراسات اعتمدت على مناىج الًتبية اإلسبلمية، كدراسة كزاف سراج ؿبمد زبتلف يف اؼبوضوعات 

كدراسة معزكز ؛،دبوضوع تقومي مناىج الًتبية اإلسبلمية باؼبرحلة اؼبتوسطة يف اؼبملكة العربية السعودية 
الًتبوية يف اؼبرحلة األساسية يف منطقة جابر صبيل صاحل بعنواف: مدل ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ 

كدراسة عبد اهلل بن ؿبمد بن زاىر الغفارم  نابلس من كجهة نظر اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبديرين كاؼبعلمُت؛
؛إذ تناكلت تقومي فاعلية أدكات التقومي التكويٍت اؼبستمر اؼبستخدمة يف مادة الًتبية اإلسبلمية يف اغبلقة 

                                                 

 182ص ؛  أصول التربية اإلسالمية شحاتة ؛ (1)
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كدراسة يوسف بن أضبد بن ناصر  األساسي من كجهة نظر مشريف اؼبادة كمعلميها.الثانية من التعليم 
اػبركمي، بعنواف: تقومي منهج الًتبية اإلسبلمية يف اغبلقة األكىل من التعليم األساسي يف ضوء أسس 

مد أضبد ؿب ىياـ مثل دراسة مقرر معُت من الًتبية اإلسبلمية، وميكما توجد دراسات تناكلت تق التكامل.
 بعنواف: مدل تضمن الًتبية اإلسبلمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقع .

ؼبناىج األخرل غَت الًتبية االفاعلية يف  وميالباحث بعض الدراسات اليت تناكلت ؾباؿ تق يذكر ب _ أف
سسات اإلسبلمية؛ كمنها على سبيل اؼبثاؿ: دراسة ؿبمد اغبسن ،بعنواف: تقييم الفاعلية اؼبنظمية ؼبؤ 

ت اإلدارة كاالقتصاد يف اعبامعات الرظبية العراقية؛ التعليم اعبامعي دراسة تطبيقية على عينة من كليا
كدراسة ربسُت عدناف بعنواف: تقييم منهج ؿبو األمية يف تعليم القراءة كالكتابة للمرحلتُت التأسيسية 

 يف ؿبافظة بغداد صبهورية العراؽ. كالتكميلية من كجهة نظر الدارسُت كاؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبعلمُت
 كسيعرض الباحث كل ىذه الدراسات حسب التسلسل الزمٍت؛ كىي كاآلٌب:

 منهج التربية اإلسالمية:أو تقييم تقويم أ _ دراسات تناولت 
 م(:1982ـ  دراسة وزان سراج محمد )1

ملكة العربية تقويم مناىج التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة في الم عنوان الدراسة: ( ت
السعودية ونال منو رسالة دكتوراه بكلية التربية جامعة عين شمس القاىرة وىي رسالة غير 

 .منشورة
 :( أىداف الدراسة ج

ىدفت الدراسة إىل تقومي منهج الًتبية اإلسبلمية باؼبرحلة اؼبتوسطة يف اؼبملكة العربية السعودية "
ا قادرة على ربقيق األىداؼ الًتبوية بطريقة أفضل ،كانت للوصوؿ هبا إىل الصورة اؼبنشودة اليت ذبعله

العينة معلمي كمشريف مواد الًتبية اإلسبلمية يف منطقة الرياض كاستخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي 
على نواحي الضعف بقصد التغلب عليها االستبياف ..؛كما ىدفت أيضا يف الوقوؼ  معتمدا على

 .بالصورة اليت ربقق األىداؼ اؼبنشودة كاؼبسانبة يف إعادة مناىج جديدة 
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 الدراسة: يةج(منهج
كاستخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي ،معتمدة على االستبيانات اؼبعدة لتقومي مناىج الًتبية       

 اإلسبلمية.
 :( أىم نتائج الدراسة د

ية يف ؾباؿ األىداؼ: إف أىداؼ تدريس الًتبدة نتائج كمنها: كقد توصلت الدراسة إىل ع
اإلسبلمية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة باؼبملكة غَت كاضحة كمتداخلة ،كما أهنا ال ترتبط بقضايا اجملتمع 

 . كمشكبلتو
كيف ؾباؿ احملتول فإنو يتميز بصحة اؼبعلومات فيو كيركز على جانب حفظ اؼبعلومات كال يتبع التدرج يف 

مناىج جديدة تفيد إىل ضركرة كضع مناىج تقدمي اؼبعلومات ؛كما توصلت الدراسة أيضا يف: إعادة بناء 
الًتبية اإلسبلمية تطبيقية للمجتمع السعودم حبيث يظهر االىتماـ بالتغَتات اليت طرأت عليو كاؼبشكبلت 

 (1)"اليت تعاين منو.
 ه(.1418م /1998_ دراسة معزوز جميل صالح) 2  

ف التربوية في المرحلة األساسية مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىدا: أ ( عنوان الدراسة        
 .في منطقة نابلس من وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين

 :ب ( أىداف الدراسة       
ىدفت الدراسة يف: "التعرؼ على ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية ،يف اؼبرحلة األساسية يف 

 (2)ويُت كاؼبديرين كاؼبعلمُت."منطقة نابلس ،من كجهة نظر اؼبشرفُت الًتب
      

                                                 

كزارة اؼبعارؼ اؼبملكة العربية السعودية؛ ، كتاب العلوم الشرعية في تعليم العام في ضوء الدراسات التقويميةسليماف العريفي ؛  (1)
،رسالة دكتوراه غَت  العربية السعوديةتقويم منهج التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة كانظر كزاف سراج؛  24، 23ص 

 كلية الًتبية جامعة عُت مشس.  ،منشورة 
مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىداف التربوية في المرحلة الـتأسيسية في منطقة نابلس من معزكز جابر صبيل صاحل؛  (2)

 6ص ؛ التربويين والمديرين والمعلمين وجهة نظر المشرفين
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 :  منهجية الدراسة     ج(  
 "."استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبيداين لتحقيق ىدؼ الدراسة كاختبار فرضيتها 

 :د(        عينة الدراسة
% من 20"ًب اختيار عينة الدراسة من اؼبديرين كاؼبعلمُت بطريقة عشوائية طبقية منتظمة بنسبة 

( 22مدارس اؼبرحلة األساسية التابعة ؼبديرية الًتبية كالتعليم ؼبدينة نابلس ،فبلغ عدد اؼبدارس اؼبختارة )
( مشرفا 18 البالغ عددىم )مدرسة موزعة على مدارس اؼبدينة كالقرل، كاستخدـ عينة اؼبشرفُت الًتبويُت

 (1)( مشرفات.4( مشرفا ك)14كمشرفة ك)
 ه ( نتائج الدراسة:

 تناكؿ الباحث عددا من النتائج كمنها:
 _ النتائج اؼبتعلقة بسؤاؿ الدراسي األساسي:

ما مدل ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية يف اؼبرحلة األساسية يف منطقة نابلس من "
 شرفُت الًتبويُت كاؼبديرين كاؼبعلمُت.اؼب كجهة نظر

_ كاتضح من دراسة الباحث أف درجة ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية يف البعد النفسي  
 (.1،2،3،7كانت كبَتة على الفقرات)

_ كأف درجة ربقيق اؼبناىج الدراسية لؤلىداؼ الًتبوية على البعد اللغوم كانت كبَتة على صبيع 
 (2)لى الدرجة الكلية."الفقرات كع

 م(.2006_ دراسة عبد اهلل بن محمد بن زاىر الغفاري ) 3
أ ( عنوان الدراسة :تقويم فاعلية أدوات التقويم التكويني المستمر المستخدمة في مادة       

 التربية اإلسالمية في الحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميها.

                                                 

مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىداف التربوية في المرحلة الـتأسيسية في منطقة نابلس من صاحل؛  معزكز جابر صبيل ( 1)
 .47، 46؛ التربويين والمديرين والمعلمين وجهة نظر المشرفين

من مدى تحقيق المناىج الدراسية لألىداف التربوية في المرحلة الـتأسيسية في منطقة نابلس معزكز جابر صبيل صاحل؛  ( 2)
 .45ص:؛ التربويين والمديرين والمعلمين وجهة نظر المشرفين
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 ب ( أىداف الدراسة:      
تقومي فاعلية أدكات التقومي التكويٍت يف مادة الًتبية اإلسبلمية يف التعليم  ىدفت الدراسة إىل:" 

اغبلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة ر مشريف اؼبادة معلميها يف مدارس األساسي من كجهة نظ
اؼببلحظة كاألنشطة كاالختبارات يف ( ؛كىذه األدكات ىي: 2005_   2004عماف ،للعاـ الدراسي)

ىدفت إىل كشف الصعوبات اليت تواجو اؼبعلم يف تطبيق ىذه  كما ضوء متغَتات اؼبهنة كاعبنس؛
( معلما كمعلمة من منطقيت 2471( مشرفا كمشرفة للمادة ك)22. كتكونت عينة الدراسة من )األدكات

 مسقط كالباطنة.
   هج الوصفي التحليلي.: كقد استخدـ الباحث اؼبنمنهج الدراسة ( ث

 ج ( نتائج الدراسة: 
 كقد توصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج أنبها:         

 _ اؼببلحظة كاالختبارات أكثر فاعلية يف تقدمي أداء الطلبة من األنشطة.
 _ ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تقدير فاعلية أدكات اؼببلحظة كاالختبارات.

ث بضركرة تفعيل أدكات التقومي التكويٍت اؼبستمر كتطويرىا ؛كي تؤدم دكرىا يف اؼبادة _ كتوصل الباح
بشكل أفضل ،كما يوصي بالتخفيف من األعباء اؼبلقاة على عاتق اؼبعلم كي يتسٌت لو تفعيل ىذه 

 (1)األدكات كتفادم صعوباهتا."
 (2010ي)ص_ دراسة يوسف بن أحمد بن ناصر الخرو  4

قويم منهج التربية اإلسالمية في الحلقة األولى من التعليم األساسي في عنوان الدراسة: ت ( ب
 .ضوء أسس التكامل

 ب ( أىداف الدراسة:    
"الكشف عن مدل توافر أسس التكامل يف منهج الًتبية اإلسبلمية يف اغبلقة  ىدفت الدراسة إىل:     

 ىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:األكىل من التعليم األساسي كلتحقيق ىذا اؽبدؼ ،سعت الدراسة إ
                                                 

تقويم فاعلية أدوات التقويم التكويني المستمر المستخدمة في مادة التربية اإلسالمية في عبد اهلل بن ؿبمد بن زاىر الغافرم؛ (1)
 .2ص  ،الحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميها
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_ ما األسس اليت هبب مراعاهتا يف تصميم منهج الًتبية اإلسبلمية للحلقة األكىل من التعليم األساسي  1
 كفق اؼبنهج التكاملي؟

 _ ما مدل مراعات أسس التكامل يف منهج الًتبية اإلسبلمية للحلقة األكىل من التعليم األساسي؟  2
بُت الصفوؼ  كاالختبلؼ يف مراعات أسس التكامل يف مناىج الًتبية اإلسبلمية _ ما مدل االتفاؽ 3

 الدراسية يف اؼبرحلة األكىل من التعليم األساسي؟
 ج(منهجية الدراسة:

 كقد استخدـ الباحث يف درستو اؼبنهج الوصفي التحليلي.   
 ( أىم النتائج: د

رىا يف منهج الًتبية اإلسبلمية، كاليت تكونت _ التوصل إىل قائمة معايَت أسس التكامل الواجب تواف
،تكامل الشخصية ،االىتماـ بطرؽ النشاط  تكامل اؼبعرفة موزعة على األسس التالية: ( معيارا40من)

 (1)."اؼبختلفة، مراعات الفركؽ الفردية بُت التبلميذ، االىتماـ دبيوؿ التبلميذ كحاجاهتم
 .(1432_  2011: )دراسة ىيام أحمد محمد_  5

مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقع، بحث أ( عنوان الدراسة: 
مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرق تدريس 

  ه(.1432م/ 2011التربية اإلسالمية)
 ب ( أىداف الدراسة:

 لية:ىدفت الدراسة يف ربقيق األىداؼ التا   
 طلبة اؼبرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقع من كجهة نظر اؼبعلمُت.الوقوؼ على مدل أنبية دراسة  "ػ

 (2)"ػ الكشف عن مدل تضمن ؿبتول الًتبية اإلسبلمية للمرحلة الثانوية لقضايا الفقو الواقع.

                                                 

تقويم منهج التربية اإلسالمية في الحلقة األولى من التعليم األساسي في ضوء أسس وسف بن أضبد بن ناصر اػبركصي؛ ي(1)
 3ص ؛ التكامل

   9، ، ص :مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقعىياـ أضبد ؿبمد ؛ (2)
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 ج(منهجية الدراسة: 
أداة دراستها من ؾبتمع احملتول كقد استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي التحليلي، كتكونت    

 كيتكوف من صبيع موضوعات كتب الًتبية اإلسبلمية كمعلمي الًتبية اإلسبلمية باؼبرحلة الثانوية.
 ( أىم نتائج الدراسة: د

 كقد سبثلت أىم نتائج الدراسة يف:
نوية إىل معرفتها وبتاج إليها طلبة اؼبرحلة الثا اليتػ االىتماـ باؼبستجدات الفقهية كالقضايا اؼبعاصرة 

 كالوقوؼ على حكمها الشرعي.
ػ ربليل ؿبتول كتاب الًتبية اإلسبلمية للمرحلة الثانوية كالذم يشمل اعبزء األكؿ كاعبزء الثاين للصف 

 اغبادم عشر ككتاب الصف الثاين عشر.
ا فقو الواقع األكؿ كالثاين ىبلو من قضاي وجبزئيػ أف ؿبتول كتاب الًتبية اإلسبلمية للصف اغبادم عشر 

 (1)"صر يف ؾباؿ العبادات..ااؼبع
 المناىج الدراسية غير التربية اإلسالمية: أو تقييم ب _ دراسات تناولت تقويم

 (.2012دراسة محمد الحسن "آل ياسين":) _1
عنوان الدراسة: تقييم الفاعلية المنظمية لمؤسسات التعليم الجامعي دراسة تطبيقية على عينة     

 .إلدارة واالقتصاد في الجامعات الرسمية العراقيةمن كليات ا
 أىداف الدراسة: أ(   

 "هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربقيق ما يأٌب:
 _ عرض مفهـو الفاعلية اؼبنظمية كمداخلها كمناقشتو من حيث أنو مفهـو معقد كمتعدد األبعاد.

ت اإلدارة كاالقتصاد يف اعبامعات _ تقومي الفاعلية اؼبنظمية ؼبؤسسات التعليم اعبامعي العراقية _ كليا
  ؛الرظبية العراقية.."

 

                                                 

 .142ػ ص : 141؛ ص : ية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقعمدى تضمن محتوى الترب ؛ىياـ أضبد ؿبمد(1)
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زبتلف ىذه الدراسة من دراسة الباحث كلذا مل أتطرؽ إىل ذكر نتائج الدراسة؛ لكن قد أستفيد منها من ك 
 (1)"الناحية النظرية، كباألخص مفهـو الفاعلية

 ج( نتائج الدراسة:
 :(2)توصلت دراستو إىل النتائج اآلتية

بحوث كالدراسات إىل تقومي الفاعلية اؼبنظمية ؼبؤسسات التعليم اعبامعي)مدارس كمعاىد _ سعت ال1
 ككليات كجامعات(.

_ أفرزت اؼبراجعة الواسعة ألدبيات الفاعلية اؼبنظمية كحبوثها أف مقياس الفاعلية اؼبقدـ من كامَتكف 2
قد يعد من أفضل مقاييس  ةحقكيف دراستو البل 1978الذم استخدمو يف دراستو التطبيقية اؼبعدة عاـ 

 الفاعلية اؼبنظمية اؼبخصصة ؼبؤسسات التعليم اعبامعي.
_ أثبتت نتائج ىذه الدراسة أف أبعاد الفاعلية اؼبنظمية يف الكليات اؼببحوثة ترتبط مع بعضها بعضا 3

 بعبلقات إهبابية.
 لى مستول اؼبقياس الكلي.( أظهرت نتائج ىذه الدراسة أف الكليات اؼببحوثة تتباين يف فاعليتها ع4
 (.1435_  2014) دراسة تحسين عدنان_2

تقييم منهج محو األمية في تعليم القراءة والكتابة للمرحلتين التأسيسية عنوان الدراسة: أ( 
والتكميلية من وجهة نظر الدارسين والمشرفين التربويين والمعلمين في محافظة بغداد ـجمهورية 

 2014درجة الماجستير  في التربية تخصص )مناىج وطرق التدريس(: العراق ؛دراسة مقدمة لنيل
 .ه1435م /
 : أىداف الدراسة ب(

 تركزت أىداؼ الدراسة يف اآلٌب: " 

                                                 

 تقييم الفاعلية المنظمية لمؤسسات التعليم الجامعي دراسة تطبيقية على عينة من كليات اإلدارة ؿبمد اغبسن آؿ يسُت؛( 1)
 54ص: في الجامعات الرسمية العراقية كاالقتصاد

فاعلية المنظمية لمؤسسات التعليم الجامعي دراسة تطبيقية على عينة من كليات اإلدارة تقييم ال ؿبمد اغبسن آؿ ياسُت ( 2)
 81ص: واالقتصاد في الجامعات الرسمية العراقية
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ػ التعرؼ على تقييم فاعلية منهج القراءة كالكتابة من كجهة نظر الدارسُت كاؼبشرفُت كاؼبعلمُت من حيث 
 األمية.كعي الدارسُت كأكلياء أمورىم بأنبية ؿبو 

ػ التعرؼ على تقييم فاعلية منهج القراءة كالكتابة من كجهة نظر الدارسُت كاؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبعلمُت 
 (1)"من حيث األىداؼ كاحملتول ككسائل التقييم اػباصة باؼبنهج.

 ج(منهجية الدراسة: 

تخدـ أيضا اعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي، ألنو يعطي تقرير كصفي عن الدراسة، كاس   
 (2)اؼبنهج التحليلي لقدرتو على مقارنة البدائل كاكتشاؼ أكجو اػببلؼ بينها."

 السابقة:: التعليق على الدراسات نيالمبحث الثا

 _ الدراسات العربية:

تركزت على البحث  حباثاألدراسات ك بعض الأف  للباحثمن خبلؿ الدراسات السابقة يظهر  
ؼبح عليو كزاف سراج ؿبمد  اكم  طلبةهج ،كإهباد مناىج مناسبة مع بيئة اليف جوانب الضعف كالقوة يف اؼبن

؛أما يوسف بن أضبد بن ناصر اػبركصي حيث اىتمت دراستو بتقييم فاعلية توفر أسس يف رسالتو 
يف اغبلقة األكىل من التعليم األساسي؛ كمل يتطرؽ يف سرد عناصر  ةالتكامل يف منهج الًتبية اإلسبلمي

مي فاعلية اؼبنهج الدراسي؛ كقد اتفق الباحث مع يوسف بن أضبد بن ناصر و اسي كدكرىا يف تقاؼبنهج الدر 
اػبركصي يف دراستو من بعض اعبوانب: أنو تناكؿ تقييم فاعلية اؼبنهج الًتبية اإلسبلمية من حيث أسس 

لدراسي. كاختلف فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية من حيث عناصر اؼبنهج ا وميالتكامل كتناكؿ الباحث :تق
الباحث مع يوسف بن أضبد بن ناصر اػبركصي من بعض اعبوانب: اقتصرت دراستو يف أسس التكامل 
ؼبنهج الًتبية اإلسبلمية يف اغبلقة األكىل من التعليم األساسي من حيث كجهة نظر مشريف اؼبادة 

                                                 

تقييم منهج محو األمية في تعليم القراءة والكتابة للمرحلتين التأسيسية والتكميلية من وجهة نظر ربسُت عدناف ؿبمد؛   (1)
     8ص: ؛ صبهورية العراؽ دراسة مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت يف الًتبيةالتربويين والمعلمين في محافظة بغداد ـ  الدارسين والمشرفين

 8اؼبرجع السابق،ص: )  2(
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؛ أما معزكز بعلمُت كالطبلاؼب آراءكمعلميها، كبالنسبة للباحث: تناكؿ عناصر اؼبنهج الدراسي من حيث 
صبيل صاحل، اىتم جبانب األىداؼ الًتبوية كمدل مبلئمتها باؼبنهج الدراسي ككلو من كجهة نظر 
اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبديرين كاؼبعلمُت؛ كمل يتناكؿ يف بقية عناصر اؼبنهج الدراسي ،كاحملتول كطرائق 

فاعلية  وميفيتفق مع الباحث من حيث: الكل تناكؿ تقالتدريس كاألنشطة كالتقومي؛ كما تناكؽبا الباحث. 
منهج الًتبية اإلسبلمية من جانب العناصر؛ لكنو اقتصر يف األىداؼ الًتبوية كمل يقتصر فيها الباحث؛ إذ 
أكرد كل العناصر. كاختلف مع الباحث أف ؾبتمع حبثو ىم: اؼبشرفُت الًتبويُت كاؼبديرين كاؼبعلمُت، بينما 

ىياـ ؿبمد أضبد كبينما للباحث: اؼبعلموف كالطبلب بالصف الثاين الثانوم فرنسي عريب؛  ؾبتمع الدراسة
ركزت على تقييم ؿبتول مادة الفقو ؼبعرفة مدل كقوؼ الطلبة الثانوية بالنسبة لقضايا الفقو الواقع؛ 

اعلية كبالنسبة لدراسة ربسُت عدناف كإف اختلف الباحث معو يف جوىر اؼبوضوع حيت تناكؿ تقييم ف
فاعلية مناىج الًتبية اإلسبلمية، لكن تتفق الدراستُت من حيث  وميمناىج اللغة العربية كتناكؿ الباحث تق

 فاعلية منهج معُت كحسب كجهة فئة معينة من اجملتمع، بالنسبة لتحسُت عدناف من وميأف الكل تناكؿ تق
اؼبعلمُت  يف ضوء آراءجملتمع)كجهة نظر الدارسُت...كاؼبعلمُت كاستخدـ الباحث نفس الفئة من ا

 كالطبلب(.
 العربية:_ أوجو االستفادة من الدراسات أ

الًتبية غَت  ىج افاعلية من وميقد يستفيد الباحث  خبصوص الدراسات اليت لن تتناكؿ تق ك 
اإلسبلمية ،دبا فيها دراسة ربسُت عدناف من النواحي اآلتية:  اعبانب النظرم  كالتطبيقي  من حيث 

 الدراسة كاعبانب اإلحصائي.. أدكات
كقد يستفيد الباحث من كل ىذه الدراسات من الناحية النظرية كالتطبيقية، كأدكات الدراسة 

 كاؼبعلومات اإلحصائية...
 _ ما سيضيفو الباحث على الدراسات السابقة: ب

 كسيضيف الباحث دبا أثبتوه باؼببلحق اآلتية:
صف الثاين الثانوم حسب ميوؽبم كمبوىم العقلي كالنفسي بلب الطبحث يف احملتويات اؼبناسبة مع يػ أف 

 كاعبسمي فبا يدعم اؼبنهج كيقومو.
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للمنهج، حسب تقييم اؼبعلمُت كاؼبعلمات لو ٍب عرض  األربعةقدـ ربليبل للبيانات اؼبتعلقة بعناصر يػ أف 
 ئية. ػـبرج مناسب حسب ما اقتضتو الدراسة من النتائج كالبيانات اغبسابية كاإلحصا

صف الثاين ال بكل من اؼبعلمُت كطبل  يف ضوء آراءاقًتاح الساعات اؼبناسبة للوحدات الًتبية اإلسبلمية  ػ
 الثانوم.
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 وإجراءاتو:بحث الفصل الثالث: منهجية ال 
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 :ووإجراءات بحثالفصل الثالث: منهجية ال
 سبهيد:

 م الدراسة:: تصمي_ اؼببحث األكؿ
 .منهج الدراسة_ اؼببحث الثاين: 

 .ؾبتمع الدراسة_ اؼببحث الثالث :
 .حدكد الدراسة_اؼببحث الرابع: 

 عينة الدراسة. _ اؼببحث اػبامس:
 خطوات تطبيق أداة الدراسة. _ اؼببحث السادس:
 معاعبة اإلحصائية. _ اؼببحث السابع:
 صبع البيانات كربليلها. _ اؼببحث الثامن:
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 .ووإجراءات بحثالفصل الثالث: منهجية ال
 تمهيد:

ٍب االجراءات اؼبتبعة  الدراسة من جانب كصف البيانات الباحث يصمم يف ىذا الفصل سوؼ 
ؾبتمع الدراسة  منهجية الدراسة كإجراءاهتا اؼبيدانية من حيث: يذكر يف كصف تلك البيانات كبعدىا

 د استخدـ الباحث عدة أدكات كمنها:كق ، اكأدكاهت عينتها كحدكدىا ك
التعليم  رأجرل الباحث مقابلة شخصية مع أحد كواد ك ،اؼبقاببلت الشخصية يف إطار النظرم (1

 العريب بالنيجر، حوؿ نشأة التعليم العريب الفرنسي.
لتطبيقية. كسيوضح الباحث كيف بنيت ااالستبانات كذلك يف إطار النظرم كيف الدراسة  (2

 ٍب بياف ؼبعاعبة اإلحصائية ، از صورهتا األكلية قبل التحكيم كإرفاؽ صورىا النهائيةاالستبانات كإبر 
 كأخَتا طريقة اليت سلكها الباحث يف صبع البيانات ككيفية ربليها.

 _ المبحث األول:   تصميم الدراسة:
 وصف البيانات:: أوال

الثاين الثانوم ،فرنسي عريب  استبانتُت :كاحدة ؼبعلمي الًتبية اإلسبلمية للصف الباحث لقد صمم
 الصف الثاين الثانوم. لطلبةكاألخرل 

 كتتكوف استبانة األساتذة من :
 ( البيانات العامة. 1

أبعاد ككل بعد يشكل عنصرا من عناصر اؼبنهج  7( أبعاد االستبانة ،حيث تتكوف االستبانة من : 2
عبارة كالبعد الثالث من  5لثاين من :كيتكوف البعد ا ،عبارة 16:مناألربعة ،كيتكوف البعد األكؿ 

كالبعد  7كالبعد السادس من: عبارة. 6عبارة كالبعد اػبامس من: 11عبارة كالبعد الرابع من  17:
تتطلب إجابة كاحدة من خيارات ىي :كضع  السبعةككل عبارة من عبارات األبعاد  6السابع من:

درجة)عالية ،متوسطة ضعيفة ،أك غَت عبلمة صح اليت تتفق مع رأيكم كبو ربقق مدل اؼبعيار ب
 متحقق(.
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 ثانيا: اإلجراء والتنفيذ:
بتوزيع االستبانة على بعض معلمي الًتبية اإلسبلمية يف اؼبدارس الفرسية العربية  اـ الباحثقك   

 الصف الثاين الثانوم ،دبدينة نيامي. طلبةعلى بعض ك اغبكومية كاألىلية ،
معلما 11الستبانة على عينة من معلمي الًتبية اإلسبلمية عددىم:ػ مدل استجابة االستبانة :كزعت ا

كزعتها  لطبلب.أما االستبانة اليت كزعتها على ا معلمُت 10كمعلمة كاحدة كقد استجاب ؼبؤل االستبانة 
استبانة مل ترد فيكوف ؾبموع  12كىناؾ  طالبا 21على الذكور كاإلناث ،كقد استجاب ؼبؤل االستبانات:

 الطبلب.من قبل 33االستبانات:
 :بحث: منهج الثاني_ المبحث ال 

كما ىو اؼبتعارؼ فهناؾ العديد من اؼبناىج اليت يبكن للباحث أف يسلكها يف دارستو كلذا  
يتحتم ألم باحث أف يستخدـ اؼبنهج الذم يسهل لو الطريق كيساعد بكل سهولة يف الوصوؿ إىل 

قيقية ؛كهبذا الغرض قد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي األىداؼ اليت رظبها لبحثو أك إىل النتائج اغب
التحليلي؛ من أجل ربقيق أىداؼ الدراسة ؛ كلذا اعتمد عليو يف ىذه الدراسة ، لسهولتو يف توضيح 

الظواىر كاغبقائق، كىو أنسب اؼبناىج للتعامل مع إجراءات الدراسة اغبالية كذلك للوصوؿ إىل 
كيعرؼ اؼبنهج الوصفي بأنو:  (1)ة منهج الصف الثاين الثانوم.فاعلي ومياستنتاجات تساعد على تق

"دراسة الواقع كالظاىرة كما توجد يف الواقع كيهتم بوصفها كصفا دقيقا ،كيعرب عنها تعبَتا كيفيا، 
ككذلك اؼبنهج  التحليلي كالذم يعرؼ  ( 2)كالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة كيوضح خصائصها"؛

البدائل كاكتشاؼ أكجو اػببلؼ بينها، أك القدرة على تربير سلوؾ معُت  "ىو القدرة على مقارنة
كالقياـ بتحليل مشكلة أك فكرة على مكوناهتا الرئيسة، مع فهم العبلقات القائمة بُت تلك 

 .(3)اؼبكونات"

                                                 

 220ص ، البحث العلمي "البحث النوعي والبحث الكميعبيدات ذكقاف كآخركف؛  (1)
 179ص  ،،  ربية اإلسالميةمهارات التنمية الذاتية لمعلم التعلي ؿبمد سرحاف ؛  (2)
 28ص ؛ معجم مصطلحات العلوم التربويةالشريفي السيد ؿبمد؛ (3)
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كوف ىذا اؼبنهج ىو أنسب اؼبناىج اليت تساعد على اإلجابة على تساؤالت الدراسة القائمة       
كساعد الباحث يف اختيار ىذا اؼبنهج ،على ( 1)عليو الدراسات الًتبوية مثل دراسة)أبو القرع( كما دلت

كضع أداة عبمع البيانات كاألسئلة اليت تضمنتها األداة، كًب بناء االستبياف معتمدا على األدبيات الًتبوية 
يم فاعلية مناىج الًتبية يتق أك وميمن خبلؿ االطبلع على  الدراسات السابقة، كالبحوث ذات العبلقة بتق

 اإلسبلمية أك مواد أخرل غَت الًتبية اإلسبلمية.
 كعلى ضوء ما سبق سيعتمد الباحث على اآلٌب: 

ػ  الوصف الكامل لئلطار النظرم من حيث: أدكات البحث كاستخدـ عدة أدكات اؼبتعلقة باعبانب 1
 النظرم كاالستبانات كاؼبقاببلت الشخصية .

التطبيقية من حيث إجراءات الدراسة اؼبيدانية كعرض النتائج كربليلها كسرد أدكات ػ  الدراسة  2 
فقرة موزعة  68الدراسة.. كبناء على ذلك استخدـ الباحث استبانتُت: استبانة للمعلمُت كاشتملت على 

 فقرة موزعة من نفس اجملاالت.40يف أربع ؾباالت ٍب استبانة الطلبة مشتملة على 
الدراسة كاإلجابة عن أسئلتها ،قاـ الباحث بإعداد استبانة تتكوف من: من سبع كلتحقيق أىداؼ 

عبارة حوؿ مفاىيم عامة، احملور الثاين  16ؿباكر، كلكل ؿبور عدد من العبارات كيتكوف احملور األكؿ من:
عبارات حوؿ احملتول، احملور  17عبارات حوؿ األىداؼ، احملوؿ الثالث: يتكوف من: 5:من 

عبارة حوؿ الوسائل التعليمية ،كاحملور 6عبارة حوؿ طرؽ التدريس، كاحملور اػبامس:من:11نالرابع:م
 عبارات حوؿ األنشطة.6عبارات حوؿ التقومي كاحملور السابع من:7السادس من:

 كمن العوامل اليت ساعدت الباحث يف إعداد أدكات الدراسة ظركؼ اآلتية: 
 ين الثانوم فرنسي عريب..الصف الثا:خربة الباحث يف ؾباؿ التدريس  (1
 )اؼبواد االجتماعية كالًتبية اإلسبلمية(.مشاركة الباحث يف كضع برامج اللغة العربية بفركعها.. (2

                                                 

فاعلية برنامج التدريب المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر معلمي مادة أبو القرع طارؽ خضَت ؿبمد؛  (1)
 اه غَت منشورة، جامعة اؼبدينة العاؼبية ،ماليزيا.رسالة دكتور الجغرافية بالمرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات، 
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(للمحور الثاين 5(للمحور األكؿ ك)16(عبارة منها)68كقد تكونت الصيغة األكلية ألداة الدراسة من) 
( للمحور السادس 7ػبامس ك)( للمحور ا6(للمحور الرابع ك)11(للمحور الثالث ك)17ك)
 (للمحور السابع.6ك)

  :بحث: مجتمع اللث_ المبحث الثا

( 2006لكل دراسة من الدراسات الًتبوية ؾبتمعو اػباص الذم يتعامل معو، كعليو عرب حلس)  
كبناء من ىذا اؼبفهـو ،فإف  (1")عن مفهـو ؾبتمع البحث: "كل من يبكن أف تعم عليو نتائج البحث

 اغبالية يتكوف من: ثبحؾبتمع ال
( باإلضافة إىل طبلب الصف الثاين 40) أربعُت، البالغ عددىم بالنيجر _معلمي الًتبية اإلسبلمية 

 ( .1500) ألف كطبس مائة طالبا، البالغ عددىم بالنيجرالثانوم فرنسي عريب 
 12مي البالغ عددىم:معلمي الًتبية اإلسبلمية  للصف الثاين الثانوم، دبدينة نيا:_ ؾبموعة البحث كىم 

 طالبا. 21معلما كالطبلب الثاين الثانوم البالغ عددىم:
 :بحث: حدود الرابع_ المبحث ال

يف ضوء منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم بدكلة النيجر  فاعلية ومييتناكؿ البحث تق    
 :الدراسة ستنحصر على حدكد لكن  ؛آراء اؼبعلمُت كالطبلب

اؼبوضوعية : تقييم فاعلية منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية  ( اغبدكد 1
 الفرنسية بدكلة النيجر.

( اغبدكد اؼبكانية: مدينة نيامي العاصمة دبدارسها الثانوية العربية الفرنسية، البالغ عددىا سبع مدارس  2
 ما بُت القطاع اغبكومي كالقطاع األىلي.

 د البشرية :كىم طبلب ك معلمي الصف الثاين الثانوم العريب الفرنسي.( اغبدك  3

                                                 

 ،نقبل عن حلس  109ص :، مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقو الواقعىياـ أضبد ضبد؛  (1)
 66ص 
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( اغبدكد العددية :كىي العينة العشوائية ؼبدينة نيامي كسبثل إحدل كعشرين طالبا كطالبة ؛بواقع ثبلث  4
معلما  12من اؼبعلمُت كىم  ةطبلب من كل مؤسسة تعليمية العربية الفرنسية ؛كذلك العينة العشوائي

 ة ،لسبع مدارس.كمعلم
السادس ،ؼبوسم سبتمرب( اػبامس ك األكؿ كالثاين )الفصل  اف:الدراسي فالفصبل ا( اغبدكد الزمانية: نب 5

 ـ. 2016_  2015من العاـ الدراسي :
 :بحث: عينة الخامسال_ المبحث 

 :نبامن فئتُت الدراسة عينة  تتكوف 
ىل العلمي ما ثانوم كًب تصنيفهم حسب نوع اؼبؤ الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين ال معلمي: فئة األولى

أك من  ؛امعة اإلسبلمية بالنيجراعبتربوية يف الشريعة كالدراسات اإلسبلمية من بُت إجازة عالية ككفاءة 
كقد  .يف اؼبيداف التعليميفرة ااؼبتو جامعة اإلماـ كاؼبدينة اؼبنورة باؼبملكة العربية السعودية حسب اػبربات 

ألف من اؼبعلمُت من تلقى تكوينو اعبامعي  ن عينة البحث حاملي الشهادات السعودية،أكرد الباحث م
 بعض مبعوثُت  السعوديُت اؼبتعاكنُت مع اغبكومة النيجرية.من اؼبواطنُت ك  يف اعبامعات السعودية،

 اعبداكؿ اليت ًب استخدامها يف عينة اؼبعلمُت كاؼبعلمات.الباحث فيما يأٌب عرض يك 
 .الخبرة والمؤىل العلميو توزيع عينة المعلمين والمعلمات حسب متغيرات الجنس  (3جدول رقم)

 العدد المؤىل العلمي والخبرة س
 الكامل

 % سنوات الخبرة الجنس
 19-15 14-10 9 -5 أنثى ذكر

اإلجازة العالية في الشريعة  1
 والدراسات اإلسالمية:

10 4 
1 

0 
0 

4 
 
 

3 
 
 

    2 
 
 

 
70% 

التربوية في الشريعة الكفاءة  2
 والدراسات اإلسالمية:

3 2 1 1 
 

2 
 

    0 30% 
 

 %83,33  5 5   10 المجموع 3
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 تغَتات الدراسة:م
 متغَتات مستقلة:

 ػ جنس الطلبة كلو مستوياف: ذكر كأنثى.
امعة مستوياف: اإلجازة العالية يف الشريعة كالدراسات اإلسبلمية من اعب لوػ اؼبستول العلمي للمعلمُت ك 

اإلسبلمية بالنيجر كاإلجازة العالية باعبامعات السعودية كاؼبستول الثاين: الكفاءة الًتبوية يف الدراسات 
 اإلسبلمية من اعبامعة اإلسبلمية بالنيجر أك من  اعبامعات اؼبملكة العربية السعودية.

 سنوات.9إىل 5ػ سنوات اػبربة للمعلمُت كلو ثبلث مستويات: من:
 سنوات.14 إىل 10ػ من:
 سنوات.19إىل 15ػ من 

%( 30يبثل أصحاب الكفاءات الًتبوية)كما %( من ؾبموع العينة ،70كيبثل ذكم اإلجازات العالية)
)اإلجازات العالية(  % من ؾبموع العينة الكلية ما بُت بكالوريوس83,33من ؾبموع العينة؛ كباإلصباؿ 

ؤىلُت للتدريس يف اؼبؤسسات الثانوية العربية الفرنسية الذين كالكفاءات الًتبوية؛ فبا يلفت النظر إىل قلة اؼب
تلقوا تدريبات تربوية للتأىيل بالتدريس يف الثانويات العامة ،األمر الذم قد يعكس على مستول الطلبة، 

أغلبية ىيئة التدريس مل يكونوا من مؤسسات تربوية كإمبا من كليات ـبتلفة يف الشريعة كالدراسات أف إذ 
 مية، الدعوة كاللغة..اإلسبل
فئة طلبة الصف الثاين باؼبدارس العربية الفرنسية اغبكومية كاػباصة كيتم تقسيمهم حسب اعبنس:  الثانية:

 الذكور كاإلناث.
كًب اختيار العينة بطريقة عشوائية كتكونت من إحدل كعشرين طالبا كطالبة من ؾبمعات تعليمية 

ـ(،فتتكوف أداة الدراسة يف  2012ػ  2011 :الدراسي عاـلل(كأىلية حكومية)فرنسية ثانوية عربية
 فقرة بينما تشتمل استبانة الطلبة (68شبانية كستُت)استبانتُت: استبيانا خاصة باؼبعلمُت كاشتملت على: 

 سالفا. أشَتموزعة على أربع ؾباالت حسب ما  ةفقر  (40)على أربعُت
 
 



113 

 

 :بحث: خطوات تطبيق أداة السادس_ المبحث ال

االؼباـ جبوىر التقييم لؤلداة يستحسن ،إبراز بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بأنبية استعماؿ األداة يف قبل 
 الدراسة. فعلى ىذا سيبُت الباحث مفهـو الصدؽ كطرؽ معرفتو .

 :الستبانةـ صدق ا 1

ربقيق "إف استعماؿ األداة اؼبناسبة للدراسة تؤدم إىل النتائج اغبقيقية اليت يتوخاىا الدراسة يف     
 (1")األىداؼ؛ كما أشار عليو الباحث :ربسُت عدناف ؿبمد نقبل عن بدراف كعبيدات كآخركف 

( بقولو: "أما الصدؽ فلو مفهـو كاسع أيضا كأكؿ معاين الصدؽ ىو أنو يقيس 2000كيعرؼ: ملحم)   
نو يقيسها كال االختبار ما كضع لقياسو ،دبعٌت أف االختبار الصادؽ اختبار يقيس الوظيفة اليت يزعم أ

كاؽبدؼ من االستبيانات أف تربز كتقوم نواحي القصور (2)يقيس شيئا آخر بدال منها أك باإلضافة إليها"
كاعتمد الباحث يف ىذه الدراسة يف كالصعف يف اؼبنهج ،باإلضافة يف تقوية كدعم مواطن القوة يف اؼبنهج .

احملكمُت كىو الشائع يف الدراسات  الظاىرم أك ما يرؼ بصدؽ ربقيق صدؽ االستبانة على الصدؽ
الًتبوية كاالجتماعية كالنفسية.. كأكضح الباحث ربسُت عدناف ؿبمد نقبل عن رند حيث تقوؿ :"أف 
أفضل كسيلة للتأكد من الصدؽ ىي أف يقـو كل من احملكمُت تقرير صبلحية اؼبعايَت أك العبارات اؼبراد 

 (3)قياسها".

اؼبتخصصُت كذكم اػبربات يف على ؾبموعة من احملكمُت ورهتا األكلية يف صًب عرض أداة الدراسة كلذا 
ؾباالت الًتبوية اؼبختلفة ؛ فبن يشتغلوف بالتدريس يف اعبامعات اإلسبلمية بالنيجر كفركعها ،كبلغ 

                                                 

َت منشورة ،جامعة اؼبدينة ، رسالة ماجستَت غتقييم فاعلية منهج محو األمية في تعليم القراءة والكتابةربسُت عدناف ؿبمد ؛  (1)
 117العاؼبية ؛ص :

 246ص عماف مكتبة دار اؼبسَتة.  4، ط/ القياس والتقييم في التربية وعلم النفسملحم سامي ؿبمد؛   (2)
 ،  رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة اؼبدينةتقييم فاعلية منهج محو األمية في تعليم القراءة والكتابةربسُت عدناف ؿبمد؛   (3)

 117العاؼبية. ص :
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( ؛كبعد القياـ ببعض التعديبلت كاالقًتاحات اليت تقدـ هبا صبيع احملكمُت تكونت االستبانة 4عددىم)
(فقرة خاص دبعلمي الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين 68 (فقرة منها)108ا النهائية من) يف صورهت

(فقرة زبص طبلب الصف الثاين الثانوم فرنسي عريب، ككانت خيارات اإلجابة بالنسبة 40الثانوم، ك)
للمحكمُت: )مناسب(،)ال رأم يل(،)غَت مناسب( . كبناء على مقًتحاهتم عدؿ البعض اآلخر، ليصبح 

 (:4( فقرة كما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم)108دد فقرات االستبانة)ع
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 : يم المحكمين لالستبانات المستخدمة في الدراسةي( يوضح نتائج تق4جدول رقم )

 غير مناسبة ال رأي لي مناسبة العبارة س

 % العدد % العدد % العدد

أريد أف أترىب على األخبلؽ  1
 اإلسبلمية.

3 75% 0 0 1 25% 

أريد أف أغرس العقيدة اإلسبلمية  2
 يف نفسي.

2 50% 0 0 2 50% 

 %25 1 0 0 %75 3 أحب بناء شخصييت. 3

أحب أف أتقن تبلكة القرآف  4
 الكرمي.

4 100% 0 0 0 0 

أرغب يف تطوير مهاراٌب العلمية  5
 اإلسبلمية.

3 75% 0 0 1 25% 

أرغب يف فبارسة مهاراٌب يف الًتبية  6
 اإلسبلمية

0 0 4 100% 0 0 

أرغب يف فبارسة شعائر الدين  7
 اإلسبلمي.

4 100% 0 0 0 0 

أريد أف أعمق معرفيت بأركاف  8
 اإليباف.

4 100% 0 0 0 0 

أريد أف أقتدم بشخصية رسوؿ  9
اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ 

 كخلفاءه الراشدين.

4 100% 0 0 0 0 
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أميل إىل معرفة التاريخ اإلسبلمي  10
 كتطوراتو

4 100% 0 0 0 0 

أريد أف أتعلم أحكاما متعلقة  11
 بالربا

4 100% 0 0 0 0 

أريد أف أتعلم أحكاـ البيع  12
 كالشراء يف اإلسبلـ.

4 100% 0 0 0 0 

أريد أف أفهم تفسَت آيات اؼبقررة  13
 يف القرآف الكرمي.

4 100% 0 0 0 0 

أرغب يف معرفة الرشوة كخطورهتا  14
 يف اإلسبلـ.

4 100% 0 0 0 0 

       اجملاؿ الثاين : احملتول: 15

احملتول ينمي شعورم باؼبسؤكلية  16
 ذباه نفسي كأسرٌب كؾبتمعي

3 75% 0 0 1 25% 

يساعدين احملتول على التكيف  17
 مع ؾبتمع.

4 100% 0 0 0 0 

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يهذب  18
 أخبلقي.

4 100% 0 0 0 0 

يف حل  احملتول يساعدين 19
 كبلٌب.مش

3 75% 0 0 1 25% 

ارتباط احملتول دبقررات السنوات  20
 السابقة.

2 50% 1 25% 1 25% 
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لغة الكتاب تتناسب مع قدراٌب  21
 العقلية.

4 100% 0 0 0 0 

مناسبة احملتول لعدد اغبصص  22
 الصفية اؼبقررة.

3 75% 0 0 1 25% 

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يعاجل  23
 قضايا حديثة معاصرة.

4 100% 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 ثالثا : طريقة التدريس: 

 %25 1 0 0 %75 3 أفضل طريقة التلقُت 24

 %25 1 0 0 %75 3 طريقة اغبوارية.الأميل إىل  25

 %25 1 0 0 %75 3 الشرحأفضل طريقة اؼبناقشة يف  26

 %25 1 %25 1 %50 2 أريد ترديد التبلميذ مع األستاذ. 27

 0 0 0 0 %100 4 يم الذاٌب.أفضل التعل 28

 0 0 0 0 %100 4 أفضل التعليم التعاكين. 29

 0 0 0 0 %100 4 أريد التعليم بالقدكة اغبسنة. 30
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 0 0 0 0 %100 4 أرغب أكثر يف سرد القصص. 31

 0 0 %25 1 %75 3 أريد طريقة العرض. 32

رابعا: الوسائل التعليمية  
 كاألنشطة.

      

 %25 1 0 0 %75 3 السبورة 33

 %25 1 0 0 %75 3 الكتب اؼبدرسية. 34

 %25 1 0 0 %75 3 الرسومات 35

 %25 1 0 0 %75 3 التلفاز 36

 %25 1 0 0 %75 3 الفيديو 37

 %25 1 0 0 75% 3 اغباسوب 38

 %25 1 0 0 %75 3 اؼبسجل. 39

 %25 1 0 0 %75 3 اإلنًتنت. 40

يساعد اؼبنهج يف تنويع الفركؽ  41
 الثقافاتبُت 

3 75% 1 25% 0 0 
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يعرض اؼبنهج دكر اؼبسلمُت يف  42
 بناء اغبضارة اإلسبلمية.

يؤكد اؼبنهج على حقوؽ اإلنساف 
 يف اإلسبلـ.

يساعد اؼبنهج يف بث قيم 
 التسامح بُت الطبلب.

يربز اؼبنهج قيمة األسرة كضركرة 
 اغبفاظ عليها.

يدعو اؼبنهج إىل قيم الشورل 
               كوبث على تبنيها    

يشجع اؼبنهج الطبلب على 
 اإلفادة من اآلخرين.

يؤصل اؼبنهج عند الطبلب قيمة 
 البحث العلمي.

يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات 
مهارات اذباىات ؼبواجهة 

 مستجدات العصر.

يدعو اؼبنهج إىل مواجهة أمباط 
التفكَت اؼبعوقة لآلباء مثل: 

 التفكَت اػبرايف كاألسطورم.

صتُت يف الًتبية يكفي ح
 اإلسبلمية

أقًتح زيادة اغبصص يف الًتبية 

4 100% 0 0 0 0 

اؼبنهج صورة كاضحة للنظاـ  يقدـ 43
العاؼبي اعبديد                   

 الطبلب. كاضحة 

يربز اؼبنهج قيمة األسرة كضركرة 
 اغبفاظ عليها.

يدعو اؼبنهج إىل قيم الشورل 
 كوبث على تبنيها                  

يشجع اؼبنهج الطبلب على 
 خرين.اإلفادة من اآل

يؤصل اؼبنهج عند الطبلب قيمة 
 البحث العلمي.

يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات 
مهارات اذباىات ؼبواجهة 

 مستجدات العصر.

يدعو اؼبنهج إىل مواجهة أمباط 
التفكَت اؼبعوقة لآلباء مثل: 

 التفكَت اػبرايف كاألسطورم.

يكفي حصتُت يف الًتبية 
 اإلسبلمية

ية أقًتح زيادة اغبصص يف الًتب

4 100% 0 0 0 0 

يؤكد اؼبنهج على حقوؽ اإلنساف  44
 يف اإلسبلـ

4 100% 0 0 0 0 

يساعد اؼبنهج يف بث قيم  45
 التسامح يف اإلسبلـ

4 100% 0 0 0 0 

يربز اؼبنهج قيمة األسرة كضركرة  46
 اغبفاظ عليها

4 100% 0 0 0 0 

يدعو اؼبنهج إىل قيم الشورل  47
 كوبث على تبنيها

3 75% 1 25% 0 0 

يشجع اؼبنهج الطبلب على  48
 اإلفادة من اآلخرين

4 100% 0 0 0 0 

يؤصل اؼبنهج عند الطبلب قيمة  50
 البحث العلمي

3 75% 0 0 1 25% 
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 يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات 51
ؼبواجهة  تكمهارات كاذباىا
 مستجدات العصر

1 25% 2 50% 1 25% 

يدعو اؼبنهج إىل مواجهة أمباط  52
التفكَت اؼبعوقة لئلبداء مثل 

 :التفكَت اػبرايف كاألسطورم..

2 50% 1 25% 1 25% 

يكفي حصتاف للًتبية اإلسبلمية  53
 يف األسبوع

3 75% 0 0 1 25% 

أقًتح زيادة اغبصص يف الًتبية  54
 اإلسبلمية

1 25% 2 50% 1 25% 

يهمل التبلميذ مادة الًتبية  55
اإلسبلمية لكوهنا ال يبتحن هبا يف 

 امتحاف الشهادة الثانوية

2 50% 1 25% 1 25% 

انباؿ التبلميذ ؼبواد الًتبية  56
اإلسبلمية لضعف معاملها يف 

 امتحاف النقلية

2 50% 1 25% 1 25% 

اقًتح إدراج مادة الًتبية اإلسبلمية  57
من ضمن اؼبواد اؼبمتحنة يف 

 الشهادة الثانوية

3 75% 1 25% 0 0 
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هتدؼ أىداؼ الًتبية اإلسبلمية  58
إىل غرس العقيدة اإلسبلمية يف 

 النفوس

3 75% 0 0 1 25% 

سبكُت الطلبة إىل تبلكة القرآف  59
 الكرمي

3 75% 0 0 1 25% 

ة الطلبة على األخبلؽ تربي 60
 اإلسبلمية اغبميدة

3 75% 0 0 1 25% 

تنمية اؼبهارات العلمية اإلسبلمية  61
 لدل التبلميذ

2 50% 0 0 2 50% 

تعويد التبلميذ فبارسة شعائر  62
الدين اإلسبلمي يف حياهتم 

 اليومية

3 75% 0 0 1 25% 

اقتداء التبلميذ بالشخصيات  63
 اإلسبلمية

2 50% 0 0 2 50% 

تزكيد التبلميذ بقدر مناسب من  64
 اؼبعرفة اؼبتعلقة بالعلـو الشرعية

3 75% 0 0 1 25% 

معرفة التبلميذ بتفسَت بعض من  65
 آيات القرآف الكرمي اؼبقررة

3 75% 0 0 0 0 
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معرفة التبلميذ بتفسَت بعض من  66
 األحاديث النبوية اؼبقررة

2 50% 1 25% 1 25% 

ريخ اإلسبلـ تعريف التبلميذ بتا 67
 كتطوره

4 100% 0 0 0 0 

من أخذ الدركس سبكُت التبلميذ  68
كالعرب من مسَتة التاريخ 

 اإلسبلمي

3 75% 1 25% 0 0 

تعريف التبلميذ بفركض العُت  69
 كالكفاية

3 75% 0 0 1 25% 

تزكيد التبلميذ بأحكاـ البيع  70
 كالشراء

4 100% 0 0 0 0 

لفكرية تثقيف التبلميذ بالقضايا ا 71
اؼبعاصرة كالعوؼبة كالعلمانية 

 كالشيوعية كاؼباسونية

4 100% 0 0 0 0 

يعاجل ؿبتول الًتبية اإلسبلمية  72
للصف الثاين الثانوم بعض 

 األمراض اؼبتفشية يف بيئة التلميذ

3 75% 0 0 1 25% 
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يتفق احملتول مع النمو العقلي  73
 للتلميذ

4 100% 0 0 0 0 

)الشر يكفي دراسة سورتاف 74
 كاجملادلة( يف السنة

2 50% 1 25% 1 25% 

اقًتح زيادة بعض السور للتبلميذ  75
 صف الثاين الثانوم

2 50% 2 50% 0 0 

يساعد احملتول التبلميذ على حل  76
مشاكلهم مواجهة التحديات 

 األفكار اؽبدامة

2 50% 2 50% 0 0 

يتناسب احملتول مع مستول  77
 التبلميذ العقلي كاعبسمي 

4 100% 0 0 0 0 

يتناسب موضوع اؼبشاكل األسرية  78
مع النمو العقلي كاعبسمي 

 لتبلميذ الصف الثاين الثانوم

3 75% 0 0 1 25% 

أعتمد على أسلوب التلقُت يف  79
 تدريس القرآف الكرمي

3 75% 0 0 1 25% 

أبدأ بسرد القصة قبل الشركع يف  80
 درس التفسَت

3 75% 0 0 1 25% 
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التبلميذ سبثيل قصة  أطلب من 81
 تطبيقية

2 50% 1 25% 1 25% 

 %25 1 0 0 %75 3 أكتب النص على السبورة 82

استخدـ األجزاء احملتوية للسور  83
 اؼبقررة

4 100% 0 0 0 0 

أصبع بُت التلقُت كاغبوار يف  84
 تدريس التفسَت كاغبديث

4 100% 0 0 0 0 

أكزع حبوث متعلقة باؼبنهج  85
من التبلميذ كأطلب ؾبموعة 
 بعرضها أماـ إخواهنم

2 50% 1 25% 1 25% 

أحبذ التبلميذ على حفظ السورة  86
 قررةاؼب

2 50% 1 25% 1 25% 

أراعي الفركؽ الفردية لدل التلميذ  87
عند التحفيظ ، فأبدأ باجملدين ٍب 

 اؼبتوسطُت ٍب الضعفاء

3 75% 0 0 1 25% 

أركز على أف يتقن كل تلميذ يف  88
 كة ؾبودةالفصل تبل

4 100% 0 0 0 0 
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أىتم بإتقاف أغلبية الفصل على  89
 تبلكة ؾبودة من اؼبنهج

4 100% 0 0 0 0 

 0 0 0 0 %100 4 ستخدـ السبورةأ 90

أستخدـ األشرطة اؼبسجلة عند   91
 التبلكة

4 100% 0 0 0 0 

أستخدـ الصور اإليضاحية  92
اغبديثة كالفيديو كجهاز 

 الكمبيوتر

4 100% 0 0 0 0 

أعتمد على الكتب اؼبقررة يف  93
 اؼبادة

3 75% 0 0 1 25% 

 %25 1 0 0 %75 3 أستخدـ األشرطة اؼبسموعة 94

 %25 1 0 0 %75 3 يةئأستخدـ األشرطة اؼبر  95

يف  ةأعتمد على االختبارات اؼبقالي 96
 الثقافة اإلسبلمية

3 75% 0 0 1 25% 

أفضل االختبارات الشفوية يف  97
 القرآف

3 75% 0 0 1 25% 

 %25 1 0 0 %75 3أفضل االختبارات الكتابية يف  98
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 القرآف الكرمي

أعتمد على االختبارات  99
 اؼبوضوعية يف الًتبية اإلسبلمية

2 50% 1 25% 1 25% 

أميل إىل االختبارات التحريرية يف  100
 الًتبية اإلسبلمية

3 75% 0 0 1 25% 

 %25 1 0 0 %75 3 أضع درجات خاصة للحفظ 101

أكتفي بالتبلكة اجملودة يف اؼبراقبة  102
 اؼبستمرة

3 75% 0 0 1 25% 

وبث اؼبنهج على االحتفاالت  103
 باؼبناسبات الدينية

3 75% 0 0 1 25% 

 من أىداؼ اؼبنهج أف تقيم 104
 اإلدارة اؼبدرسية اؼبسابقات الدينية

3 75% 1 25% 0 0 

أكلف التلميذ بكتابة البحوث  105
 ةالديني

3 75% 0 0 1 25% 

أخصص كقتا لزيارة اؼبكتبة  106
اؼبدرسية للتلميذ للحصوؿ على 

 اؼبعلومات

2 50% 1 25% 1 25% 

 0 0 0 0 %100 4أكلف التبلميذ بتمثيل  107
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اؼبسرحيات الدينية تطبيقا عمليا 
 لظاىرة شائعة يف ؾبتمعو

تنظم إدارتنا زيارات كرحبلت إىل  108
 دماؼبدف التارىبية يف بل

3 75% 0 0 1 25% 

 _ اقتراح المحكمين بخصوص بنود االستبانة.2
ح يصحمن قبل احملكمُت اؼبتخصصُت يف ؾباؿ الًتبية، من حيث تاقًتاحات عديدة  تقدم    

 هبذا الشأف:  كًب اقًتاح تكملتها،طلب بعض العبارات ك 
 بياف ملئ االستبيانات على البيانات العامة. كتقدمي بناء االستبياف .1
 التفريق بُت اػبطاب اؼبوجو للمعلمُت كاػبطاب اؼبوجو إىل الطبلب من حيث مراعاة للفركؽ الفردية. .2
 تصنيف عبارات االستبياف حسب عناصر اؼبنهج. .3
 تكوف خيارات االجابة ثبلثية األبعاد: )مناسب ػ ال رأم يل.ػ غَت مناسب( . .4
 ح ؽبم التعبَت فيها عن آرائهم كمقًتحاهتم.ضركرة إرفاؽ الستبيانات األساتذة بأسئلة مفتوحة، حىت يتي .5
 ؿباكر االستبياف للتبلميذ غَت ؿبدد كًب القياـ ببعض التصحيحات البسيطة. .6
"يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات مهارات 10إعادة صياغة بعض العبارات كىي العبارات ذات الرقم:  .7

الًتبية اإلسبلمية ألهنا ال يبتحن  :"انباؿ التبلميذ ؼبواد14اذباىات ؼبواجهة مستجدات العنصر"رقم:
:"انباؿ التبلميذ مواد الًتبية اإلسبلمية لضعف معاملها يف 15هبا يف امتحاف الشهادة الثانوية.رقم:

 " تزكيد التبلميذ بقدر مناسب من اؼبعرفة اؼبتعلقة بالعلـو الشرعية. 26االمتحانات النقلية. رقم:
 استبانة التبلميذ بكلمات أخرل غَتىا لكاف أفضل. تغيَت كلمة: "أريد " ك"أحب "ك"أرغب "يف .8
كقد نفذت كل االقًتاحات كالتعديبلت اؼبقًتحة من قبل عبنة التحكيم، كمل يتغَت عدد الفقرات؛ إال   

 بعض التعديبلت من تصحيح بعض األخطاء أك اقًتاح بديل من الكلمات.. 
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 ـ ثبات األداة:  3
لنا أف االختبار وبقق صفة الثبات فهذا يعٍت أف االختبار يقيس أم "  الثبات يعٍت االتساؽ فإذا ق  

ؼبرتُت كمنها طريقة الصور  كىناؾ عدد من الطرؽ غبساب الثبات منها :تطبيق االختبار؛ شيء يقيسو
 (1).." كغَتىا داؼبتكافئة كمعامل التكافؤ كاالستقرار كطريقة التجزئة النصفية ،كطريقة معادلة كورد ريتشار 

 مد الباحث يف دراستو على طريقة الصور اؼبتكافئة .كاعت
 ـ الوسائل اإلحصائية لتصحيح األداة: 4

 كىو: (SPSSاستخدـ الباحث بعض الوسائل اإلحصائية مستعينا بالربنامج اإلحصائي )    
 ػ معامل الثبات الفالكركنباؾ ٍب استخرجو الستخراج معامل الثبات بطريقة الفاكرنباؾ.

 
 ... 3الوزف×  3+ التكرار 2الوزف×  2+ التكرار 1لوزفا×  1التكر 

 = ________________________________                   الوسط اؼبرجح
 حجم العينة 

   
ػ الوزف اؼبئوم :استخدـ الستخراج قيمة كل فقرة من فقرات الدراسة القائمة كقيمة كل فرض من الفركض 

 ٌب:اآلتية للدراسة القائمة كفق ما يأ
                                    

 100× الوسط اؼبرجح                               
 = __________________________ لوزف اؼبئوما

 أعلى بديل )كزف( 
 
 
 

                                                 

 . 293،ص : 246ص ،4،ط القياس والتقييم في التربية وعلم النفسملحم سامي ؿبمد؛  (1)
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 الدراسة:ـ خطوات تطبيق  5
ل وب أفحاكؿ  يكس كتساؤالتو؛ بإشكالية البحثببعض االجراءات التنفيذية ،اؼبتعلقة  قاـ الباحث     

 بعض اؼبشاكل اؼبطركحة يف البحث بعد فحص االستبيانات كالتأكد من صحة األجوبة .
لمدراس الفرنسية العربية تعاين من عدة لبأف مناىج الًتبية اإلسبلمية يف النيجر الباحث بلحظ ي

 بناء على تساؤالت الدراسة اؼبطركحة. مشكبلت
 : معالجة اإلحصائية:سابعالمبحث ال_ 
األسئلة اليت ًب كضعها يف الباحث بعض طرح يقبل معاعبة اإلحصائيات حوؿ النسبة اؼبختلفة س     

صف الثاين الثانوم مع الإشكالية البحث كىي: ما مدل تناسب ؿبتويات الًتبية اإلسبلمية لطبلب 
استخداـ  ميوؽبم كمراحلهم يف النم العقلي النفسي كاعبسمي؟ كلئلجابة على ىذا السؤاؿ من اؼبستحسن

توسطات اؼب ةقارنم ٍب  اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعياريةإحدل أساليب اإلحصائية حملاسبة 
ترد يف اؼبنهج  اليت ملصف الثاين من أىداؼ كؿبتويات الاؼبختلفة بُت ما يرغب إليو طبلب اغبسابية 

 لعقيدة اإلسبلمية يف،إىل غرس ا يبيل كثراألفحسب الدراسة اليت أجريت على عدد من الطبلب 
نفس 23%،95سهم إال أهنا لن ترد يف اؼبنهج الدراسي كقد بلغت نسبة الذين يبيلوف إليها إىل:و فن

من اؼبعلمُت يركف أف اؼبنهج يؤكد 85%،42النسبة من الطبلب سبيل إىل التعمق بأركاف اإليباف ،بينما 
% من احملكمُت أثبتوا 75ك اؼبنهج. على غرس العقيدة اإلسبلمية كإف كاف ذلك غائبا على مفردات

مناسبة ىذه العبارة كلذا ًب اعتبارىا، كهبب إعادة النظر يف احملتول الدراسي من مراعات متطلبات الطلبة 
 كاؼبعلمُت كإبراز جوانب العقدية يف اؼبنهج. 

لرشوة ؼبناسبتها صف الثاين الثانوم يبيلوف إىل تعلم أحكاـ البيع كالشراء كأحكاـ الربا كاالأف طبلب ػ  
ؼبستواىم العقلي كاعبسمي كالنفسي إال أهنا لن ترد يف اؼبنهج، كقد أكد األساتذة ذلك حيث 

ك ًب تثبيت ىذه الفقرة  ال يزكد اؼبنهج الطبلب بأحكاـ البيع كالشراء كفركض العُت كالكفاية،%14،57
ائل أحكاـ البيع كالشراء يف احملتول (  أجابوا دبناسبتها، كلذا هبب إدراج مس4ألف كل احملكمُت األربعة)

 الدراسي.
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كأف اؼبنهج ال يثقف التبلميذ بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة ككل ىذا فبا يتبلءـ مع النمو العقلي كاعبسمي ػ 
كالنفسي للطبلب ،إال أنو غَت كارد يف اؼبنهج كقد اتفق األساتذة كالطبلب على إدراج كل ذلك يف اؼبنهج 

( كلذلك ًب إثباهتا، فيجب إدراج ذلك يف 4الفقرة أيضا تقدير كل احملكمُت ) كنالت ىذه اعبديد.

 احملتول.
أما السؤاؿ الثاين: ىل ؿبتويات الًتبية اإلسبلمية مرتبطة ببيئة التلميذ؟ كىل الزمن اؼبخصص للًتبية 

كحدة للًتبية اإلسبلمية كافيا للتطبيق العملي للمنهج؟ أك حباجة إىل التمديد الزمٍت؟ ككم تستحق كل 
اإلسبلمية اؼبقررة يف الصف الثاين الثانوم حسب كجهة كل من اؼبعلمُت كطلبة صف الثاين الثانوم 

 باؼبدارس العربية الفرنسية بالنيجر؟

الًتبية  علميصف الثاين كمالبتقديرات كل من طلبة  الباحث فالئلجابة على السؤاؿ الثاين استع
سبة اؼبختلفة لتلك الفقرات اليت ىي ؿباكلة اإلجابة عن السؤاؿ اإلسبلمية بنفس الفصل حسب فحص الن

 الثاين.

كيعاجل قضايا ؽبا ارتباط كثيق  طبلبأكدكا على أف احملتول يتناسب مع بيئة ال علمُتمن اؼب%14،57
 اؼبعلمُتمن  85%،42بالبيئة احمللية كقضية مشاكل األسرية اؼبطركحة يف الثقافة اإلسبلمية يف حُت أف 

عدـ مطابقتو للبيئة يف بعض القضايا كخصوصا ما يتعلق دبواجهة األفكار اػبرافية كاألسطورية فبا ىو  يركف
 لكنو غائب سباما يف اؼبنهج اؼبطركح. طالبشائع يف بيئة ال

الًتبية اإلسبلمية غَت كافيا  علميمن م75%،85أما الزمن اؼبخصص للًتبية اإلسبلمية، حسب 
حيث أنو يقتصر على حصتاف يف األسبوع كىذا ال يغطي صبيع ؿبتويات  يف التطبيق العملي للمنهج

يف نفس ىذه النقطة حيث  اؼبعلمُتالًتبية اإلسبلمية اؼبطركحة للمنهج. كيكاد يتفق الطبلب مع 
 يركف عدـ مطابقة اؼبنهج للحصص اؼبطركحة حباجة إىل زيادة اغبصص األسبوعية.%6،80

اإلحصائية بأف الًتبية اإلسبلمية حباجة إىل التمديد الزمٍت حسب معاعبة الباحث  يقودما كىذا 
 كطلبة الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم. اؼبعلمُتحسب تقديرات كل من 
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 فحسب البيانات الواردة كاإلحصائيات قد ربتاج كل كحدة للًتبية اإلسبلمية حصتاف
 يف األسبوع فيكوف صبيع حصصها أربع حصص.

 : جمع البيانات وتحليلها:منثا_ المبحث ال
بفحص االستبانات من حيث  اـ الباحثسيتم ربليل البيانات عن طريق التحليل اإلحصائي ؛كلذا ق

صحة ملئها كصدؽ ثباهتا ٍب صبع كل أجوبة متماثلة يف حدة ٍب معاعبتها كاحدة تلو األخرل باتباع الطرؽ 
 كاػبطوات الفنية اآلتية:  

 يف كل خيار من خيارات العدد.( صبع كإحصاء التكرار  1
 كية لكل خيار متكرر ألكثر من مرة كمتكرر للمرة الواحدة من خيارات األبعاد أ( استخراج النسبة اؼب 2
 ؼبختلفة كذلك باتباع ما يلي:ا

 مع مراعات األسس اآلتية:
اؼبعٍت يف اؼبنهج بٍت ػ إذا كانت نسبة اؼبأكية للخيار)بدرجة عالية( يف البعد مرتفعة فهذا يعٍت أف العنصر 

كفق أسس تربوية سليمة كإذا كانت النسبة منعدمة بدرجة عالية، فهذا يعٍت ضركرة إدراجها من عناصره، 
 حىت يكوف منهجا متكامبل.

( إذا كانت النسبة اؼبأكية للخيار )بدرجة متوسطة( يف البعد متوسط، فهذا يعٍت أف العنصر اؼبعٍت يف  2ػ 
 ربوية، يتطلب تقوية كإعادة صياغة بعض العناصر.اؼبنهج بٍت كفق أسس ت

( إذا كانت النسبة اؼبأكية بدرجة ضعيفة يف اؼبنهج ،فهذا يعٍت مراعات بعض األسس الًتبوية  3ػ 
 الصحيحة ؛يف بناء اؼبناىج ك عدـ إنباؽبا كإدراجها مع بقية العناصر.

ذا يعٍت أف اؼبنهج مل يراعي األسس الًتبوية ػ ( إذا كانت النسبة غَت متحققة يف البعد ىي األكثرية ،فه 4
الصحيحة من حيث :البناء النفسي كاػبلقي كاؼبعريف كاغبركي كالوجداين. كمن ىنا هبب إعادة صياغة 
اؼبنهج كفق تلك اؼبعايَت حىت يواكب اؼبنهج متطلبات الدارسُت حاجاهتم النفسية كالوجدانية كاغبركية 

 كاؼبعرفية.
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 الفصل الرابع: عرض النتائج وتحليلها.
 

 سبهيد:
 _ اؼببحث األكؿ: ربليل جداكؿ البيانات العامة.

 _ اؼببحث الثاين: تقييمات معلمي الًتبية اإلسبلمية على العناصر األربعة.
علمات يف الًتبية على العناصر األربعة الدراسة على عدد من اؼبعلمُت كاؼب ت_ اؼببحث الثالث: إجراءا

 ؼبنهج الصف الثاين الثانوم.
 _اؼببحث الرابع: مناقشة النتائج.
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 الفصل الرابع: عرض النتائج تحليلها: 
 تمهيد: 

 سيتم عرض النتائج كربليلها كفق اؼبعايَت اآلتية:
 ( ربليل جداكؿ البيانات العامة. 1
عاد اؼبختلفة لبلستبيانات كاليت تشمل عناصر اؼبنهج من حيث تقومي عناصره ( ربليل جداكؿ األب 2

 الصف الثاين الثانوم. طبلبك  علمُتكربليلها حسب إجابات اؼب
( ترتيب أبعاد عناصر اؼبنهج الًتبية اإلسبلمية، للصف الثاين الثانوم لدل معلمي الًتبية اإلسبلمية  3
 .كؿ كالنسبة اؼبأكية ألبعاد العناصر كعقد اؼبقارنةمن خبلؿ االستبيانات كاعبدا لطبلبكا

 المبحث األول: تحليل جداول البيانات العامة.
كجهات نظر اؼبعلمُت ،على عناصر الًتبية اإلسبلمية من اؼبستحسن  الباحث عرضيقبل أف     

كخصوصا  ةربعصف الثاين باؼبدارس العربية الفرنسية على العناصر األالطلبة آراء عرض كجهات ي،أف 
اليت تتفق مع مبوىم  ىداؼ الًتبوية اؼبناسبة ؽبم،لؤلهم ويبمن حيث تق صف الثاين دبدينة نيامي،الطلبة 

لبيئتهم كاليت ىم حباجة إليها كلن ترد يف اؼبنهج  العقلي ،كالنفسي كاعبسمي كذلك احملتويات اؼبناسبة
مع طبيعة حاؽبم  لنفسي كمناسبتهامبوىم العقلي كا الدراسي ككذلك طرائق التدريس اليت تتفق مع

كميلهم إىل االستطبلع كمعرفة ما وبيط هبم كأخَتا األنشطة التعليمية اؼبستخدمة عندىم بكثرة  كنضجهم
فاعلُت   كاليت يأملوف إضافتها يف مؤسساهتم التعليمية حىت يتسٌت ؽبم تعليما ناجحا كمثمرا كيصبحوا

 .كمتفاعلُت يف خدمة الفرد كاجملتمع
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  :الصف الثاني الثانوي على المجاالت األربعة، لعناصر المنهج طلبة آراء(  5دول رقم:) ج
رقم  لرتبةا

 الفقرة
 النسبة المأوية المجال األول: أىداف التربية اإلسالمية

 %بدرجة عالية90,47 يد أف أترىب على األخبلؽ اإلسبلميةر أ 1 4
 %بدرجة عالية95,23 سيأريد أف أغرس العقيدة اإلسبلمية يف نف 2 2
 %بدجة عالية85,72 أحب بناء شخصييت 3 5
 %بدرجة عالية95,24 أحب أف أتقن تبلكة القرآف الكرمي 4 1
 %بدرجة عالية80,96 أرغب يف تطوير مهاراٌب العلمية اإلسبلمية 5 7
 %بدرجة عالية80,46 أرغب يف فبارسة مهاراٌب يف الًتبية اإلسبلمية 6 7
 %بدرجة عالية80,96 اإلسبلمي نلديافبارسة شعائر  أرغب يف 7 5
 %بدرجة عالية95,23 أريد أف أعمق معرفيت بأركاف اإليباف 8 2
 %بدرجة عالية80,95 أريد أف أقتدم بشخصية الرسوؿ اهلل صلى عليو كسلم 9 9

 % بدرجة عالية71,44 أميل إىل معرفة التاريخ اإلسبلمي كتطوراتو 10 10
 %بدرجة عالية66,68 أتعلم أحكاما متعلقة بالربا أريد أف 11 11
 %بدرجة عالية80,96 أريد أف أتعلم أحكاـ البيع كالشراء يف اإلسبلـ 12 7
 %بدرجة عالية95,24 أريد أف أفهم تفسَت بعض آيات اؼبقررة يف القرآف الكرمي 13 1
 %بدرجة عالية80,96 أرغب يف معرفة الرشوة كخطورهتا يف اإلسبلـ 14 7

رقم  الرتبة
 الفقرة

  المجال الثاني : المحتوى الدراسي

 ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يساعدين يف فبارسة الشعائر 15 4
 الدينية

 % بدرجة عالية61,90

 %بدرجة عالية61,90 احملتول ينمي شعورم باؼبسؤكلية ذباه نفسي كأسرٌب 16 4
 %بدرجة عالية57,14 يساعدين احملتول على التكيف مع اجملتمع 17 5
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 ؿبتول الًتبية  18 3
 اإلسبلمية يهذب أخبلقي

 %بدرجة عالية61,91

 %بدرجة عالية66,66 يساعدين احملتول يف حل مشكبلٌب 19 2
 %بدرجة عالية23,88 ارتباط احملتول دبقررات السنوات السابقة 20 8
 %بدرجة عالية52,38 لغة الكتاب تتناسب مع قدراٌب العقلية 21 6
 %بدرجة عالية19,04 مناسبة احملتول لعدد من اغبصص الصفية اؼبقررة 22 9
 %بدرجة عالية42,85 ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يعاجل قضايا حديثة معاصرة 23 7

رقم  الرتبة
 الفقرة

  المجال الثالث: طريقة التدريس

 %بدرجة عالية38,09 أفضل طريقة التلقُت 24 8
 %بدرجة عالية66,66 ريةأميل إىل الطريقة اغبوا 25 5
 %بدرجة عالية95,88 أفضل طريقة اؼبناقشة كالشرح 26 1
 %بدرجة عالية52,32 أريد ترديد التبلميذ مع األستاذ 27 7
 %بدرجة عالية61,47 أفضل التعليم الذاٌب 28 6
 %بدرجة عالية95,80 أفضل التعليم التعاكين 29 1
 %بدرجة عالية71,85 أريد التعليم بالقدكة اغبسنة 30 4
 %بدرجة عالية38,05 أرغب أكثر من سرد القصص 31 9
 %بدرجة عالية85,42 أريد طريقة التلقُت كالعرض 32 3

رقم  الرتبة
 القفرة

  المجال الرابع: الوسائل التعليمية

 %بدرجة عالية66,66 السبورة 33 5
 %بدرجة عالية61,47 الكتب اؼبدرسية 34 1
  متحقق%غَت100 الرسومات 35 3
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 %غَت متحقق100 التلفاز 36 3
 %غَت متحقق100 الفيديو 37 3
 %غَت متحقق100 اغباسوب 38 3
 %غَت متحقق100 اؼبسجل 39 3
 %غَت متحقق100 اإلنًتنيت 40 3

 تعليقات:ػ   2
الصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية الفرنسية)حكومية كأىلية(فتم  طلبةفهذه صبلة تقديرات 

ر العينة عشوائيا فتضم جنسُت ـبتلفُت: جنس الذكور كجنس اإلناث ككلهم إحدل كعشرين اختيا
فقرة متمثلة (40)فقد كزعت االستبيانات لكل منهم كتشتمل كل كاحدة منها على أربعُت  (طالبا21)

على أربع ؾباالت: اجملاؿ األكؿ: األىداؼ الًتبوية ٍب احملتول التعليمي كطرؽ التدريس كاألنشطة 
 التعليمية.

 الصف الثاين الثانوم على اجملاؿ األكؿ: األىداؼ الًتبوية. طبلبما ىي تقديرات كل من 
 تقييمات طلبة الصف الثاين الثانوم على العناصر األربعة: ػ 3 

أف ىدفُت تربويُت كانا يف الرتبة األكىل كنبا": أحب أف ببكل بساطة ألدرؾ  اجملاؿ األكؿإىل  بالنظر      
ككانت »:"أريد أف أفهم تفسَت بعض من آيات القرآف اؼبقررة  ذلكك  ك تبلكة القرآف الكرمي"أتقن 

،كبدرجة عالية فنقوؿ الرتبة األكىل كانت لصاحل: القرآف الكرمي 24%،95التقديرات لكبل اؽبدفُت برتبة 
أريد أف أغرس »فُت كنبا: كالتفسَت بينما الرتبة الثانية كانت لصاحل العقيدة اإلسبلمية كسبثلت أيضا يف اؽبد

ككانت نسبة »ك"أريد أف أعمق معرفيت بأركاف اإليباف »يف نفسي العقيدة اإلسبلمية 
أريد أف أترىب على األخبلؽ اإلسبلمية »بدرجة عالية. أما الرتبة الثالثة كانت لصاحل 23%،95قديراهتم:ت
دة التهذيب أك بعض النصوص بدرجة عالية فاألخبلؽ تعود إىل ما47%،90ككانت نسبة التقديرات:»

 القرآنية كالسنة النبوية اؼبشتملة على مكاـر األخبلؽ.
ك"أرغب يف فبارسة شعائر »أحب بناء شخصييت اإلسبلمية »كالرتبة الرابعة كانت لصاحل ىدفُت كنبا: 

 بدرجة عالية.72%،85،ككانت نسبة التقديرات :»الدين اإلسبلمي 
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ك"أريد أف »أرغب يف تطوير مهاراٌب العملية اإلسبلمية »اؼ ثبلثة: كالرتبة السادسة كانت لصاغبة أىد
%، 80ك"أرغب يف معرفة الرشوة كخطورهتا يف اإلسبلـ"بتقديرات:»أتعلم أحكاـ البيع كالشراء 

 بدرجة عالية.96
 أحب أف أقتضي بشخصية رسوؿ اهلل صلى عليو كسلم»الرتبة السابعة كانت لصاحل اؽبدؼ اآلٌب: 

 %، كبدرجة عالية.80ككانت نسبة التقييم:»اشدين كخلفائو الر 
ككانت نسبة »أحب أف أعمق معرفيت بفركض العُت كالكفاية « الرتبة الثامنة ربققت يف ىذا اؽبدؼ:

 بدرجة عالية. 22%،76التقييم 
بدرجة 44%، 71ككانت نسبة التقييم:»أميل إىل معرفة التاريخ اإلسبلمي كتطوراتو »الرتبة التاسعة: 

 ة.عالي
أريد أحاما متعلقة بالربا" كبتقدير »الرتبة األخَتة كىي العاشرة ربققت يف ىذا اؽبدؼ 

 بدرجة عالية.68%،66قدره:
الثاين: ىبص جانب احملتول كاختلفت كذلك تقديرات التبلميذ حوؿ الفقرات اليت  مجاؿكبالنسبة لل

مية يساعدين يف فبارسة الشعائر الدينية؛ تضمنت ذلك اجملاؿ فالرتبة األكىل لصاحل احملتول الًتبية اإلسبل
 بدرجة عالية.95%، 80بتقديرات:

%، 66الرتبة الثانية ىي لصاحل" يساعدين احملتول يف حل مشكبلٌب" ككانت نسبة التقديرات:
 بدرجة عالية.66

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية ينمي شعورم باؼبسؤكلية ذباه نفسي كأسرٌب »كالرتبة الثالثة سبثلت يف: 
بدرجة عالية ككانت نفس التقديرات أيضا مع ؿبتول الًتبية اإلسبلمية 90%،61بتقديرات »ؾبتمعي ك 

 يهذب أخبلقي.
%، 57يساعدين احملتول على التكيف مع اجملتمع" بتقديرات »الرتبة الرابعة ربققت يف: 

 بدرجة عالية.14
ككانت نسبة التقديرات »ة لغة الكتاب تتناسب مع قدراٌب العقلي»الرتبة اػبامسة كانت لصاحل: 

 .38%،52بدرجة عالية:
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ككانت نسبة التقديرات »الرتبة السادسة سبثلت يف :"ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يعاجل قضايا حديثة معاصرة 
 .85%،42بدرجة عالية ضعيفة بنسبة:

ارتباط احملتول دبقررات األخرل للسنوات السابقة" بدرجة عالية »الرتبة السابعة لصاحل: 
 .80%،23عيفة:ض

صف الثاين الثانوم بنسبة الالرتبة الثامنة كاألخَتة ربققت حسب تقديرات التبلميذ كالتلميذات 
 .04%،19ضعيفة بدرجة عالية:

الطالبات على الفقرات ك الثالث اؼبرتبط بطرؽ التدريس اختلفت تقديرات الطبلب  اؿأما اجمل
ككانت نسبة التقديرات »ليم بالقدكة اغبسنة أريد التع« اؼبعركضة فالرتبة األكىل كانت لصاحل:

 .71%،85فيها:
 ك"أفضل التعليم»أفضل طريقة اؼبناقشة يف الشرح »الرتبة الثانية ربققت يف الفقرتُت: 

 بدرجة عالية.95 %،80:ر، بتقديككانت نسبة التقديرات يف كبل الفقرتُت»التعاكين 
 بدرجة عالية.66%، 66قة اغبوارية"بتقدير:"أميل إىل الطري الرتبة الثالثة ربققت يف الفقرة:
ككانت نسبة التقديرات »أريد أف يًتدد التبلميذ مع األستاذ »الرتبة الرابعة سبثلت يف: 

 .بدرجة عالية.38%،52فيها:
بدرجة 61%، 47أفضل التعليم الذاٌب" ككانت نسبة التقديرات:« الرتبة اػبامسة لصاحل الفقرة:

 عالية.
 بدرجة عالية.85%، 43ككانت نسبة التقديرات فيها:»ريد طرقة العرض أ»الرتبة السادسة: 

أفضل طريقة التلقُت" ك"أرغب أكثر يف سرد القصص" كنالت »الرتبة السابعة ىي لصاحل الفقرتُت: 
 بدرجة عالية.09%، 38صف الثاين الثانوم، بتقدير:الالفقرتاف نفس التقديرات لدل طبلب كطالبات 

ؼبتعلق باألنشطة كالوسائل التعليمية اتفف الطبلب كالطالبات على أف أكثر الوسائل الرابع ا اؿأما اجمل
بدرجة عالية كنالت 66%،66بنسبة تصل إىل: الطلبةشيوعا كاستخداما ىي السبورة اليت نالت تقديرات 

بذلك اؼبرتبة األكىل بينما نالت اؼبرتبة الثانية استخداـ الكتب كاؼبراجع بتقديرات تصل 
 بدرجة عالية.61%،47إىل:
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بينما تعد بعض الوسائل غَت مستخدمة يف أكساطنا كمعاىدنا التعليمية كخصوصا الوسائل 
الفيديو كاإلنًتنت فلن تنل تلك الوسائل ك اإللكًتكنية اغبديثة كالتلفاز كاغباسوب كاؼبسجبلت الصوتية 

هنا كسائل غَت مستخدمة كغَت كإمبا اتفقت إجاباهتم على أ صف الثاين الثانوم ؛التقديرات لدل طبلب 
%كىذا يدؿ على غياهبا الكلي يف الساحة على الرغم فبا تتميز بو من 100متحققة بنسبة تصل إىل:

 سهولة إيصاؿ اؼبعلومات بطريقة تربوية عملية فهي أكثر تأثَتا من الوسائل التقليدية.
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 ربعةة اإلسالمية على العناصر األالتربي علميالمبحث الثاني: تقييمات م

كذلك   وديعلى العناصر األربعة الثانوم تقييمات طبلب الصف الثاين الباحث فبعدما عرض  
يف إشكاليات البحث كأىدافو كاقًتاح ت الًتبية اإلسبلمية لبعض األسئلة اليت طرح معلميتقييمات  ذكر

انوم كلن ترد يف إضافة بعض اؼبوضوعات اليت تتفق مع النمو العقلي كالنفسي للطبلب الصف الثاين الث
اؼبنهج كاقًتاح يف زيادة اغبصص ؼبادة الًتبية اإلسبلمية كمعرفة أسباب اإلنباؿ كعدـ االىتماـ دبادة الًتبية 

هنا ليست من ضمن اؼبواد اؼبمتحنة يف ألاإلسبلمية ىل سبب ذلك يعود إىل قلة حصصها األسبوعية؟ أـ 
اػباصة دبعلمي الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين  ناتالشهادة الثانوية؟ ٍب بعد ذلك ًب استعداد استبيا

الثانوم، باؼبدارس العربية الفرنسية تابعة لوزارة التعليم العايل)حكومي كأىلي(فاشتملت االستبيانات على 
كاحملتول كطرؽ التدريس كاألنشطة  ؼكىي: األىدا، فقرة موزعة على طبس ؾباالت (68شبانية كستُت)

 .التعليمية ٍب التقومي
،إحدل عشرة  (معلمي الًتبية اإلسبلمية12)أما عينة اؼبعلمُت ،فتكونت من اثٍت عشرة 

فقط من جنس اإلناث ،كىذا يف كل اؼبدارس اغبكومية كاألىلية  (1ة)من جنس الذكور ككاحد(11)
 نيجر،الثانوم العريب الفرنسي بدكلة الدبدينة نيامي تابعة ؼبناىج الدراسية اؼبقررة لدل كزارة التعليم 

معاىد شىت كًب اختيارىا بطريقة عشوائية كزبص  تابعُت من من عدد من اؼبعلمُتفتكونت عينة الدراسة 
اؼبدرسُت اؼبكلفُت بتدريس الًتبية اإلسبلمية يف الصف الثاين الثانوم كقد يظهر قلة ىذه العينة نظرا 

ارس العربية الفرنسية بدكلة النيجر يف الدراسة النظرية حوؿ نشأة اؼبد ذكرت يف اؼبباحث السابقةألسباب 
على أف حصص الًتبية اإلسبلمية ال تتجاكز حصتاف يف األسبوع األمر الذم ال يكلف عددا كبَتا من 

فصوؿ دراسية أك ىو الوحيد اؼبكلف بتدريس اؼبادة يف  ةالواحد أكثر من ثبلث اؼبعلمكإمبا يتحمل  علمُتاؼب
ىو إهباد  الباحث كلكن ىدؼ صغَتةىذا األمر هبعل العينة مؤسستو كبالتايل يتحمل صبيع الفصوؿ ك 

اغبلوؿ لتلك اؼبعاىد كالوصوؿ إىل نتائج قيمة هتدؼ إىل تطوير برنامج الًتبية اإلسبلمية كفق معايَت الًتبية 
شخصيات فبتازة قادرة على خدمة الفرد  لكي يساعد كل ذلك يف تكويناغبديثة كتقنيات التعليم اؼبطور 

كعلى ترصبة األخبلقيات اإلسبلمية إىل سلوكيات عملية ال ؾبرد نظريات وبفظوهنا، كال يطبقوهنا كاجملتمع 
 ال تظهر يف سلوكهم العملي.عبارات يرددكهنا ك أ
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 المعلمين : آراء( :  6) جدول رقم:
 النسبة اؼبأكية. اجملاؿ:        رقم الفقرةالرتبة     

 % بدرجة متوسطة.42، 71 ويع الفركؽ بُت الثقافاتيساعد اؼبنهج يف تن   1             8
يعرض اؼبنهج دكر اؼبسلمُت يف بناء اغبضارة  2             5

 اإلسبلمية.
 % بدرجة متوسطة.85,42

يقدـ اؼبنهج صورة كاضحة للنظاـ العاؼبي  3        14
 اعبديد.

 % غَت متحقق85,42

اف يف يؤكد اؼبنهج على حقوؽ اإلنس 4              5
 اإلسبلـ.

 % بدرجة متوسطة.85,42

يساعد اؼبنهج يف بث قيم التسامح بُت    5      5
 الطبلب.

 % بدرجة متوسطة.85,42

يربز اؼبنهج قيمة األسرة كضركرة اغبفاظ        6                   4
 عليها.

 %بدرجة عالية. 57,14

م الشورل كوبث على يدعو اؼبنهج إىل قي           7                  9
 تبنيها                  

 % متوسطة.42        

يشجع اؼبنهج الطبلب على اإلفادة من  8      10
 اآلخرين.

 % بدرجة ضعيفة.85,42

يؤصل اؼبنهج عند الطبلب قيمة البحث   9      10
 العلمي.

 % بدرجة ضعيفة.85,42

رات يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات مها     10    12
 اذباىات ؼبواجهة مستجدات العصر.

 % غَت متحقق57,14

 % غَت متحقق.85,42يدعو اؼبنهج إىل مواجهة أمباط التفكَت اؼبعوقة    11    14
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 لآلباء مثل: التفكَت اػبرايف كاألسطورم.
 % غَت متحقق.85,42 يكفي حصتُت يف الًتبية اإلسبلمية 12  14
 % بدرجة عالية.85,71 بية اإلسبلمية.أقًتح زيادة اغبصص يف الًت  13  2
يهمل التبلميذ مادة الًتبية اإلسبلمية لكوهنا  14  2

 ال يبتحن هبا يف امتحاف الشهادة الثانوية.
 % بدرجة عالية.85,71

يهمل التبلميذ مادة الًتبية اإلسبلمية لضعف  15  12
 معاملها يف اختبارات التنقلية.

 % غَت متحقق.57,14

ح إدراج مادة الًتبية اإلسبلمية من ضمن أقًت  16  1
 اؼبواد اؼبمتحنة يف الشهادة الثانوية.

 % بدرجة عالية.100

 بدرجة عالية. 85,42 غرس العقيدة اإلسبلمية يف نفوس الطلبة. 17  1
 %درجة عالية.71,42 سبكُت الطلبة من تبلكة القرآف الكرمي. 18  4
مية تربية الطلبة على األخبلؽ اإلسبل 19  1

 اغبميدة.
 % بدرجة عالية.85,42

تنمية اؼبهارات العلمية اإلسبلمية لدل  20  1
 التبلميذ.

 بدرجة عالية. 85,42

تعويد التبلميذ فبارسة شعائر الدين اإلسبلمي  21  5
 يف حياهتم اليومية.

 % بدرجة متوسطة.85,42

 وسطة.% بدرجة مت85,42 اقتداء التبلميذ بالشخصيات اإلسبلمية. 22  5
تزكيد التبلميذ بقدر مناسب من اؼبعرفة  23  7

 اؼبتعلقة بالعلـو الشرعية.
 % بدرجة متوسطة.57,14

 % بدرجة متوسطة.57,14معرفة التبلميذ بتفسَت بعض من آيات القرآف  24  7
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 الكرمي اؼبقررة.
معرفة التبلميذ بتفسَت بعض األحاديث  25  7

 النبوية اؼبقررة
 سطة.% بدرجة متو 57,14

 % غَت متحقق.85,42 تعريف التبلميذ بتاريخ اإلسبلـ كتطوره. 26  12
سبكُت التبلميذ من أخذ الدركس كالعرب من  27  10

 مسَتة التاريخ اإلسبلمي.
 % بدرجة ضعيفة.57,14

 غَت متحقق. 57,14 تعريف التبلميذ بالفركض العُت كالكفاية. 28  11
 % غَت متحقق.85,42 بيع كالشراء.تزكيد التبلميذ بأحكاـ ال 29  12
تثقيف التبلميذ بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة   30  12

كالعوؼبة كالعلمانية كالشيوعية كاؼباسونية 
 كاالستشراؽ...

 غَت متحقق. 85,42

يعاجل ؿبتول الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين  31  9
 الثانوم، القضايا اؼبعاصرة.

 غَت متحقق. 57,14

 احملتول بعض األمراض اؼبتفشية يف بيئة يعاجل 32  7
 التلميذ.

 % بدرجة متوسطة.85,42

 % بدرجة عالية.85,42 يتفق احملتول مع النمو العقلي للتلميذ  33  1
يساعد التبلميذ على التخلق باآلداب  34  1

 اإلسبلمية.
 % بدرجة عالية.85,42

يكفي دراسة سورتاف)اغبشر كاجملادلة( يف  35  7
 .السنة

 % بدرجة متوسطة.85,42

 % بدرجة عالية.71,42أقًتح زيادة بعض السور للتبلميذ صف الثاين  36  3



145 

 

 الثانوم.
يساعد التبلميذ)احملتول( على حل مشاكلهم  37  9

 كمواجهة التحديات األفكار اؽبدامة.
 % غَت متحقق.57,14

 .% درجة عالية57,14 يتناسب احملتول مع مستول التبلميذ. 38  5
يتناسب موضوع اؼبشاكل األسرية مع النمو  39  5

العقلي كاعبسمي لتبلميذ صف الثاين 
 الثانوم.

 % بدرجة عالية.57,14

أعتمد على أسلوب التلقُت على تدريس  40  7
 القرآف الكرمي.

 %بدرجة عالية. 57,14

أبدأ بسرد القصة قبل الشركع يف درس  41  7
 التفسَت.

 % بدرجة عالية.57,14

 % بدارسة متوسطة.85,42 أطلب من التبلميذ سبثيل قصة تطبيقية. 42  11
 % بدرجة عالية.57,14 أكتب النص على السبورة.  43            7

 % بدرجة متوسطة.57,14 أستخدـ األجزاء احملتوية للسور اؼبقرر. 44            12
لتفسَت أصبع بُت التلقُت كاغبوار يف تدريس ا  45            6

 كاغبديث.
 % بدرجة عالية.71,42

أكزع حبوث متعلقة باؼبنهج كأطلب ؾبموعة  46            3
 من التبلميذ بعرضها أماـ إخواهنم.

 % بدرجة عالية.85,42

 % بدرجة عالية.100 أحبذ التبلميذ على حفظ السور اؼبقررة. 47            1
دل التبلميذ عند أراعي الفركؽ الفردية ل  48            5

التحفيظ فأبدأ باجملدين ٍب اؼبتوسطُت ٍب 
 بدرجة عالية. 71,47
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 % بدرجة عالية.85,42 ات الكتابية يف القرآف الكرمي.أفضل االختبار  59  6
أعتمد على االختبارات اؼبوضوعية يف الًتبية  60  3

 اإلسبلمية.
 % بدرجة عالية.85,71

أميل إىل االختبارات التحررية يف الًتبية  61  3
 اإلسبلمية.

 % بدرجة عالية.85,71

 % بدرجة عالية.100 أضع درجات خاصة باغبفظ. 62  1
 % درجة متوسطة.57,14 أكتفي بالتبلكة اجملودة يف الواجبات)اؼبراقبة(. 63  10

 الضعفاء.
أركز على أف يتقن كل تلميذ يف الفصل تبلكة  49            9

 ؾبودة.
 % بدرجة عالية.57,14

أىتم بإتقاف أغلبية الفصل على تبلكة ؾبودة  50           1
 من اؼبنهج.

 % بدرجة عالية.100

 % بدرجة عالية.100 أستخدـ السبورة 51  1
 % غَت متحقق71,42 أستخدـ األشرطة اؼبسجلة عند التبلكة. 52  13
أستخدـ الصور اإليضاحية اغبديثة كالفيديو  53  11

 كجهاز الكمبيوتر.
 % غَت متحقق.57,14

 % بدرجة عالية.85,71 أعتمد على الكتب اؼبقررة يف اؼبادة. 54  3
 % غَت متحقق.57,14 دـ األشرطة اؼبسموعة.أستخ 55  11
 % غَت متحقق.71,42 أستخدـ األشرطة اؼبرئية. 56  13
أعتمد على االختبارات اؼبقايل يف الثقافة  57  15

 اإلسبلمية.
 % غَت متحقق،85,42

 % بدرجة عالية.85,42 أفضل االختبارات الشفوية يف القرآف الكرمي. 58  6
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وبث اؼبنهج على االحتفاالت باؼبناسبات  64  1
 الدينية.

 % بدرجة عالية.85,42

من أىداؼ اؼبنهج أف تقيم اإلدارة اؼبدرسية  65  1
 باؼبسابقات الدينية.

 % بدرجة عالية.85,42

 % بدرجة عالية.57,14 بكتابة البحوث الدينية.أكلف التبلميذ  66  3
أخصص ككقتا لزيارة اؼبكتبة اؼبدرسية للتبلميذ  67  6

 للحصوؿ على اؼبعلومات.
 % غَت متحقق.71,42

أكلف بعض التبلميذ بتمثيل اؼبسرحيات  68  5
الدينية تطبيقا عمليا لظاىرة شائعة يف 

 ؾبتمعو.

 % بدرجة عالية.28,56

رتنا زيارات كرحبلت إىل اؼبدف تنظم إدا 69  4
 التارىبية يف بلدم.

 % بدرجة عالية.42,85

الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم حسب األسئلة اؼبطركحة يف أىداؼ  علميفهذه تقييمات م
عرضها الباحث حاكؿ يالبحث كمشكلتو إضافة إىل جوانب األربعة األساسية لعناصر اؼبنهج الدراسي فس

 النتائج النهائية.التوصل إىل ا ٍب ٍب ربليله
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المبحث الثالث: إجراءات الدراسة على عدد من المعلمين والمعلمات في التربية اإلسالمية على 
 صف الثاني الثانويالالعناصر األربعة لمنهج 

قاـ معلمي الًتبية اإلسبلمية دبدينة نيامي العاصمة فبعدما  (12)تركزت الدراسة على اثنيت عشرة 
إجراء الدراسة على ردكدىم بالنسبة للعناصر األربعة ؼبنهج الصف ب يقـوتقييماهتم فس احث بعرضالب

دأ بالفقرات اليت حاكلت اإلؼباـ كالتغطية ببعض اإلشكاليات اليت ًب طرحها يبالثاين الثانوم كقبل ذلك س
كطبلب الصف الثاين الثانوم بتوزيع أداٌب الدراسة على معلمي الًتبية اإلسبلمية  الباحث ـايف اؼبشكلة ،ق

بفحصها  الباحث ـاكقد ترؾ ؽبم اجملاؿ لئلجابة على الفقرات الواردة يف االستبيانات كبعد أف صبعت، ق
اؼبعلمُت مل  من جانب( من االستبيانات 2كالتأكد من صحتها كصحة اإلجابة عليها فوجد أف ىناؾ)

ستبيانات اؼبقدمة للطلبة غَت مكتملة (كما كجدت بعض اال66%،16تسًتد كبذلك بلغ نسبة اؽبدر)
(استبانة مل تسًتد كبذلك نسبة 12أف ىناؾ)ب الحظ الباحث(كما 4اإلجابة كبلغ عددىا)

 (.36%،36اؽبدر)
بعد فحص االستبيانات حوؿ إشكالية عدـ إدراج مادة الًتبية اإلسبلمية 6: حسب جدكؿ رقم

شهادة المن ضمن اؼبواد اؼبمتحنة هبا يف  أف تدرج يف امتحاف الشهادة الثانوية اتفقت عبارات اؼبعلمُت
 %بدرجة عالية.100الثانوية كذلك نالت ىذه الفقرة تقديرات فائقة حيث بلغت نسبة التقدير:

يرغبوف يف زيادة اغبصص للًتبية اإلسبلمية حيث مل تعد حصتاف كافيتاف يف  71%،85كاألمر الثاين أف 
كنفس ىذه النسبة  م كما ىو اؼبطالب لدل اعبهات الًتبوية العليا،نظرىم ،إلقباز اؼبنهج الدراسي السنو 

بالنسبة لطلبة الصف الثاين الثانوم عريب كرب ؼبادة الًتبية اإلسبلمية األالحظت أيضا أف سبب اإلنباؿ 
من بُت اؼبواد اؼبمتنة يف امتحانات  تختبارات التنقلية فضبل أهنا ليساالىو ضعف معاملها يف فرنسي ،

 دة الثانوية كبذلك نالت الفقرتاف الرتبة الثانية بالتكرار.الشها
من اؼبعلمُت أثنت بدرجة عالية على أف اؼبنهج يربز قيمة األسرة كضركرة 14%،57كما أف 

اغبفاظ عليها. كنالت ىذه الفقرة الرتبة الرابعة. يف حُت أف الفقرة: يساعد اؼبنهج يف بث قيم التسامح 
؛كما أف تقديرات اؼبعلمُت لبعض الفقرات 85%،42درجة عالية من  بُت الطبلب نالت تقديرات

من 42%،71على أف »يساعد اؼبنهج يف تنوع الفركؽ بُت الثقافات »جاءت بدرجة متوسطة كبو فقرة: 
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الًتبية اإلسبلمية اتفقوا على أف ىذا اؽبدؼ كرد يف منهج الصف الثاين ،بدرجة متوسطة. كما أف  علميم
 أف اؼبنهج ال يؤكد على حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ إال بشكل متوسط. حكموا على %85،42

أما ما يعود إىل اعتناء اؼبنهج باغبث على قيم الشورل كتبنيها، كتشجيع الطبلب على اإلفادة من 
اآلخرين كتأصيلو لدل الطبلب على قيمة البحث العلمي كانت تقديرات األساتذة يف كل ىذه الفقرات 

 ،بينما أقل من ىذه النسبة كانت بُت غَت متحقق كنسبة متوسطة.85%،42سبةبدرجة ضعيفة،كبن
واضحة للنظاـ العاؼبي اعبديد، كتزكيده الصورة التقدمي اؼبنهج للطبلب من كبالنسبة إىل ما يرجع 

للطبلب دبعلومات مهارات اذباىات ؼبواجهة مستجدات العصر كمواجهة أمباط التفكَت اؼبعوؽ لئلبداء:  
إىل 85%،42اػبرايف األسطورم كل ذلك  غَت متحقق يف اؼبنهج إال بنسبة متفاكتة من كالتفكَت

 حسب تقديرات مدرسي الًتبية اإلسبلمية دبدينة نيامي.%14،57
تساؤالت اليت ًب لل بالنسبةالًتبية اإلسبلمية، بالصف الثاين الثانوم  معلميعلى  اه الباحثفهذا فبا أجر 

 طرحها يف أىداؼ البحث.
الًتبية اإلسبلمية  معلميءات الدراسة على العناصر األربعة للمنهج حسب تقديرات كل من إجرا

عرض اإلحصائيات على ي ،كاحدة تلو األخرل، كبعدىاصر اعنال كل يقدـ الباحثبالصف الثاين فس
 نسبة اؼبئوية.ال معلمي الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم عريب فرنسي معتقييمات 

 داف التربوية:األىػ  1
سبثل ىذا اجملاؿ على عدد من الفقرات، كحسب الدراسة أف سبكُت الطلبة من تبلكة القرآف الكرمي  

 بدرجة عالية يليو الفقرات اآلتية: تنمية اؼبهارات العملية اإلسبلمية،42%،71يتحقق يف اؼبنهج بنسبة:
بدرجة عالية كبقية األىداؼ 85%،42لطلبة،بنسبةالدل التبلميذ كغرس العقيدة اإلسبلمية يف نفوس 

تعويد »كتتمثل يف األىداؼ اآلتية: 85%،42إىل 42%،71نالت تقديراهتم بدرجة متوسطة ما بُت:
التبلميذ بالشخصيات اإلسبلمية تزكيد التبلميذ بقدر مناسب من اؼبعرفة اؼبتعلقة بالعلـو الشرعية معرفة 

كل ذلك »قررة معرفة التبلميذ بتفسَت بعض األحاديث التبلميذ بتفسَت بعض من آيات القرآف الكرمي اؼب
بدرجة متوسطة ؛أما ما يتعلق بتمكُت التبلميذ  من أخذ الدركس كالعرب من مسَتة التاريخ اإلسبلمي 

 .14%،57فكانت تقديرات األساتذة بدرجة ضعيفة،كبنسبة:
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ـ ربققها يف اؼبنهج يركف عد14%،57أما ما يعود إىل تعريف التبلميذ بالفركض العُت كالكفاية،
من  85%،42يركف عدـ ربققها، كما أف 85%،42كما أف تعريف التبلميذ بتاريخ اإلسبلـ كتطوره ،

..كنفس النسبة  بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة كالعوؼبة كالعلمانية طبلبيركف أف اؼبنهج ال يثقف ال علمُتاؼب
 بينما بقية النسبة يركف ذلك بنسبة ضعيفة. بأحكاـ البيع الشراء طبلبأيضا ترل أف اؼبنهج ال يزكد ال

 المحتوى الدراسي:ـ  2ـ 
الًتبية اإلسبلمية  علميمن م42%،71أف  فمن حيث احملتول بعد فحص االستبيانات اؼبختلفة،   

يف الصف الثاين اقًتحوا زيادة اغبصص ؼبادة الًتبية اإلسبلمية. ككانت تقديراهتم بدرجة 
كنفس  ،طبلببية اإلسبلمية أكدكا على تبلـؤ احملتول مع مستول الالًت  علميمن م14%،57عالية.ك

النسبة أيضا قررت على أف موضوع اؼبشاكل األسرية اؼبطركح يف الثقافة اإلسبلمية، يتناسب مع النمو 
 العقلي كاعبسمي للتبلميذ صف الثاين الثانوم.

ضايا اؼبعاصرة كما أكدت يرل أف احملتول الدراسي ال يثقف التبلميذ بالق14%،57يف حُت أف 
 نفس النسبة على أنو ال يساعد التبلميذ على معاعبة بعض األمراض اؼبتفشية يف اجملتمع..

 طريقة التدريس والوسائل التعليمية:ـ  3
بالصف الثاين الًتبية اإلسبلمية  علميبعد فحص االستبيانات اؼبرتبطة بطرؽ التدريس اتفق صبيع م 

%، 100على حفظ السور اؼبقررة بتقديرات فبتازة طبلبأهنم وببذكف ال علىالثانوم عريب فرنسي ،
 كنفس النسبة أكدت على اىتمامها حبفظ، أغلبية الفصل على تبلكة ؾبودة من اؼبنهج.

كنفس  هبمعوف بُت الطريقة التلقيٍت كاغبوارية يف تدريس التفسَت كاغبديث بدرجة عالية،42 %،71ك
 لدل التبلميذ عند التحفيظ بدرجة عالية.النسبة تراعي الفركؽ الفردية 

 يبيلوف إىل التعليم الذاٌب يف درس التبلكة بدرجة عالية. علمُتمن اؼب 14%،57ك
كنفس النسبة تعتمد على أسلوب التلقُت يف القرآف الكرمي كيبدا بسرد القصة قبل الشركع يف 

 ة بدرجة عالية.يكتبوف النص على السبور 14%،57درس التفسَت كل ذلك بدرجة عالية.ك
كنفس النسبة هتتم  سبثيل قصة تطبيقية بشكل متوسط، طبلبيطلبوف من ال علمُتمن اؼب 85%،42ك

 بتوزيع البحوث اؼبتعلقة باؼبنهج على الطلبة لعرضها باؼبناقشة أماـ زمبلئهم ذلك بشكل متوسط.
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درجة %يعتمدكف على السبورة ب100أما الوسائل التعليمية اؼبستخدمة بكثرة أف    
يعتمدكف على الكتب اؼبقررة يف اؼبادة بدرجة عالية بينما تظل بقية  علمُتمن اؼب71%،85عالية،ك

ال يستخدموف األشرطة  علمُتمن اؼب42%71حيث  علمُتالوسائل اغبديثة غَت متحققة لدل أغلبية اؼب
 ز الكومبيوتر،ال يستخدموف الصور اإليضاحية اغبديثة كالفيديو كجها14%،57اؼبرئية يف تدريسهم،ك

 .الشرح كنفس النسبة ال تستخدـ األشرطة اؼبسموعة عند التبلكة أـ عند
 التقويم واألنشطة التعليمية:ـ  4
،بينما  للحفظ ضعوف درجات خاصةعلمُت ي%من اؼب100أما من حيث التقومي إف     

يبيلوف إىل كنفس النسبة  يعتمدكف على االختبارات اؼبوضوعية يف الًتبية اإلسبلمية،%71،85
يفضلوف  85%،42االختبارات التحريرية يف الًتبية اإلسبلمية ككل ذلك بتقديرات عالية ٍب إف 

كنفس النسبة يبيلوف إىل االختبارات الشفوية يف القرآف الكرمي  االختبارات الكتابية يف القرآف الكرمي،
 بدرجة عالية.

ال يعتمدكف على االختبار اؼبقايل 85%،42ة،كيكتفوف بالتبلكة اجملودة يف اؼبراقبة اؼبستمر 14%،57ك
 يف الثقافة اإلسبلمية.

أكدكا على أف اؼبنهج الدراسي للصف الثاين الثانوم وبث 85%،42أما األنشطة التعليمية فاف  
نفس النسبة أكدت على أف إداراهتم اؼبدرسية تنظم  على االحتفاالت باؼبناسبات الدينية بدرجة عالية،

يكلفوف تبلميذىم بتمثيل اؼبسرحيات 57%،28ىل اؼبدف التارىبية اؼبشهورة يف البلد،كرحبلت كزيارات إ
 يكلفوف تبلميذىم بكتابة البحوث الدينية،57%،28الدينية تطبيقا عمليا لظاىرة شائعة يف ؾبتمعهم،ك

 كنفس النسبة كافقوا على إدارهتم التعليمية تنظم اؼبسابقات الدينية.
 كقتا لزيارة اؼبكتبة اؼبدرسية للحصوؿ على اؼبعلومات. مطبلهبال ىبصصوف ل 42%،71ك

من خبلؿ االستبيانات اليت كزعها على ؾبموعة من معلمي الًتبية  استنتاجو الباحث عا فهذا ما استط
اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم بعد فحصها كدراستها فهي كجهة نظر اؼبعلمُت على اجملاالت األربعة 

ـ دبقارنتها حسب التقديرات اى التقديرات لئلحصائيات الناذبة عن كل فقرة ٍب قعل الباحث كقد اعتمد
 العالية ٍب اؼبتوسطة ٍب الضعيفة ٍب ما مل يتحقق أصبل إال بنسبة ضئيلة.
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 _ المبحث الرابع: مناقشة النتائج: 
 تمهيد:  
ٍب وبلل النتائج كفق  بعد االنتهاء من اجراءات الدراسة كسرد النتائج اإلحصائية، يناقش الباحث   

 استجابات ؾبتمع الدراسة)الطبلب كاؼبعلموف(؛بناء على تساؤالت الدراسة كالنتائج االحصائية:
 أحد اؼبستجيبُت ٍب إبراز النتيجة. يف ضوء آراءػ أف يناقش الباحث تساؤالت الدراسة على حدة  1
، لكل فرض للحصوؿ على مدل تناسب ريةكاالكبرافات اؼبعياػ موازنة النتائج كفق اؼبتوسطات اغبسابية  2

 احملتول ؼبيوؿ الطبلب الصف الثاين كمراحلهم يف مبو العقلي كالنفسي كاعبسمي؟
ػ حوسب تكرار إجابات العينة لكل فقرة من فقرات االستبياف اػباص بالدراسات كفق طبس  3

 م(.بدائل:)بدرجة عالية(،)بدرجة متوسطة(،)بدرجة ضعيفة(،)غَت متحقق(،)ال أدر 
 اعتمد الباحث على معادلة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم، لتحديد الفقرات اؼبتحققة.4
كبناء على ذلك سيعرض الباحث أىم نتائج الدراسة كفقا لتساؤالت الدراسة كإشكالياهتا، على النحو  

 اآلٌب:
 الطالب الثاني الثانوي ،المرتبط باألىداف والمحتوى. آراء: أوال_

للصف الثاني الثانوي بالمدارس العربية الفرنسية بدولة التربية اإلسالمية  نهجلية مما فاع (1
  والطالب؟المعلمين في ضوء آراء النيجر 

مثلت ىذه اإلشكالية اثنا عشرة فقرة من فقرات أداة الدراسة)االستبانة( كما ىو موضح                 
ريد أف أتقن تبلكة القرآف الكرمي(باؼبرتبة األكىل حيث ( )أ1( ؛فقد جاءت الفقرات رقم)7يف اعبدكؿ رقم)
بدرجة عالية كىذا يدؿ على أف منهج الصف الثاين بٍت كفق أسس تربوية  %95,24حصلت على 

صحيحة؛ فيجب االىتماـ دبهارات علم التجويد كتزكيد الطلبة بقدر مناسب من الدراسة التطبيقية لعلم 
عبيد؛ كىذا ما يتماشى مع حاجاهتم النفسية كمبوىم العقلي كاالنفعايل التجويد؛ كي يتمكنوا من الًتتيل ا

؛ألف طبلب ىذه اؼبرحلة لديهم القدرة على سرعة اغبفظ لقوة ذاكرهتم ؛كما نالت الفقرة :"أريد أف أفهم 
تفسَت بعض آيات اؼبقررة" حصلت على نفس التقديرات لدل طبلب الصف الثاين الثانوم، كىذا يعٍت 

لفقرة بنيت كفق أسس تربوية سليمة، كعلى اؼبعلمُت أف يسلكوا الطرؽ السهلة يف درس أيضا أف ا
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التفسَت، إلفهاـ الطلبة فبا وبتاجونو من تفسَت بعض آيات اؼبقررة. كقد يستعينوا ببعض الوسائل اليت 
ؼبتلوة تعينهم على إفهاـ الطبلب ما يتلونو من األلفاظ كال يكوف ذلك؛ إال بالنطق الصحيح لآليات ا

،كقد يستعينوا باؼبسجبلت اؼبرئية أك اؼبسموعة إف كجدت، أك سرد القصص أك ذكر سبب من أسباب 
النزكؿ. كأف يركزكا كذلك على شرح اؼبفردات كالًتاكيب الصعبة، ٍب التطرؽ إىل اؼبفاىيم العامة للنص مع 

ات كال يكوف إال بإشرافهم ضرب األمثلة؛ كأخَتا يًتكوف للطبلب فرصة االستنباط فبا فهموه من اآلي
 كالتوجيو اغبسن.

كنالت الفقرة" أريد أف أعمق معرفيت بأركاف اإليباف" الرتبة الثانية بعد الفقرتُت األكليُت، حيث         
% بدرجة عالية؛ مع أنو مل يرد شيئا من مسائل التوحيد يف ا اؼبنهج، 95,23جاءت بتقديرات الطلبة:

الثاين الثانوم؛ للمكانة اليت وبتلو علم التوحيد من ربط اؼبسلم بربو كبو  فيجب إدراجها يف منهج الصف
تتحقق غايات الكربل لئلنساف ، سبثيل اػببلفة يف األرض. ككما أف من أسس بناء اؼبناىج االعتبار 

%،فإذا يعٍت أف منهج الصف الثاين، مل 99بفلسفة اجملتمع كمتعقداتو الدينية ،كالنيجر يبثل اؼبسلموف 
 راعي حاجات الطلبة االجتماعية كالنفسية كاالنفعالية.ي

% 90,47% بدرجة عالية، أم أف 90,47أما فقرة" أحب بناء شخصييت "نالت ىذه الفقرة
 وبببوف بناء شخصياهتم اإلسبلمية، كال تبٌت الشخصية اإلسبلمية، بدكف رصيد علمي من العقيدة ؛ألف

حيث ستمكنهم من مقاكمة البدع كاػبرافات الشائعة يف ببيئتهم  طبلبربط التالعقيدة  اإلسبلمية 
بناء على ما تقدـ فإنو  شعائر الدينية كخصوصا العملية التطبيقية.من القامة اإل ؽبمفبا سيسهل  أكساطهم.

هبب االىتماـ دبا ينسجم مع ميوؿ الطلبة كحاجاهتم النفسية كالعقلية، كخصوصا قضايا اؼبرتبطة باإليباف 
 كبأركاف اإليباف كنواقضو.        باهلل كصفاتو 

كنالت الفقرات: "أرغب يف تطوير مهاراٌب العملية" ك"أرغب يف فبارسة شعائر الدين اإلسبلمي      
"ك"أريد أف أقتدم بشخصية رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم "جاءت كل ىذه الفقرات بنفس التقدير 

كبرتبة الرابعة. كهبب االىتماـ بتطوير اؼبهارات  %( بدرجة عالية80,95لدل طبلب الثاين الثانوم )
العملية للطلبة ،ألف ذلك يبلئم حاجاهتم العقلية كالنفس اغبركية؛ كهبب إدراج سَتتو صلى اهلل عليو 
كسلم كصحابتو كخصوصا ما يتناكؿ جوانب الشخصية من تلك القادات العظماء؛ ألف ىذا ىو اؼبناسب 
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االنفعايل، لطلبة تلك اؼبرحلة، إذ وببوف االقتداء بالعظاء ،كال يتأتى من حيث النمو العقلي كالركحي ك 
ذلك إال بتزكيد الطلبة بقدر فبكن من التاريخ اإلسبلمي؛ كلذلك نالت ىذه الفقرة" أميل إىل معرفة 

قضايا اؼبرتبطة بالتاريخ اإلسبلمي الىبلو من % بدرجة عالية؛ إال أف اؼبنهج  71,24التاريخ اإلسبلمي"
تأثرة بتجارب السابقُت اؼبتميزة ك اؼبشخصيات الدكر الذم يلعبو التاريخ يف بناء  للجميعوراتو كال ىبفى كتط

من الطلبة يبيلوف إىل التزكد بقدر من اؼبعلومات اؼبتعلقة %71,24ىذه الدراسة أف  كأفادتكخرباهتم 
 بالتاريخ اإلسبلمي.

%بدرجة عالية؛ مع أنو مل يرد 80,95الشراء"بكجاءت الفقرة" أريد أف أتعلم أحكاـ البيع ك        
شيئا من مسائل فقو اؼبعامبلت يف اؼبنهج، كال ىبفى مدل اىتماـ طبلب ىذه اؼبرحلة دبسائل ىامة كفقو 
اؼبعامبلت)أحكاـ البيوع كالشراء(؛ألنو يناسب حجاهتم النفسية كقدراهتم العقلية؛ كؽبذا يرغب طلبة الثاين 

يمكنهم من تطوير سألف ذلك ؛،بأحكاـ البيع كالشراء  اؼبتعلقة ض القضايا بعيعرفوا الثانوم يف أف 
مهاراهتم العملية عن طريق التميز من أنواع البيوع اؼبشركعة احملرمة ككل ىذا غائب يف اؼبنهج فبل يدرسو 

 الطبلب فضبل أف يعرفوه مع شدة حاجتهم إليو ؼبناسبتو مع مبوىم العقلي كالنفسي كاعبسمي.
التايل يوضح درجات االستجابة للبنود  اػباصة باألىداؼ كاحملتول كالنسبة اؼبئوية  كاعبدكؿ

 اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم 
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 ثانيا_ آراء المعلمين والطالب:
 : األىداف.( :المجال األول 7جدول رقم:)  

لمدارس العربية _ ما فاعلية أىداف منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي با
 ؟البالمعلمين والط في ضوء آراء الفرنسية بدولة النيجر 

 
رقم 

 الفقرة
اجملاؿ األكؿ: 

 األىداؼ
بدرجة  بدرجة عالية

 متوسطة
بدرجة 
 ضعيفة

 ال أدرم غَت متحقق

 % مج % مج % مج % مج % مج
أريد أف أترىب على  1

األخبلؽ 
 اإلسبلمية

18 85,71 1 4,76 0 0 0 0 2 9,52 

أحب أف أتقن  2
تبلكة القرآف 

 الكرمي

20 95,24 1 4,76 0 0 0 0 0 0 

أحب بناء  3
 شخصييت

19 90,47 2 9,52 0 0 0 0 0 0 

أرغب يف تطوير  4
 مهاراٌب العملية

17 80,95 2 9,52 2 9,52 0 0 0 0 

أرغب يف فبارسة  5
شعائر الدين 

 اإلسبلمي

17 80,95 2 9,52 1 4,76 0 0 1 4,76 

أعمق  أريد أف 6
معرفيت بأركاف 

20 95,23 1 4,76 0 0 0 0 0 0 
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 اإليباف
أريد أف أقتدم  7

بشخصية رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو 

 كسلم

17 80,95 0 0 0 0 4 19,
04 

0 0 

أميل إىل معرفة  8
 التاريخ اإلسبلمي

15 71,24 3 14,2
8 

1 4,76 1 4,7
6 

1 4,76 

أريد أف أتعلم  9
أحكاما متعلقة 

 بالربا

14 66,66 2 9,52 1 4,76 4 19,
04 

0 0 

أريد أف أتعلم  10
أحكاـ البيع 

 كالشراء

17 80,95 2 9,52 1 4,76 0 0 1 4,76 

أريد أف أفهم  11
تفسَت بعض 
 آيات اؼبقررة

20 95,24 1 4,76 0 0 0 0 0 0 

أرغب يف معرفة  12
 الرشوة كخطورهتا

17 80,95 1 4,76 1 4,76 2 9,5
2 

0 0 

 0,41 0,91 0,58 1,5 17,58 اؼبتوسط اغبسايب 
 0,41 0,91 0,58 1,5 17,17 االكبراؼ اؼبعيارم 
 %1,98 %4,36 %2,77 %7,14 %83,73 النسبة اؼبئوية 

 20,26اؼبعيارية: تاالكبرافا  20,98اجملموع: اؼبتوسطات اغبسابية:
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 ( ك ناؿ البند األكؿ من اؼبتوسط12( اثنا عشرة فقرة)7يبثل جدكؿ السابق)جدكؿ رقم
أرفع النسبة الفقرة  كىو أرفع اؼبتوسط اغبسابات يف البنود اػبمسة، كما نالت  17,58اغبسايب:

سطة، و تاؼبصحيحة. كيليو البند الثاين "بدرجة  ها%( كيعٍت ذلك أف اإلجابات في83,73اؼبئوية)
لبند ، كما أهنا متقاربة بُت ا .متقاربة مامن اؼبتوسط اغبسايب كاإلجابات بينه 1,5:تحيث نال

 .0,41كالبند األخَت: 0,58الثالث ، حيث ناؿ:
أما االكبرافات اؼبعيارية فهي متقاربة أيضا يف البنود اػبمسة ،كما يف اؼبتوسطات اغبسابية، إذ ناؿ 

اكبرافو ك من االكبرافات اؼبعيارية، كىناؾ تقارب بُت البند الثاين  17,17البند األكؿ:
 كحلم جر. 0,91حقق"مت كالبند الرابع "غَت 1,5اؼبعيارم:

بعض احملتويات ال تتناسب، مع ميوؽبم كمبوىم العقلي كالنفسي كاعبسمي؛  كاستنتج الباحث بأف
لطبلب الصف الثاين الثانوم ،مل  الباحث على سبيل اؼبثاؿ: بعد فحص االستبيانات اليت قدمها

ير مهاراهتم العلمية عن ،حيث يبكنهم من تطو ما يبتاز بو يتناكؿ احملتول أحكاـ البيع كالشراء مع 
مع مبوىم العقلي  كؿبتول البيع كالشراء ىو األنسباحملرمة ك طريق التميز من أنواع البيوع اؼبشركعة 

 كالنفسي كاعبسمي.
ما فاعلية محتوى منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي بالمدارس العربية  (2

 ؟بالالمعلمين والطفي ضوء آراء الفرنسية بدولة النيجر 
 الطالب:  آراء ( أ

( كجاءت الفقرة" يساعدين احملتول يف حل 8مثلت االشكالية الثانية ست فقرات )جدكؿ رقم         
%(بدرجة عالية من قبل الطلبة، فهذا يعٍت أف اعبزء األكرب من 66,66مشكبلٌب" يف رتبة األكىل )

لى أف احملتول ال وبل %( من الطلبة ع19,04احملتول حل بعض مشكبلت الطلبة، يف حُت أف )
مشكبلهتم؛ إال بدرجة متوسطة؛ فهذا يعٍت الـز من مراعات بعض ؿبتويات الثاين الثانوم؛ حىت تتناسب 

تلبية حاجات  يف مع حاجات الطلبة النفسية كالركحية، هبب تقوية بعض احملتويات حىت تقـو بدكرىا،
ر الذم يساعدىم يف مواجهة التيارات اؽبدامة الطلبة من حيث ما يدفهم يف تقدير كاحًتاـ ذاتيتهم، األم
 كحل مشاكلهم النفسية كاالكبرافات السلوكية كاالنفعالية..
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كجاءت فقرات: "احملتول ينمي شعورم باؼبسؤكلية ذباه نفسي كأسرٌب كؾبتمعي" ك"ؿبتول الًتبية 
لفقرة بنيت كفق %( بدجة عالية ،كىذا يعٍت أف ا61,90اإلسبلمية يهذب أخبلقي" نالت ىذه الفقرة)

أسس منهجية سليمة. كحصلت الفقرة: "احملتول ينمي شعورم باؼبسؤكلية ،ذباه نفسي كأسرٌب 
% بدرجة متوسطة، أم أف ىذه النسبة من الطلبة يركف أف احملتول ال ينمي شعورىم 19,04كؾبتمعي"

،حىت يكوف مناسبا  باؼبسؤكلية ذباه اآلخرين ؛إال بشكل متوسط ،كيعٍت ذلك إعادة النظر يف احملتول
للنمو العقلي كاالنفعايل كالنفسي للطلبة، كذبعلهم أكثر شعورا باؼبسؤكلية ذباه أنفسهم كأسرىم كؾبتمعهم؛  

% من الطلبة يركف أف احملتول ال 14,28كما أف الفقرة "ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يهذب أخبلقي"
هبب إعادة النظر فيو لكي يكوف  يهذب أخبلقهم إال بشكل متوسط، كيدؿ ذلك على أف احملتول

 مبلئما مع حاجات الطلبة الركحية كالنفسية ،كهبذا يكوف أكثر فاعلية كخصوصا يف هتذيب أخبلقهم.
%( بدرجة عالية، 52,80كجاءت الفقرة "لغة الكتاب تتناسب مع قدراٌب العقلية "،كقد نالت الفقرة)

% من الطبلب يركف أف 23,80مناىج؛ إال أف كىذا يعٍت أف الكتاب اؼبدرسي بٍت كفق أسس سليمة لل
لغة الكتاب ال تتناسب مع قدراهتم العقلية؛ إال بشكل متوسط ،كيعٍت ذلك ضركرة إعادة النظر يف 
الكتاب اؼبدرسي كمراجعتو مع مراعات اللغة اليت تتناسب مع مستول الطلبة العقلي كاؼبعريف ؛حىت 

من الطلبة يركف أف لغة الكتاب ال تتناسب  19,04كس.كيستفيدكا أكثر كيسانبوف بشكل فعاؿ يف الدر 
مع مستواىم العقلي ؛إال بشكل ضعيف، كىذا يدؿ على أنو هبب مراعات بعض األسس الًتبوية يف بناء 
الكتاب اؼبدرسي، الذم يتماشى مع النمو العقلي للطلبة، كخصوصا مراعات الفركؽ الفردية بُت 

نة كتاب اؼبدرسي أف هتتم ببناء الكتاب اؼبدرسي مع مراعات اللغة الطبلب؛ كىنا يلفت الباحث أنظار عب
 اؼبناسبة ؼبستول العقلي كاؼبعريف كالنفسي كاالنفعايل للطلبة.

% درجة عالية 42,87كجاءت الفقرة "ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يعاجل قضايا حديثة معاصرة"،بنسبة
حة لبناء اؼبناىج الدراسية ؛إذ أهنا أقل من ،كيدؿ ذلك أف ىذه الفقرة مل تنب كفق أسس تربوية صحي

% يركف أف ؿبتول الًتبية اإلسبلمية ال يعاجل قضايا حديثة معاصرة ؛ألف ذلك غَت 38,09% ك50
يواجهوا كل ما تعلمها كمعرفتها ليتسلحوا ضد األفكار اؽبدامة ك لمع شدة ميل الطلبة متحقق يف اؼبنهج؛ 
ؼبنهج مل يراعي األسس الًتبوية الصحيحة من حيث: البناء النفسي ؛ كمعٌت ذلك أف ا يكدر صفوة إيباهنم
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كاغبلقي كاؼبعريف كاغبركي كالوجداين كمن حيث تلبية حاجات اجملتمع يف مقاكمتو ضد التيارات اؼبنحرفة، 
 حىت يواكب اؼبنهج مع متطلبات الدارسُت كحاجاهتم النمائية..

 المعلمين: آراءب: 
ت االستجابات للبنود اػباصة باحملتول كاؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ كاعبدكؿ التايل يوضح ،درجا

 اؼبعيارم كالنسبة اؼبئوية.
 (:المجال الثاني: المحتوى : 8جدول رقم )

 
رقم 

 الفقرة
اجملاؿ الثاين : 

 احملتول
بدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة عالية

 ضعيفة
 ال أدرم غَت متحقق

 % مج % مج % مج % مج % مج
ل ينمي احملتو  1

شعورم 
باؼبسؤكلية 

ذباه نفسي 
كأسرٌب 
 كؾبتمعي

13 61,90 4 19,04 2 9,52 1 4,7
6 

1 4,76 

يساعدين  2
احملتول على 
التكيف مع 

 اجملتمع

12 57,14 2 9,52 2 9,52 4 19,
04 

1 4,76 

ؿبتول الًتبية  3
اإلسبلمية 

يهذب 

13 61,90 3 14,28 1 4,76 1 4,7
6 

2 9,55
2 
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 أخبلقي

يساعدين  4
حملتول يف ا

حل 
 مشكبلٌب

14 66,66 4 19,04 2 9,52 1 4,7
6 

0 0 

لغة الكتاب  5
تتناسب مع 
 قدراٌب العقلية

11 52,38 5 23,80 4 19,0
4 

1 4,7
6 

0 0 

ؿبتول الًتبية  6
اإلسبلمية 

يعاجل قضايا 
حديثة 
 معاصرة

9 42,85 2 9,52 1 4,76 8 38,
09 

1 4,76 

 0,83 2,66 6 3,33 12 اغبسايب اؼبتوسط 
 4,20 10,08 8,40 16,80 60,50 النسبة اؼبئوية 
االكبراؼ  

 اؼبعيارم
1,78885 1,21106 4,69041 2,87518 0,75277 

 11,31االكبرافات اؼبعيارية:  24,82اجملموع :اؼبتوسطات اغبسابية:
 

من  12(ست فقرات موزعة يف طبس بنود، كناؿ البند األكؿ 8يبثل اعبدكؿ السابق)جدكؿ رقم
% 60,50بالنسبة اؼبئوية: ك اؼبتوسط اغبسايب، كبذلك احتل الرتبة األكىل على بقية البنود درجة

كبذلك ناؿ البند الثالث:  2,66كباكبراؼ اؼبعيارم متقارب للبند الثالث "غَت متحقق" ب:
؛بينما كانت اإلجابات متقاربة بُت البند الثاين "بدرجة  6اؼبرتبة الثانية :دبتوسط حسايب:
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من  2,66كالبند الرابع: "غَت متحقق" 3,33" إذ حصل على اؼبتوسط اغبسايب:متوسطة
 اؼبتوسط اغبسايب، كىذا يدؿ على تقارب اإلجابات بينهما.

 ـ ما ىي الموضوعات التي يحتاج إليها طالب الصف الثاني ولم تدرج في المنهج؟ 3
رية، حسب السؤاؿ الثالث كاعبدكؿ اآلٌب يبُت درجات اؼبتوسطة اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيا

 اؼبتعلق بتساؤالت الدراسة.
 آراء المعلمين:(:9جدول رقم)

رقم 
 الفقرة

اجملاؿ األكؿ: 
 األىداؼ

بدرجة  بدرجة عالية
 متوسطة

 ال أدرم غَت متحقق بدرجة ضعيفة

 % مج % مج % مج % مج % مج
يشجع اؼبنج  1

الطبلب على 
اإلفادة من 

 اآلخرين

1 8,33 0 0 10 83,33 0 0 1 8,33 

يؤصل اؼبنهج  2
عند الطبلب 
قيمة البحث 

 العلمي

1 8,33 1 8,33 0 0 10 83,33 0 0 

يؤكد اؼبنهج  3
على حقوؽ 
اإلنساف يف 

 اإلسبلـ

1 8,33 10 83,3
3 

0 0 1 8,33 0 0 

يساعد  4
اؼبنهج يف 

1 8,33 10 83,3
3 

0 0 0 0 1 8,33 
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بث قيم 
التسامح عند 

 الطبلب
يدعو اؼبنهج  5

يم إىل ق
الشورل 

كوبث على 
 تبنيها

  5 41,6
6 

2 16,66 4 33,33 1 8,33 

تعويد  6
الطبلب 

فبارسة شعائر 
الدين 

اإلسبلمي 
يف حياهتم 

 اليومية

  10 83,3
3 

1 8,33 1 8,33 0 0 

 0,5 2,66666 2,16666 6 0,66666 اغبسايب اؼبتوسط 
 3,84 20,51 16,66 53,84 5,12 النسبة اؼبئوية 
االكبراؼ  

 عيارماؼب
0,51639 4,69041 3,92003 3,88158 0,54772 

 13,55613االكبرافات اؼبعيارية:  11,99998اجملموع للمتوسطات اغبسابية:
 

(:ست فقرات موزعة يف طبسة بنود، كجاء البند الرابع دبتوسط 9يبثل اعبدكؿ السابق)جدكؿ رقم
كىل؛ كيليو البند الثالث % كبذلك ناؿ اؼبرتبة األ20,51بدرجة اؼبئوية: 2,666اغبسايب:
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ندين" بدرجة ب% كيبلحظ الباحث أف بُت ال16,66ك بنسبة اؼبئوية2,166دبتوسط اغبسايب:
ضعيفة "كبدرجة" غَت متحقق" جاءت اإلجابات متقاربة، كما أف االكبراؼ اؼبعيارم متقارب 

توسط اغبسايب يف البند الرابع. كنفس التقارب يف اؼب 3,881يف البند الثالث ك 3,920بينهما.
يف البند اػبامس. كىنا أيضا تقارب يف اإلجابات. كجاء البند  0,5ك 0,666بُت البند األكؿ:

% كبأعلى 53,84من اؼبتوسط اغبسايب ك بنسبة اؼبئوية 6الثاين بأعلى رتبة يف الفقرة ب
 .4,690االكبراؼ اؼبعيارم:

ود الخاصة بالمحتوى (: والجدول التالي يوضح درجات االستجابات للبن10جدول رقم)
 والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية.

رقم 
 الفقرة

اجملاؿ الثاين : 
 احملتول

بدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة عالية
 ضعيفة

 ال أدرم غَت متحقق

 % مج % مج % مج % مج % مج
معرفة الطبلب        1

بتفسَت بعض آيات 
 القرآف الكرمي اؼبقررة

2 16,6
6 

7 58,3
3 

3 25 0 0 0 0 

تعريف الطبلب  2
بتاريخ اإلسبلـ 

 كتطوره

0 0 0 0 1 8,33 10 83,
33 

1 8,33 

سبكُت الطبلب من  3
أخذ الدركس 

كالعرب من مسَتة 
 التاريخ اإلسبلمي

1 8,33 0 0 7 58,3
3 

4 33,
33 

0 0 

 8,33 58,1 7 25 3 8,33 1 0 0تعريف الطبلب  4
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بالفركض العُت 
 كالكفاية

33 

تزكيد الطبلب  5
بأحكاـ البيع 

 كالشراء

0 0 2 16,6
6 

0 0 10 83,
33 

0 0 

تثقيف الطبلب  6
بالقضايا الفكرية 
اؼبعاصرة كالعوؼبة 

كالعلمانية 
 كالشيوعية كاؼباسونية

1 8,33 0 0 1 8,33 10 83,
33 

0 0 

تزكيد الطبلب بقدر  7
مناسب من اؼبعرفة 

اؼبتعلقة بعلـو 
 الشرعية

0 0 7 58,3
3 

2 16,6
6 

3 25 0 0 

 اؼبتوسط 
 اغبسايب

0.57142 
 

2.42857 
 

2.42857 
 

6.28571 
 

0.28571 
 

 2,38 52,38 20,23 20,23 4,76 النسبة اؼبئوية 
االكبراؼ  

 اؼبعيارم
0.78679 

 
3.20713 

 
2.29906 

 
4.02965 

 
0.48795 

 
 10,81058االكبرافات اؼبعيارية:  11.99998اجملموع: اؼبتوسطات اغبسابية:

 
( متمثلة يف طبسة بنود، كجاء البند الثاين 7(:سبع فقرات)10يبثل اعبدكؿ السابق)جدكؿ رقم:)

%( كيدؿ على 20,23( كبنسبة مئوية كاحدة)2,428كالبند الثالث: بنفس اؼبتوسط اغبسايب:)
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 3,207تقارب اإلجابات بُت البندين، كما تقاربا أيضا يف االكبراؼ اؼبعيارم، ناؿ البند الثاين:
 0,786.كىناؾ تقارب أيضا بُت البند األكؿ يف اؼبتوسط اغبسايب: 2,299كالبند الثالث:

يف  0,786ك 0,786كباالكبراؼ اؼبعيارم متقارب يف البند األكؿ: 0,487كالبند اػبامس:
 البند اػبامس.

% كباالكبراؼ 52,38كبنسبة مئوية: 6,285كجاء البند الرابع بأعلى اؼبتوسط اغبسايب:
 .4,029:اؼبعيارم

( اؼبتعلق باعبانب احملتول أيضا؛ جاءت الفقرة "يشجع اؼبنهج الطبلب 10كحسب جدكؿ رقم)
%( درجة ضعيفة؛ فهذا يعٍت أف اؼبنهج مل يراعي األسس 83,33على اإلفادة من اآلخرين" نالت الفقرة)

دة من اآلخرين % من اؼبعلمُت يركف أف اؼبنهج ال يشجع الطبلب باإلفا83,33الًتبوية الصحيحة ؛ألف 
،إال بشكل ضعيف كلذا هبب االىتماـ  باحملتويات كالقضايا اليت سبكن الطبلب لئلفادة من اآلخرين، 

 كعدـ انباؿ تلك اؼبسائل كالنظر فيها بعُت االعتبار.
%(من اؼبعلمُت يركف 83,33كجاءت الفقرة" يؤصل اؼبنهج عند الطبلب قيمة البحث العلمي" على أف)

 اؼبنهج ؛كيعٍت ذلك بأف اؼبنهج الدراسي مل يراعي األسس الصحيحة يف بناء ؿبتواه، عدـ ربقق ذلك يف
كلذا هبب إدراج ؿبتويات اليت تربز قيمة البحث العلمي لدل الطبلب؛ ألف ذلك ىو ما يتناسب مع 
مبوىم العقلي كالنفسي كاالنفعايل؛ فالطبلب يف ىذه اؼبرحلة أحوج إىل حب االستطبلع كاستنباط 

ائق كعدـ قبوؿ كل شيء بسرعة ،إال بعد اؼبناقشات كالبحث يف األدلة كالرباىُت القاطعة بتسليم اغبق
فكرة من األفكار اؼبطركحة. فيجب أف يراعي خرباء اؼبنهج اؼبدرسي ضركرة ، إدراج احملتويات اليت تشجع 

 على البحث العلمي لدل طبلب الصف الثاين الثانوم.
نهج على حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ" بنفس التقدير للفقرة بينما جاءت الفقرة" يؤكد اؼب

% من اؼبعلمُت يركف على أف اؼبنهج ال 83,33%( لكن بدرجة متوسطة. أم أف:83,33السابقة،)
يؤكد على حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ؛إال بدرجة متوسطة، فهذا يعٍت أف اؼبنهج راعى بعض حقوؽ 

إىل زيادة بعض احملتويات اليت تدعم كتقييم حاجات الطبلب اإلنساف يف اإلسبلـ؛ إال أنو حباجة 
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االنتمائية كتدرهبم على الشعور باؼبسؤكلية كاحًتاـ اآلخرين ،من اؼبسلمُت كغَت اؼبسلمُت فبن يقيم بأرض 
 اإلسبلـ مساؼبا غَت ؿباربا.

( أم أف %83,33كجاءت الفقرة "يساعد اؼبنهج يف بث قيم التسامح عند الطبلب "بدرجة متوسطة )
% من الطبلب يركف أف اؼبنهج ال يساعد يف بث قيم التسامح عند الطبلب؛ إال بشكل 83,33

متوسط، كىذا يعٍت أف ىذه الفقرة حباجة إىل إعادة صياغتها من حيث زيادة بعض احملتويات اليت تؤكد 
 قيم الشورل كوبث كربث يف بث قيم التسامح لدل الطبلب الثاين الثانوم. أما الفقرة "يدعو اؼبنهج إىل

على تبنيها" نالت ىذه الفقرة تقديرات اؼبعلمُت بشكل متفاكت ،لكن كلها تدؿ على أف الفقرة مل تنب 
% من اؼبعلمُت يركف أف اؼبنهج ال يدعو إىل قيم الشورل،  41,66كفق أسس تربوية صحيحة؛ إذ أف 

عدـ ربقق ذلك يف اؼبنهج، أم  % يركف33,33كما أنو ال وبث على تبنيها ؛إال بشكل متوسط؛ بينما 
أف اؼبنهج ال يدعو إىل قيم الشورل ،فضبل أف وبث على تبنيها؛ كيرل الباحث أف اؼبسألة تتطلب 

 االىتماـ هبا إدراج بعض احملتويات اليت تدعو إىل قيم الشورل كتشجع على تبنيها.
اليومية "نالت ىذه الفقرة  كجاءت الفقرة: "تعويد الطبلب فبارسة شعائر الدين اإلسبلمي يف حياهتم

% يركف أف اؼبنهج ال يعود الطبلب على فبارسة شعائر 83,33تقديرات اؼبعلمُت بشكل متوسط؛ أم 
الدين اإلسبلمي يف حياهتم اليومية إال بشكل متوسط؛ كىذا يعٍت على خرباء اؼبناىج يف الًتبية اإلسبلمية 

الطبلب على فبارسة شعائرىم الدينية بالطمأنينة يف ،دعم منهج الصف الثاين الثانوم، دبحتويات تساعد 
 حياهتم اليومية.

% 58,33جاءت الفقرة "معرفة الطبلب بتفسَت بعض آيات القرآف الكرمي" بدرجة متوسطة، أم أف 
من اؼبعلمُت يركف أف اؼبنهج ال يعرؼ الطبلب بتفسَت بعض اآليات اؼبقررة ؛إال بشكل متوسط، كىذا 

نهج كاالىتماـ دبحتول التفسَت، بقدر الذم وبتاج إليو طبلب الثاين الثانوم، كفق يعٍت إعادة بناء اؼب
 ميوؽبم كحاجاهتم النفسية كاؼبعرفية.

% من 83,33كجاءت الفقرة "تعريف الطبلب بتاريخ اإلسبلـ كتطوره" بتقدير: غَت متحقق؛ إذ أف 
ره؛ كىذا يعٍت أف اؼبنهج ال يراعي اؼبعلمُت يركف بأف اؼبنهج ال يعرؼ الطبلب بتاريخ اإلسبلـ كتطو 

األسس الًتبوية الصحيحة يف بنائو؛ إذ مل يتطرؽ إىل تزكيد الطبلب بقدر مناسب من التاريخ اإلسبلمي 
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كتطوراتو، فعلى ىذا األساس هبب دعم اؼبنهج الدراسي ،بقدر مناسب من ؿبتويات التاريخ اإلسبلمي 
 الطلبة، من حيث مبوىم العقلي كاالنفعايل كالنفس اغبركي. كتطوراتو؛ حىت يتماشى ذلك مع ما وبتاج إليو

"سبكُت الطبلب من أخذ الدركس كالعرب من مسَتة التاريخ اإلسبلمي" لتؤكد على  كجاءت الفقرة:
 % من اؼبعلمُت بأف اؼبنهج ال يبكن الطبلب ؛من أخذ الدرس كالعرب؛53,33حيث أف الفقرة السابقة،

ف اؼبنهج مل يراعي بعض األسس الًتبوية الصحيحة يف بناء اؼبنهج ،كهبب إال بشكل ضعيف، كىذا يعٍت أ
إعادة صياغتها مع ما يتناسب مع ميوؿ الطلبة كرغباهتم كخصوصا، إدراج بعض احملتويات اليت تزكد 

 الطبلب برصيد من اؼبعلومات اليت سبكنهم من أخذ الدركس كالعرب من مسَتة التاريخ اإلسبلمي.
 درة: "تعريف الطبلب بالفركض العُت كالكفاية "بدرجة غَت متحقق، أم أف اؼبنهج ال يزك بينما نالت الفق

الطلبة بفركض العُت الكفاية، كيعٍت ذلك على أف اؼبنهج مل ينب كفق أسس تربوية صحيحة؛ إذ مل يتناكؿ 
أف يتعلموا، حاجات الطبلب اؼبعرفية كالنفسية كفلسفة اجملتمع؛ كلذا هبب اعتبار ما يرغبو الطبلب يف 

كجاءت الفقرة: تزكيد الطبلب بأحكاـ البيع كالشراء" بدرجة عالية غَت  كإدراجو فورا يف اؼبنهج الدراسي.
% يركف بأف اؼبنهج ال يزكد الطبلب دبا وبتاجونو من أحكاـ البيع كالشراء؛ كىذا 83,33متحقق؛ إذ أف 

ات ميوؿ الطلبة كحاجاهتم اؼبعرفية يعٍت أف اؼبنهج مل ينب كفق أسس تربوية صحيحة من حيث مراع
كالنفسية كفلسفة اجملتمع؛ كلذا هبب تزكيد الطبلب دبا وبتاجونو من فقو اؼبعامبلت ،كأحكاـ البيع 

كنالت الفقرة: "تثقيف الطبلب بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة ؛كالعوؼبة كالعلمانية كالشيوعية  كالشراء.
% من اؼبعلمُت يركف بأف اؼبنهج ال يثقف 83,33أف  %( أم83,33كاؼباسونية "بدرجة غَت متحقق)

الطبلب بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة ،كىذا يعٍت أف اؼبنهج مل ينب كفق أسس تربوية صحيحة؛ ألنو مل يراعي 
 ما يتناسب مع ميوؿ الطلبة كما يرغبونو من احملتويات اؼبرتبطة بالفكر اإلسبلمي.

% 58,33اؼبتعلقة بعلـو الشرعية"، نالت ىذه الفقرة "تزكيد الطبلب بقدر مناسب من اؼبعرفة 
بدرجة متوسطة كىذا يعٍت أف اؼبنهج يزكد الطبلب بقدر مناسب من اؼبعرفة اؼبتعلقة بالعلـو الشرعية؛ إال 
أنو حباجة إىل تقييمو كدعمو دبحتويات أخرل اؼبتعلقة بالعلـو الشرعية، كعلم أصوؿ الفقو كأصوؿ التفسَت 

 كعلم الفرائض.
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ـ ىل الزمن المخصص للتربية اإلسالمية كاٍف للتطبيق العملي للمنهج أو بحاجة إلى  4      
 التمديد الزمني حسب وحدات المنهج؟

 سؤال الرابعال،حول  بالمعلمين والطال آراء( 11جدول رقم)
ؼ كاعبدكؿ التايل يوضح درجات االستجابات للبنود اػباصة باحملتول كاؼبتوسط اغبسايب االكبرا 

 اؼبعيارم كالنسبة اؼبئوية.
رقم 
الفقر 

 ة

المجال األول: 
 األىداف

بدرجة  بدرجة عالية
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 ال أدري غير متحقق

 % مج % مج % مج % مج % مج
مناسبة احملتول لعدد  1

من اغبصص الصفية 
 اؼبقررة

4 19,0
4 

2 9,52 5 23,8
0 

9 75 1 4,76 

يكفي حصتُت للًتبية  2
ة يف اإلسبلمي
 األسبوع

1 8,33 1 8,33 0 0 10 83,
33 

0 0 

أقًتح زيادة اغبصص  3
 يف الًتبية اإلسبلمية

10 83,3
3 

1 8,33 1 8,33 0 0 0 0 

أقًتح زيادة بعض  4
 السور للطبلب

9 75 1 8,33 1 8,33 0 0 1 8,33 

أىتم بإتقاف أغلبية  5
الفصل على التبلكة 

 اجملودة من اؼبنهج

12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

أكتفي بالتبلكة  6
اجملودة يف 

0 0 7 58,3
3 

0 0 3 25 1 8,33 
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 الواجبات)اؼبراقبات(
أركز على أف يتقن   7

كل طالب يف 
الفصل على التبلكة 

 اجملودة

7 58,3
3 

4 33,3
3 

1 8,33 0 0 0 0 

 6.14285 اؼبتوسط اغبسايب: 
 

2.28571 
 

1.14285 
 

3.14285 
 

0.42857 
 

 3,19 23,40 8,51 17,02 47,87 النسبة اؼبئوية 

 4.59813 االكبراؼ اؼبعيارم 
 

2.42997 
 

1.77281 
 

4.48807 
 

0.53452 
 

 13.82350  13,14283اجملموع: اؼبتوسطات اغبسابية:
( متمثلة يف طبس بنود، كجاء اؼبتوسط 7( سبع فقرات)11رقميبثل اعبدكؿ السابق)جدكؿ  

كباكبرافات معيارية  3,142كالبند الرابع: 2,285اغبسايب بدرجات متقاربة بُت البند الثاين:
يف البند الرابع. فهناؾ تقارب اإلجابات بُت البندين ،حيث  3,142يف البند الثاين ك 2,429ـبتلفة:

يف البند الثاين. كقد تفاكتت  17,02% ك23,40تقاربت النسبة اؼبئوية: كىي أرفع يف البند الرابع:
ككذلك االكبراؼ  6,142د ،جاء البند األكؿ :بأعلى متوسط اغبسايب:اؼبتوسطات اغبسابية يف بقية البنو 

% كيلي ىذا البند يف الرتبة الثانية: البند 47,87كبلغت النسبة اؼبئوية إىل: 4,598اؼبعيارم:
(،بينما 4,488( كالبند الرابع)4,598% قد تقارب االكبراؼ اؼبعيارم بُت البند األكؿ)23,40الرابع:

( كىو متقارب بُت البند 1,772(كيليو البند الثالث)0,534أقل من البند اػبامس) االكبراؼ اؼبعيارم
(.كبناء على ما سبق ذكره من النتائج اإلحصائيات، يبلحظ 1,772( كالبند الثالث)2,429الثاين)

 الباحث بأف:
الثاين  طبلب كالاؼبعلمُت يف ضوء آراءالساعات اؼبقًتحة يف الًتبية اإلسبلمية ال تكفي يف تطبيق احملتويات 

من حيث انباؽبم للمادة كخصوصا ضعف معاملها يف االختبارات  طبلبالثانوم ؛األمر الذم يؤثر يف ال
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يف الشهادة الثانوية العامة. كلذلك يتحتم زيادة  ةمتحناؼبواد م عدـ اعتبارىا من كالسيماالنقلية، 
 مة.يف الثانويات العا اعتبارىاحصصها كبالتايل رفع معاملها ٍب 

ػ كمن حيث الوسائل التعليمية كاألنشطة ،اتفق األساتذة كالتبلميذ عدـ استخدامها كغَت متحققة يف 
%،كلذلك الـز من توفَتىا يف معاىدنا كتزكيد مؤسساتنا التعليمية هبا ٍب تدريب األساتذة 100اؼبنهج 

 الشعائر بكل سهولة.كالتبلميذ يف استخدامها فبا يقوم اؼبنهج كيسهل للتبلميذ فهم كأداء بعض 
( فقرات من أداة الدراسة ،كما ىو موضح يف اعبدكؿ 7كقد مثلت ىذه اإلشكالية سبع)  

("مناسبة احملتول لعدد من اغبصص الصفية اؼبقررة" بتقدير: غَت 1(.كقد جاءت الفقرة رقم)11رقم)
نو مل يراعي % يركف أف احملتول ال يتناسب لعدد من اغبصص الصفية ،كيعٍت ىذا أ75,23متحقق 

احملتول األسس الًتبوية الصحيحة يف بناء اؼبنهج من حيث تطابق احملتويات مع اؼبدة الكافية كهبب 
 مراعات حصص الًتبية اإلسبلمية دبا سيغطي احملتول بالوقت اؼبناسب.

% من 83,33كنالت الفقرة "يكفي حصتُت للًتبية اإلسبلمية يف األسبوع "تقدير "غَت متحقق" إذ 
لمُت يركف بأف حصتُت غَت كافيتُت يف األسبوع كىذا معناه كجوب زيادة حصص الًتبية اإلسبلمية؛ اؼبع

ألف اؼبنهج مل يراعي األسس الًتبوية الصحيحة، حُت اقًتح حصتُت يف األسبوع، كلذا هبب إعادة تنظيم 
 احملتول من حيث مراعاة الوقت اؼبناسب مع كميات احملتويات.

% 83,33يف الًتبية اإلسبلمية "نالت ىذه الفقرة تقدير اؼبعلمُت بدرجة متوسطة "أقًتح زيادة اغبصص 
أم أف الًتبية اإلسبلمية حباجة إىل دعم حصصها كزيادة ما يقوم كيدعم منهجها، بتزكيد الطبلب فيما 

 يرغبوف معرفتو من التفسَت كالتوحيد كأصوؿ الفقو كفقو اؼبعامبلت..
% ،أم أف طلبة الصف 75ب "نالت الفقرة تقدير اؼبعلمُت بدرجة عالية "أقًتح زيادة بعض السور للطبل

 الثاين حباجة إىل زيادة بعض السور، كال يتحقق ذلك؛ إال بزيادة اغبصص الًتبية اإلسبلمية.
% 100"أىتم بإتقاف أغلبية الفصل على التبلكة اجملودة من اؼبنهج"، نالت ىذه الفقرة تقدير اؼبعلمُت

عٍت ذلك الـز من زيادة حصص الًتبية اإلسبلمية، إذ اؼبعلموف يركزكف على إتقاف أغلبية بدرجة عالية ،كي
الفصل يف التبلكة اجملودة كيتطلب ذلك زيادة الوقت؛ كإال قد ال ينتهي اؼبعلم مع كل الطلبة يف اغبصة 

 (. 60(إىل ستُت)50الواحدة، ألف عدد الطبلب يف الفصل يتقارب ما بُت طبسُت)
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% بتقدير ضعيف، ىذا يدؿ على أف 58,33لتبلكة اجملودة يف الواجبات" نالت ىذه الفقرة"أكتفي با
اؼبنهج مل يراعي بعض األسس الًتبوية الصحيحة يف بنائو، من حيث مراعات الوقت ؛ألف اؼبعلمُت ال 
يكتفوف بالتبلكة اجملودة يف الوجبات ؛إال بشكل ضعيف بسبب قلة حصصها ،ألف حصتاف ال تكفي يف 

 تلو كل الفصل؛ كلذا يفضلوف االختبارات التحريرية.ي
% بدرجة عالية 58,33"أركز على أف يتقن كل طالب يف الفصل على التبلكة اجملودة"، نالت الفقرة

،كيدؿ ذلك يف أف اؼبنهج قد بٍت كفق أسس تربوية صحيحة؛ مع أف ىناؾ ؾبموعة من اؼبعلمُت 
لب يف الفصل على التبلكة اجملودة ؛إال بشكل متوسط % ال يركزكف يف أف يتقن كل طا33,33يبثلوف

كىذا يعٍت أف اؼبنهج حباجة يف تقييم كدعم فاعليتو ،عن طريق زيادة حصص الًتبية اإلسبلمية، حىت يركز  
اتفقت عبارات  كل معلم على أف يتقن الطبلب ما تناكلوه يف الفصل من التبلكة اجملودة؛ كؽبذا السبب

أف حصتاف ال تكفي للًتبية اإلسبلمية يف األسبوع على الرغم فبا ربويو الًتبية  اؼبعلمُت كالطلبة ،على
للًتبية اإلسبلمية يركف  طبلبأف سبب األكرب إلنباؿ ال علمُتاإلسبلمية من احملتويات اؼبختلفة كذكر اؼب

ية فبل ىبتربكهنا انقطاع صلتهم هبا دبجرد أف ىبلصوا االختبارات التنقلية، أما يف امتحانات الشهادة الثانو 
كمع ىذا ال هبوز التساىل باؼبواد الدينية لشرفها كمساعدهتا للفرد يف تعديل سلوكو إىل األفضل 

يف حل مشاكلهم  طلبةكاألحسن، كأكد معظم مدرسي الًتبية اإلسبلمية على أف احملتول ال يساعد ال
ا من اؼبناىج اليت تسلحهم دبقاكمة كخصوصا األكىاـ كاػبرافات الشائعة يف بيئتهم حيث ال يتناكلوف شيئ

تلك األباطيل فبا يبقى عائقا كبَتا أماـ أكلياء األمور كاعبهات اؼبسئولة على إهباد حل مناسب لظاىرة 
 اكبراؼ أغلبية اؼبراىقُت كعدـ اىتمامهم بالتعليم .

غَت مباشرة  كىناؾ قضايا أخرل غَت مرتبطة باؼبباشرػ، بتساؤالت الدراسة كإمبا ترتبط هبا بطريقة
 كىي كاآلٌب:
صف الثاين الثانوم على أف اؼبقررات الدراسية المن حيث احملتول فَتل معظم تبلميذ أما 

اؼبعركضة ؽبم يف الًتبية اإلسبلمية ال تطابق مقررات األخرل للسنوات السابقة فهناؾ عدـ التسلسل يف 
بلقة منسجمة بُت ما درسو يف السابق برؾبتها من اؼبفركض أف الذم يدرسو التلميذ الـز يكوف ىناؾ ع

 كبُت ما يدرسو يف الراىن حىت يسهل لديو اكتساب اؼبعلومات بسهولة كبيسر.
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_ ما فاعلية طرق التدريس المستخدمة في منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي 
 ؟بالمعلمين والطال في ضوء آراءبالمدارس العربية الفرنسية بدولة النيجر 

 ؽإف غالبية العظمى من الطبلب يبيلوف إىل  التعلم بالطر  اؼبستخدمة التدريس ؽسبة لطر بالن
يف ىذه اؼبرحلة يبيلوف إىل حب النقاش  طبلباؼبناقشة ؼبناسبتها مع مستواىم العقلي كالنفسي فالك اغبوارية 

وببذكف  يفضلوف ىذه الطريقة على غَتىا من طرؽ التدريس فكثَتا منهم ال95%،80كاحملاكرة،لذا
الًتبية اإلسبلمية أف يفطنوا ذلك كأف يفهموا أم طريقة  علميالطريقة اإللقائية ،كمن ىنا هبب على م

كما أف   سلوكياهتم،حىت يتمكنوا من تغيَت ؛إىل طلبتهم  سهل الفهمكأيها ت الطبلبتتناسب مع 
هتم بطريقة صباعية كتفاعبل طبلبيبيلوف إىل التعليم التعاكين الذم يعتمد على مشاركات ال%95،80

الفطن أف هبمع بُت  كللمعلمكإتقانو ؼبوضوع ما،  طالبخبلفا للتعليم الذاٌب الذم يركز على معرفة كل 
ال يتعلموف إال بالطريقة اعبماعية بالًتكيز عليو كغالبا  طبلبالتعليم التعاكين كالذاٌب فهناؾ  :األسلوبُت 

منحرؼ بسهولة كألف مبلحظات  طالباكتشاؼ نفسيات أم ما ينفر الطلبة التعليم الذاٌب لقدرتو على 
 دبفرده ،فَتاقبو يف كل صغَتة ككبَتة، كىذا ال يعجب بو، كثَتا من الطبلب. طالبتنصب على كل  علماؼب

_ ما فاعلية الوسائل واألنشطة الواردة المستخدمة في منهج التربية اإلسالمية للصف 
 ؟بالمعلمين والطال في ضوء آراءنسية بدولة النيجر الثاني الثانوي بالمدارس العربية الفر 

أما من حيث الوسائل التعليمية، اتفقت عبارات الطلبة على ىناؾ كسيلتُت تستخدـ بشكل قوم 
ٍب الكتب كاؼبراجع أما بقية الوسائل فتظل غَت مستعملة كمستخدمة يف اؼبيداف  ةنبا: السبور  يف مدارسهم،

يصاؿ اؼبعلومات إىل أذىاف التبلميذ كىي الوعاء األقرب للتعليم، كسبب مع كل ما سبتاز بو من سهولة إ
عدـ استخدامها يف مؤسساتنا التعليمية ىو قلة اإلمكانيات اؼبادية اليت تسهل على كجوده يف اؼبدارس 

 بسهولة.
على أف اؼبنهج  متفقُتالًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم  علميأما من حيث كجهة نظر م

أف اىتمامو بدكر اؼبسلمُت يف  ككذلكيساعد يف تنوع الفركؽ بُت الثقافات ؛إال بشكل متوسط ال 
 طلبةاؼبنهج قيمة اغبضارة اإلسبلمية ،لدل ال تناكؿمن اؼبستحسن أف ي كيرل الباحثاغبضارة اإلسبلمية 
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الشورل نظاـ حىت يدركوا مكانتها السامية على بقية اغبضارات. كما أف اؼبنهج ال يتناكؿ شيئا من 
 سياسة اإلسبلـ كأسلوبو على إتاحة حرية التعبَت لدل الفرد كاجملتمع.من  طلبةال كي يتفقوكأحكامها  

الًتبية اإلسبلمية هبمعوف بُت التلقُت كاغبوار يف دركس  علميفمن حيث طريقة التعليم فأغلب م
التعلم ،حيث تبنوا نفس  كرغباهتم يف طبلبالتفسَت كاغبديث كىذا شيء حسن ؼبناسبتو مع ميوؿ ال

طريقة اغبوارية كاؼبناقشة من غَتىا كىذا بديهي كمنطقي بالنسبة للمراىقُت الالفكرة ،أهنم يبيلوف إىل 
يتميزكف حبب إذ  حلةصف الثاين على كجو اػبصوص يف تلك اؼبر باألخص ال طبلب اؼبرحلة الثانوية ك

أسباب تكوينها كعللها فعلى  بعد معرفةر إال االستطبلع كإثارة الفكر كاؼبناقشة ك عدـ قبوؿ األمو 
بأسلوب حوارم كمناقشة ىادئة  طبلبأف يكونوا ماىرين يف تدرسيهم كقادرين على توجيو ال اؼبعلمُت
 اكتشاؼ قدرات الطبلب كتعديل السلوؾ اؼبنحرؼ إىل سلوؾ جيد. يفهتدؼ 

الذاٌب لعدـ سبكنهم على مبلحقة لتعليم االًتبية اإلسبلمية يفضلوف التعليم التعاكين على  علميإف أغلب م
يف الفصل الواحد، كنظر لقلة اغبصص األسبوعية فيحتاج التعليم  طبلبدبفرده نظرا لكثرة ال طالبكل 

الذاٌب ،إىل كقت أكسع كإىل عدد معقوؿ من الطلبة يف الفصوؿ ال إىل العدد اؽبائل الذم يصعب 
 مبلحظتو .

على أف أكثر الوسائل التعليمية  اؼبعلمُتك  الطبلبل من الوسائل التعليمية اتفق كجانب من 
السبورة ٍب يليها الكتب اؼبقررة  كنبا: ما ىي إال كسيلتاف، اؼبدارس العربية الفرنسيةاستخداما كشيوعا يف 

مستخدمة  غَت ةوسائل اغبديثالكاؼبراجع كخصوصا األجزاء احملتوية للسور اؼبقررة يف حُت تظل أكثر 
 ىي أكثر تأثَتا مع أهنا،71%،85إىل 14%،57نسبة غياهبا يف الساحة ما بُت: بشكل قوم فتصل

لتلفاز ك اغباسوب كاألشرطة اؼبرئية كاؼبسموعة كاالنًتنت من الوسائل التقليدية، كمن الوسائل اغبديثة: ا
 . طبلب،يف سرعة كسهولة إيصاؿ اؼبعلومات ككعيها ببساطة لدل ال

مستخدمة في منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي _ ما فاعلية أساليب التقويم ال
 ؟بالمعلمين والطال في ضوء آراءبالمدارس العربية الفرنسية بدولة النيجر 

الًتبية اإلسبلمية يبيلوف إىل االختبارات التحريرية  علميأما من حيث أسلوب التقومي فأغلب م
درجات خاصة السور اؼبقررة كلذا يضع البعض وببذكف طبلهبم على حفظ ال إذ(،71%،85كاؼبوضوعية)



174 

 

ما  الطلبة أكثرألف عليهم أف يهتموا بذلك ك  .عماؿ السنة ألدرجات كاآلخر يتخذىا   بينماللحفظ 
استخداـ أسلوب  معلمي الًتبية اإلسبلمية، على أنو سيعاقب إذا مل وبفظإال إذا عرؼ  باغبفظ، يهتموف

ة مع إدار  واأف ينسق همكعلي، منهماغبفاظ  اية للمجتهدين كخصوصالتشجيع عن طريق تقدمي اؽبدايا الرمز 
 .لتسهيل اؼبهماتمعها  واكيتعاكن اؼبدرسة

الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم ال يهتم باألنشطة  علميأما من حيث األنشطة فمعظم م
اؼبسرحيات الدينية ك تعديل سلوكياهتم عن طريق  طبلباؼبدرسية مع الدكر الذم تلعبو يف تثقيف ال

كاألناشيد الدينية كالزيارات كالرحبلت ،إال أف اؼبنهج نفسو غفل عن ذلك كمن اؼبفركض أف تناؿ الًتبية 
،كزيارات بعض  كاألناشيد على اػبطب الدينية، طبلباإلسبلمية ما يناسبها من األنشطة كتدريب ال

طات العربية(،كمكتبة اعبامعة اإلسبلمية اؼبكاتب العامة كمكتبة جامعة عبد مؤمن بنيامي)قسم اؼبخطو 
بالنيجر كبعض اؼبكتبات اػباصة، كنضيف إىل ذلك إقامة بعض األنشطة احمللية)يف الساحة اؼبدرسية(من 
مسابقات دينية كالسباحة كالرماية كخصوصا بالتنسيق مع مدرسي الرياضة البدنية كالًتبية الدينية كاإلدارة 

 اؼبدرسية.
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 الفصل الخامس: خاتمة الدراسة:) ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها(.
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 .(ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها خاتمة الدراسة:) الفصل الخامس:
 _ ملخص الدراسة.

 _ نتائجها.
 _ توصياهتا.
 _ مقًتحاهتا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 

 

 :بحثالالفصل الخامس: خاتمة 
 :بحثملخص ال_ أوال: 

بدكلة النيجر يف ضوء  ىدفت الدراسة إىل تقومي منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم،    
 معايَت تقومي اؼبنهج كاألدب الًتبوم إيلكقاـ الباحث بتصميم االستبانة معتمدا  آراء اؼبعلمُت كالطبلب.

اجملاالت اآلتية: األىداؼ كاحملتول كطرؽ التدريس  كغطت ( عبارة108السابق كتتكوف األداة من:)
 كاألنشطة كأساليب التقومي، كللتأكد من صدؽ األداة كثباهتا، اعتمد الباحث على صدؽ احملكمُت.

كقد بينت نتائج الدراسة أف تقديرات اؼبعلمُت كالطبلب جملاالت االستبانة كعباراهتا كانت يف اؼبستول   
الباحث بتقدمي عدد من اؼبقًتحات كالتوصيات يف ضوء آراء اؼبعلمُت كالطبلب  اؼبرتفع بوجو عاـ، كتقدـ

 ،بالصف الثاين الثانوم فرنسي عريب بدكلة النيجر.
 :بحثثانيا: نتائج ال

كقد اعتمد الباحث على معادلة اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم، لتحديد الفقرات اؼبختلفة، كبناء  
 م نتائج الدراسة كفقا ألسئلة الدراسة على النحو اآلٌب:على ذلك يذكر الباحث أى

 _ المجال األىداف: 1
_ ما أىداف منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي بالمدارس العربية الفرنسية بدولة النيجر 

 في ضوء آراء المعلمين والطالب؟
من قبل اؼبعلمُت كالطبلب،  ( أف ؾباؿ األىداؼ ناؿ أعلى متوسط حسايب7عبدكؿ رقم)ايظهر من   

كجاءت فقرة: "أحب أف أتقن تبلكة القرآف الكرمي" بنفس الرتبة مع فقرة: "أريد أف أفهم تفسَت بعض 
ؿبتول القرآف الكرمي كالتفسَت بٍت كفق أسس تربوية صحيحة، كقد ناؿ أرفع  أف آيات اؼبقررة". كيدؿ ذلك

(،كما نالت الفقرة 17,17كبراؼ معيارم متقارب)( من البنود اػبمسة، كبا17,58اؼبتوسط اغبسايب)
كهبب الًتكيز على ؿبتول  %( كيدؿ ىذا بأف اإلجابات كانت صحيحة.83.73أرفع النسبة اؼبأكية)

  القرآف الكرمي كتفسَته.
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_ إف حرص الطبلب على زيادة السور اؼبقررة، يدؿ على اؼبكانة اليت وبتلها القرآف الكرمي يف قلوب 
( متقارب من االكبراؼ 17,58%( كدبتوسط حسايب)95,24لك نالت ىذه الفقرة)اؼبسلمُت، كلذ

 ( كيعٍت أيضا أف اإلجابات كانت صحيحة، كىلم جّر.17.17اؼبعيارم)
 _ المجال الثاني: المحتوى: 2
_ ما محتوى التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي بالمدارس العربية الفرنسية بدولة النيجر في    

 اء لمعلمين الطالب؟ضوء آر 
أسفرت النتائج أف فقرة: "يساعدين احملتول يف حل مشكبلٌب "نالت أعلى رتبة من بُت البنود  

%( بدرجة عالية من قبل الطبلب، فهذا يعٍت أف اؼبنهج حل اعبزء األكرب من 66,66اػبمسة)
النسبة اؼبأكية ( كب12اؼبشكبلت الطبلبية، كلذا ناؿ البند األكؿ أعلى درجة ؼبتوسط اغبسايب)

  مل يراع أف اؼبنهج%( كباكبراؼ معيارم متقارب من البند الثالث، كيدؿ ىذا يف 60,50متقاربة)
األسس الصحيحة يف بنائو ،إلنبالو لبعض حملتويات اؼبهمة مثل: القضايا اغبديثة اؼبعاصرة كفقو اؼبعامبلت 

 كالتاريخ اإلسبلمي..
 _ المجال الثالث: طرق التدريس3
طرق المستخدمة في منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي بالمدارس العربية ال ىيما  

 الفرنسية بدولة النيجر في ضوء آراء المعلمين والطالب؟
أظهرت النتائج أف اؼبنهج مل يراع األسس الصحيحة يف بنائو، حيث جاء البند الرابع بأضعف متوسط  

%( كبدرجة غَت متحقق، 23,40( كبنسبة مأكية)4,41)معيارم ضعيف ؼ( كباكبرا3,14اغبسايب)
 كيتقارب ذلك مع البند الثاين.

 المجال الرابع: 4_
ما الوسائل واألنشطة وأسلوب التقويم، المستخدمة في منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني 

 الثانوي بالمدارس الفرنسية العربية بدولة النيجر في ضوء آراء المعلمين والطالب؟
أسفرت النتائج أف اؼبنهج ال يساعد يف تنوع الفركؽ بُت الثقافات ؛إال بشكل متوسط ككذلك اىتمامو   

كما أف الوسائل اغبديثة غَت مستخدمة بشكل قوم  بدكر اؼبسلمُت يف اغبضارة اإلسبلمية،
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ا ، م%( ،كأظهرت النتائج أيضا إف معظم معلمي الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم85,77)
 كياهتم كبو األفضل.و يهتموف باألنشطة اؼبدرسية مع الدكر الذم تلعبو يف تثقيف الطبلب كتعديل سل

كبناء على ما أسفرتو الدراسة من النتائج ،يتقدـ الباحث ببعض اؼبقًتحات كالتوصيات، لدعم فاعلية 
 .منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم حىت يتحسن كضعو إىل األفضل

 المقترحات:: ثلثا
بعد توضيح نتائج الدراسة ،قد تصل الباحث يف ضوء إجابات اؼبستجيبُت إىل عدد من            
كمن  رابع:ال توصل إليو الباحث من خبلؿ عملية اؼبناقشة  كالتحليل يف الفصل كمن أىم ما ؛اؼبقًتحات

للصف الثاين الثانوم باؼبدارس العربية خبلؿ اطبلعو على األدبيات الًتبوية ككاقع منهج الًتبية اإلسبلمية 
 كاآلٌب:  اؼبقًتحات ك كانت الفرنسية،

كلذا  _ إف ؿبتول الًتبية اإلسبلمية اؼبتعلق بالقرآف الكرمي كالتفسَت بٍت كفق أسس تربوية صحيحة، 1
 هبب االىتماـ دبادة القرآف الكرمي كرفع دافعية الطلبة كبوىا.

، مل يراعي حاجات الطلبة االجتماعية كالنفسية كاالنفعالية؛ ألنو إف منهج الصف الثاين الثانوم_  2
كالتوحيد كىنا هبب إعادة بناء احملتول كفق أسس تربوية صحيحة  أنبل بعض اؼبسائل الكربل يف اؼبنهج،

من مقاكمة ككساكس الشيطاف من  الطبلبحىت يتمكن  اليت تتماشى مع فلسفة اجملتمع النيجرم،
 بالسحرة كاؼبشعوذين يف حاؿ االستغاثة. ةكاالستعانبغَت اهلل   ةكاؼبتعلق االكبرافات العقدية

كال ىبفى  ،بأنواعوكاغبوالة كالربا  _ أنبل اؼبنهج فقو اؼبعامبلت من أحكاـ البيوع اؼبشركعة كاحملرمة، 3
األمر الذم سيمكنهم من حب العدؿ كالصدؽ يف  دكر ذلك يف تزكيد الطبلب دببادئ البيع كالشراء،

 كاػبراب. يوعهم كاجتناب الربا بأنواعو، لؤلضرار اليت يلحقها باجملتمع اؼبسلم من الدمارب
الفردية أثناء إعداده من حيث اعبانب اللغوم  الفركؽكمراعات  _ االىتماـ بكتاب اؼبدرسي،4

كالنمو العقلي كاؼبعريف كالنفسي للطبلب؛ حىت ال يكوف الكتاب معقدا بالًتاكيب الغامضة لدل 
  مناسبا لسن الدارسُت. كأف يكوف معربا عن فلسفة اجملتمع كأىدافو، طبلب كاؼبعلمُت،ال
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ال يزكد الطبلب بقدر منا سب من قضايا  _ ؿبتول الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم،5
األمر الذم قد يؤثر يف تكوين شخصية الطلبة يف اؼبقاكمة ضد األفكار اؽبدامة  فكرية معاصرة؛

 .ات اإلغبادية كالتيار 
ػبلق ركح التنافس  كالبحث العلمي  _ تدريب الطبلب على البحث العلمي كإبراز قيمتو،6

فبا يساعدىم على اؼبسانبة  لدل الطبلب عن طريق إثارة دافعيتهم بالتشجيع اغبسي كاؼبعنوم،
 كأمتهم. مكؾبتمعهاؼبعرفية ذباه شخصياهتم 

اليت تشجع على نشر قيم  باحملتوياتج اؼبنهج تقويتو كيتا  _ يلح اؼبنهج على بث قيم التسامح،7
 األمر الذم سيساىم يف مقاكمة تيار العنف كاإلرىاب كالتطرؼ. التسامح؛

لكنو حباجة إىل تقييم فاعليتو عن طريق زيادة  تناكؿ اؼبنهج حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ؛_ 8
مستندا إىل ركائع  ف يف اإلسبلـ،كإبراز مكانة اإلنسا بعض احملتويات اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف،

 من قصص األكلُت من األنبياء كالصدقُت كالصاغبُت كخَتة صفوتو من األكلياء. كمقتبسات
 _ إف حرص الطبلب على زيادة السور يف التفسَت كرغبتهم كذلك يف حفظ القرآف كتبلكتو،9

 كتاب ال يأتيو الباطل من خَت يدؿ على اؼبكانة اليت وبتلها القرآف الكرمي يف قلوب اؼبسلمُت كىو
فبا  كىنا ضركرة رفع معنويات الطبلب عن طريق توزيع تشجيعات حسية كمعنوية، بُت يدية،

 سيدعم اؼبنهج كهبعلو أكثر فاعلية يف أرض الواقع.
قد وبل كثَتا من اؼبشاكل اؼبتعلقة باكبراؼ الطبلب  _إف زيادة حصص الًتبية اإلسبلمية،10

ألىداؼ العامة من حيث تكوين مواطن صاحل يسعى إىل نشر ركح كقد يؤدم إىل ربقيق ا
كما أنو سيمكن  ،كشخصية قادرة على التفاعل مع اجملتمع. النيجريُتالتعاكف األخوم بُت 

الرسالة  كإرساؿاؼبعلمُت من ذباكز بعض العقبات اليت ربيل بينهم كبُت ربقيق أىداؼ اؼبنهج ،
 على كجو اؼبطلوب.

كر اؼبسلمُت يف اغبضارة اإلسبلمية بشكل متوسط كهبب إبراز دكر اؼبسلمُت _ أكرد اؼبنهج د11
سبتد من اؼبغرب حىت إىل آسيا  كمسانباهتم يف بناء حضارة راقية على مدل التاريخ اإلسبلمي،
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كىنا هبب تفعيل اؼبنهج بالنماذج اغبية من  .كإسبانيا الصغرل كمن اعبزيرة العربية إىل ببلد فارسا
 ة كمن اقتدل هبديهم من الصحابة رضواف اهلل عليهم كالتابعُت كأتباعهم.مدرسة النبو 

 التوصيات:: رابعا_ 
توصلت بعوف اهلل كمنو على عدد من النتائج على الرغم فبا القيتو من صعوبات كمكابد أثناء  

ت من كتابيت للبحث، كمن طبيعة البحث نفسو اؼبرتبطة بالدراسة التطبيقية فبا يستدعي صبع اؼبعلوما
،كمع ىذا كلو يكاد الثمر بدك  الًتبية اإلسبلمية كطلبة الصف الثاين فبا مل يكن سهبل لدم علميخبلؿ م

 كيوصي الباحث بالتوصيات التالية :صبلحو كنضجو كهبجتو 
ػ إعادة النظر يف مناىج الًتبية اإلسبلمية بالصف الثاين الثانوم كإدراج مسائل التوحيد كالعقيدة 1

 خصوصا فيما يرتبط بأركاف اإليباف كأسسو من اإليباف باهلل كأظبائو كصفاتو العلى..اإلسبلمية ك 
بلبلة  طالبمن مقررات دراسية للسنوات اؼباضية حىت ال نثَت لل مدلػ على اللجنة أيضا ربط اؼبنهج دبا 2

ا األكؿ الفكر مثبل علينا ربط ؿبتويات منهج الصف الثاين الثانوم دبا سبقها من احملتويات كخصوص
 الثانوم. فعلى ىذا سيدرس التلميذ األمور بالتدرج كالتسلسل اؼبنطقي.

الصف الثاين  اؼبعلمُتػ من البلـز  إعادة النظر يف حصص الًتبية اإلسبلمية حيث اتفق كل من 3
 ،باؼبدارس العربية الفرنسية بالنيجر على أف حصتُت غَت كافيتُت يف األسبوع. كطلبتها الثانوم،

ب إنباؿ الطلبة للمادة بسبب أهنا ليست من اؼبواد اؼبخترب فيها يف الشهادة الثانوية لذا اتفق صبيع ػ  أغل4
مدرسي الًتبية اإلسبلمية على إدراجها من بُت اؼبواد اؼبمتحن فيها يف الشهادة الثانوية حىت يستقبلها 

ىرات كشركد الذىن كإثارة البلبلة الطلبة كبقية اؼبواد الدراسية كسينقص ذلك فبا يعانيو الطلبة من اؼبظا
 كاؼبضايقات يف اجملتمع يف بعض األكقات.

ػ إدراج اؼبوضوعات اؼبعاصرة يف اؼبنهج كالعوؼبة كالعلمانية كاؼباركسية كالشيوعية حيث اتفق األساتذة 5
 كالطلبة على غياهبا عن الساحة مع شدة حاجتهم إليها.

ؽ التدريس اؼبناسبة لتدريس الًتبية اإلسبلمية يف اؼبرحلة الًتبية اإلسبلمية علي طر  علميػ تدريب م6
الثانوية كخصوصا فبن مل هبد الفرصة باؼبواصلة يف إحدل اؼبؤسسات الًتبوية كاؼبعاىد العليا ،لتكوين 

 اؼبدرسُت أعٍت ىنا فبن زبرجوا باإلجازات العالية.
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مية كتزكيدىم بالوسائل اغبديثة  الًتبية اإلسبلمية على استخداـ الوسائل التعلي علميػ تدريب م7
 كاؼبسجبلت اؼبرئية كاؼبسموعة كتدريبهم كذلك على إعداد كتنظيم األنشطة الدينية كاؼبسابقات.

 كاؼبسرحيات كتدريبهم كذلك على استخداـ االنًتنت كاغباسوب..
مم كاغبضارات كتأثَتاىم يف رقي األ إبراز دكر اؼبسلمُت يف اؼبنهج كمكانتهم من اغبضارات األخرل،_  8

 اجملاكرة.
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 فهرس الجداول:
 جدول اآليات واألحاديث:

رقم 
 ت

 رقم الصفحة طرؼ اآلية

1 }   ِ ٌّ ا  ٗ ٔاْ َخي  ن يَُلُُٔ
َ
ٍم َغََسَٰٓ أ  ٔ َِ كَ ٌّ ٔ مٞ  َخر  كَ ٔاْ َل يَص  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
َِ َيَٰٓأ ٌّ ً  َوَل نَِصآءٞ  ُٓ  ِ

ى َقَِٰبِۖ ةِئ َس ٱِِل 
َ ً  َوَل َتَِاةَُزواْ ةِٱۡل  ُُفَصُل

َ
ٍُِزٓواْ أ َّۖ َوَل حَي  ََّ ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ ََّ َخي  ن يَُل

َ
ًُ نَِّصآٍء َغََسَٰٓ أ ش 

َٔن  ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظَّ ُْ ْوَلَٰٓئَِم 
ُ
ً  َحخُب  فَأ َ ىَّ ٌَ ِۚ َو َِ يَمَٰ ِ

َد ٱۡل  حُّ  (11)ٱى ُفُصُٔق َبػ 
َ
ٔاْ َيَٰٓأ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ

ًظا   َخب بَّػ ُظُلً َبػ  ٔاْ َوَل َحغ  ُص ًَّٞۖ َو َل ََتَصَّ ِ إِذ  َّ ِ إِنَّ َبػ َض ٱىظَّ َّ ََ ٱىظَّ ِ ٌّ ٔاْ َنرِٗيا  خَنِتُ ٱج 
 َ َ  إِنَّ ٱَّللَّ ٔاْ ٱَّللَّ ُل ٔهُ  َوٱتَّ ٍُ خُ  ْ ي ٗخا فََهرِ ٌَ ِخيِّ 

َ
ًَ أ ُكَو ََل 

 
ن يَأ

َ
ً  أ َخُدُك

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ًٞ أ َّٔاٞب رَِّخي  (11)حَ
{ 

4 

َِا ةَِِنٓ { 2  ٌ ّيَِبَِٰج َوىََلد  َنرَّ ََ ٱىطَّ ِ ٌّ  ً ُٓ رِ َوَرزَك َنَٰ َد  ِ وَٱۡل  ً  ِِف ٱى َبّ ُٓ َٰ  َءاَدَم وَََحَي َنَٰ ً  لََعَ ُٓ ي َنَٰ َوفَظَّ

ظِ  َنرِي   َِا َتف  َ  َخيَل  ٍَّ  }(21) يٗل ّمِ
4 

ٍُٔنَ { 3 يَ ِِم َحػ   ٔ َٰيَي َج كَ َرٌَِي ( 12 )كَاَل َي ٍُه  ََ ٱل  ا َغَفَر ِِل َرّّبِ وََجَػيَِِن ٌِ ٍَ ِ  4 }(12)ة

َُ َوَلٗ  {   4 َمَٰ ََذ ٱلرَّخ  ٔاْ ٱَّتَّ ُ ۥ  َوكَال ُّ َ َرُمَٔن  ةَو  ِغتَادٞ اۗ ُشت َحَِٰ ه  ٌُّ(12) { 4 

5 }  
ً  ِِش َغثٗ  ىُِكّ َا ٌُِِل اجٗ  َ َجَػيِ  َٓ  ِ  46 }اٌِ

ُ ُغَراةٗ { 6 َغَجز ُت ا َحت دَ َفتََػَد ٱَّللَّ
َ
ي يَََتَٰٓ أ َٔ َٰ ِخيِِّۚ كَاَل َي

َ
ٔ َءةَ أ َٰرِي َش ۥ َني َف يَُن ُّ ۡرِض ىُِيِيَ

َ ُد ِِف ٱۡل 

َِٰدٌِيَ  ََ ٱىنَّ تََح ٌِ ص 
َ
ِِخِۖ فَأ

َ
ٔ َءةَ أ َوَٰرَِي َش

ُ
ُكَٔن ٌِر َو َهََٰذا ٱى ُغَراِب فَأ

َ
ن  أ
َ
 }  أ

66 

7 } ِ ً ة ُٓ ُغَٔن َربَّ ََ يَد  ِي
َع ٱَّلَّ ٌَ َصَم  ِب  َجف  َۖۥّ ٱى َغَدوَٰ َوٱص  ُّ َٓ  84 }ةِ وَٱى َػِشِّ يُرِيُدوَن وَج 

8 }َِ ٌّ ً  إِلَّ ِِف نَِتَٰب   ُُفِصُل
َ
ۡرِض َوَل ِِفٓ أ

َ ِصيتَث  ِِف ٱۡل  ٌُّ َصاَب ٌَِ 
َ
آ أ ٓ  إِنَّ  ٌَ ا َْ

َ
َأ ن جَّب 

َ
 84َقت ِو أ
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ِ يَِصيٞ  َٰلَِم لََعَ ٱَّللَّ   }(11) َذ

ٔاْ َربَّ  { 9 ُل ا ٱنلَّاُس ٱتَّ َٓ حُّ
َ
س  َيَٰٓأ َِ جَّف  ٌّ ِي َخيََلُلً  ًُ ٱَّلَّ ا  َوَِٰخَدة   ُل َٓ  ِ ا َوبَدَّ وََخيََق ٌِ َٓ َزو َج

ا رِجَ  ٍَ ُٓ  ِ ٔاْ ٱ اٗٓء  ا َونِصَ رِيٗ  نَ ٗل اٌِ ً  َوٱتَُّل َ ََكَن َغيَي ُل ر َخاَم  إِنَّ ٱَّللَّ
َ ِي تََصآَءلَُٔن ةِِّۦ وَٱۡل  َ ٱَّلَّ  َّللَّ

  } (1) اَرقِيتٗ 

84 

ا  { 10 َٓ حُّ
َ
َِ  َيَٰٓأ ٌّ ً  َوَل نَِصآءٞ  ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ ٔاْ َخي  ن يَُلُُٔ

َ
ٍم َغََسَٰٓ أ  ٔ َِ كَ ٌّ ٔ مٞ  َخر  كَ ٔاْ َل يَص  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٱَّلَّ

ى َقَِٰبِۖ ةِئ َس ٱِِل 
َ ً  َوَل َتَِاةَُزواْ ةِٱۡل  ُُفَصُل

َ
ٍُِزٓواْ أ َّۖ َوَل حَي  ََّ ُٓ  ِ ِ ٌّ ا  ٗ ََّ َخي  ن يَُل

َ
ًُ نَِّصآٍء َغََسَٰٓ أ ش 

َٔن  ٱى ُفُصٔقُ  ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظَّ ُْ ْوَلَٰٓئَِم 
ُ
ً  َحخُب  فَأ َ ىَّ ٌَ ِۚ َو َِ يَمَٰ ِ

َد ٱۡل  ٔاْ  (11)َبػ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
َيَٰٓأ

ًظا   َخب بَّػ ُظُلً َبػ  ٔاْ َوَل َحغ  ُص ًَّٞۖ َو َل ََتَصَّ ِ إِذ  َّ ِ إِنَّ َبػ َض ٱىظَّ َّ ََ ٱىظَّ ِ ٌّ ٔاْ َنرِٗيا  خَنِتُ ٱج 
  ً َخُدُك

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ًٞ أ َّٔاٞب رَِّخي َ حَ َ  إِنَّ ٱَّللَّ ٔاْ ٱَّللَّ ُل ٔهُ  وَٱتَّ ٍُ خُ  ْ ي ٗخا فََهرِ ٌَ ِخيِّ 

َ
ًَ أ ُكَو ََل 

 
ن يَأ

َ
 (11) أ

{ 

85  

َِا ةَِِنٓ { 11  ٌ ّيَِبَِٰج َوىََلد  َنرَّ ََ ٱىطَّ ِ ٌّ  ً ُٓ رِ َوَرزَك َنَٰ َد  ِ وَٱۡل  ً  ِِف ٱى َبّ ُٓ َٰ  َءاَدَم وَََحَي َنَٰ ً  لََعَ ُٓ ي َنَٰ  َوفَظَّ

ظِ  َنرِي   َِا َتف  َ  َخيَل  ٍَّ  }(21 )يٗل ّمِ
85 

َٔن { 12 ٍُ يَ ِِم َحػ   ٔ َٰيَي َج كَ َرٌَِي  (12)كَاَل َي ٍُه  ََ ٱل  ا َغَفَر ِِل َرّّبِ وََجَػيَِِن ٌِ ٍَ ِ  85 }(12)ة

َُ َوَلٗ    { 13 َمَٰ ََذ ٱلرَّخ  ٔاْ ٱَّتَّ ُ ۥ  َوكَال ُّ َ َرُمَٔن  ةَو  ِغتَادٞ اۗ ُشت َحَِٰ ه  ٌُّ(12 ){  85 

رِ بِإِذ ُِِّۦ { 14 يَُمَِٰج إَِِل ٱنلُّٔ ََ ٱىظُّ ِ ٌّ  ً ُٓ رُِج ًِ َويُخ  َٰ َل ۥ ُشتَُو ٱلصَّ ُّ َ َُٰ َن َِ ٱتَّتََع رِط  ٌَ  ُ ِدي ةِِّ ٱَّللَّ  ٓ  َح

ً  إَِِلَٰ ِصَرَٰط   ِديِٓ  ٓ خَلِيم   َويَ ص  ٌُّ (12 ){   

86 

ً  ِِف { 15 ُْ ۥ  َويََذُر ادَِي ََلُ َْ ُ فََل  يِِو ٱَّللَّ َ يُظ  ُٓٔنَ  ٌَ ٍَ ً  َحػ  ِِٓ َيَِٰ  86  }( 182)ُطغ 

ٍَو  { 16 َ َحػ  ٌَ َ َ َو َ ََيِِد ٱَّللَّ فِرِ ٱَّللَّ خَغ  ًَّ يَص  ۥ ُث ُّ َص ً  َجف  يِ و  َحظ 
َ
ًٔٓءا أ ٍٗ ا ُفٔرٗ غُش  86  } (111)ا رَِّخي



193 

 

17 "}   
ٌث  َوىُِكّ َٓ ْ وِج  ٔا ا حَُلُُٔ ٌَ  ََ ح 

َ
َِٰتِۚ أ َي َر ٔاْ ٱۡل  تَتُِل َّۖ فَٱش  ا َٓ ّّلِ َٔ َٔ ُم ُ ََجِيًػا  إِنَّ  ُْ ًُ ٱَّللَّ ِت ةُِل

 
 يَأ

ء   ِ َي 
َٰ ُكّ َ لََعَ    }(148)كَِديرٞ  ٱَّللَّ

87 

خَّلَِي  {" 18 ٍُ ً  ِۡلَػ ٍض َغُدوٌّ إِلَّ ٱل  ُٓ ُظ ئِذِۢ َبػ  ٌَ  ٔ ُٓء يَ ِخلَّ
َ  88 }(22)ٱۡل 

 
رقم 
 ت

 الصفحةرقم  طرؼ اغبديث

 66 د الواحد""ترل اؼبؤمنُت يف تراضبهم كتعاطفهم كمثل اعبس 1
 67_ 66 "خط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خطا بيده" 2
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 ( االستبيان الخاص بمعلمي الصف الثاني في صورتو األولية:1ملحق رقم)

 

قم 
ر

سل
سل

الت
 

بدرجة  اؼبعيار
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

غير 
 متحقق

     اتيساعد اؼبنهج يف تنوع الفركؽ بُت الثقاف 1
يعرض اؼبنهج دكر اؼبسلمُت يف بناء اغبضارة  2

 اإلسبلمية
    

     يقدـ اؼبنهج صورة كاضحة للنظاـ العامل اعبديد 3

     يؤكد اؼبنهج على حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ 4
     يساعد اؼبنهج يف بث قيم التسامح 5
     يربز اؼبنهج قيمة األسرة كضركرة اغبفاظ عليها 6

     دعو اؼبنهج إىل قيم الشورل كوبث على تبنيهاي 7

8 
 

     يشجع اؼبنهج الطبلب على اإلفادة من اآلخرين

9 
 

     يؤصل اؼبنهج عند الطبلب قيمة البحث العلمي

يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات مهارات اذباىات  10
 ؼبواجهة مستجدات العصر

    

َت اؼبعوقة يدعو اؼبنهج إىل مواجهة أمباط التفك 11
 لئلبداع مثل: التفكَت اػبرايف كاألسطورم
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     يكفي حصتُت للًتبية اإلسبلمية يف األسبوع 12

     أقًتح زيادة اغبصص يف الًتبية اإلسبلمية 13

انباؿ التبلميذ ؼبواد الًتبية اإلسبلمية ألهنا ال يبتحن  14
 هبا يف امتحاف الشهادة الثانوية

    

ميذ مواد الًتبية اإلسبلمية لضعف انباؿ التبل 15
 معاملها يف االمتحانات النقلية.

    

اقًتح إدراج مواد الًتبية اإلسبلمية من ضمن اؼبواد  16
 اؼبمتحنة يف الشهادة الثانوية.

    

هتدؼ أىداؼ الًتبية اإلسبلمية يف غرس العقيد  17
 اإلسبلمية يف النفوس.

    

     قرآف الكرمي.سبكُت الطلبة على تبلكة ال 18
     تربية الطلبة على األخبلؽ اإلسبلمية اغبميدة. 19

     تنمية اؼبهارات العلمية اإلسبلمية لدل التبلميذ. 20

تعويد التبلميذ فبارس شعائر الدين اإلسبلمي يف  21
 حياهتم اليومية.

    

     اقتداء التبلميذ بشخصيات اإلسبلمية. 22

قدر مناسب من اؼبعرفة اؼبتعلقة تزكيد التبلميذ ب 23
 بالعلـو الشرعية.

    

    معرفة التبلميذ بتفسَت بعض من آيات القرآف  24
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 الكرمي اؼبقررة.
معرفة التبلميذ بتفسَت بعض من  األحاديث  25

 النبوية اؼبقررة.
   

 
 
 

     تعريف التبلميذ بتاريخ اإلسبلـ كتطوره. 26

دركس كالعرب من مسَتة سبكُت التبلميذ من أخذ ال 27
 التاريخ اإلسبلمي.

    

     تعريف التبلميذ بالفركض العُت كالكفاية. 28
     تزكيد التبلميذ بأحكاـ البيع كالشراء. 29

تثقيف التبلميذ بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة كالعوؼبة  30
 كالشيوعية كاؼباسونية.

    

بية يعاجل احملتول الصف الثاين الثانوم للًت  31
 اإلسبلمية بعض األمراض اؼبتفشية يف بيئة اجملتمع.

    

     يتفق احملتول مع النمو العقلي للتلميذ. 32

يساعد احملتول التبلميذ على التخلق باآلداب  33
 اإلسبلمية.

    

     يكفي دراسة سورتاف )اغبشر كاجملادلة( يف السنة. 34
الثاين أقًتح زيادة بعض السور للتبلميذ صف  35

 الثانوم.
    

يساعد احملتول التبلميذ على حل مشاكلهم  36
 كمواجهة التحديات األفكار اؽبدامة.

    

     يتناسب احملتول مع مستول التبلميذ. 37
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يتناسب موضوع اؼبشاكل األسرية مع النمو العقلي  38
 كاعبسمي لتبلميذ صف الثاين الثانوم.

    

 يف تدريس القرآف اعتمد على أسلوب التلقُت 39
 الكرمي.

    

     أبدأ بسرد القصة قبل الشركع يف درس التفسَت. 40
     أطلب من التبلميذ سبثيل قصة تطبيقية. 41
     أكتب النص على السبورة. 42
     أستخدـ األجزاء احملتوية للسور اؼبقرر. 43
أصبع بُت التلقُت كاغبوار يف تدريس التفسَت  44

 كاغبديث.
    

أكزع حبوثا متعلقة باؼبنهج كأطلب ؾبموعة من  45
 التبلميذ بعرضها أماـ زمبلئهم.

    

     أحبذ التبلميذ على حفظ السور اؼبقررة. 46
أراعي الفركؽ الفردية لدل التبلميذ عند التحفيظ،  47

 فأبدأ باجملدين ٍب اؼبتوسطُت ٍب الضعفاء.
    

 الفصل تبلكة أركز على أف يتقن كل تلميذ يف 48
 ؾبودة.

    

أىتم بإتقاف أغلبية الفصل على تبلكة ؾبودة من  49
 اؼبنهج.

    

     أستخدـ السبورة . 50
     أستخدـ األشرطة اؼبسجلة عند التبلكة. 51
    أستخدـ الصور اإليضاحية اغبديثة كالفيديو  52
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 كجهاز الكومبيوتر.
     ة.أعتمد على الكتب اؼبقررة يف اؼباد 53
     أستخدـ األشرطة اؼبسموعة. 54
     أستخدـ األشرطة اؼبرئية. 55

أعتمد على االختبارات اؼبقايل يف الثقافة  56
 اإلسبلمية.

    

     أفضل االختبارات الشفوية يف القرآف الكرمي. 57
     أفضل االختبارات الكتابية يف القرآف الكرمي. 58
اؼبوضوعية يف الًتبية  أعتمد على االختبارات 59

 اإلسبلمية.
    

     أميل إىل االختبارات التحريرية يف الًتبية اإلسبلمية. 60
     أضع درجات خاصة للحفظ. 61
     أكتفي بالتبلكة اجملودة يف اؼبراقبة اؼبستمرة. 62

     وبث اؼبنهج على االحتفاالت باؼبناسبات الدينية. 63

تقيم اإلدارة اؼبدرسية  من أىداؼ اؼبنهج أف 64
 اؼبسابقات الدينية.

    

     أكلف التبلميذ بكتابة البحوث الدينية. 65

صص كقتا لزيارة اؼبكتبة اؼبدرسية للتبلميذ حأ 66
 للحصوؿ على اؼبعلومات.

    

أكلف التبلميذ بتمثيل اؼبسرحيات الدينية ،تطبيقا  67
 عمليا لظاىرة شائعة يف ؾبتمعو.
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68 
 
 

نظم إدارتنا زيارات كرحبلت إىل اؼبدف التارىبية يف ت
 بلدم.
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 ( االستبيان الخاص بطلبة الصف الثاني الثانوي في صورتو األولية:2ملحق رقم)
 

قم 
ر

سل
سل

الت
 

بدرجة  المعيار
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

غير 
 متحقق

1 
 

مية أريد أف أترىب على األخبلؽ اإلسبل
 اغبميدة.

    

     أريد أف أغرس العقيدة اإلسبلمية يف نفسي. 2

3 
 

     أحب بناء شخصييت اإلسبلمية.

     أحب أف أتقن تبلكة القرآف الكرمي. 4

     أرغب يف تطوير مهاراٌب العملية اإلسبلمية. 5

6 
 

أرغب يف فبارسة شعائر الدين اإلسبلمي يف 
 حياٌب اليومية.

    

7 
 

أف أعمق معرفيت اؼبتعلقة بفركض  أحب
 العُت كالكفاية.

    

     أريد أف أعمق معرفيت بأركاف اإليباف. 8

9 
 

أحب أف أقتضي بشخصية رسوؿ اهلل ػ 
 صلى اهلل عليو كسلم ػ كخلفائو الراشدين.

    

     أميل إىل معرفة التاريخ اإلسبلمي كتطوراتو. 10
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     الربا.أريد أف أتعلم أحكاما متعلقة ب 11
أريد أف أتعلم أحكاـ البيع كالشراء يف  12

 اإلسبلـ.
    

أريد أف أفهم تفسَت بعض من آيات القرآف  13
 اؼبقررة.

    

أرغب يف معرفة الرشوة كخطورهتا يف  14
 اإلسبلـ.

    

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية ينمي شعورم  15
 باؼبسؤكلية ذباه نفسي كؾبتمعي.

    

بية اإلسبلمية يساعدين يف فبارسة ؿبتول الًت  16
 شعائر الدينية.

    

     ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يهذب أخبلقياٌب. 17
     يساعدين احملتول على التكيف مع اجملتمع. 18

     يساعدين يف حل مشكبلٌب. 19

ارتباط احملتول دبقررات األخرل للسنوات  20
 السابقة.

    

     ع قدراٌب العقلية.لغة الكتاب تتناسب م 21
مناسبة احملتول لعدد اغبصص الصفية  22

 اؼبقررة.
    

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يعاجل قضايا حديثة  23
 معاصرة.

    

     أفضل طريقة التلقُت. 24
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     أميل إىل طريقة اغبوارية. 25
     أفضل طريقة اؼبناقشة يف الشرح. 26
     مع األستاذ.أريد أف يًتدد التبلميذ  27
     أفضل التعليم الذاٌب. 28
     أفضل التعليم التعاكين. 29
     أريد التعليم بالقدكة اغبسنة. 30
     أرغب أكثر يف سرد القصص. 31
     أريد طريقة العرض. 32

     استخداـ السبورة دائما. 33
     استخداـ الكتب كاؼبراجع. 34

     استخداـ الرسومات. 35
     استخداـ التلفاز. 36
     استخداـ الفيديو. 37
     استخداـ اغباسوب اآليل. 38
     استخداـ اؼبسجبلت الصوتية. 39
     استخداـ اإلنًتنيت. 40
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 الصف الثاني الثانوي بعد التحكيم:ب( االستبيان الخاص بالمعلمين والمعلمات 3ملحق رقم)

سل
تسل

م ال
رق

 

 اؼبعيار
ور األكؿ :مفاىيم عامة حوؿ اؼبنهج احمل

 الصف الثاين الثانوم:

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

غَت 
 متحقق

 ال أدرم

      اؼبنهج تنوع الفركؽ بُت الثقافات يراعي 1

اؼبنهج دكر اؼبسلمُت يف بناء اغبضارة  بُتي 2
 اإلسبلمية

     

يقدـ اؼبنهج صورة كاضحة للنظاـ العامل  3
 اعبديد

     

يؤكد اؼبنهج على حقوؽ اإلنساف يف  4
 اإلسبلـ

     

      يساعد اؼبنهج يف بث قيم التسامح 5
يربز اؼبنهج قيمة األسرة كضركرة اغبفاظ  6

 عليها
     

اؼبنهج إىل قيم الشورل كوبث  يشجع 7
 على تبنيها

     

يشجع اؼبنهج الطبلب على اإلفادة من  8
 اآلخرين

     

عند  ؤصل اؼبنهج قيمة البحث العلميي 9
 الطبلب.

     

مهارات  ك يزكد اؼبنهج الطبلب دبعلومات 10
 اذباىات ؼبواجهة مستجدات العصرك 

     

     أمباط التفكَت  يف تنميةاؼبنهج  يسهم 11
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اؼبعوقة لئلبداع مثل: التفكَت اػبرايف 
 كاألسطورم

يف  ةاإلسبلمية كافيحصتُت للًتبية  12
 وعاألسب

     

 زيادة اغبصص يف الًتبية اإلسبلمية 13
 ضركرم.

     

انباؿ التبلميذ ؼبواد الًتبية اإلسبلمية  14
يرجع إىل عدـ اعتبارىا من اؼبواد 

 األساسية يف الشهادة الثانوية .

     

 انباؿ التبلميذ مواد الًتبية اإلسبلمية 15
ضعف معاملها يف االمتحانات  يرجع إىل
 النقلية.

     

بدرجة  اؼبعيار 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

غَت 
 متحقق

 ال أدرم

إدراج مواد الًتبية اإلسبلمية من ضمن  16
اؼبواد اؼبمتحنة يف الشهادة الثانوية إجراء 

 ضركرم.

     

احملور الثاين :أىداؼ الًتبية اإلسبلمية يف  
 الثاين الثانوم:

     

غرس العقيد  إىلهتدؼ الًتبية اإلسبلمية  17
 اإلسبلمية يف النفوس.

     

سبكُت هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  18
 تبلكة القرآف الكرمي. من بلبالط
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الطلبة  اإلسبلمية إىل تربية ًتبيةهتدؼ ال 19
 على األخبلؽ اإلسبلمية اغبميدة.

     

تنمية هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  20
لدل اؼبهارات العلمية اإلسبلمية 

 التبلميذ.

     

تعويد هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  21
شعائر الدين  ةفبارسعلى التبلميذ 

 اإلسبلمي يف حياهتم اليومية.

     

اقتداء هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  22
 التبلميذ بشخصيات اإلسبلمية.

     

تزكيد هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  23
رفة اؼبتعلقة التبلميذ بقدر مناسب من اؼبع

 بالعلـو الشرعية.

     

هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل سبكُت  24
تفسَت بعض آيات القرآف التبلميذ من 
 الكرمي اؼبقررة.

     

هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل سبكُت  25
تفسَت بعض  األحاديث التبلميذ من 
 النبوية اؼبقررة.

   
 

 
 

 
 

ف تعريهتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  26
 التبلميذ بتاريخ اإلسبلـ كتطوره.

     

سبكُت هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل   27
التبلميذ من أخذ الدركس كالعرب من 
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 مسَتة التاريخ اإلسبلمي.

تعريف هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  28
 التبلميذ بفركض العُت كالكفاية.

     

هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل تثقيف  29
ذ بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة  التبلمي

 كالعوؼبة كالديبوقراطية كاؼباسونية.

     

تثقيف هتدؼ الًتبية اإلسبلمية إىل  30
التبلميذ بالقضايا الفكرية اؼبعاصرة  

 كاؼباسونية. ديبوقراطيةكالعوؼبة كال

     

      احملور الثالث :احملتول الدراسي: 
لًتبية يعاجل ؿبتول الصف الثاين الثانوم ل 31

اإلسبلمية بعض األمراض اؼبتفشية يف 
 اجملتمع.

     

يتناسب ؿبتول الصف الثاين الثانوم مع  32
 النمو العقلي للتبلميذ.

     

يساعد ؿبتول الصف الثاين الثانوم  33
التبلميذ على التخلق باآلداب 

 اإلسبلمية.

     

هبب إعادة النظر يف عدد السور اؼبقررة  34
 ين الثانوم.يف الصف الثا

     

أقًتح زيادة بعض السور للتبلميذ يف   35
 الصف الثاين الثانوم.
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يساعد ؿبتول الصف الثاين الثانوم  36
التبلميذ على حل مشاكلهم كمواجهة 

 التحديات األفكار اؽبدامة.

     

يتناسب ؿبتول الصف الثاين الثانوم مع  37
 مستول التبلميذ.

     

ج على التوفيق بُت اؼبشاكل يعمل اؼبنه 38
األسرية كمع النمو العقلي كاعبسمي 

 لتبلميذ صف الثاين الثانوم.

     

      احملور الرابع: طرائق التدريس: 

يعتمد اؼبنهج على أسلوب التلقُت يف  39
 تدريس القرآف الكرمي.

     

البدء بسرد القصة إجراء تربوم معموؿ بو  40
 .يف الصف الثاين الثانوم

     

البدء بتمثيل قصة تطبيقية من قبل  41
الطبلب ،إجراء تربوم معموؿ بو يف 

 الصف الثاين الثانوم.

     

كتابة النص على السبورة إجراء تربوم  42
 معموؿ بو يف الصف الثاين الثانوم.

     

استخداـ األجزاء احملتوية للسور اؼبقررة  43
 إجراء تربوم معموؿ بو يف الصف الثاين

 الثانوم.

     

اعبمع بُت التلقُت كاغبوار يف تدريس  44
التفسَت إجراء معموؿ بو يف الصف الثاين 
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 الثاكم.
توزيع البحوث اؼبتعلقة باؼبنهج على  45

التبلميذ لعرضها أماـ زمبلئهم إجراء 
تربوم معموؿ بو يف الصف الثاين 

 الثانوم.

      

ررة إجراء قياـ التبلميذ حبفظ السور اؼبق 46
تربوم معموؿ بو يف الصف الثاين 

 الثانوم.

     

مراعاة الفركؽ الفردية لدل التبلميذ عند  47
التحفيظ بدء باجملدين ٍب اؼبتوسطُت 
..إجراء تربوم معموؿ بو يف الصف 

 الثاين الثانوم.

     

الًتكيز على أف يتقن كل تلميذ يف  48
الفصل تبلكة ؾبودة إجراء تربوم معموؿ 

 و يف الصف الثاين الثانوم.ب

     

االىتماـ بإتقاف أغلبية الفصل لتبلكة  49
ؾبودة من اؼبنهج إجراء تربوم معموؿ بو 

 يف الصف الثاين الثانوم.

     

      خامسا: الوسائل كالتقومي كاألنشطة: 
50 
 

استخداـ السبورة يف الفصل إجراء تربوم 
 معموؿ بو يف الصف الثاين الثانوم.

     

استخداـ األشرطة اؼبسجلة عند التبلكة  51
إجراء تربوم معموؿ يف الصف الثاين 
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 الثانوم.

استخداـ الصور اإليضاحية اغبديثة   52
كالفيديو كجهاز الكومبيوتر إجراء تربوم 

 معموؿ بو يف الفصل.

     

االعتماد على الكتب اؼبقررة ىو اإلجراء  53
 وم.السائد يف الصف الثاين الثان

     

االعتماد على األشرطة اؼبسموعة غَت  54
 متوفرة يف الصف الثاين الثانوم.

     

االعتماد على األشرطة اؼبرئية غَت متوفرة  55
 يف الصف الثاين الثانوم.

     

االعتماد على االختبارات اؼبقالية يف  56
الثقافة اإلسبلمية ىو إجراء تربوم معموؿ 

 انوم.بو يف الصف الثاين الث

     

االختبارات الشفوية يف القرآف الكرمي غَت  57
 موجودة يف الصف الثاين الثانوم.

     

االختبارات الكتابية يف القرآف الكرمي ىي  58
 اؼبتوفرة يف الصف الثاين الثانوم.

     

االختبارات اؼبوضوعية يف الًتبية  59
اإلسبلمية غَت موجودة يف الصف الثاين 

 الثانوم.

     

االكتفاء بالتبلكة اجملودة يف اؼبراقبة  60
اؼبستمرة ىو الغالب يف الصف الثاين 

     



210 

 

 الثانوم.
وبث اؼبنهج على االحتفاؿ باؼبناسبات  61

 الدينية.
     

من أىداؼ اؼبنهج أف تقيم اإلدارة  62
 اؼبدرسية اؼبسابقات الدينية.

     

تكليف التبلميذ بكتابة البحوث الدينية  63
إجراء معموؿ بو يف الصف الثاين 

 الثانوم.

     

أخصص كقت لزيارة اؼبكتبة اؼبدرسية  64
للتبلميذ للحصوؿ على اؼبعلومات إجراء 

 معموؿ بو يف الصف الثاين الثانوم.

     

تكليف التبلميذ بتمثيل اؼبسرحيات  65
الدينية تطبيقا عمليا لظاىرة شائعة يف 

يف الصف  اجملتمع إجراء تربوم معموؿ بو
 الثاين الثانوم.

     

تنظيم زيارات كرحبلت إىل اؼبدة التارىبية  66
يف النيجر إجراء معموؿ بو يف الصف 

 الثاين الثانوم.
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 ( االستبيان الخاص بطالب الصف الثاني الثانوي بعد التحكيم:4ملحق رقم)

رقم 
سل

تسل
ال

 

بدرجة  اؼبعيار
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ةضعيف

غَت 
 متحقق

     أكال: أىداؼ الًتبية اإلسبلمية  
يف  األخبلؽ اإلسبلمية اغبميدة أتلقىأريد أف  1

 اؼبدرسة.
    

     العقيدة اإلسبلمية يف نفسي. سبثيلأريد  2
     أحب بناء شخصييت اإلسبلمية. 3
     أحب أف أتقن تبلكة القرآف الكرمي. 4
     لية اإلسبلمية.أرغب يف تطوير مهاراٌب العم 5
أرغب يف فبارسة شعائر الدين اإلسبلمي يف  6

 حياٌب اليومية.
    

أحب أف أعمق معرفيت اؼبتعلقة بفركض العُت  7
 كالكفاية.

    

     أريد أف أعمق معرفيت بأركاف اإليباف. 8
م بشخصية رسوؿ اهلل ػ صلى دأحب أف أقت 9

 اهلل عليو كسلم ػ كخلفائو الراشدين.
    

     أميل إىل معرفة التاريخ اإلسبلمي كتطوراتو. 10
     أريد أف أتعلم أحكاما متعلقة بالربا. 11
     أريد أف أتعلم أحكاـ البيع كالشراء يف اإلسبلـ. 12

     أريد أف أفهم تفسَت بعض آيات القرآف اؼبقررة. 13
     أرغب يف معرفة الرشوة كخطورهتا يف اإلسبلـ. 14
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     نيا: احملتول الدراسي:ثا 
ؿبتول الًتبية اإلسبلمية ينمي شعورم باؼبسؤكلية  15

 ذباه نفسي كؾبتمعي.
    

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يساعدين يف فبارسة  16
 شعائر الدينية.

    

     ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يهذب أخبلقي. 17
على التكيف مع  الًتبية تولؿبيساعدين  18

 .اجملتمع
    

يف حل ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يساعدين  19
 مشكبلٌب.

    

قررات األخرل اؼببالًتبية اإلسبلمية تول ؿب يرتبط 20
 للسنوات السابقة.

    

     لغة الكتاب تتناسب مع قدراٌب العقلية. 21
تتناسب حصة الًتبية اإلسبلمية مع اغبصص  23

 .ومالصفية اؼبقررة على الصف الثاين الثان
    

ؿبتول الًتبية اإلسبلمية يعاجل قضايا حديثة  24
 معاصرة.

    

     ثالثا: طرؽ التدريس: 
يف دركس الًتبية  أفضل طريقة التلقُت 25

 اإلسبلمية.
    

     .يف الًتبية اإلسبلمية طريقة اغبواريةالأميل إىل  26
ؿبتول الًتبية  أفضل طريقة اؼبناقشة يف شرح 27

 .اإلسبلمية
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يف تبلكة  أريد أف يردد التبلميذ مع األستاذ 28
 القرآف الكرمي.

    

يف دركس الًتبية  أفضل التعليم الذاٌب 29
 اإلسبلمية.

    

يف دركس الًتبية  أفضل التعليم التعاكين 30
 اإلسبلمية.

    

يف دركس الًتبية  أريد التعليم بالقدكة اغبسنة 31
 اإلسبلمية.

    

يف دركس الًتبية  سرد القصص منكثر أرغب أ 32
 اإلسبلمية.

    

     يف تدريس الًتبية اإلسبلمية. أريد طريقة العرض 33
     رابعا: الوسائل التعليمية: 

يف دركس الًتبية  السبورة دائما نستخدـ 34
 اإلسبلمية.

    

يف دركس الًتبية  ستخدـ الكتب كاؼبراجعن 35
 اإلسبلمية.

    

     .يف دركس الًتبية اإلسبلمية الرسومات ستخدـن 36
     يف دركس الًتبية اإلسبلمية. ستخدـ التلفازن 37
     يف دركس الًتبية اإلسبلمية. ستخدـ الفيديون 38
يف دركس الًتبية  ستخدـ اغباسوب اآليلن 39

 اإلسبلمية.
    

يف دركس الًتبية  ستخدـ اؼبسجبلت الصوتيةن 40
 اإلسبلمية.
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     يف دركس الًتبية اإلسبلمية. ستخدـ اإلنًتنيتن 41
 ( أسماء األساتذة المحكمين:5ملحق رقم)

الدكتور ىاركف كوليبايل، أستاذ مشارؾ مديرا للمعهد العايل للًتبية كتكوين األساتذة جبامعة اإلسبلمية  1ػ 
 بالنيجر.

ن األساتذة جبامعة لعايل للًتبية كتكويالدكتور ؿبمد األمُت جايب؛ أستاذ مشارؾ مديرا للمعهد ا 2ػ 
 اإلسبلمية بالنيجر)سابقا( كيشتغل اآلف عميدا لكلية العلـو كالتقنية من نفس اعبامعة.

الدكتور علي يعقوب؛ أستاذ مشارؾ كرئيس قسم اللغة سابقا كأستاذ ؼبواد الًتبوية جبامعة ؿبمود كعت  3ػ 
 العاؼبية بالنيجر.

دكتوره يف الًتبية اإلسبلمية باعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة؛ أستاذ مساعد الدكتور علي أبوبكر،  4ػ 
 كرئيسا لقسم الًتبية كاؼبناىج جبامعة الدار بنيامي النيجر.

 (: طلب التحكيم من قبل األساتذة التربويين:6ملحق رقم )
 جامعة اؼبدينة العاؼبية)ماليزيا(

 ة:عمادة الدراسات العليا كالدراسة العلمي
 كلية الًتبية:

 قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس.
 السيد:...................................حفظكم اهلل ككرمكم حبسن رعايتو. 

 
 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو:

 طلب ربكيم استبانة
يقـو الباحث بدراسة علمية بعنواف:" تقييم منهج الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين الثانوم  

 دارس العربية الفر نسية بدكلة النيجر، من كجهة نظر اؼبعلمُت كالطلبة.،باؼب
يود الباحث االستفادة من خرباتكم كذباربكم العلمية بقصد ربكيمكم القيم لبلستبانة، لتحقيق ثبات 

 االختبار، كل ذلك هبدؼ الباحث من اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف الًتبية كمناىج طرؽ 
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 الرسالة(.التدريس)ىيكل أ ب
 الدرجة العلمية كاالسم:........................................................ 
التخصص:................................................................... 

 ......                  اعبامعة:................................................................
 (:طلب اإلجابة من قبل معلمي التربية اإلسالمية، للصف الثاني الثانوي.7ملحق رقم)

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 جامعة اؼبدينة العاؼبية ػ ماليزيا

 عمادة الدراسات العليا كالدراسة العلمية.
 كلية الًتبية.

 قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس.
 مي الًتبية اإلسبلمية.طلب اإلجابة على االستبياف من قبل معل 

 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو.......... كبعد:
يم منهج الًتبية اإلسبلمية يف الصف الثاين الثانوم باؼبدارس ييقـو الباحث بدراسة علمية موضوعها :"تق

إلسبلمية كذلك لغرض دعم مناىج الًتبية ا من كجهة نطر اؼبعلمُت كالطلبة؛ العربية الفرنسية ،بدكلة النيجر
كتقويبها كتطويرىا ،كفق مقًتحاتكم كآراءكم البناءة ،هبدؼ إهباد منهج مناسب مع بيئة التلميذ كربديات 

 العصر اغبديث...
كيود الباحث االستفادة من خرباتكم يف تقومي ىذه اؼبناىج ،فاؼبرجو التكـر بقراءة معايَت التقومي اؼبرفقة 

 (أماـ خانة اإلجابة اليت تتفق مع رأيكم كبو مدل ربقق اؼبعيار.   √بدقة كاإلجابة عنها بوضع عبلمة)   
 مقدركف لكم حسن تعاكنكم معنا. كتفضلوا بقبوؿ كافر االحًتاـ كالتقدير........

 الباحث :بنيا ضبزة طالب جبامعة اؼبدينة العاؼبية ػ  كلية الًتبية)قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس (.
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 :البيانات العامة*
 نس :ذكر)       ( أنثى )       (.ػ اعب  1 
ػ مدرس بالصف:.......الثانوم فرنسي عريب دبدرسة:........................حكومية)    (  2 

 أىلية:)       (.
 ػ اؼبؤىل العلمي: بكالوريوس)     ( أك اإلجازة العالية)     (يف الدراسات اإلسبلمية. 3 

 إلسبلمية)      (ماجستَت يف الدراسات اإلسبلمية.الكفاءة الًتبوية يف الدراسات ا    
سنوات)    (  14إىل: 10سنوات)     (من:9إىل: 5سنوات)     (من : 4إىل: 1ػ مدة اػبربة:من: 4 

 إىل ما فوؽ)      (. 20سنة)     ( من: 19إىل: 15من:
 التاريخ:...................... الباحث: بنيا ضبزة

 من قبل طلبة الصف الثاني الثانوي: (:طلب اإلجابة8ملحق رقم)
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 جامعة اؼبدينة العاؼبية ػ ماليزيا
 عمادة الدراسات العليا كالدراسة العلمية.

 كلية الًتبية.
 قسم اؼبناىج كطرؽ التدريس.
 طلب اإلجابة على االستبياف من قبل طلبة الصف الثاين الثانوم. 

:).........( تلميذ )ة( بالصف:........ الثانوم دبدرسة أك نس :ذكر:).......( أنثى اعب
 ؾبمع:..............................................................
 السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو.................................كبعد:

 ،ية يف الصف الثاين الثانومإلسبلميم منهج الًتبية اييقـو الباحث بدراسة علمية موضوعها :" تق
دعم اؼبناىج يف الًتبية  من أجل، من كجهة نظر اؼبعلمُت كالطلبة باؼبدارس العربية الفرنسية بدكلة النيجر

يف ملئ اػبانات بعد قراءتكم للبيانات الواردة يف االستبياف الذم  أجوبتكم حسباإلسبلمية كتطويرىا ،
  بُت أيديكم.
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أجوبتكم حىت يتسٌت بناء منهج سليم الذم يعتمد على حاجاتكم ن يود الباحث االستفادة مك 
التكـر بقراءة معايَت التقومي اؼبرفقة بدقة، كاإلجابة عنها بوضع  ،كلذا نرجوكم كميولكم كمبوكم العقلي 

 ......( أماـ خانة اإلجابة الصحيحة اليت تتفق مع رأيكم كبو مدل ربقيق اؼبعيار.√عبلمة)..
عاكنكم معنا. كتفضلوا بقبوؿ كافر االحًتاـ حسن ت كنقدر لكم

كالتقدير.......................................................................................
.............. 

 التاريخ:..........................  الباحث: بنيا ضبزة.




