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  مقدمة
لقد شغمت فكرة العػادات كالتقاليػد كالقػيـ حيػزا كبيػرا مػف اىتمػاـ عممػاء االجتمػاع   كخاصػة 
عمماء اجتمػاع التربيػة   ىػذا العمػـ الػذم يقػع فػي مفتػرؽ الطػرؽ بػيف عمػـ االجتمػاع الػذم ييػتـ 

ؽ التفكيػػػر  كعمػػػـ بدراسػػػة المجتمعػػػات مػػػف حيػػػث التركيػػػب كالنشػػػأة كالظػػػكاىر االجتماعيػػػة كطػػػر 
مػػف ك التربيػة الػذم يػدرس طرائػؽ التربيػػة كالتنشػئة لػدل اإلنسػاف كطػػرؽ تعميمػو السػمكؾ السػكم  

ىنػػا فقػػد اشػػتغؿ عممػػاء اجتمػػاع التربيػػة بالبحػػث فػػي الكسػػائؿ التػػي يسػػتعمميا المجتمػػع لترسػػي  
ر القػػػيـ داخػػػؿ أذىػػػاف أبنائػػػو   ذلػػػؾ أف المجتمعػػػات قػػػد عممػػػت عمػػػى تكػػػريس ثقافاتيػػػا عمػػػى مػػػ
 العصكر في ذىنيات أبنائيا الذيف ينتمكف إلييا   كمف أىـ ىذه الكسائؿ المناىج المدرسية . 

عػػػف التنشػػػئة االجتماعيػػػة   كلةالمسػػػؤ ذلػػػؾ أف المدرسػػػة تعتبػػػر المؤسسػػػة الثانيػػػة بعػػػد األسػػػرة     
" يجب أف نجعؿ في كؿ مدرسة مف مدارسنا حيػاة اجتماعيػة  جون ديويكىي كما يقكؿ عنيا 

تعكس حياة مجتمع أكبر "   فعندما تقدـ المدرسػة كػؿ طفػؿ لعضػكية المجتمػع كتدربػو مصغرة 
داخػػػؿ مجتمػػػع صػػػغير مػػػف ىػػػذا النػػػكع   تجعمػػػو يشػػػعر بػػػركح الخدمػػػة كتجيػػػزه بػػػأدكات التكجيػػػو 

ذم قيمػػػة كحسػػػف  كبػػػرأ الػػػذاتي الفعػػػاؿ   فيكػػػكف لنػػػا حػػػيف ذاؾ أعمػػػؽ كأحسػػػف ضػػػماف لمجتمػػػع
 األجياؿ الالحقة . إلىفة المجتمع كأيديكلكجيتو كقيمو انسجاـ   فالمدرسة قناة لنقؿ فمس

إف مػػػف كظػػػائؼ التعمػػػيـ األساسػػػية نقػػػؿ القػػػيـ الثقافيػػػة كاالجتماعيػػػة كالمضػػػاميف االجتماعيػػػة   
المتفػؽ عمػػى قبكليػا مػػف طػرؼ المجتمػػع   كىػذه المضػػاميف ىػي ذلػػؾ النسػؽ مػػف القػكانيف التػػي 

كال ييميػػا انطبػػاؽ الصػػكرة مػػع  عميػػو المجتمػػع  تمػػـز الفػػرد عمػػى االسػػتجابة لمصػػكرة التػػي ككنيػػا
تصػكرات معينػة لمػركابط  إلػىجكىرىا   كتككف ىذه المضاميف مف التصكرات الجمعية المؤدية 

ىػػػػػك الػػػػػذم يعطػػػػػي لمعالقػػػػػة االجتماعيػػػػػة صػػػػػكرتيا فػػػػػي  االجتمػػػػػاعياالجتماعيػػػػػة  كالمضػػػػػمكف 
كالنظػػاـ كالمسػػؤكلية  المجتمػػع مػػف خػػالؿ أعػػراؼ كأمثػػاؿ كحكػػـ   كمػػف خػػالؿ رمزيػػة االنضػػباط 

كمػػػف خػػػالؿ تحمػػػؿ نتػػػائج القػػػكانيف كاألكامػػػر كتبعػػػات القػػػرار  كنتػػػائج العالقػػػات التػػػي تقػػػـك بػػػيف 
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مختمػػػػػؼ األفػػػػػراد   كالشػػػػػعكر المشػػػػػترؾ ك المتبػػػػػايف بالتمػػػػػايز الػػػػػكظيفي كتقسػػػػػيـ العمػػػػػؿ كفػػػػػؽ 
 المضمكف االجتماعي المعمكؿ بو .

نيػػاج دراسػػي يحػػدد بأنػػو : جممػػة مػػف كتعمػػؿ المدرسػػة عمػػى تكػػريس ىػػذا المضػػمكف كفػػؽ م    
األفعػاؿ تخطػػط السػتثارة التعمػػيـ   فيػي تشػػمؿ تحديػػد أىػداؼ التعمػػيـ كمحتكياتػو كأسػػاليب تقػػكيـ 
مكاده الدراسية بمػا فييػا الكتػب المدرسػية كالكسػائؿ التعميميػة   كمػا يشػمؿ مفيػـك المنيػاج بيػذا 

 مدرسيف .المعنى مختمؼ االستعدادات العقمية بالتككيف المالئـ لم

كمػػف أىػػـ المنػػاىج التػػي تسػػتعمميا المنظكمػػة التربكيػػة الجزائريػػة فػػي ترسػػي  القػػيـ كالمضػػاميف  
االجتماعيػػة منيػػاج مػػادة التربيػػة اإلسػػالمية   باعتبػػار أنيػػا مػػادة اجتماعيػػة تعمػػؿ عمػػى تكجيػػو 
سػػػػمكؾ التمميػػػػذ نحػػػػك الجكانػػػػب االجتماعيػػػػة االيجابيػػػػة التػػػػي يحػػػػث عمييػػػػا الػػػػديف اإلسػػػػالمي   

ستعممة في ذلؾ مػا يقترحػو عممػاء التربيػة كاالجتمػاع مػف كسػائؿ كطػرؽ تربكيػة إليصػاؿ ىػذه م
المضاميف   كأىـ ما استعممتو في ذلؾ الكتاب المدرسي   كقد ركػزت المنظكمػة التربكيػة عمػى 
تػػدريس ىػػذه المػػادة فػػي كػػؿ مراحػػؿ التعمػػيـ   إال أف دراسػػتنا ىػػذه سػػتككف منصػػبة عمػػى مرحمػػة 

سػػػط   بسػػػبب األىميػػػة التػػػي تكتسػػػييا ىػػػذه المرحمػػػة فػػػي عمػػػر التمميػػػذ   ذلػػػؾ أنيػػػا التعمػػػيـ المتك 
مرحمػػة تكػػكيف الشخصػػية   كقػػد اخترنػػا مػػف ىػػذه المرحمػػة السػػنتيف األخيػػرتيف منيػػا كىمػػا الثالثػػة 
كالرابعة   عمى أساس أف ىػذا التمميػذ قػد تعػرؼ بشػكؿ مقبػكؿ عمػى نكعيػة الحيػاة فػي المدرسػة 

ثير المدرسػػة االبتدائيػػة عميػػو   كمػػف ىنػػا كانػػت دراسػػتنا منصػػبة عمػػى المتكسػػطة كابتعػػد عػػف تػػأ
المضػػاميف االجتماعيػػػة المكجػػػكدة فػػي كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية لمسػػنة الثالثػػػة كالرابعػػػة متكسػػػط 
كعالقتيػػا بػػالقيـ االجتماعيػػة   معتمػػديف فػػي ذلػػؾ عمػػى مػػدل كجػػكد المضػػاميف االجتماعيػػة فػػي 

 الكتاب المدرسي.

كليػػا المراحػػؿ أ تنػػاكؿفصػػكؿ  بعةسػػ إلػػىىػػذا المكضػػكع قسػػمنا دراسػػتنا  إلػػىكلكػػي نتطػػرؽ     
فػػذكرنا فيػو إشػػكالية الدراسػػة كالتػي كػػاف مفادىػػا البحػث عػػف كجػػكد المضػػاميف  بحػػثالتمييديػة لم

االجتماعيػػة فػػي كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية كمػػدل فاعميػػة ىػػذه المضػػاميف داخػػؿ المجتمػػع الػػذم 
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لتػي جعمتنػا نختػار ىػذا المكضػكع كاألىميػة التػي يكتسػبيا ىػذا تدرس فيػو   ثػـ ذكرنػا األسػباب ا
الدراسػػػػات  فػػػػي العمميػػػػة التربكيػػػة مػػػػف جيػػػػة   المكضػػػكع  فػػػػي الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة مػػػف جيػػػػة ك 

  كبعػػد ذلػػؾ حػػددنا بعػػض التعػػاريؼ اإلجرائيػػة لممفػػاىيـ التػػي  أخػػرل مػػف جيػػةالسكسػػيكتربكية 
ت السػابقة التػي اسػتفدنا منيػا خػالؿ  دراسػتنا استعممناىا خالؿ دراستنا ثػـ قمنػا بعػرض الدراسػا

 ليذا المكضكع.

نبػذة  إلػىكفي الفصؿ الثاني مػف الدراسػة كالمعنػكف بػالتعميـ الرسػمي فػي الجزائػر   تطرقنػا     
تاريخية عف التعميـ في الجزائر   ذكرنا فييا أىـ المراحؿ التي مر بيا التعمػيـ فػي الجزائػر كمػا 

الكػػالـ عػػف  إلػػىغيػػرات كميػػزات   ثػػـ تعرضػػنا فػػي ىػػذا الفصػػؿ احتػػكت عميػػو كػػؿ مرحمػػة مػػف ت
الكصػكؿ إلييػا   ثػـ تكممنػا  إلػىاألىداؼ كالمطالػب التػي يصػبك التعمػيـ فػي المجتمػع الجزائػرم 

دخػؿ عمييػا مػف تغيػرات كتبػديالت مػف حيػث طػكؿ مراحميػا أعف ىيكمة المنظكمة التربكية كمػا 
الكػالـ عػف أىػـ  إلػىلية عمييا   كىذا ما سػاقنا أك تغيير بعض شعبيا بفعؿ اإلصالحات المتكا

الركائز كالمبادئ التي تعتمد عمييا المنظكمة التربكية خالؿ أدائيػا لرسػالتيا التربكيػة عبػر ىػذه 
الييكمػػة التنظيميػػة لمراحميػػا التربكيػػة   األمػػر الػػذم فػػرض عمينػػا أف نػػكرد مبحثػػا نػػتكمـ فيػػو عػػف 

 ربكية الجزائرية في أدائيا ليذه الرسالة . أىـ التحديات التي تكاجو المنظكمة الت

كألف مػػف أىػػـ الكسػػائؿ التػػي تسػػتعمميا المدرسػػة ألداء رسػػالتيا التعميميػػة  الكتػػاب المدرسػػي  
جمو فصال لما يمعبو مػف دكر فػي تقػديـ منيػاج ىػذه المػادة   ككػاف كالمنػا فػي ىػذا أأفردنا مف 

الكتػاب المدرسػي   التعريػؼ المغػكم الفصؿ الذم يحمؿ عنكاف الكتػاب المدرسػي حػكؿ تعريػؼ 
كيفيػػػة  إلػػػىكالتعريػػػؼ االصػػػطالحي   كعرفنػػػا الكتػػػاب المدرسػػػي الجزائػػػرم   كمػػػا أننػػػا تطرقنػػػا 

ذلػػػؾ بيػػػاف أىميػػػة الكتػػػاب المدرسػػػي فػػػي  إلػػػىاالسػػػتخداـ األمثػػػؿ لمكتػػػاب المدرسػػػي  ثػػػـ ألحقنػػػا 
كمػف   نحػك اليػدؼ المرجػك العممية التربكيػة كالػدكر الػذم يمعبػو فػي دفػع عمميػة التربيػة كالتعمػيـ

ىنػػا كػػاف لزامػػا عمينػػا أف نػػتكمـ عػػف الشػػركط الكاجػػب تكفرىػػا فػػي الكتػػاب المدرسػػي كػػي يػػؤدم 
 استقصػػاء إلػػىالكاجػػب منػػو فػػي العمميػػة التربكيػػة كفػػؽ اآلمػػاؿ المعقػػكدة عميػػو   كسػػاقنا الكػػالـ 
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     يجػػبالمكاصػػفات التػػي يتصػػؼ بيػػا الكتػػاب المدرسػػي النمػػكذجي الػػذم يجػػب أف يحتػػذل بػػو ك 
أف تتػكفر فػػي أم كتػػاب مدرسػػي يأمػػؿ أف يػػؤدم رسػػالة تربكيػػة ناجحػػة  كمػػا تكممنػػا عػػف طريقػػة 

مػػػػف حيػػػػث الغػػػػالؼ كالشػػػػكؿ كالمسػػػػاحة كطريقػػػػة الكتابػػػػة كالصػػػػكر   إخػػػػراج الكتػػػػاب المدرسػػػػي
كالمعمكمػػػػات المدعمػػػػػة   كطريقػػػػػة تقػػػػػديـ المعمكمػػػػػات كترتيػػػػػب المحتكيػػػػػات   كمػػػػػا تكممنػػػػػا عػػػػػف 

ككيػؼ تسػتعمؿ كػؿ طريقػة فػي تقػديـ المعمكمػات الطريقػة األمثػؿ  لمدرسػياستخدامات الكتاب ا
بعػض الجكانػب التػي  إلػىكي تؤدم الػدكر المطمػكب منيػا   كأخػذنا الكػالـ فػي ىػذه المجػاالت 

ف االسػتخداـ الالئػؽ لمكتػاب أ  ك  يظير فييا القصكر في تأليؼ الكتاب المدرسػي أك اسػتخدامو
ف العكػس ينػتج عنػو مػا ال يػراد حدكثػو كفػي  خػر ىػذا أج ك فيػـ جيػد لممنيػا إلىالمدرسي يؤدم 

مػف حيػث الركػائز التػي يؤلػؼ   الفصؿ تكممنا عف سياسة الجزائر فػي تػأليؼ الكتػاب المدرسػي
 عنيا الكتاب أك مف حيث الكصاية التي يعيد إلييا بتأليؼ ىذا الكتاب .

المرحمػػػة  مػػػكادحػػػد أ عنػػػى بالبحػػػث عػػػف المضػػػاميف االجتماعيػػػة فػػػيي  كبمػػػا أف مكضػػػكع دراسػػػتنا 
نػػو كػػاف لزامػػا عمينػػا أف نػػتكمـ عػػف ىػػذه المرحمػػة ي المنظكمػػة التربكيػػة الجزائريػػة ف المتكسػػطة فػػ

التدريسػػػية مػػػف حيػػػث مػػػا تتطمبػػػو مػػػف معػػػارؼ كطػػػرؽ تػػػدريس  ثػػػـ تكممنػػػا عػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ 
قيػاـ المتكسط في الجزائر كما تحممو مف ميزات كما يدرس فييا مف مػكاد تعميميػة تسػاعد عمػى 

 المدرسة برسالتيا االجتماعية المطمكبة منيا.

حػد المػكاد  االجتماعيػة أكمف ىذه المكاد التعميمية نجد مادة التربية اإلسالمية كالتي ىي       
  كالتػي مػف  ةالمتعػددالتي تتكفؿ بتقديـ الديف اإلسالمي لتالميذ المرحمة المتكسطة مف جكانبو 

الدافع الذم جعؿ منا نكرد فصال فػي دراسػتنا لمكضػكعنا   ميأىميا الجانب االجتماعي كالتعام
ىػػػذا نػػػتكمـ فيػػػو عػػػف منيػػػاج التربيػػػة اإلسػػػالمية  فػػػي السػػػنة الثالثػػػة كالرابعػػػة متكسػػػط  كمػػػف ىنػػػا 
حاكلنػػػا أف نػػػكرد مفيكمػػػا لممضػػػاميف االجتماعيػػػة كاألبعػػػاد التػػػي يحمميػػػا المضػػػمكف االجتمػػػاعي 

تعريػؼ المنيػاج مػف  إلػىرقنػا خػالؿ ىػذا الفصػؿ كأىـ  تمثالت المضمكف االجتمػاعي  كمػا تط
حيف تكممنػا عػف طريػؽ   حيث المغة كاالصطالح   ثـ تكممنا عف األساس االجتماعي لممنياج
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بناء المنياج التربكم كفؽ مػا تمميػو الخصػائص االجتماعيػة لممجتمػع المحمػي الػذم يػدرس فيػو 
ج التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الكػػالـ عػػف منيػػا إلػػىلنصػػؿ فػػي  خػػر ىػػذا الفصػػؿ   ىػػذا المنيػػاج

الثالثػػػػة كالرابعػػػػة متكسػػػػط كمػػػػا ىػػػػك معمػػػػكؿ بػػػػو فػػػػي المدرسػػػػة المتكسػػػػطة الجزائريػػػػة كالكسػػػػائؿ 
 المستعممة في تدريس ىذا المنياج الخاص بيذه المادة .

كمػػا أننػػا أكردنػػا فصػػال بعنػػكاف القػػيـ االجتماعيػػة   محاكلػػة منػػا لرؤيػػة مػػدل تطابقيػػا مػػع      
منياج التربية اإلسالمية  كمف ىنا أكردنا تعريفا لمقيـ االجتماعيػة كاىػـ ية لاالجتماع المضاميف

المفاىيـ المقاربة ليا مثؿ االتجاىات كالمعايير كالسمكؾ المرغكب فيو   ثـ قمنا بعػرض العديػد 
مػػف التصػػانيؼ التػػي حاكلػػت أف تصػػنؼ القػػيـ مػػف خػػالؿ العديػػد مػػف المعػػايير   ككػػاف مػػف أىػػـ 

ؼ سػػبرنجر كتصػػنيؼ شػػيمر   كبعػػد أف صػػنفنا المعػػايير كعرضػػنا كيػػؼ ىػػذه التصػػانيؼ تصػػني
يتميػػز بعضػػيا عػػف بعػػض حاكلنػػا أف نتعػػرؼ عػػف بعػػض الخصػػائص التػػي تشػػترؾ فييػػا القػػيـ 
عمى مختمؼ تصنيفاتيا كمسػتكياتيا   كبمػا أف القػيـ تعتبػر مكجيػا لمسػمكؾ اإلنسػاني  فػ ف ىػذا 

عتبػر مرجعػا أساسػػيا يتعػرؼ مػػف خاللػو عمػػى اإلنسػاف يسػتقييا مػػف العديػد مػػف المصػادر التػػي ت
سػػػمككو المرغػػػكب كالمرفػػػكض   كلكػػػي نتعػػػرؼ عمػػػى ىػػػذه المصػػػادر تعرضػػػنا فػػػي بحثنػػػا ىػػػذا 

كيفيػػة تعمميػػا  إلػػىكمػػا تعرضػػنا   لمصػػادر القػػيـ كمككناتيػػا كمكقعيػػا فػػي حيػػاة الفػػرد التنظيميػػة
عرفنػػا عمػػى مككنػػات مػػف خػػالؿ عمػػى ت  كاكتسػػابيا كالػػدكر الػػذم تمعبػػو المدرسػػة فػػي غػػرس القػػيـ

 النسؽ القيمي لممدرسة كدكرىا في تعميـ القيـ .

الجانػب  إلػىحاكلنػا أف نتطػرؽ   كبعد أف أكممنا جمع التراث النظرم عػف مكضػكع الدراسػة    
كػاف أكليمػا فصػؿ اإلجػراءات المنيجيػة  كالػذم   فصػميف إلػىالميداني كقد قسػمنا ىػذا الجانػب 
مػنيج الدراسػة كالعينػة كالتقنيػػات المسػتعممة فػي دراسػتنا ليػػذا تكممنػا فيػو عػف مجتمػع الدراسػػة  ك 

ف ننا اسػتعممنا   المكضكع   كبما أف مكضكعنا يتكمـ عف مضاميف في كتاب التربية اإلسالمية
تحميػػؿ المضػػمكف كأحػػد تقنيػػات المػػنيج الكصػػفي   ككانػػت عينػػة دراسػػتنا الػػدركس التػػي تحمػػؿ 

 ثػػػػة كالرابعػػػػة مػػػػف التعمػػػػيـ المتكسػػػػط ية لمسػػػػنة الثالىػػػػذه المضػػػػاميف فػػػػي كتػػػػابي التربيػػػػة اإلسػػػػالم
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معتمديف طريقة يأتي شرحيا فػي المكػاف المناسػب مػف ىػذه الدراسػة . كبعػد ذلػؾ أكردنػا فصػال 
 لعرض كتحميؿ نتائج الدراسة .

كفػػػي األخيػػػر ف ننػػػا نعػػػرض ىػػػذه الدراسػػػة  ككاحػػػدة مػػػف الدراسػػػات التػػػي حاكلػػػت البحػػػث فػػػي    
ة ىي مف أىـ مرتكػزات اليكيػة الثقافيػة لمتمميػذ الجزائػرم فػي عصػر المضاميف االجتماعية لماد

الغزك الثقافي مػف سببو   يعيش فيو المراىؽ الجزائرم بؿ المراىؽ في الكطف العربي تييا ثقافيا
دكف مراعػػػػاة لمغربمػػػػة الثقافيػػػػة التػػػػي تفػػػػرز بػػػػيف الغػػػػث   ثقافػػػػات المجتمعػػػػات األخػػػػرل طػػػػرؼ 

ف كانػػػت إبحػػػث عػػػف المضػػػاميف بحثػػػا عاديػػػا يظيػػػر مػػػا ن فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة ال اكالسػػػميف  إننػػػ
بحث عف األسمكب التعميمػي كالصػكرة األدبيػة التػي قػدمت نأف  نامكجكدة أكال فحسب  بؿ حاكل

ديـ العػػػػػادم أك السػػػػػؤاؿ فييػػػػػا لػػػػػذىف المػػػػػتعمـ مػػػػػف حيػػػػػث اإلنشػػػػػاء كاإلخبػػػػػار كمػػػػػف حيػػػػػث التقػػػػػ
 .كاالستفياـ

كاجيتنػػا لتكػػكف سػػندا لباحػػث يػػزاكؿ بحثػػو فػػي  كقػػد قػػدمنا ىػػذه الدراسػػة رغػػـ الصػػعكبات التػػي   
رشػادا لميػتـ يريػد البدايػة بعمػؿ فػي ىػذا الميػداف  أك نصػحا  مثؿ ىػذه المكاضػيع  أك تشػجيعا كاا

نػػا دعػػي أننػػي مبػػدع أك مجػػدد إنمػػا أألمعمػػـ أك أسػػتاذ يعمػػؿ فػػي ىػػذه الكظيفػػة الرسػػالية  كلسػػت 
كاف أخطأت فمف نفسػي كالشػيطاف  ف أصبت فتكفيؽ مف هللااحد السائريف عمى درب البحث ف 

ف كؿ محاكلة بحثية قد يدخؿ عمييا الخطػأ مػف أم جانػب فمػا يكػكف لػي مػف كسػع إال أننػي كأل
 قد اجتيدت .
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 تمهيد :
اإلطػور المحجيػػه  الػذم  اػػوكؿ الدراسػة إ  و ػػ   إلػ سػحاوكؿ يػه هػػذف الفصػؿ أف ح طػػرؽ 

الفرضػػػموت  إلػػػ لحح قػػػؿ   اػػػوكؿ هػػػذف الدراسػػػة أف  يمػػػب  حػػػ    محطلقػػػمف مػػػف اإللػػػ وؿ الػػػذم
دراسػػة هػػذا المكضػػكع  لػػـ حػػ  لـ  ػػف   ػػض  إلػػ المق راػة مػػف طريحػػو كاألسػػ وب ال ػػه أدت  حػػو 

 إظجػػور إلػػ  اقمقجػػو مػػف سػػ ؿ سػػ ر أ ػػكار هػػذف الدراسػػة   لحصػػؿ  إلػػ األهػػداؼ ال ػػه حرمػػه 
األهممػػػة ال ػػػه م  سػػػػمجو هػػػذا المكضػػػكع مػػػػف امػػػث اح موهػػػ  لل سصػػػػص ك مػػػف امػػػث سدم ػػػػ  

مـ ال ػػه اسػ  ملحوهو يػه دراسػػ حو للمحظكمػة ال ر كمػة كالمي مػػث   لػـ حاػوكؿ أف ح ػػرز أهػـ المفػوه
 هذا المكضكع . إل يه ال طرؽ   ف   ض الدراسوت ال ه س ق حولح  لـ يه األسمر 

 اإلشكالية( 1
لقػػػد  ملػػػت المي م ػػػوت  لػػػ    ػػػرمس لقوي جػػػو  لػػػ  مػػػر ال صػػػكر يػػػه ذهحمػػػوت األيػػػراد الػػػذمف 

اس  ملت يه هذا ال  رمس ال دمد مف الكسػوهؿ ال ر كمػة كالسموسػمة كالدمحمػة    كقد مح مكف إلمجو
 .ال ر كمة   كمف أهـ المؤسسوت المس  ملة يه هذا الصدد المؤسسوت 

كالمي مػػث اليزاهػػرم   مػػرف مػػف المي م ػػوت   قػػد اسػػ  مؿ المحظكمػػة ال ر كمػػة يػػه   ػػرمس      
لقوي ػػػ   ػػػمف أ حوهػػػ    كذلػػػؾ   ف مػػػؿ مضػػػوممح  اسي مو مػػػة داسػػػؿ المؤسسػػػػػػوت ال ر كمػػػػػػػػة ال ػػػه 

ـ ال  لػمـ أحلأهو   امث   ملؿ المحظكمة ال ر كمػة اليزاهرمػة يػه  لػؾ المؤسسػة ال ػه  قػـك   قػدم
   قػػـك  لػػ  م ػػدأ   ػػويؤ الفػػرص   السػػودس  لػػرسػػف  إلػػ الرسػػمه ل  ممػػذ مػػف سػػف السػػو  ة 

 قػػـك  لمجػػو كزارة كصػػمة  سػػم   ػػكزارة ال ر مػػة   ك قػػـك هػػذف الػػكزارة  كضػػث المحػػوه  الدراسػػػمة 
 مسدـ الصولح ال وـ الم همة لل  ممذ اسب أ مورهـ ك كيجو جـ   كمو مسدمجـ  ألسوص كمو 

يػه اػػمف  لػػ ؿ المضػػوممف اسي مو مػػة حسػػقو مػف القػػكاحمف  لػػـز الفػػرد  لػػ  اسسػػ يو ة للصػػكرة 
ال ه  كحجو المي مث  لم     امث س مجمجو مدل احط وؽ الصكرة  ل  يكهرهو   ك   كف هذف 

 فأ مو   صكرات م محة للركا ط اسي مو مة  إل المضوممف مف ال صكرات اليم مة المؤدمة 
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المضػػػػمكف االجتمػػػػاعي ىػػػػك الػػػػذم يعطػػػػي لمعالقػػػػة االجتماعيػػػػة صػػػػكرتيا مػػػػف حيػػػػث اإليجػػػػاب 
كالقبكؿ   أك السمب كالرفض   كيتجمػى المضػمكف االجتمػاعي فػي المجتمػع مػف خػالؿ أعػراؼ 

الؿ تحمػػؿ نتػػائج كأمثػػاؿ كحكػػـ   كمػػف خػػالؿ رمزيػػة االنضػػباط كالنظػػاـ كالمسػػؤكلية   كمػػف خػػ
القػػكانيف كاألكامػػر كتبعػػات القػػرار   كنتػػائج العالقػػات التػػي تقػػـك بػػيف مختمػػؼ األفػػراد   كالشػػعكر 
 المشترؾ ك المتبايف بالتمايز الكظيفي كتقسيـ العمؿ كفؽ المضمكف االجتماعي المعمكؿ بو .

ممػػة مػػف كتعمػػؿ المدرسػػة عمػػى تكػػريس ىػػذا المضػػمكف كفػػؽ منيػػاج دراسػػي يحػػدد بأنػػو : ج    
األفعػاؿ تخطػػط السػتثارة التعمػػيـ   فيػي تشػػمؿ تحديػػد أىػداؼ التعمػػيـ كمحتكياتػو كأسػػاليب تقػػكيـ 

 مكاده الدراسية بما فييا الكتب المدرسية كالكسائؿ التعميمية .
التػي تسػتعمميا المنظكمػػة التربكيػة الجزائريػة فػي ترسػي  القػيـ كالمضػػاميف  المكاضػيعكمػف أىػـ  

دة التربيػػة اإلسػػالمية   باعتبػػار أنيػػا مػػادة اجتماعيػػة تعمػػؿ عمػػى تكجيػػو االجتماعيػػة منيػػاج مػػا
سمكؾ التمميذ نحك الجكانب االجتماعية االيجابية التي يحث عمييػا الػديف اإلسػالمي  مسػتعممة 
في ذلؾ ما يقترحو عمماء التربية كاالجتماع مف كسائؿ كطرؽ تربكية إليصػاؿ ىػذه المضػاميف  

الكتاب المدرسػي   كقػد ركػزت المنظكمػة التربكيػة عمػى تػدريس ىػذه  كأىـ ما استعممتو في ذلؾ
المػػادة   إال أف دراسػػتنا ىػػذه سػػػتككف منصػػبة عمػػى مرحمػػة التعمػػػيـ المتكسػػط   بسػػبب األىميػػػة 
التػػي تكتسػػييا ىػػذه المرحمػػة فػػي عمػػر التمميػػذ   إذ أنيػػا  تعتبػػر مرحمػػة تكػػكيف الشخصػػية  كقػػد 

يػػرتيف منيػػا كىمػػا الثالثػػة كالرابعػػة   عمػػى أسػػاس أف ىػػذا اخترنػػا مػػف ىػػذه المرحمػػة السػػنتيف األخ
التمميػػذ قػػد تعػػرؼ بشػػكؿ مقبػػكؿ عمػػى نكعيػػة الحيػػاة فػػي المدرسػػة المتكسػػطة كابتعػػد عػػف تػػأثير 

 المدرسة االبتدائية عميو   كمف ىنا كانت دراستنا تدكر حكؿ تساؤؿ مفاده :
إلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة كالرابعػػة لمضػػاميف االجتماعيػػة المكجػػكدة فػػي كتػػاب التربيػػة اا مػػا عالقػػة

 متكسط بالقيـ االجتماعية ؟ .
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 ل  فرع  ح  األسئمة الفر مة ال وله: 
كدة يػػػػه ك ػػػوب ال ر مػػػة اإلسػػػ ممة لمسػػػحة اللوللػػػػة كمػػػؼ قػػػدمت المضػػػوممف اسي مو مػػػة المكيػػػ

 .م كسط؟
هؿ لممضوممف اسي مو مة المكيكدة يه ك وب ال ر مػة اإلسػ ممة لمسػحة اللوللػة م كسػط   قػة 

 . ولقمـ اسي مو مة ؟
ة اإلسػػػ ممة لمسػػػحة الرا  ػػػة كمػػػؼ قػػػدمت المضػػػوممف اسي مو مػػػة المكيػػػكدة يػػػه ك ػػػوب ال ر مػػػ

 ؟.م كسط
سي مو مة المكيكدة يه ك وب ال ر مة اإلس ممة لمسػحة الرا  ػة م كسػط   قػة هؿ لممضوممف ا

 . ولقمـ اسي مو مة؟

 : ك لإليو ة  ف هذف ال سوؤست اي رضحو الفرضموت ال ولمة الفرضيات( 2
 كالرا  ػػػة قػػدمت المضػػػوممف اسي مو مػػػة المكيػػكدة يػػػه ك ػػػوب ال ر مػػػة اإلسػػ ممة لمسػػػحة اللوللػػػة

 .)س(الدرس رقـ  ددة مملمجو اليدكؿ ال وله م كسط يه أ كوؿ   ممممة م 
(  م ػػػمف كمفمػػػة  ػػػرض المضػػػوممف يػػػه ك ػػػوب ال ر مػػػة اإلسػػػ ممة لمسػػػحة اللوللػػػة 1يػػػدكؿ رقػػػـ )

 . م كسط
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف   مجمد  حكاف

 ادرس
اػػػػػػػػػػػػػػػدمث 

 ح كم
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 

 قرآحه
  ط مقوت اس ح وج لممحوق ة

لمضػػوممف اسي مو مػة المكيػكدة يػػه ك ػوب ال ر مػة اإلسػػ ممة لمسػحة الرا  ػػة ا  قػة هحػوؾ 
 .م كسط   قة  ولقمـ اسي مو مة

ملػؿ هػذا المكضػكع مػو  إلػ األسػ وب ال ػه ي م حػو ح طػرؽ مف أهػـ  :البحثأسباب اختيار ( 3
 ممه:
مػػػف صػػػمب اس صوصػػػحو يجػػػك مػػػدرس ال  قػػػة  ػػػمف المدرسػػػة كالحسػػػؽ القممػػػه  ال اػػػث( أف 1ػػػػ3

المكيكد يه المي مث كهك مو مممػز ال طػكر اليدمػد يػه  مػـ اي مػوع ال ر مػة   ػد   مػر  سػمم   
 كمكضك   يه س محموت القرف الموضه .

مػػة سوصػػة يػػه صػػمو ة ال ػػرام    المماػػكظ يػػه السموسػػة ال  ممممػػة لم ر مػػة الكطح ال ذ ػػذب( 2ػػػ3
حػػ  محػػذ ظجػػكر اإلصػػ ح اليدمػػد الم  حػػه لمقور ػػة ال ػػدرمس  ولكفػػوءات كالػػكزارة الكصػػمة امػػث أ
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ؼ حالة مف االرتباؾ في صياغة البرامج   ممػا يسػتدعي مػف البػاحثيف عمى كضع البرامج تعر 
 كالمتخصصيف في ىذا المجاؿ خكض غمار البحث فيو لمعرفة أسباب ىذا االرتباؾ .

( االنفصاـ المالحػظ بػيف المجتمػع كالمدرسػة بسػبب عػدـ االتحػاد فػي الرؤيػة كالتصػكر لمػا 8ػ8
ثقػػة المجتمػػع فػػي المدرسػػة   األمػػر الػػذم عػػدـ  إلػػىممػػا أدل   ىػػك مرغػػكب فيػػو كمرغػػكب عنػػو

أف نػػدرس أسػػباب  إلػػىأدل بنػػا  اأكسػػع اليػػكة كالفجػػكة العالئقيػػة بػػيف المجتمػػع كالمدرسػػة كىػػذا مػػ
كػػي نػػنقص مػػف حجػػـ اليػػكة العالئقيػػة بػػيف   كمحاكلػػة إيجػػاد الحػػؿ المناسػػب لػػو  االنفصػػاـىػػذا 

 ف تككف عميو .أما يأمؿ المجتمع  إلىرد المدرسة تالمجتمع كالمدرسة كلـ ال 

( الػدكر الفعػػاؿ الػذم يمعبػػو الكتػاب المدرسػػي فػي العمميػػة التربكيػة   إذ يعتبػػر الكعػاء الػػذم 4ػػ8
يحمػػؿ األىػػداؼ المتكخػػاة مػػف المنيػػاج الدراسػػي  كمػػا يعتبػػر الػػدليؿ األمثػػؿ لممعمػػـ فػػي عمميػػة 

 التعميـ كالمرجع المكثكؽ بو لمتمميذ في عممية التعمـ .

الذم تمعبو التربية اإلسالمية في تربية الفرد المسمـ عمػى القػيـ االجتماعيػة (  الدكر الفعاؿ 5ػ8
يصػػػاؿ المضػػػاميف االجتماعيػػػة التػػػي يرغػػػب المجتمػػػع فػػػي إيصػػػاليا  الػػػنشء   إلػػػىااليجابيػػػة   كاا

معتمػدة فػي ذلػػؾ عمػى مػػا تكصػمت إليػو األبحػػاث فػي عمميػػة التعمػيـ كالػتعمـ مػػف طرائػؽ تػػدريس 
اسػػب مػػع المسػتكل الثقػػافي لمتالميػػذ كلمخصكصػية التعميميػػة لمػػادة تتن  كأسػاليب تكضػػيح تربكيػة

 التربية اإلسالمية كأحد المكاد االجتماعية . 

 : تيدؼ الدراسة إلى ما يمي أىداف البحث :( 4

( معرفػػة الطريقػػة التػػي يعػػرض بيػػا المشػػرع التربػػكم المضػػاميف االجتماعيػػة المكجػػكدة فػػي 0ػػػ4
 المجتمع .

الجتماعية المكجكدة في كتاب التربية اإلسالمية لمسنة الثالثػة كالرابعػة ( معرفة المضاميف ا2ػ4
 متكسط .
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ظ عمػػى تماسػػؾ المجتمػػع ا( معرفػػة األىميػػة التػػي تمعبيػػا مػػادة التربيػػة اإلسػػالمية فػػي الحفػػ8ػػػ4
 كاستقراره .

كضػعيا فػي المكضػع مدل اىتماـ المشػرع التربػكم بمػادة التربيػة اإلسػالمية كمػدل  ة( معرف5ػ4
 يميؽ بيا . الذم

 أىمية البحث :( 5
 تعتبػػر دراسػػة الكتػػب المدرسػػية مػػف الدراسػػات الميمػػة فػػي ميػػداف المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس

ف الكتػػػاب المدرسػػػي أحػػػد العناصػػػر المككنػػػة لمنظػػػاـ التعميمػػػي  كىػػػك أداة المػػػنيج فػػػي تحقيػػػؽ أل
كخبػػرات متنكعػػة   ةبمػا يػػكفره مػف مػػادة عمميػ  أساسػػية فػي عمميتػػي التعمػيـ كالػػتعمـ أىدافػو  كأداة

كقػػػد اىػػػتـ المربػػػكف فػػػي العصػػػر الحػػػديث بالكتػػػاب المدرسػػػي  كعقػػػدكا لػػػو النػػػدكات كالمػػػؤتمرات 
كحػػددكا لػػو األسػػس التػػي يقػػـك عمييػػا   كالمكاصػػفات التػػي يجػػب أف تتػػكافر فػػي الكتػػاب الجيػػد 
انطالقػػػا مػػػف الكظػػػائؼ التػػػي يؤدييػػػا  فممكتػػػاب المدرسػػػي دكر أساسػػػي فػػػي تحديػػػد مكضػػػكعات 

ممػا يعػيف المعمػـ عمػى أداء ميمتػو   كيحػػدد   سػة كطػرؽ تدريسػيا   كأسػاليب تقػكيـ الطمبػػةالدرا
الدكر الذم ينبغي لمطالب أف يقـك بو باعتباره محكر العممية التعميميػة التعمميػة   فيػك بالنسػبة 
لممػػنيج سػػجؿ يػػدكف فيػػو مػػا يختػػار لمطمبػػة مػػف الحقػػائؽ كالمعمكمػػات كالمكضػػكعات المشػػركحة 

في ضكء خصائصيـ النفسية  كنظرا ألىمية الكتاب المدرسػي  فقػد أكاله المسػئكلكف كالمفصمة 
في مجاؿ التعمػيـ اىتمامػا خاصػا ليكػكف أداة فاعمػة فػي عمميتػي التعمػيـ كالػتعمـ   كلػذا فقػد كػاف 

ف التقػػكيـ مميػػة تقكيمػػو فػػي غايػػة األىميػػة  ألأمػػر المتابعػػة المسػػتمرة لمكتػػاب المدرسػػي كالقيػػاـ بع
ئؿ الميمػة فػي مػدل معرفػة صػالحيتو كجكدتػو كمناسػبتو لحاجػات الطػالب كالمجتمػع مف الكسا
 . 1المحمي

                                                           
جكدة محتكل كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا بفمسطيف في ضكء معايير جكدة المحتكل كتنظيمو  المؤتمر  شريؼ عمي حماد  1

 . 3  ص 2011الكطني لمتقكيـ التربكم  راـ هللا  فمسطيف المحتمة  مام 
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ف أىميتػػػو  إذ يحػػػاكؿ تحميػػؿ كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػالمية فػػػي مرحمػػػة المتكسػػط   فػػػالبحػػػث كىػػذا   
مػا قػدمنا الكػالـ عنػو فػي التكطئػة السػابقة  تكمػف ىػذه األىميػة  إلػىتأخذ منحػا  خػر باإلضػافة 

كالقػػيـ المكجػػكدة فػػي   عالقػػة بػػيف المضػػاميف االجتماعيػػة التػػي يحتكييػػا ىػػذا الكتػػابفػػي تبيػػيف ال
المجتمع  لمعرفة مدل التكافؽ بيف تأليؼ الكتاب المدرسي كالخصكصػية االجتماعيػة لممجتمػع 

 الذم يدرس فيو ىذا الكتاب . 

 :تحديد المفاىيم( 6

صػطمحات التػي سنسػتعمميا فػي سنقـك في ىذا الجزء بعرض التعريفات اإلجرائيػة ألىػـ الم 
دراستنا  عمى أننا سنفرد ذكر التعريؼ اإلجرائي المعمكؿ بو داخؿ الدراسة  كنترؾ التكسع فػي 
تعريفػػو لممكػػاف المناسػػب مػػف الدراسػػة اختصػػارا لمكقػػت كالجيػػد كتخفيفػػا عمػػى القػػارئ كمحاكلػػة 

 لفتح الباب أمامو لمتطمع عمى ثنايا البحث .

نسؽ مف القكانيف تمـز الفػرد عمػى االسػتجابة لمصػكرة التػي ككنيػا  :المضمون االجتماعي( 1ـ6
المجتمػػع عميػػو  بحيػػث ال ييمػػو مػػدل انطبػػاؽ الصػػكرة عمػػى جكىرىػػا   كيتكػػكف ىػػذه المضػػمكف 

ف أتصكرات معينة لمػركابط االجتماعيػة   كمػا  إلىاالجتماعي مف التصكرات الجمعية المؤدية 
قػػػػة االجتماعيػػػػة صػػػػكرتيا مػػػػف حيػػػػث اإليجػػػػاب المضػػػػمكف االجتمػػػػاعي ىػػػػك الػػػػذم يعطػػػػي لمعال

 كالقبكؿ   أك السمب كالرفض .

 القيمة االجتماعية : ( 2ـ6

ىي حالة كجدانية تنمك مف خالؿ المعتقدات كاالتجاىات التػي يتبناىػا الفػرد كالمجتمػع   تػؤدم 
إنتػػاج مجمكعػػة مػػف األحكػػاـ كالمعػػايير المتصػػمة  بمضػػاميف كاقعيػػة يشػػعر بيػػا الفػػرد مػػف  إلػػى

خػػالؿ انفعالػػو كتفاعمػػو مػػع اآلخػػريف   كىػػذه األحكػػاـ يصػػدرىا الفػػرد ميتػػديا بمعػػايير اجتماعيػػة 
فيػو كالمرغػكب عنػو   بحيػث تحػدد نمػط حياتػو كطريقػة تفكيػره   كتكػكف طريقػة  بتحدد المرغػك 

 تنظيمية تحدد المبدأ الذم يتقبمو الفرد كيتمسؾ بو المجتمع .
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ط الفردم كاالجتماعي اليادؼ لتنشئة اإلنساف عقديا تعني النشا التربية اإلسالمية ( 3ـ6
ككجدانيا كجسديا كجماليا كخمقيا   كفؽ ما جاء في القر ف كالسنة   تنشئة شاممة   كتزكيده 
بالمعارؼ كاالتجاىات الالزمة لنمكه نمكا سميما كفؽ لمغرض الذم رسمو القر ف الكريـ   قاؿ 

 : " لىاهللا تع               56" الذاريات . 

االنسجاـ التاـ مع ىذا الغرض  كىي تعمؿ  إلىفالتربية اإلسالمية تكجو طاقات اإلنساف  
 .المستكل الذم يميؽ بمكانتو في الكجكد انطالقا مف العقيدة اإلسالمية إلىلمكصكؿ بو 

ـــ6 ـــاب المدرســـي :4ـ افػػػو حيػػػث يعتبػػػر الكسػػػيمة األساسػػػية الكعػػػاء التطبيقػػػي لممػػػنيج كأىد( الكت
كالميمػػػة بالنسػػػبة لممعمػػػـ كالمػػػتعمـ   بػػػنفس القػػػدر كخاصػػػة فػػػي دكؿ العػػػالـ الثالػػػث كبمػػػا فييػػػا 

 الجزائر كىك عنصر ال غنى عنو في العممية التربكية .

ىػك الكثيقػة التعميميػة المطبكعػة التػي تجسػد البرنػامج الرسػمي ( الكتاب المدرسي الجزائـري 5ـ6
كسػػابيـ بعػػض الميػػارات كمسػػاعدة لػػكزارة ا لتربيػػة الكطنيػػة مػػف أجػػؿ نقػػؿ المعػػارؼ لممتعممػػيف كاا

 عمى تفعيؿ سيركرة التعمـ . كالمتعمـكؿ مف المعمـ 
كالكتػػاب المدرسػػي الجزائػػرم فػػي عمكمػػو مػػف النػػكع المغمػػؽ كالمقصػػكد بػػو الكتػػاب الػػذم يرتكػػز 

ي بنائو كاكتشػافو كالكتػاب المفتػكح ال تككف يد لممتعمـ ف  عمى المحتكل كتقديمو بطريقة منظمة
يقػػـك عمػػى اكتشػػاؼ المعػػارؼ كبنائيػػا مػػف خػػالؿ أنشػػطة تبػػرز فييػػا قػػدرات المػػتعمـ الشخصػػية 

 كاليدكية كالفكرية مثؿ كتاب الرياضيات.
الطبعػػة األكلػى كيحمػػؿ اسػـ المفيػػد فػػي  التربيــة اإلســالمية الســنة الثالثــة متوسـط كتــاب( 6ــ6

)أسػتاذ جػامعي( ؽ تربػكم يتكػكف مػف خالػد بكشػمة اـ عمػى تأليفػو فريػسالمية كالػذم قػالتربية اإل
لخضػػر لكحػػؿ )أسػػتاذ جػػامعي(  عيسػػى ميقػػارم )أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانكم (محمػػد األمػػيف بكقمقػػاؿ 
)أستاذ التعميـ الثانكم( نصر الديف خالؼ )أستاذ التعمػيـ الثػانكم( محمػكد عبػكد )أسػتاذ التعمػيـ 

صػفحة .قػاـ  125ربية كالتككيف مكسػى سػارم .يحتػكم عمػى المتكسط( تحت إشراؼ مفتش الت
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 333-2005األكلى  تحت رقـ اإليداع القػانكني بطبعو الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية 
.كالػذم صػادقت عميػو لجنػة 2005/2006.فػي المكسػـ الدراسػي 9947ػػ20ػ414ػ 6كردمؾ : 

تابعػػة لػػكزارة التربيػػة طبقػػا لمقػػرار رقػػـ االعتمػػاد كالمصػػادقة لممعيػػد الػػكطني لمبحػػث فػػي التربيػػة ال
كر ىػذا الكتػاب مػف سػكتـ تصكير  يات ك   2005أفريؿ  03كالمؤرخ في  2005ـ.ع / /192

المصػػػحؼ الػػػذم كتبػػػو محمػػػد بػػػف سػػػعيد شػػػريفي )القػػػرارة ( الجزائػػػر كالمعتمػػػد مػػػف طػػػرؼ كزارة 
ح المصػاحؼ ق كالذم راجعتو لجنة تصحي 1399صفر  25الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بتاري  

 .704ػ2000اإليداع القانكني  2000برئاسة الشي  أحمد حماني طبعة سنة 
الطبعػػة األكلػػى كيحمػػؿ اسػػـ التربيػػة  ثانيــا كتــاب التربيــة اإلســالمية الســنة الرابعــة  متوســط

لخضػػػر لكحػػػؿ )أسػػػتاذ جػػػامعي(  اإلسػػػالمية كالػػػذم قػػػاـ عمػػػى تأليفػػػو فريػػػؽ تربػػػكم يتكػػػكف مػػػف 
مػػيـ الثػػانكم ( إبػػراىيـ شػػابك )أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانكم( محمػػد األمػػيف عصػػاـ طػػكالبي )أسػػتاذ التع

بكقمقاؿ )أستاذ التعميـ الثانكم( نصر الديف خالؼ )أستاذ التعميـ الثانكم( محمػكد عبػكد )أسػتاذ 
التعمػػيـ المتكسػػط( نػػكر الػػديف العايػػب ) أسػػتاذ التعمػػيـ المتكسػػط ( تحػػت إشػػراؼ مفػػتش التربيػػة 

صػػػفحة .قػػػاـ بطبعػػػو الػػػديكاف الػػػكطني لممطبكعػػػات  64حتػػػكم عمػػػى كالتكػػػكيف مكسػػػى سػػػارم .ي
.فػػػػي 9947ػػػػػ20ػػػػػ462ػػػػػ 6ك ردمػػػػؾ :  231-2006تحػػػػت رقػػػػـ اإليػػػػداع القػػػػانكني   الجامعيػػػػة

.كالػػػػذم صػػػػادقت عميػػػػو لجنػػػػة االعتمػػػػاد كالمصػػػػادقة لممعيػػػػد 2005/2006المكسػػػػـ الدراسػػػػي 
كالمػػؤرخ  2006/ـ.ع /354رقػػـ الػػكطني لمبحػػث فػػي التربيػػة التابعػػة لػػكزارة التربيػػة طبقػػا لمقػػرار 

 .2006مارس  13في 
ــ6 ــيم الرســمي 7ـ  ىػػك ذلػػؾ التعمػػيـ الػػذم تشػػرؼ عميػػو الدكلػػة بكضػػع برامجػػو مػػف خػػالؿ( التعم

 إلن الوزارة الوصية والذي يتم في المؤسسات الخاصة به وبمراحله المعروفة من  اببتندا ي 

 .الجامعي إل الثانوي  إل المتوسط 
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 :   المتوسطمرحمة التعميم ( 6-8
 الطالػػب عمػػر كيمتػػد الدكلػػة  عميػػو تشػػرؼ الػػذم العػػاـ التعمػػيـ مراحػػؿ مػػف الثانيػػة المرحمػػة ىػػي
 مػػف كتتكػػكف المبكػػرة المراىقػػة سػػف بدايػػة تمثػػؿ كالتػػي عشػػر الرابعػػة إلػػى عشػػر الحاديػػة مػػف فييػػا

 .المتكسطة كالرابعة كالثالثة كالثانيى األكل أربعة سنكات 
 الدراسات المشابية:( 7
 :(الدراسات الجزائرية1ـ7
 :الدراسة األولى( 1ـ1ــ7
 .1الكفاءاتالمقاربة بالتدريس عف طريؽ  األبعاد االجتماعية في إستراتيجية العنوانـ 
 . عبد الباسط ىكيدمالباحث ـ 

 . دكتكراه غير منشكرةالدرجة ـ 

 .2102جانفي  السنة

قسػػػـ عمػػػػـ  كالعمػػػـك االجتماعيػػة  ةالعمػػـك اإلنسػػانيكميػػة -قسػػنطينة -جامعػػػػػة منتػػكرم المكــانـــ 
 .االجتمػاع

 :إلىكتيدؼ ىذه الدراسة :  اليدفـ 

الكفػػػاءات فػػػي مناىجيػػػا  كمضػػػاميف برامجيػػػا  مقاربػػػة فيػػػـ تجربػػػة التػػػدريس عػػػف طريػػػؽ  -0
 مكاطف التجديد في ىذه التجربة  كما الذم يميزىا عف باقي التجارب. كالتعّرؼ عمى

                                                           
-قسنطينة  -جامعػػػة منتكرم  دكتكراه غير منشكرة د االجتماعية في إستراتيجية التدريس عف طريؽ المقاربة بالكفاءاتعبد الباسط ىكيدم  األبعا1

 .2012قسػـ عمػػـ االجتمػاع. جانفي   كمية العمـك اإلنسانية كالعمػكـ االجتماعية 
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يػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمرحمػػػة التعمػػػيـ المتكسػػػط فػػػي تقػػػدـ ىػػػذه الدراسػػػة كصػػػفا مفصػػػال لمن -2
عالقتػػو بجممػػة مػػف األبعػػاد االجتماعيػػة التػػي يحتكييػػا ىػػذا المنيػػاج  مكضػػحا كيفيػػة تنػػاكؿ تمػػؾ 

 األبعاد االجتماعية في الكتاب المدرسي لمسنكات األربع مف مرحمة التعميـ المتكسط.
فػي ترسػي  الكفػاءات مقاربة طريؽ التدريس عف  بياف دكر إستراتيجيةدراسة ال تحاكؿ ىذه -8

منيػاج التػي تحظػى بحضػكر قػكم فػي  االجتماعيػةاألبعػاد كتحػاكؿ معرفػة  االجتماعية األبعاد 
 .كشؼ األسباب كراء ذلؾتك  التربية المدنية 

تحاكؿ التعّرؼ عمى دكر الطرائؽ كالمنيجيات المسػتحدثة فػي ىػذه اإلسػتراتيجية فػي كما   -4
 عند التالميذ.ترسي  األبعاد االجتماعية 

فػي المرحمػة المتكسػطة  المدنيػة التربيػة  جاالتحميػؿ النػكعي لمنيػ إلػىتيدؼ ىذه الدراسػة ك  -5
 .األبعاد االجتماعيةج اعمى األسمكب الذم تناكؿ بو ىذا المني بيدؼ التعرؼ

 ـ اإلشكالية : 
ة ىؿ أف إستراتيجية التدريس عف طريؽ مقاربة الكفاءات  مف خػالؿ محتػكل منيػاج التربيػ

المدنيػػػػػػة الجديػػػػػػد  كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ طرائػػػػػػؽ كمنيجيػػػػػػات التػػػػػػدريس الجديػػػػػػدة المسػػػػػػتمدة مػػػػػػف ىػػػػػػذه 
اإلستراتيجية  تعمؿ عمى غرس المفاىيـ المكرسة لتبني األبعػاد االجتماعيػة لممجتمػع الجزائػرم 

 ـعند التالميذ؟ 

 الفرضيات 

إسػػػتراتيجية  الفرضػػػية األكلػػػى: ا عت مػػػد فػػػي صػػػياغة محتػػػكل منيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة المعػػػد كفػػػؽ
 التدريس عف طريؽ مقاربة الكفاءات عمى جممة مف اآلليات التربكية كالبيداغكجية .

ترسػي  الكفػاءات  إلػىتيدؼ إستراتيجية التدريس عف طريػؽ مقاربػة الكفػاءات الفرضية الثانية: 
االجتماعيػػػة الشػػػاممة لػػػدل التالميػػػذ  كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ اكتسػػػاب الكفػػػاءات بعناصػػػرىا الػػػثالث 

 ءة المعرفية  ككفاءة األداء  ككفاءة اإلنجاز(.)الكفا
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ميػػػة مػػػف أىػػػـ المنيجيػػػات المعتمػػػدة فػػػي م  ع  الفرضػػػية الثالثػػػة: إف تنػػػكع الكضػػػعيات التعميميػػػة الت  
إسػػتراتيجية التػػدريس عػػف طريػػؽ مقاربػػة الكفػػاءات  كاعتمػػاد األسػػتاذ عمييػػا يسػػاعد التمميػػذ فػػي 

 الكفاءات االجتماعية المستيدفة. إلىالكصكؿ 

 إلػػػىلفرضػػػية الرابعػػػة: إف األسػػػاليب التعميميػػػة التعمميػػػة تسػػػاعد األسػػػتاذ فػػػي إيصػػػاؿ التالميػػػذ ا
الكفػػػػػاءات االجتماعيػػػػػة الختاميػػػػػة المنشػػػػػكدة  كلػػػػػذلؾ يغيػػػػػر األسػػػػػتاذ فػػػػػي ىػػػػػذه األسػػػػػاليب كفقػػػػػا 

 لممتطمبات البيداغكجية  بما يحقؽ ىدؼ ترسي  األبعاد االجتماعية عند التالميذ.

الكفػػػاءات االجتماعيػػػة المسػػػتيدؼ فػػػ ف إسػػػتراتيجية  إلػػػىكصػػػكؿ بالتمميػػػذ لم الفرضػػػية الخامسػػػة:
التػػػدريس عػػػف طريػػػؽ مقاربػػػة الكفػػػاءات تعتمػػػد عمػػػى تقػػػكيـ المكتسػػػبات االجتماعيػػػة لمتمميػػػذ فػػػي 

 جميع مراحؿ بناء الكفاءة المستيدفة.

الفرضػػػػية السادسػػػػة: إف االلتػػػػزاـ بعناصػػػػر كػػػػؿ مرحمػػػػة مػػػػف المراحػػػػؿ الػػػػثالث لتقػػػػديـ الػػػػدركس 
الكفػػاءات  إلػى(  يسػاعد فػي إيصػاؿ التالميػذ االسػتثمار كالتكظيػؼالنطػالؽ  بنػاء التعممػات  ا)

 االجتماعية بشكؿ شامؿ.

 استخدـ الباحث منيجيف:منيج الدراسة :ـ 
: كذلؾ لدراسة المضاميف االجتماعية في كتاب التربية المدنية لمرحمػة منيج تحميل المحتوىـ 

 التعميـ المتكسط  
كقد استعاف الباحث بيذا المنيج لكصؼ جممة الطرائؽ كالكسػائؿ كاألسػاليب  عينة:المسح بالـ 

كالكضػػعيات التعميميػػة التعمميػػة التػػي يعتمػػدىا األسػػتاذ لمكصػػكؿ بالتمميػػذ لمكفػػاءات االجتماعيػػة 
 المستيدفة ككذا طرائؽ تقييـ مستكل ىذه الكفاءات.

 :عينة الدراسة األساسيةـ 
 محتكل  كالطريقة(  كليذا فقد تـ اختيار نكعيف مف العينة:الدراسة اىتمت بجانبيف )ال
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ــــة( ــــى ابيــــدف دراســــة المضــــامين االجتماعي ــــة األول تحػػػػدث عػػػػف المضػػػػاميف ي و: ألنػػػػالعين
االجتماعيػػػة لممنيػػػاج الدراسػػػي  فػػػ ف الكحػػػدة األساسػػػية لمفػػػردات مجتمػػػع البحػػػث ىػػػي الكتػػػاب 

<< بحيػػػث تػػػـ العينـــة القصـــديةالمدرسػػػي  كلػػػذلؾ فقػػػد تػػػـ اختيػػػار مفػػػردات العينػػػة بطريقػػػة   
( 14اختيار كتب التربية المدنية لمرحمػة التعمػيـ المتكسػط  ممػا يعنػي أف العينػة شػممت أربعػة )

 كتب لمادة التربية المدنية )السنكات: األكلى كالثانية كالثالثة كالرابعة(.

سػاليب التػي حينما نتحدث عف الطرائؽ كاأل(: بالعينة الثانية ابيدف دراسة الطرائق واألسالي
الكفػاءات المسػتيدفة  فػ ف مفػردات مجتمػع البحػث  بيػذا  إلىيتبعيا األستاذ لمكصكؿ بالتالميذ 

أسػتاذ يدّرسػػكف فػي مختمػػؼ سػنكات مرحمػػة  27المعنػى ىػي األسػػتاذ  لػذلؾ فػػ ف الباحػث اختػػار 
أسػتاذ مػكزعيف عمػى جميػع  62<< مػف مجمػكع العينة الحصصيةالتعميـ المتكسط  بطريقة   

% حيػػػث أف الباحػػػث حضػػػر حصػػػة لكػػػؿ  48.55سػػػطات مدينػػػة الػػػكادم مػػػا يشػػػكؿ نسػػػبة متك 
حصػػة طّبػػؽ فييػػا أداة المالحظػػة  كلقػػد تػػـ اسػػتبعاد أربعػػة متكسػػطات مػػف العينػػة  27أسػػتاذ أم 

بسػبب  عػدـ كجػكد أسػػتاذ لمػادة التربيػة المدنيػػة  أك تغيبػو المتكػررة  كمػػا أف ىنػاؾ متكسػطة لػػـ 
 حظة لعدـ تعاكف اإلدارة.يتـ فييا تطبيؽ أداة المال

 تـ استخداـ ثالث أدكات أساسية:  :أدوات الدراسةـ 
 الستمارة .ا.بطاقة المالحظة  .بطاقة تحميؿ المحتكل 

 نتائج الدراسةـ 
إف إسػػػتراتيجية التػػػدريس عػػػف طريػػػؽ مقاربػػػة الكفػػػاءات مػػػف خػػػالؿ محتػػػكل منيػػػاج التربيػػػة  -1

  ككػػػػذلؾ الحػػػػاؿ بالنسػػػػبة لمبعػػػػد األخالقػػػػي المدنيػػػػة لػػػػـ تركػػػػز عمػػػػى بعػػػػد التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي
كاإلنسػػػػاني فػػػػي حػػػػيف أعطػػػػت أىميػػػػة لبعػػػػد الضػػػػبط االجتمػػػػاعي كبدرجػػػػة أكبػػػػر لبعػػػػد االنتمػػػػاء 

 االجتماعي.
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يمكػػػف أف ىنػػػاؾ جممػػػة المشػػػكالت التػػػي الحظناىػػػا فػػػي مػػػدل التػػػزاـ األسػػػاتذة ب سػػػتراتيجية  -2
األسػػتاذ بالجكانػػب الػػثالث التػػدريس عػػف  طريػػؽ مقاربػػة الكفػػاءات  سػػكاء فيمػػا يخػػص إحاطػػة 

لمكفػػاءة  أك اعتمػػاده عمػػى مختمػػؼ الكضػػعيات التعميميػػة التعمميػػة  أك أسػػاليب الػػتعمـ  أك أنػػكاع 
التقكيـ أك سير الحصػص كدكر كػؿ مػف األسػتاذ كالتمميػذ فييػا  كالكسػائؿ التعميميػة المسػتخدمة 

 .أك مراحؿ تقديـ الدرس 

ــ  ــة ـ ــة الدراســة مــن الدراســة الحالي تقػػي ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػتنا كػػكف ىػػذه الدراسػػة تم: مكان
تحاكؿ أف تحمػؿ كتػاب فػي نفػس المسػتكل الػذم نحمػؿ لػو كتابػا مدرسػيا   كمػا أف ىػذه الدراسػة 

متقػػػي مػػػع دراسػػػتنا مػػػف حيػػػث أنيػػػا تحػػػاكؿ البحػػػث عػػػف المضػػػاميف التػػػي يحػػػاكؿ المشػػػرع أف ت
 إلػىخػالؿ محاكلتيػا اىتػدينا التالميذ كىك المكضكع الذم نحاكؿ أف نبحثو   فمف  إلىيكصميا 

الطريقػػػػػػة التػػػػػػي نبحػػػػػػث بيػػػػػػا عػػػػػػف المضػػػػػػاميف االجتماعيػػػػػػة كاألبعػػػػػػاد التػػػػػػي تحػػػػػػدد المضػػػػػػمكف 
   .االجتماعي

 :1الثانيةالدراسة ( 2ــ1ـ7

المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ  المتكسػػػط   العنـــوان ــــ 
 لتمميذ.ككيف مفيـك المكاطنة لدل اك طار لت

 النكم بالطاىرالباحث -

قسػػػػـ العمػػػػـك االجتماعيػػػػة   كميػػػػة العمػػػػـك اإلنسػػػػانية ك االجتماعيػػػػة   جامعػػػػة محمػػػػد المكــــان -
 خيضر بسكرة .

 

                                                           
 ككيف مفيـك المكاطنة لدل التمميذمف التعميـ  المتكسط  ك طار لت المضاميف المعرفية لمنياج التربية المدنية لمسنة الرابعة  النكم بالطاىر1

 .2012/2013. قسـ العمـك االجتماعية   كمية العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية   جامعة محمد خيضر بسكرة .  غير منشكرة . دكتكراه
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 .2102/2108 السنة -

 ) غير منشكرة ( دكتكراه.الدرجة : -

 أىداف الدراسة 

 ما يمي : إلىمكصكؿ لكتيدؼ ىذه الدراسة 

نيػػاج التربيػػة المدنيػػة لمسػػنة الرابعػػة مػػف التعمػػيـ المتكسػػط   تحميػػؿ المضػػاميف المعرفيػػة لم (0
لتخػػػريج القػػػيـ ذات الصػػػمة بمفيػػػـك المكاطنػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر المشػػػرع المدرسػػػي   ككشػػػؼ مػػػا 
يتػػأتى منيػػا فػػي المسػػتكل العممػػي التطبيقػػي مػػف نتػػائج فػػي تشػػكيؿ شخصػػية التمميػػذ فػػي اتجػػاه 

 ؼ انطالقا مف دالالتيا بالنسبة لو .تمثمو ليا   أم استدراجو ليا كانخراطو في التصر 

محاكلة بناء تصكر يمكف أف يككف نمكذجا لمتربية كتنمية المكاطنػة بأبعادىػا المتنكعػة مػف  (2
 خالؿ المنياج الدراسي لمتربية المدنية لمسنة الرابعة مف لتعميـ التكسط .

 إشكالية الدراسة 

 كقد انطمقت ىذه الدراسة مف تساؤؿ رئيسي مفاده : 

ا ىي المضاميف المعرفية لمنياج التربية المدنية لمسنة الرابعػة مػف التعمػيـ المتكسػط التػي م    
 تشكؿ إطارا لتشكيؿ صكر المكاطنة لدل التمميذ؟.

 أسئمة فرعية ىي : إلىكيتفرع     

الكطف فػي المضػمكف المعرفػي لمنيػاج التربيػة المدنيػة  إلىما ىي حدكد الشعكر باالنتماء  (0
 ف التعميـ المتكسط ؟لمسنة الرابعة م

ىػػي حػػدكد االعتػػزاز بمقكمػػات اليكيػػة الكطنيػػة فػػي المضػػمكف المعرفػػي لمنيػػاج التربيػػة  مػػا (2
المدنية لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط ؟ ما ىػي حػدكد االنفتػاح عمػى األخػر كالتشػارؾ معػو 
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نة الرابعة مػف في إطار قيـ الحكار كالتسامح في المضمكف المعرفي لمنياج التربية المدنية لمس
 التعميـ المتكسط ؟

فػي المضػمكف المعرفػي لمنيػاج ما ىي حدكد التفكير بطريقة عممية كالتمتع بالركح النقدية  (8
 .التربية المدنية لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط ؟

في المضمكف المعرفي لمنيػاج ما ىي حدكد التحكـ في استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة  (4
 .ة لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط ؟التربية المدني

فػي المضػمكف المعرفػي لمنيػاج التربيػة المدنيػة ما ىي حدكد المحافظة عمى سالمة البيئة  (5
 .لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط ؟

فػػي المضػػمكف المعرفػػي لمنيػػاج التربيػػة المدنيػػة مػػا ىػػي حػػدكد معرفػػة الحقػػكؽ كالكاجبػػات  (6
 .متكسط ؟لمسنة الرابعة مف التعميـ ال

 فرضيات الدراسة : -
تشػػػتمؿ  المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  (0

 .الكطف إلىعمى بعد الشعكر باالنتماء 
 لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  ةف المعرفيػػػيماالمضػػػتشػػػتمؿ  (2

 الكطنية.عتزاز بمقكمات اليكية اال عمى بعد

تشػػػتمؿ  المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  (8
 .عمى بعد االنفتاح عمى اآلخر كالتشارؾ معو في إطار قيـ الحكار كالتسامح

تشػػػتمؿ  المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  (4
 بطريقة عممية كالتمتع بالركح النقدية .عمى بعد التفكير 

تشػػػتمؿ  المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  (5
 .عمى بعد التحكـ في استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة
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تشػػػتمؿ  المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  (6
 المحافظة عمى سالمة البيئة . عمى بعد

تشػػػتمؿ  المضػػػاميف المعرفيػػػة لمنيػػػاج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنة الرابعػػػة مػػػف التعمػػػيـ المتكسػػػط  (7
 عمى بعد معرفة الحقكؽ كالكاجبات .

 :استعمؿ الباحث المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ تحميؿ المضمكف . منيج الدراسةـ 

قصدية متمثمة فػي كتػاب التربيػة المدنيػة المقػرر لتالميػذ : اختار الباحث عينة  عينة الدراسةـ 
/ـ.ع / 862السنة الرابعة مػف التعمػيـ المتكسػط فػي طبعتػو األكلػى  المؤلػؼ طبقػا لمقػرار رقػـ   

 . 2116مارس  04المؤرخ في 

 باحث كحدة المكضكع ككحدة لمتحميؿ.: استعمؿ ال وحدة التحميل

ل الباحػػث ضػمف المضػاميف التعميميػة لكتػاب التربيػػة :تنػدرج فئػات التحميػؿ لػد التحميــل فئـاتــ 
المدنية المقرر لمسنة الرابعة مف التعمػيـ المتكسػط   فػي سػياؽ المجػاالت المفاىيميػة كالكحػدات 

 التعميمية .

 :نتائج الدراسة-

منيػاج التربيػة المدنيػة المقػرر لمسػنة الرابعػة مػف التعمػيـ المتكسػط  أف إلػىخمصت الدراسػة 
كالميػارات ذات الصػمة بمفيػـك المكاطنػة   كيظيػر   د التالميذ بالمعػارؼ كالقػيـتزكي إلىيسعى 

 ذلؾ مف خالؿ :
 غرس الركح الكطنية كتنمية اإلحساس باالنتماء لمجزائر كاإلخالص ليا كلمكحدة الكطنية. (0

تنميػػة الشػػعكر الػػكطني كحػػب الػػكطف كاالعتػػزاز بمقكماتػػو األساسػػية كالمتمثمػػة فػػي اإلسػػالـ  (2
 األمازيغية . كالعربية ك

 تغيير الذىنيات لتتماشى مع تطمعات األجياؿ عمى ضكء التحكالت التي يعرفيا العالـ . (8
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إكسػػاب الكفػػاءات التػػي تسػػمح لمتمميػػذ ب يجػػاد االسػػتعماالت المتنكعػػة لممعػػارؼ العمميػػة فػػي  (4
 حياتو المدرسية كاالجتماعية كالمينية .

ذات الصػمة بتكنكلكجيػات اإلعػالـ ك  تحضير التالميذ لمعيش في عالـ تككف فيو األنشػطة (5
 االتصاؿ .

تكػكيف التمميػػذ ليكػػكف المػػكاطف لبنػػة فػػي مجتمعػػو   كيشػػعر بمسػػؤكلية لخدمػػة بػػالده كالػػدفاع  (6
 عنيا .

ــ  ــة : ـ ــة الدراســة مــن الدراســة الحالي تمتقػػي ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػتنا كػػكف ىػػذه الدراسػػة مكان
ف ىػذه الدراسػة ألػو كتابػا مدرسػيا   كمػا تحاكؿ أف تحمػؿ كتػاب فػي نفػس المسػتكل الػذم نحمػؿ 

ف أتمتقػػػي مػػػع دراسػػػتنا مػػػف حيػػػث أنيػػػا تحػػػاكؿ البحػػػث عػػػف المضػػػاميف التػػػي يحػػػاكؿ المشػػػرع 
 إلػىف نبحثو   فمف خػالؿ محاكلتيػا اىتػدينا أالتالميذ كىك المكضكع الذم نحاكؿ  إلىيكصميا 

 .الطريقة التي نبحث بيا عف المضاميف كاألبعاد التي تحدد المضمكف 

 1: الثالثة الدراسة ( 3ــ1ـ7

 تمثؿ اليكية الدينية في المدرسة الجزائرية )كتاب مادة التربية اإلسالمية نمكذجا (. العنوان ـ 

 المستارم الجيالني .الباحث ـ 

 مركز البحث في االنثربكلكجيا االجتماعية كالثقافية   كىراف الجزائر . المكان ـ 

ى الدكلي حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية فػي ظػؿ التحػكالت دراسة مقدمة لمممتقالدرجة : ـ 
 . السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم

 األىداؼ التالية : إلى: حاكلت الدراسة الكصكؿ  أىداف الدراسةـ 
                                                           

تربية اإلسالمية نمكذجا (  دراسة مقدمة لمممتقى الدكلي حكؿ اليكية المستارم الجيالني   تمثؿ اليكية الدينية في المدرسة الجزائرية )كتاب مادة ال1
 مركز البحث في االنثربكلكجيا االجتماعية كالثقافية   كىراف الجزائر .،  كالمجاالت االجتماعية في ظؿ التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم
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رصػػد كمتابعػػة مػػا حػػدث مػػف تغييػػر عمػػى مسػػتكل مضػػمكف الخطػػاب اليكيػػاتي مػػف خػػالؿ   (0
 مادة التربية اإلسالمية .

التنشػػئة الدينيػػة فػػي المؤسسػػة التعميميػػة اليػػـك مػػف خػػالؿ الخطػػاب المرسػػػؿ بحػػث خطػػاب  (2
عبر كتاب التربية اإلسالمية في التعميـ الثػانكم   ىػؿ ىػك خطػاب تنشػئة يقػـك عمػى مػا يسػمى 

خطػػاب  إلػػىعنػػد عممػػاء اجتمػػاع التربيػػة بمبػػدأ االنػػدماج القيمػػي أك األخالقػػي   أـ يتعػػدل ذلػػؾ 
 ي ؟ .تنشئة تعبكم دفاعي أيديكلكج

 إشكالية الدراسة :ـ 

ىػػػؿ الخطػػػاب فػػػي كتػػػب التربيػػػة اإلسػػػالمية خطػػػاب تنشػػػئة يقػػػـك عمػػػى مػػػا يسػػػمى عنػػػد عممػػػاء 
خطػاب تنشػئة تعبػكم  إلػىأـ يتعػدل ذلػؾ  ؟اجتماع التربية بمبدأ االندماج القيمي أك األخالقي 

 .دفاعي أيديكلكجي ؟

 ضمكف .: المنيج التحميمي الكصفي  باستخداـ تحميؿ الم المنيجـ 

 ىي كتب العمـك اإلسالمية لمسنكات الثالثة مف التعميـ الثانكم كىي : :ـ عينة الدراسة 

 .المنير في العمـك اإلسالمية : لمسنة األكلى ثانكم 

 .الكاضح في العمـك اإلسالمية لمسنة الثانية ثانكم 

 . كتاب المفيد في العمـك اإلسالمية لمسنة الثالثة مف التعميـ الثانكم

 نتائج الدراسة -

نتيجػة ىامػػة كىػػي أف الخطػػاب الػديني فػػي الكتػػب الػػثالث لػػيس  إلػػىكقػد خمصػػت الدراسػػة  
كما ىك الحاؿ في الخطاب الديني فػي بقيػة المؤسسػات الدينيػة   إنمػا ىػك   خطابا دينيا تقميديا
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ميػػػػػزتيف كىمػػػػػا التبجيػػػػػؿ نػػػػػو  يتميػػػػػز ببأنػػػػػو خطػػػػػاب جديػػػػػد حػػػػػكؿ الػػػػػديف  كمػػػػػا أخطػػػػػاب يتميػػػػػز 
 .ئيةكاالنتقا

 أوال خاصية التبجيل :

حاكلػػت ممفػػات كتػػب العمػػـك اإلسػػالمية فػػي التعمػػيـ الثػػانكم أف تقػػدـ صػػكرة شػػمكلية لمػػديف 
بػػػؿ باعتبػػػاره نظػػػاـ حيػػػاة كبأنػػػو يػػػرتبط بػػػالكاقع   لػػػيس باعتبػػػاره دينػػػا لمعبػػػادات كالحيػػػاة الخاصػػػة

ختمػػؼ مسػػتكياتيا  حػػة اليػػـك فػػي مكيتفاعػػؿ مػػع المشػػكالت  العالميػػة المطرك   االجتمػػاعي الػػراىف
نو ديف يتضػمف كػؿ القػيـ كالمعػاف أك   نو ديف يساىـ في التنمية كالتعايش مع األدياف األخرلكأ

ف خطػػػاب ب قكلػػػو فػػػ التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا الخبػػػرة اإلنسػػػانية فػػػي العصػػػر الحػػػديث  كعمػػػى حسػػػ
ـك التبجيؿ كالمدح القائـ عمى  لية التقػديس كالػذم يحكػـ جػؿ مكضػكعات الكتػب المدرسػية لمعمػ

يحػكؿ  دكف تفػتح عقػؿ   خطاب يتضمف سطحية جمية كيتأسس عمى منطػؽ ثنػائي  اإلسالمية
ف المنطػؽ الثنػائي خاصػة إذا كػاف مشػحكنا   ذلػؾ إالمتعمـ في تنػاكؿ كاقعػو االجتمػاعي المعقػد

عاطفيا سيحد مف إمكانية التحميؿ أماـ العقؿ   ناىيؾ عف عدـ تمكينػو مػف التمييػز بػيف الػديف 
 جية الدينية .كاإليديكلك 

: يبػدك الخطػاب الػديني خطابػا مرتبكػا ك ممتبسػا  ثانيا خاصية االلتباس واالرتباك واالنتقائيـة 
مف جية  كانتقائيا مف جيػة أخػرل   كىػذه ميػزة كػؿ خطػاب مشػحكنة بحمكلػة عاطفيػة تعبكيػة  

 إلػىة كتطير ىذه الخاصية في عالقة الديف اإلسالمي ببقية الديانات فتجػد الخطػاب مكجػو مػر 
ف األنبيػاء مػنيجيـ الػديانات السػماكية مصػدرىا كاحػد كأف كؿ التسامح كالتفاىـ بيف الديانات كأ

التحػذير مػف الغػزك اإليػديكلكجي ك مػف  إلػىكاحد  في حيف تجد في مرة أخػرل يكجػو الخطػاب 
تػػػأثير الػػػديانات األخػػػرل عمػػػى العقيػػػدة اإلسػػػالمية   كمػػػا تجػػػد المؤلػػػؼ التربػػػكم يقصػػػي بعػػػض 

يػػػات الدينيػػػة المكجػػػكدة فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػرم مػػػف االسػػػتدالؿ بيػػػا فػػػي تأليفػػػو لمكتػػػاب المرجع
 المدرسي مثؿ المرجعية الصكفية كالمرجعية الشيعية .
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ــ  ــة ـ ــة الدراســة مــن الدراســة الحالي تمتقػػي ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػتنا كػػكف ىػػذه الدراسػػة : مكان
الػػذم صػػي  بػػو  سػػمكبؼ عمػػى األالتعػػر التربيػػة اإلسػػالمية مػػف خػػالؿ تحػػاكؿ أف تحمػػؿ كتػػاب 

ـ مػػػع الطػػػرؽ التربكيػػػة نػػػو خطػػػاب تربػػػكم منسػػػج  مػػػف حيػػػث أالخطػػػاب التربػػػكم المكجػػػو لمتمميػػػذ
نػػو خطػػاب عػػاطفي تعبػػكم   كمػػا أنيػػا حاكلػػت التعػػرؼ عمػػى الطريقػػة التػػي يختػػار الحديثػػة أك أ

ـ   كمػػػدل بيػػا المؤلػػؼ لمكتػػاب لممكاضػػيع كالػػدركس كاالسػػػتدالالت التػػي يقػػدميا لمتمميػػذ المػػتعم
إدخػػػاؿ المصػػػادر المكجػػػكدة فػػػي المجتمػػػع المحمػػػي فػػػي مضػػػاميف الكتػػػاب المدرسػػػي  كىػػػذا مػػػا 
حاكلنا أف نبينو في دراستنا مف خالؿ محاكلة التعرؼ عمى مدل حضكر القيـ االجتماعية فػي 

 مضاميف الكتاب المدرسي .

 : ( الدراسات العربية2ـــ7

 1: رابعةالدراسة ال( 1ــ2ـ7

 .ياـ معمـ التربية اإلسالمية في بناء شخصية تمميذ المرحمة االبتدائية إسالعنوان :ـ 

 .جابر بف بالقاسـ بف جابر العمرم  الباحث :ـ 

 .رسالة ماجستير  الدرجة ـ 

 .كمية التربية   جامعة أـ القرل   السعكدية   قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة المكان :ـ 

 . 2101 السنة :ـ 

 :إلىالدراسة  كتيدؼ:اليدف ـ 

التعػػرؼ عمػػى إسػػيامات معمػػـ التربيػػة اإلسػػالمية فػػي بنػػاء شخصػػية التمميػػذ فػػي المرحمػػة  (1
 .االبتدائية 

                                                           
إلسالمية في بناء شخصية تمميذ المرحمة االبتدائية  رسالة ماجستير   قسـ التربية بف بمقاسـ بف جابر العمرم   إسياـ معمـ التربية ا جابر1

 . 2010كالمقارنة   كمية التربية جامعة أـ القرل   السعكدية    اإلسالمية
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 . التعرؼ عمى الشخصية مف منظكر إسالمي (2
 التعرؼ عمى خصائص نمك التمميذ في المرحمة االبتدائية . (8
 التعرؼ عمى صفات معمـ التربية اإلسالمية . (4
 لتربية اإلسالمية .التعرؼ عمى كظائؼ معمـ ا (5
 التعرؼ عمى جكانب شخصية تمميذ المرحمة االبتدائية . (6
التعرؼ عمى األساليب التي يقـك بيا معمػـ التربيػة اإلسػالمية لبنػاء جكانػب شخصػية تمميػذ  (7

 المرحمة االبتدائية .

 اإلشكالية :  ـ 

 يدكر حك التساؤؿ التالي : شكاليتوإككاف مفاد 
 إلسالمية في بناء شخصية تمميذ المرحمة االبتدائية ؟ما إسيامات معمـ التربية ا

 .: اعتمد الباحث المنيج الكصفي  منيج الدراسةـ 

 النتائج التالية : إلىتكصمت ىذه الدراسة : نتائج الدراسة -

يحػػػرص اإلسػػػالـ عمػػػى تكامػػػؿ الشخصػػػية اإلسػػػالمية   كذلػػػؾ بتنميػػػة سػػػمات الفػػػرد كاتػػػزاف  (0
 لتكسط .مقكماتو عمى نحك مف االعتداؿ كا

أف المػػػػنيج اإلسػػػػالمي يعػػػػد منيجػػػػا متكػػػػامال لبنػػػػاء الشخصػػػػية ألنػػػػو ال يتػػػػرؾ جزئيػػػػة مػػػػف  (2
ال كيمقػػي عمييػػا الضػػكء   لػػذلؾ كػػاف نجاحػػو فػػي بنػػاء الشخصػػية اإلسػػالمية إجزئيػػات اإلنسػػاف 

 كاضحا .

غرس العقيدة اإلسالمية لػدل الػنشء مشػاركا  معمـ التربية اإلسالمية مف كظائفو األساسية (8
 بعض المؤسسات التربكية كاالجتماعية األخرل . في ذلؾ
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كشفت الدراسة باف ىناؾ عدة أساليب يسػتخدميا معمػـ التربيػة اإلسػالمية فػي اإلسػياـ فػي  (4
بناء شخصية التمميذ في المرحمة االبتدائية  كالتػي مػف بينيػا أسػمكب القػدكة  كاإلقنػاع  كالحػكار 

 المباشر .كالمكعظة الحسنة كأسمكب القصة كأسمكب التكجيو 

كلػػت ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى األسػػاليب التػػي ا: حمكانــة الدراســة مــن الدراســة الحاليــةـــ 
يستخدميا معمـ التربية اإلسالمية في اإلسياـ فػي بنػاء شخصػية التمميػذ فػي المرحمػة االبتدائيػة  

 كأسػػػمكب القصػػػة كالمكعظػػػة الحسػػػنة  كالتػػػي مػػػف بينيػػػا أسػػػمكب القػػػدكة   كاإلقنػػػاع   كالحػػػكار 
كأسػػػمكب التكجيػػػو المباشػػػر  كفػػػي دراسػػػتنا حاكلنػػػا أف نتعػػػرؼ عمػػػى األسػػػاليب التػػػي حػػػاكؿ بيػػػا 

كالتػي ىػي   المؤلؼ لكتاب التربية اإلسالمية أف يقدـ بيا المضمكف االجتماعي لذىنية المػتعمـ
كالنقػػػػاش   كالتمييػػػػد كالعنػػػػكاف كاالسػػػػتنتاج االسػػػػتدالؿ باألحاديػػػػث النبكيػػػػة كالنصػػػػكص القر نيػػػػة 

 يؽ  .كالتطب

 1خامسة:الدراسة ال( 2ـــ2ـ7

: جكدة محتػكل كتػب التربيػة اإلسػالمية لممرحمػة األساسػية العميػا بفمسػطيف فػي ضػكء  لعنواناػػ 
 معايير جكدة المحتكل كتنظيمو.

 شريؼ عمي حماد . الباحثـ 

 :دراسة مقدمة لممؤتمر الكطني لمتقكيـ التربكم . الدرجةـ 
 لمحتمة.: راـ هللا  فمسطيف االمكان ـ 
 .2100: مام السنة ـ 

 

                                                           
 تنظيمو.شريؼ عمي حماد  جكدة محتكل كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا بفمسطيف في ضكء معايير جكدة المحتكل ك 1

 .  2011دراسة مقدمة لممؤتمر الكطني لمتقكيـ التربكم . راـ هللا  فمسطيف المحتمة . مام 
 



 ةمكضكع الدراسالفصؿ األكؿ : 
 

24 
 

 اإلشكالية :ـ 
 مف إشكاؿ مفاده :انطمقت الدراسة 

ما جكدة محتػكل كتػاب التربيػة اإلسػالمية لممرحمػة األساسػية العميػا بفمسػطيف فػي ضػكء معػايير 
 جكدة  المحتكل كتنظيمو؟ كتفرع مف التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

ل كتػػػػب التربيػػػػة اإلسػػػػالمية لمصػػػػفكؼ السػػػػابع كالثػػػػامف مػػػػا معػػػػايير جػػػػكدة تنظػػػػيـ محتػػػػك  (0
 كالتاسع مف المرحمة األساسية العميا بفمسطيف ؟

ما معايير جػكدة محتػكل كتػب التربيػة اإلسػالمية لمصػفكؼ السػابع كالثػامف كالتاسػع مػف  (2
 المرحمة األساسية العميا بفمسطيف ؟

التربيػػة اإلسػػالمية مػػا مسػػتكل تػػكافر معػػايير جػػكدة تنظػػيـ المحتػػكل فػػي  محتػػكل كتػػب  (8
 لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع مف المرحمة األساسية العميا بفمسطيف ؟

مػا مسػػتكل تػػكافر معػػايير جػػكدة المحتػػكل فػي محتػػكل كتػػب التربيػػة اإلسػػالمية لمصػػفكؼ  (4
 السابع كالثامف كالتاسع مف المرحمة األساسية العميا بفمسطيف ؟

 اليدف : ـ 

 ى  ما يمي :التعرؼ عم إلىكتيدؼ الدراسة 

 معايير جكدة تنظيـ المحتكل . (0

مسػتكل تكافرىػػا فػػي محتػػكل كتػػب التربيػػة اإلسػػالمية لمصػػفكؼ السػػابع كالثػػامف كالتاسػػع مػػف  (2
 التعميـ األساسي في فمسطيف .

 معايير جكدة المحتكل الدراسي . (8

مسػتكل تكافرىػػا فػػي محتػػكل كتػػب التربيػػة اإلسػػالمية لمصػػفكؼ السػػابع كالثػػامف كالتاسػػع مػػف  (4
 تعميـ األساسي في فمسطيف .ال
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ـــ  تتحػػػدد حػػػدكد البحػػػث فػػػي محتػػػكل كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية مػػػف المنيػػػاج  حـــدود الدراســـة :ـ
كالمقرر حاليا عمى تالميذ الصؼ السابع كالثامف كالتاسع األساسي في محافظػات   الفمسطيني
 فمسطيف .

ـــ  ـــوـ متربيػػػة اإلسػػػالمية تكػػػكف مجتمػػػع البحػػػث مػػػف الكتػػػب الػػػثالث لي:  مجتمـــع الدراســـة وعينت
مكزعػػة عمػػى فصػػميف دراسػػييف دكف كتػػاب الػػتالكة كالتجكيػػد    لمصػػفكؼ السػػابع كالثػػامف كالتاسػػع

كمػػا ككنػػت مجمكعػػة البحػػث مػػف جميػػع معممػػي التربيػػة اإلسػػالمية لممرحمػػة األساسػػية بمػػدارس 
 ممػف يدرسػكف  معمما كمعممة في محافظة خاف يكنس 45كالبال  عددىـ   ككالة غكث الدكلية

معمػػـ  02معمػػـ كمعممػػة  كالػػذيف يدرسػػكف الصػػؼ الثػػامف كعػػددىـ  08الصػػؼ السػػابع كعػػددىـ 
معمػػـ كمعممػػة   كقػػد اسػػترد  05كمعممػػة   أمػػا الػػذيف يدرسػػكف الصػػؼ التاسػػع فقػػد كػػاف عػػددىـ 

 استبانو . 41الباحث عدد 

ــ  مػػة نػػو األكثػػر مالئأى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي  حيػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػ مــنيج الدراســة ـ
التعػرؼ عمػى جػكدة محتػكل كتػب التربيػة اإلسػالمية  إلىكمناسبة لمكضكع البحث الذم ييدؼ 

حيػػػث تػػػـ بنػػػاء معيػػػار محكػػػـ لتقػػػكيـ الكتػػػاب المدرسػػػي يمكػػػف   كتنظيميػػػا كفػػػؽ المعيػػػار المعػػػد
 تطكيره كاالستفادة منو .

عمػػى أف مجػػاؿ المحتػػكل حصػػؿ عمػػى أ  إلػػىكقػػد تكصػػؿ الباحػػث نتــائج الدراســة وتوصــياتيا :ـــ 
ف تنظػػيـ راج الكتػػاب لمصػػؼ الثػػامف  فػػي حػػيف أمتكسػػط فػػي الصػػؼ السػػابع  ليميػػو مجػػاؿ إخػػ

المحتػػكل حصػػؿ عمػػى متكسػػطة فػػي بعػػض المعػػايير كضػػعيؼ فػػي الػػبعض اآلخػػر  أمػػا بػػاقي 
ف الكتػػب أالمجػػاالت فقػػد حصػػمت عمػػى متكسػػطات عاليػػة كمتكسػػطة كضػػعيفة  ممػػا يػػدؿ عمػػى 

 كصى الباحث بما يمي :أظيـ كالمحتكل كقد الثالثة كانت متكسطة الجكدة في التن

 اعتماد قائمة التحميؿ لجمع محتكل تعميمي مع مراعاة  الخصكصية . (0

 تطكير كتب التربية اإلسالمية بما يتفؽ مع جكدة معايير الكتاب . (2
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 االىتماـ باألىداؼ العامة لمكحدات الدراسية كتضميف الكتب أنشطة ال صفية فاعمة . (8

مػػػف الكسػػػائؿ التعميميػػػة ذات العالقػػػة كتكجيػػػو المػػػتعمـ لمصػػػادر  تضػػػميف الكتػػػب مجمكعػػػة (4
 التعمـ المختمفة .

 إجراء دراسات مشابية لمحتكيات أخرل مف التربية اإلسالمية . (5

حاكلػػت ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل جػػكدة كتػػاب  :مكانــة الدراســة مــن الدراســة الحاليــةـــ 
ف يػػػؤدم الميمػػػة كالتػػػي تجعمػػػو مخػػػكال أل  التربيػػػة اإلسػػػالمية كمػػػدل تػػػكفر معػػػايير الجػػػكدة فيػػػو

التربكيػػة المنكطػػة بػػو فػػي تعمػػيـ الػػنشء المضػػاميف االجتماعيػػة  كىػػذا األمػػر ىػػك مػػا حاكلنػػا أف 
نتطرؽ إليػو فػي دراسػتنا مػف خػالؿ التعػرؼ عمػى المضػاميف االجتماعيػة المكجػكدة فػي الكتػاب 

 إلػػىقدرتػػو عمػػى إيصػػاليا المدرسػػي لمتربيػػة اإلسػػالمية ككيفيػػة عرضػػيا فػػي ىػػذا الكتػػاب كمػػدل 
 ذىنية التالميذ .

 : الفصل  خالصة

كفػػي األخيػػر نكػػكف قػػد تعرفنػػا عمػػى اإلشػػكالية التػػي تنطمػػؽ منيػػا الدراسػػة كاألىػػداؼ التػػي 
أىػػدافيا ك  إلػػىكالدراسػػات السػػابقة التػػي اسػػتعانت بيػػا لمكصػػكؿ   تحػػاكؿ جػػادة الكصػػكؿ إلييػػا
كالفرضػيات   مػى أىميتيػا كدراسػة سكسػيكتربكيةنكػكف قػد تعرفنػا ع ااإلجابة عف تسػاؤالتيا   كمػ

كلكػػػػي نتعػػػػرؼ عمػػػػى محاكلتيػػػػا فػػػػي اإلجابػػػػة عػػػػف التسػػػػاؤالت   التػػػػي حاكلػػػػت أف تجيػػػػب عمييػػػػا
فصػػكؿ ىػػذه الدراسػػة كالممثمػػة فػػي جػػانبيف  إلػػىف ننػػا سػػنتطرؽ   كتحقيػػؽ األىػػداؼ كالفرضػػيات

 .حدىما نظرم كاآلخر تطبيقي أ
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 تمييد
حيػث   الخػركج مػف األزمػات األخػرل  إلػىمو سكؼ يؤدم غالبػا إف إصالح اإلنساف بتعمي

إف المجتمعػػات إذا تػػـ إصػػالح أفرادىػػا  كتػػكجيييـ بػػالتعميـ فسػػكؼ يػػؤدم كػػؿ فػػرد دكره الميسػػر 
كتخػػػرج مػػف المػػأزؽ الحضػػػارم   كتػػنيض األمػػة ذلؾ تصػػػمح العقػػكؿ كتسػػتقيـ األفكػػػار  كبػػ  لػػو

 الذم أحاط بيا مف كؿ جية.  
نبػذة تاريخيػة عػف المراحػؿ التػي مػر بيػا   إلػىؿ بالتصدم في البدايػة سنقـك في ىذا الفص

صػػػالحات مػػػف قبػػػ التعمػػػيـ فػػػي الجزائػػػر ؿ كمػػػا احتكتػػػو كػػػؿ مرحمػػػة مػػػف تغييػػػرات كخصػػػائص كاا
كمػػا سػػنتعرؼ عمػػى أىػػداؼ التعمػػيـ كمطالػػب كمبػػادئ التربيػػة  المرحمػػة الحاليػػة   إلػػىاالسػتعمار 

 إلػػػىنظكمػػػة التربكيػػػة الجزائريػػػة كسػػػنتعرض باإلشػػػارة كالتعمػػػيـ ك الركػػػائز التػػػي تقػػػـك عمييػػػا الم
فييكمػػة المنظكمػػة   اإلصػػالحات التػػي طػػرأت عمػػى التعمػػيـ الرسػػمي فػػي الجزائػػر بعػػد االسػػتقالؿ

 .فالتحديات التي تكاجييا   لتربكيةا

 نبذة تاريخية عن التعميم في الجزائر (1
فػػي الصػػعيد األكؿ مػػف  الشػػعب الجزائػػرم عبػػر العصػػكر قضػػايا التربيػػة كالتعمػػيـ لقػػد كضػػع

الػػذم أقػػاـ   عمػػؽ المشػػاعر الدينيػػة لػػدل ىػػذا الشػػعب إلػػىاىتماماتػػو كترجػػع ىػػذه االىتمامػػات 
ذلػػػؾ   مؤسسػػػاتو الثقافيػػػة كنظمػػػو القضػػػائية كعالقاتػػػو االجتماعيػػػة عمػػػى أسػػػاس تعػػػاليـ اإلسػػػالـ

حيػث جعػؿ مػف طمبػو فريضػة عمػى كػؿ مسػمـ كمسػممة كلقػد   غة مقدسػةبالذم أعطى لمعمػـ صػ
انت شؤكف التربية كالتعميـ جػزءا ال يتجػزأ مػف المسػائؿ الكبػرل التػي تقتضػى تشػاكر الجماعػة ك

كذلؾ تماما كما كاف الحاؿ في األمػكر   كمشاركة سائر أفراد األمة بالمداكالت التي تتـ بشأنيا
 كانطالقػا مػف  األخرل ذات األىمية البالغة كالحرب كالسالـ كتقسيـ الميػاه كاسػتثمار األراضػي

ف التعمػػيـ كػػاف يحضػػى بصػػفة تمقائيػػة بػػدعـ  فػ  ية حيكيػػة بالنسػػبة لمجماعػػة كميػػاف التربيػة قضػػأ
ف أممػػا أتػػاح لممػػدارس   مػػادم ىػػاـ كيتمتػػع لػػدل كػػؿ مجمكعػػة بمػػكارد خاصػػة ىػػي كقػػؼ عميػػو

تنمػػك كتزدىػػر . إف ىػػذا التعمػػيـ الػػذم كانػػت مضػػامينو مسػػتقاة مػػف المبػػادئ الدينيػػة التػػي تتميػػز 
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ي كالتػػدريب عمػػى كػػؿ الجكانػػب المختمفػػة لمحيػػاة قػػد كػػاف يػػتـ فػػي جػػك مػػف الحريػػة بالطػػابع العممػػ
اإلشػػػعاع الثقػػػافي كمػػػا مػػػنح لممدرسػػػة كالمعمػػػـ  كاالسػػػتقالؿ سػػػاعد عمػػػى تبػػػادؿ األفكػػػار كانتشػػػار

 . 1كضعا اجتماعيا مرمكقا
 التعميم في العيد العثماني :(1ػ1

اني يقػػكد دكمػا لمحػديث كالتأمػؿ فػػي إف الحػديث عػف السياسػة التعميميػػة إبػاف العيػد العثمػ  
كػكف الجزائػرييف جميػـ مػتعمـ  إلػىحيث تشير جؿ الكتابات    كضعية التعميـ خالؿ ىتو الفترة 

كلعػػؿ الػػدليؿ عمػػى مػػا نقػػكؿ ىػػك قػػكؿ احػػد    كلػػو مسػػتكل ثقػػافي إف لػػـ نقػػؿ جيػػد فيػػك مقبػػكؿ 
القػراءة كالكتابػة ككػؿ قريػة الجنراالت الفرنسييف في بداية عيده بالجزائر :" كػؿ العػرب يعرفػكف 

 2فييا مدرستاف ".
لكػػػف المفارقػػػة تظيػػػر عنػػػدما نػػػتمعف فػػػي السياسػػػة التػػػي كانػػػت قائمػػػة  نػػػذاؾ فيمػػػا يخػػػص   
: إف كػػاف ليػػذه السػػمطة سياسػػة فيػػي عػػدـ  أبــو القاســم ســعد هفكمػػا يقػػكؿ الػػدكتكر   التعمػػيـ 

ضػػافة 3التػػدخؿ فػػي شػػؤكف التعمػػيـ "    سػػنكا سياسػػة لتشػػجيع التعمػػيـ أف العثمػػانييف لػػـ ي إلػػى. كاا
 ألغػػػراضفػػػ نيـ كػػػانكا يسػػػتكلكف عمػػػى األكقػػػاؼ المخصصػػػة مػػػف قبػػػؿ أىػػػؿ الخيػػػر السػػػتعماليا 

 .   4يما في عصر البام محمد الكبيرسأخرل ال 
لكػف تتغيػر الصػكرة    ذف مف خالؿ ما ذكرناه  يفيـ أف صكرة التعميـ كالحة كغيػر سػارة إ

فعمػى الػرغـ مػف تشػاـؤ الكثيػريف مػف ىػذه    اه لػدل الجزائػرييف التعمػيـ كمسػتك  إلىإذا ما نظرنا 
تػػو الحقبػػة ىػػك حػػبيـ لمتعمػػيـ كاسػػتعدادىـ اإال أف مػػا يشػػيد بػػو لمجزائػػرييف خػػالؿ ى   الكضػػعية 

 .لمتعمـ كحبيـ لممعمميف 
 كىنا نطرح التساؤؿ عف مصدر ىذا المستكل كىذا الكعي بأىمية التعميـ ؟

                                                           
 .8  ص 2001   1عمي بف محمد   معركة المصير كاليكية في المنظكمة التربكية   دار األمة لمنشر كالتكزيع  ط 1
 . 14  ص  2001   1ط   األمةمف اجؿ التنمية   دار  اإلطاراتالصديؽ تكاتي   تككيف  2
 .314  ص  1998  1  ط  اإلسالميدار الغرب  1القاسـ سعد هللا   تاري  الجزائر الثقافي   ج أبك 3
 .371نفس المرجع   ص  4
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كػػػاف قائمػػػا عمػػػى بعػػػض المحػػػاكالت الفرديػػػة مػػػف طػػػرؼ بعػػػض أف التعمػػػيـ فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة 
تخمص يػػكلػػـ    قػػـ عمػػى خطػػة مدركسػػةيلكنيػػا لػػـ    مثػػؿ محمػػد الكبيػػر كصػػالح بػػام   البايػػات

كالكتػػػب التػػػي   حيػػػث أف كػػػؿ المػػػدارس التػػػي أسسػػػيا كانػػػت تابعػػػة لممسػػػاجد1مػػػف تبعيتػػػو لمػػػديف
 ليس لمشعكر العممي .  حبساىا كانت تمبية لمشعكر

جؿ أيضػػػػا خػػػالؿ العيػػػد العثمػػػػاني ىػػػك كجػػػػكد شػػػبو سياسػػػة فيمػػػػا يخػػػص تبػػػػادؿ مػػػا يسػػػ   
حيػػػػث سػػػػمح العثمػػػػانيكف لمعممػػػػاء غيػػػػر الجزائػػػػرييف   األسػػػػاتذة مػػػػع الػػػػبالد اإلسػػػػالمية األخػػػػرل 
كمػا سػمحكا لمطمبػة الجزائػرييف بنشػد العمػـ بالمعاىػد   باستيطاف الجزائر كالتدريس كالتكظؼ بيا

 اإلسالمية خارج الكطف .
ف ننػػا نجػػده مينػػة غيػػر    مػػا ذكرنػػاه حػػكؿ كضػػعية التعمػػيـ فػي العيػػد العثمػػاني  إلػػى إضػافة

 . 2مرغكب فييا فيي ال تجمب لصاحبيا إال الفقر
يتبػػيف ممػػا ذكػػر خػػالؿ العيػػد العثمػػاني ىػػك انعػػداـ شػػبو كمػػي لمػػا يمكػػف أف نسػػميو سياسػػة  
أم   ارا مربحػػا ميمثػػؿ اسػػتث كىػػذا راجػػع لعػػدـ اىتمػػاـ العثمػػانييف بيػػذا المجػػاؿ ككنػػو ال  تعميميػػة

نيػػػػـ قػػػػامكا بتحكيػػػػؿ أكىػػػػذا األخيػػػػر ىػػػػك ىػػػػدؼ العثمػػػػانييف بػػػػدليؿ    نػػػػو  ال يػػػػدر ربحػػػػا ماديػػػػا أ
 كتخصيص األكقاؼ المخصصة لمتعميـ ألغراض أخرل غير المخصص لو . 

   لكف األمر الذم ال يختمؼ فيو اثناف ىك أف أغمبية الجزائرييف يعرفػكف القػراءة كالكتابػة   
كىػذا راجػع لممحػاكالت الفرديػة مػف طػرؼ بعػض البايػات   ـ نصػيب فػي حفػظ القػر ف الكػريـكلي

كقػػػد   كاعتقػػػادا مػػػنيـ أف الػػػديف يحػػػث عمػػػى العمػػػـ   ككػػػذلؾ لحػػػرص اآلبػػػاء عمػػػى تعمػػػيـ أكالدىػػػـ
يرجػع حػػرص اآلبػاء عمػػى تعمػػيـ أكالدىػـ ألمػػكر أخػػرل منيػا: كػػكنيـ أطفػػاؿ ال يحتػاج إلػػييـ فػػي 

درجػػة مػػف  إلػػىف بعػػض الميػػف كانػػت تحتػػاج فيعنػػى بتعمػػيميـ أك أل  العمػػؿ حتػػى سػػف معينػػة 
ف العممػػاء الجزائػػرييف فػػي السػػنيف األخيػػرة مػػف  كميمػػا يكػػف السػػبب فػػ  معرفػػة كالحسػػابالعمػػـ كال

ك  المغػػة العربيػػةعيػػد الجزائػػر العثمانيػػة كأكائػػؿ االسػػتيالء الفرنسػػي كػػانكا  قػػائميف بػػكاجبيـ نحػػك 
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يخػػػدمكف العمػػػـك فػػػي مسػػػاجد العكاصػػػـ ككػػػذلؾ فػػػي المػػػدارس التػػػي بناىػػػا محبػػػك العمػػػـ   األمػػػة
بالقميػػػؿ مػػػف  عػػػدد لػػػيس  فكػػػاف بعاصػػػمة الجزائػػػر  كأنصػػػاره مػػػف الػػػكالة ك ذكم البػػػر كاإلحسػػػاف

فػػي  مدرسػػة حسػػف باشػػاك    الجػػامع الجديػػدبػػالقرب مػػف  مدرسػػة سػػيدم أيػػكبمثػػؿ   المػػدارس
فضػػػال عػػػف الزكايػػػا العديػػػدة . كمػػػف المػػػدارس التػػػي اشػػػتيرت فػػػي القػػػرف  جػػػامع كتشػػػاكةجػػػكار 

ك نظيرتيػا بالناحيػػة  مدرسػة سػػيدم األخضػرك   المدرسػة الكتانيػة قسػنطينةالماضػي بحاضػرة 
منػػذ تأسيسػػيا فػػي القػػرف الحػػادم    التػػي نالػػت شػػيرة طػػائرة الػػذكر   الكىرانيػػة كمدرسػػة مازكنػػة

كلػػػػـ يكػػػػف التعمػػػػيـ كقتئػػػػذ مقتصػػػػرا  عمػػػػى مسػػػػاجد المػػػػدف كمدارسػػػػيا ك زكاياىػػػػا    عشػػػػر لميجػػػػرة
يػاة بػؿ كانػت القػرل تشػارؾ فػي الح   كػف العمػـ منحصػرا  فػي عكاصػـ البمػد فقػطيكلػـ    فحسب

   الثقافية ك تأخذ نصيبيا منيا ك ذلػؾ بكاسػطة بعػض الزكايػا المنتشػرة فػي جميػع النػكاحي شػرقا
  حيػػث ال يسػػعنا المجػػاؿ إلحصػػائيا   كبػػالجنكب فػػي السػػيكؿ كالجبػػاؿ    فػػي الشػػماؿ   كغربػػا

 ككاف مستكل التعميـ بيذه الزكايا عمى العمـك جيد.
ركف شيادات الطالب الجزائرم حؽ قػدرىا ك ككاف العمماء بالمغرب األقصى ك بتكنس يقد

مدرسػػة فػػ ذا قػػاؿ ذلػػؾ الطالػػب بأنػػو تخػػرج مػػف    يعترفػػكف لػػو بقيمػػة دراسػػاتو بتمػػؾ المؤسسػػات 
أك غيرىػا مػف المعاىػد فػي   زاكية ابف أبي داكدأك    زاكية اليامؿأك  ظةزاكية شالأك  مازكنية
ك ألحػؽ باألقسػاـ العميػا لمتخصػص بجػامع القػركييف قدرت دراستو ك اعتبرت إجازتػو    الجزائر

 . 1المعمكر بتكنس جامع الزيتكنةبفاس أك 
ك ىكػػػذا كػػػاف حػػػاؿ الشػػػعب  عربيػػػة قبػػػؿ االحػػػتالؿ تمػػػؾ ىػػػي الكضػػػعية التعميميػػػة كلغتيػػػا ال
مسػػاجد عػػامرة باألسػػاتذة كالتالميػػذ ك مػػدارس زاىػػرة    الجزائػػرم مػػف الناحيػػة العمميػػة ك الثقافيػػة 

كحسػػػب  (كالفضػػػؿ مػػػا شػػػيدت بػػػو األعػػػداء )كذلػػػؾ بشػػػيادة األعػػػداء    كزكايػػػا حافمػػػة بالطمبػػػة 
سػػتخبارات العسػػكرية ك عمػػى رأسػػيـ المقػػاالت ك الدراسػػات كالتقػػارير الصػػادرة عػػف مصػػمحة اال

: إف عػدد العػرب الجزائػرييف الػذيف يحسػنكف القػراءة ك الكتابػة  حيػػث يػػقكؿ  )إسماعيؿ أكرباف(
يفػػػكؽ مػػػا يكجػػػد فػػػي الجػػػيش الفرنسػػػي المحتػػػؿ إذ عػػػدد األميػػػيف فػػػي  1836/1937فػػػي سػػػنة 
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جزائرييف يقؿ عػف % كعميو كاف عدد األمييف عند ال45الجيش الفرنسي المشار إليو كاف يبم  
 . تمؾ النسبة

إذ كانػت تمتػد عمػى طػكؿ   التربية قبؿ االحتالؿ شػديدة االنتشػار فػي الجزائػر كىكذا كانت
 .البالد كعرضيا شبكة كثيفة مف الكتاتيب كالمدارس 

 : ( مرحمة االستعمار3ـ1
 فػػػػي اسػػػػتعمار الػػػػبالد تحقيػػػػؽ أىدافػػػػو إلػػػػىف يسػػػػمؾ أكثػػػػؽ السػػػػبؿ أكلقػػػػد أحػػػػب االسػػػػتعمار 

فأبدل تكالبا منقطع النظير فػي تقػكيض الركػائز األساسػية لممجتمػع   األبد إلىتعباد أىميا  كاس
عػف طريػؽ المػدارس المخصصػة ألىػؿ الػبالد   كالقضػاء عمييػا يػةمحاكال طمس اليكيػة الجزائر 

بمكجػػب   فشػػرع فػػي تنفيػػذ ىػػذه الخطػػة عنػػد تطبيػػؽ القػػانكف المتعمقػػة بػػالتعميـ العمػػكمي الفرنسػػي
 محمــد يقػػكؿ فػػي ىػػذا الصػػدد  فػػي عيػػد الجميكريػػة الثالثػػة 13/2/1883مػػؤرخ فػػي المرسػػـك ال

كأخذت في استعمارىا ليػا لكنػو  1830كانت فرنسا قد شرعت في احتالؿ الجزائر سنة  عمارة
كلـ يكف استعمارا كالذم شػيده أك شػيدتو كثيػر مػف الػبالد   لـ يكف كغيره مف أشكاؿ االحتالؿ

قؼ عند اغتصاب المستعمر لمدكلة كاإلدارة كالحرية كاألرض كالثركة في افريقية كاسيا فيك لـ ي
نما ذىب المستعمر الفرنسػي فػأراد سػحؽ اليكيػة  التي كانت لمجزائرييف عمى أرضيـ ككطنيـ كاا

لقاء عركبيتو ألنيا رمز مغايرتيـ لمفرنسييف كىػك قػد أراد   القكمية لمشعب ف يككنػكا فرنسػييف أكاا
نمػػػا االمتػػػداد اإلفريقػػػي لمػػػكطف الفرنسػػػي عبػػػر البحػػػر حتػػػى ال يكػػػكف كطػػػنيـ مجػػػرد  مسػػػتعمرة كاا

مسػػ  اإلسػػالـ حتػػى يزيػػؿ طابعػػو القػػكمي العربػػي فػػي  إلػػىكمػػا ذىػػب ىػػذا المسػػتعمر   المتكسػػط
قيػد يشػغؿ  إلػىكينتزع منو عكامؿ المقاكمة فيتحكؿ مف شػككة بحمػؽ االسػتعمار   البيئة العربية

 .1ؿ (خطى المناضميف في سبيؿ الحرية كاالستقال
شػػػػػماؿ افريقيػػػػػة سػػػػػيككف ميجػػػػػرا  فإ)  امـــــاكس نـــــوردو(كبيػػػػػذا قػػػػػاؿ الكاتػػػػػب الصػػػػػييكني 

الصػػػحراء  إلػػػىكمسػػػتكطنا لمشػػػعكب األكربيػػػة كأمػػػا السػػػكاف األصػػػميكف سػػػيدفعكف نحػػػك الجنػػػكب 
فرنسػػػة الجزائػػػر لغكيػػػا  بػػػ حالؿ الفرنسػػػية محػػػؿ  إلػػػىفسػػػعكا    أف يفنػػػكا ىنػػػاؾ (  إلػػػىالكبػػػرل 
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الجزائػر لػف تصػبح فرنسػية حتػى  أف 1847كضػعت سػنة  التقارير التػي  بكتابة اكأخذك العربية 
لعمػػؿ الجبػػار الػػذم يتحػػتـ عمينػػا انجػػازه ىػػك السػػعي اك    تصػػبح لغتنػػا الفرنسػػية لغػػة قكميػػة فييػػا 

كىػػذا ىػػك     تقػػـك مقػػاـ العربيػػة أف إلػػىكراء جعػػؿ المغػػة الفرنسػػية لغتػػو الدارجػػة بػػيف األىػػالي 
دماجيـ فينا كجعميـ السبيؿ الستمالتيـ إلينا كتم كلقد صنع الفرنسيكف كػؿ مػا منا    ثيميـ بنا كاا

فأغمقكا يـك احتمكا البالد أكثر مػف   خطر بباؿ مستعمر استيطاني غاشـ لتحقيؽ ىذه األىداؼ
عنػػدما أعمنػػت الثػػكرة المسػػمحة     1954ألػػؼ مدرسػػة كبعػػد قػػرف كربػػع قػػرف مػػف احػػتالليـ سػػنة 

ف العربيػة فمػـ يػزد تعػدادىـ عػف ك الػذيف كػانكا يقػرؤ  أمػا %91ضدىـ كانػت األميػة فػي الجزائػر 
لػػػؼ تعمػػػـ أغمبيػػػتيـ السػػػاحقة فػػػي المػػػدارس التػػػي أقاميػػػا التيػػػار القػػػكمي العربػػػي كحركػػػة أ200

 .1التجديد كاإلصالح كي يقاـك بيا أىداؼ االستعمار 
 المبشػر–رجػؿ الػديف  -ف االستعمار الفرنسي كاف يضع في نفػس المرتبػة المعمػر كليذا ف

نػػػو يعتمػػػد  ككػػذلؾ ف  الجنػػػدم فكػػػاف المػػدرس الفرنسػػػي مػػػف أكثػػر دعػػػاة االسػػػتعمار  -المعمػػـ –
كانػػػت   م قطػػػاع أخػػػر فػػػي سػػػيطرتو كنفػػػكذه عمػػػى األىػػػاليأعمػػػى الجانػػػب التعميمػػػي أكثػػػر مػػػف 

كعقائديػػة   قػػكة العمػػؿ حسػػب المػػؤىالت المختمفػػة دكظيفػػة التعمػػيـ الفرنسػػي مزدكجػػة تقنيػػة تحػػد
ة المصمحة العامة كالتفاىـ بيف البشر كتقػدـ العقػؿ كالعصػرانية كالعممانيػة اديكلكجية تنشر عقيد

مف األطفاؿ الذيف تابعكا الفرع النبيؿ كتمقكا ىذا التككيف المزدكج .كبيذا أصػبح تػاري  المدرسػة 
تػػػاري  المضػػػايقة المتزايػػػدة بينيػػػا كبػػػيف المدرسػػػة الفرنسػػػية األـ عمػػػى  1830فػػػي الجزائػػػر منػػػذ 
 .2التقنيات كالعقائد المدرسة بفيما يتعمؽ  أممستكل البرامج 

 1880كمف اليياكؿ التعميميػة التػي كانػت مكضػكعة تحػت تصػرؼ الجزائػرييف المسػمميف قبيػؿ 
 .نذكر
مكزعػػة  2000بعػػدد  1871قػػدرت ىػػذه الكتاتيػػب كالزكايػػا سػػتة  :الكتاتيــب القرينيــة والزوايــا(1

فكانػػت تكجػػد فػػي   تمميػػذ تقريبػػا 28000ت بتعمػػيـ مػػفقا  عمػػى القطػػر الجزائػػرم شػػماال كجنكبػػا
                                                           

 .250  دب  ص  1ط 1982  المؤسسة الكطنية لمدراسات كالنشر   حمد أعمارة   تحديات ليا تاري  م1
 .131  ص  1999الجامعية   الجزائر    ديكاف المطبكعات 2عبد العزيز رأسماؿ   كيؼ يتحرؾ المجتمع   ط 2
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ككػػاف فػػي نػػكاحي تممسػػاف  1873تمميػػذ سػػنة  1400عمػػى  تحتػػكممدرسػػة  30قسػػنطينة مػػثال 
 .زاكية لتعميـ القراءة كالكتابة كالحساب  40حكالي 

مػػػدارس يسػػػيرىا مسػػػيحيكف كلػػػـ  1878تأسسػػػت ابتػػػداء مػػػف  :المـــدارس الدينيـــة المســـيحية(2
ـ المػػدارس الرسػػمية فتحػػت أبكابيػػا لمتالميػػذ المسػػمميف فػػي بعػػض لتقػػـك مقػػا  حػػد سػػيرىاأيعرقػػؿ 

مدرسػػة مسػػيرة مػػف طػػرؼ اآلبػػاء يػػدرس فييػػا نحػػك  21سػػجؿ فييػػا   المنػػاطؽ كالقبائػػؿ الكبػػرل
 .تمميذ قصد التمسيح كتجريد بعض النكاحي مف ثكب العربية كالديف  1039

ؼ السػػػػػمطات كػػػػػاف ىػػػػػذا التعمػػػػػيـ يحمػػػػػؿ طػػػػػابع تبشػػػػػيرم تمسػػػػػيحي سياسػػػػػي مشػػػػػجعا مػػػػػف طػػػػػر 
 .االستعمارية 

ـــــة(3 ـــــة الثالث أنشػػػػػئت ثػػػػػالث مػػػػػدارس حككميػػػػػة بمكجػػػػػب المرسػػػػػـك فػػػػػي  :المـــــدارس الحكومي
 إلػػىقسػػنطينة كالمديػػة أكال كحكلػػت    كانػػت ىػػذه المػػدارس المشػػيدة فػػي تممسػػاف 30/9/1850

الكظػائؼ الدينيػة كالقضػائية كالتعميميػة  إلػىتككيف مرشػحيف  إلىتيدؼ   1850العاصمة سنة 
ف ىػػػذه المػػػدارس غيػػػر كافيػػػة لسػػػد حاجيػػػات سػػػكاف الػػػبالد فػػػي شػػػتى أفكمنػػػا نعػػػرؼ   داريػػػةكاإل

ككف فييػا رجػاؿ الغػد لغػزك العػدك تنؼ مؤسسييا يأأصبحت مراكز كطنية كرغـ  لكنيا المياديف
 .1بمغتو كثقافتو

تأسسػػػػػػت بمكجػػػػػػب المرسػػػػػػـك المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  :المــــــدارس المســــــماة بالعربيــــــة الفرنســــــية (4
تحتػػكم كػػؿ منيػػا فػػي غالػػب األحيػػاف عمػػى    مدرسػػة ابتدائيػػة ال أكثػػر أربعػػكف  14/4/1850

قػؿ مػف مدرسػتيف أ أم 1873 إلػى 1850سنة تقريبا مف  24بنيت في فترة دامت   قسـ كاحد
مشػػركع  أمعمػػؿ  إلػػىالشػػيء الػػذم يػػدؿ عمػػى عػػدـ اسػػتعداد المسػػئكليف الفرنسػػييف    كػػؿ سػػنة 

ثػػـ أغمػػؽ معظميػػا   ـ المتكػػررة الباطمػػة الكاذبػػةخػػالؼ ادعػػاءاتي  لصػػالح المػػكاطنيف الجزائػػرييف
كانتقامػػا مػػف الشػػعب الجزائػػرم الثػػائر ضػػد االسػػتعمار    ألسػػباب سياسػػية  1871ثػػر حػػكادث أ

السػػنة التػػي أحػػدثت فييػػا القػػكانيف الفرنسػػية المتعمقػػة  أم  1883الظػػالـ ثػػـ ألغيػػت نيائيػػا سػػنة 
 . 4095ب جبارية التعميـ ككاف عدد المسجميف ال يتعدل 
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 جــون فيــريشػػكمت لجنػػة مػػف مجمػػس الشػػيكخ الفرنسػػي ترأسػػيا  1883كابتػػداء مػػف سػػنة   
ثػػر نزعػػة أبدراسػػة القضػػايا السياسػػية كالتعميميػػة كذلػػؾ  1891كمفػػت سػػنة     1893 -1832

 كما أطمؽ عمييا االنطالقة الجديدة . ك   ألتكسيع التعميـ لفائدة الجزائرييف 
ذا أردنػػػػا مقارنػػػػة أدؽ لنأخػػػػ       سػػػػتة  أم   1889ذ عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ إحصػػػػائيات سػػػػنة كاا

 أم  كالمتعمؽ ب جبارية التعمػيـ الفرنسػي 13/2/1883سنكات بعد صدكر المرسـك المؤرخ في 
 مي : ينجد أنيا كانت كما   بعد كقت كاؼ لتحضير األحكاـ التطبيقية في الميداف
ناثا الذيف في سف الدراسة مف  عػدد األطفػاؿ   535399سػنة  13 إلى6عدد األطفاؿ ذككرا كاا
ناثػػػا المسػػػجميف فػػي المػػػدارس االبتدائيػػػة   كالبقيػػػة سػػػيككنكف   %2بنسػػبة  أم  20631ذكػػكرا كاا

 .1في الشكارع
كرفضػػػكا كػػػؿ    مػػػكاقفيـ كالعػػػالـ عمػػػى أبػػػكاب الحػػػرب العالميػػػة األكلػػػى عمػػػى أصػػػر المعمػػػركف 
كػػانكا مػػف أنصػػار مؤسسػػي لكػػنيـ    إنشػػاء مػػدارس خاصػػة بأبنػػاء الػػبالد إلػػىالمشػػاريع اليادفػػة 

فعكفػكا عمػى تحكيػؿ    زراعي عممي تطبيقي لتككيف أعكاف يخدمكف مصػالحيـ  أكتعميـ ميني 
 écolesauxiliairesممحقػػػػػات  أكécolesgourbisمػػػػػدارس خيػػػػػاـ إلػػػػػىالمػػػػػدارس المتكاجػػػػػدة 

يػػػديرىا ممرنػػػكف جزائريػػػكف تحػػػت سػػػمطة مػػػدراء فرنسػػػييف لمػػػدارس فرنسػػػية كانػػػت نسػػػبة القبػػػكؿ 
 أم 1908سػػػػػنيف سػػػػػنة  6فػػػػػي عمػػػػػرىـ  الػػػػػذيف كػػػػػاف األطفػػػػػاؿمػػػػػف مجمػػػػػكع   % 4.3 تعػػػػػادؿ

 %6فػػي سػػف الدراسػػة ك 830000مػػف  27263 أم 1914سػػنة  %5تمميػػذ فقػػط ك 83397
 .2تمميذ  900000مف مجمكع  60644 أم 1929سنة 

 1900تمميػذ قبػؿ سػنة  48معػدؿ  إالأما مستكل التعمػيـ الثػانكم فكػاف ال يقبػؿ مػف الجزائػرييف 
فػػي  129جزائػػرم فػػي البكالكريػػا ك 34التػػي عرفػػت نجػػاح     1914تمميػػذ قبػػؿ سػػنة  150ك 

 .الميسانس كىذه األرقاـ غنية عف التعريؼ 
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مػف نخبػة  1/20نالحظ نخبة شعب كاف يقدر بستة مالييف نسمة كانػت ال تعػادؿ إال         
طالػػػب رتفػػػع إال بمػػػا عػػػدد الطمبػػػة فمػػػـ يأك   فرنسػػػي 800000جاليػػػة كانػػػت تقػػػدر مجمكعيػػػا ب 

في ظػرؼ تسػع سػنكات . كمػف ىنػا تبػيف عنػد الجميػع  طالبا 94 إلى طالبا 93مف  يعنيكاحد 
ف العمػػػـ ىػػػك أك   ف تربيػػػة الػػػنشء تحتػػػاج عنايػػػة مسػػػتمرة كدعمػػػا أقصػػػى مػػػف قبػػػؿ الشػػػعب كمػػػوأ

ككمػػا قػػاؿ إمػػاـ النيضػػة الجزائريػػة األسػػتاذ    السػػالح األقػػكل لمكافحػػة االسػػتعمار بكػػؿ أنكاعػػو 
ألنيػـ بمثابػة   )لػف يصػمح المسػممكف إال إذا صػمح عممػاؤىـ رحمو هللا  د الحميد بن باديسعب

عبــد الحميــد بــن القمػػب لةمػػة كلػػف يصػػمح العممػػاء إال إذا صػػمح  تعمػػيميـ ( كىكػػذا قػػاـ الشػػي  
جمعيػػة عممػػاء بتأسػػيس  1913سػػنة بعػػد لقائيمػػا   رحميمػػا هللا اإلبراىيمــيرفقػػة الشػػي   بــاديس

بتبيػػػػيف خصائصػػػػو كنشػػػػر عمكمػػػو بػػػػالجزائر ك أنشػػػػأت مػػػػدارس عديػػػػدة فػػػػي   ـيخػػػدمكف اإلسػػػػال
 .1ظركؼ شاقة بعد تككينيا

 19السػػنة الرابعػػة  172ككػػاف شػػعارىا فػػي ذلػػؾ مػػا قيػػؿ عػػف المدرسػػة فػػي البصػػائر عػػدد      
)المدرسػػة ىػػي جنػػة الػػدنيا كالسػػجكف نارىػػا كاألمػػة التػػي ال تبنػػي المػػدارس تبنػػى  1951أكتػػكبر 

 .ليا السجكف(
ف بػػؿ لةمػػة الجزائريػػة أكثػػر مػػف آلا) لمجمعيػػة  رحمػػو هللا اإلبراىيمــيكبيػػذا يقػػكؿ الشػػي        
تمميػػذ  50000يتػػردد عمييػػا أكثػػر مػػف     مدرسػػة ابتدائيػػة حػػرة رغػػـ االسػػتعمار الفرنسػػي 150

يدرسػػكف مبػػادئ لغػػتيـ ك دابيػػـ كأصػػكؿ ديػػنيـ كتػػاري    مػػف أبنػػاء األمػػة الجزائريػػة بنػػيف كبنػػات
  التعمػػيـ الثػػانكم عمرتػػو بػػألؼ تمميػػذ إلػػىكخطػػكة أكلػػى   ( كشػػيدت الجمعيػػة معيػػدا ثانكيػػا قػػكميـ

يقػكؿ الشػي  ) جػاء الػدكر الثػاني    كمػف الصػعكبات التػي القػت الجمعيػة فػي إنشػاء المػدارس 
ي االبتػدائي الحػر المعتمػد بػكىػك دكر التربيػة اإلسػالمية كالتعمػيـ العر   لجمعية عمماء المسػمميف

كجػػاء    دئ العربيػػة ك دابيػػا كمبػػادئ التػػاري  اإلسػػالمي كالتربيػػة اإلسػػالمية الصػػالحة عمػػى مبػػا
اسػتعدت الجمعيػة باإليمػاف . معو الصراع العنيػؼ مػع السػمطات االسػتعمارية كقكانينيػا الجػائرة 
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كالعزيمة كتجاىػؿ القػكانيف االسػتعمارية كتػكطيف النفػكس عمػى المكػركه الػذم يصػيبيا فػي تعمػيـ 
 (.عربيةالديف كال
نػػػذكر منيػػػا إجبػػػار   كرغػػػـ الصػػػعكبات كالمشػػػاكؿ العديػػػدة التػػػي اصػػػطنعيا االسػػػتعمار       

كصػػػعكبة تمكيػػػؿ    الجمعيػػػة عمػػػى طمػػػب رخػػػص عديػػػدة قبيػػػؿ تأسػػػيس المػػػدارس التابعػػػة ليػػػا 
كاصػػػػؿ   المشػػػػاريع المقػػػػررة كمعارضػػػػة الحككمػػػػة االسػػػػتعمارية كمعارضػػػػة المعمػػػػريف كأعػػػػكانيـ

جمعيػػة العممػػاء متنكػػرة لالسػػتعمار بكػػؿ  تر عمػػى كطنػػو كفاحػػو ككاصػػمالشػػعب الجزائػػرم الغيػػك 
إنقػاذ مػا يمكػف إنقػاذه مػف مميػكني طفػؿ فػي مباشرة لرغبة األمػة     عماليا ك أقكالياأ مساعييا ك 
كقامػت    الخالػدة  1954مػدارس كالجزائػر عمػى أبػكاب ثػكرة أكؿ نػكفمبر التشػيد   عربي مسػمـ

ت المتكاليػػػة مػػػع الحككمػػػات العربيػػػة باسػػػـ األمػػػة الجزائريػػػة الجمعيػػػة بمسػػػاع حميػػػدة فػػػي السػػػنكا
مئات مف الطمبة الجزائرييف لمدراسة عمى نفقة الدكؿ في انتظػار    الشرؽ العربي  إلىب رساؿ 

 .1تأسيس كمية لةدب العربي في الجزائر
 :( مرحمة الثورة التحريرية4ـ1
المسػػجميف فػػي المػػدارس الحككميػػة ال  ء الجزائػػركنسػػبة أبنػػا 1954انػػدلعت الثػػكرة الجزائريػػة    
( كقػاـ المعمػركف بتنظػيـ حمػالت تسػتيدؼ  1990000مػف  293127)سػجؿ    %15تفػكؽ

فػػي كطنيػػا  غريبػػة فأصػػبحت المغػػة العربيػػة مػػف جديػػد    مكافحػػة الثقافػػة العربيػػة كاإلسػػالمية 
جنبيػة كأصبحت مكضػكعة فػي المؤسسػات التعميميػة كالحككميػة فػي درجػة أدنػى مػف المغػات األ

أمػػػػا عمػػػػى المسػػػػتكل    تالميػػػػذ الثانكيػػػػات عػػػػف اختيارىػػػػا طمبػػػػا مػػػػف المػػػػدراء الفرنسػػػػييف  يبتعػػػػدك 
تكجػػػػد فػػػػي األحيػػػػاء المسػػػػماة  التػػػػياالبتػػػػدائي فكانػػػػت ال تػػػػدرس إال فػػػػي المؤسسػػػػات الحككميػػػػة 

 .بالعربية لمدة ساعتيف أك ثالثة في األسبكع 
 إالي سػػف الدراسػػة لػػـ يسػػجؿ طفػػؿ كطفمػػة فػػ 460000عمػػى مسػػتكل التسػػجيؿ فمػػف بػػيف  أمػػا

الذم كضع ألسباب سياسية معركفػة   م سنة تطبيؽ مشركع قسنطينةأ1958سنة  104000
مػف  18.2مػف البنػيف ك 22.7فكانت النسبة المئكيػة تقػدر ب    باسـ إجبارية التعميـ العمكمي

                                                           
 .28   صالطاىر زرىكني   مرجع سابؽ  1



 التعميـ الرسمي في الجزائرالفصؿ الثاني : 

88 
 

السػكاف فػي قارنػا عػدد المسػجميف بعػدد  إذا  بنػاء عمػى المعطيػات الديمقراطيػة الرسػمية  البنات
فمـ تكف نسبة المسجميف فػي   ذلؾ الكقت أصبحت النسبة المئكية اضعؼ مف تمؾ التي ذكرت

 .%3كتيارت كسعيدة   %5كتممساف   %4 إالكفي مستغانـ  %10 إالكىراف 
 .ضئيال  1958التعميـ عمى المستكل الثانكم فكاف عدد التالميذ المسجميف سنة  أما

جزائػرم فػي المدرسػة االبتدائيػة مػف بػيف  305000قبػكؿ  1962كمف ىذا القبيؿ تـ سنة      
ككانت نسبة األمية تبم  في ذلػؾ الكقػت   في سف الدراسة 1500000طفؿ سجؿ  700000

كاألغمبية الساحقة مف المدارس العمكمية مسػيرة مػف طػرؼ معممػيف فرنسػييف ترككىػا    % 90
 . لـ يقبمكا فكرة االستقالؿ ألنيـ  عمدا كبصفة جماعية

 :في عيد االستقالل( 5ػ1
تػػـ  نػػذاؾ   فػػي الجزائػػر المسػػتقمة 1962كفػػي أكؿ دخػػكؿ مدرسػػي تػػـ فػػي أكتػػكبر سػػنة        

اتخاذ قرار مػف طػرؼ كزارة التربيػة يقضػي ب دخػاؿ المغػة العربيػة فػي جميػع المػدارس االبتدائيػة 
لمغػػػػة  16450معممػػػػا لمعربيػػػػة ك 3452كقػػػػد تػػػػـ تكظيػػػػؼ   بنسػػػػبة سػػػػبع سػػػػاعات فػػػػي األسػػػػبكع

قصػد سػد الفػراغ المػدىش الػذم أحدثػو عمػدا أكثػر مػف   األجنبية منيـ عدد كبيػر مػف الممػرنيف
معمػػػـ جزائػػػرم مػػػف  425زيػػػادة عمػػػى   معمػػػـ فرنسػػػي غػػػادركا الػػػبالد بصػػػفة جماعيػػػة 10000
ليمتحقػػػػكا بقطاعػػػػات أخػػػػرل كأسػػػػندت ليػػػػؤالء المعممػػػػيف   انقطعػػػػكا عػػػػف التعمػػػػيـ 2600مجمػػػػكع  

 .1ف تدربكا في كرشات صيفية أيس بعد المبتدئيف مينة التدر 
  شػػكمت لجنػػة كطنيػػة حػػددت الخيػػارات الكبػػرل الكطنيػػة فػػي التعمػػيـ 15/12/1962كفػػي 

كلقػد اسػتمزمت   رة كديمقراطية التعميـ كالتككيف التكنكلكجي أتمؾ التي تمثمت في التعريب كالجز 
ف المغػػة العربيػػة كانػػت أل  ىػػذه اإلجػػراءات مجيػػكدات جبػػارة لتػػكفير العػػدد الكػػافي مػػف المعممػػيف

لػػـ تػػدرس كمغػػة  أنيػػاحيػػث   كمحكػػـك عمييػػا بػػاليجر   غريبػػة فػػي كطنيػػا فػػي عيػػد االسػػتعمار 
ة العػدد مكجػكدة بأحيػاء كػاف يطمػؽ مإال في مدارس قمي  أجنبية لمدة ثالث ساعات في األسبكع

ـ بفػػتح أبػػكاب كمػػا شػػرع فػػي تطبيػػؽ مبػػدأ ديمقراطيػػة التعمػػي  عمييػػا  نػػذاؾ اسػػـ األحيػػاء العربيػػة
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ف حرمػػػكا مػػػف حقيػػػـ فػػػي أكحتػػػى الػػػذيف سػػػبؽ ك   المؤسسػػػات لكػػػؿ مػػػف كػػػاف فػػػي سػػػف الدراسػػػة
تالميػػػذ فػػػي السػػػنة األكلػػػى مػػػف التعمػػػيـ   حيػػػث لػػػكحظ أحيانػػػا كال غرابػػػة فػػػي ذلػػػؾ   التسػػػجيؿ 

لػػػـ تعػػػط ليػػػـ الفرصػػػة قبػػػؿ االسػػػتقالؿ ليمتحقػػػكا  إذ  االبتػػػدائي كىػػػـ فػػػي سػػػف التاسػػػعة كالعاشػػػرة
زاد عػػػدد التالميػػػذ فػػػي التعمػػػيـ  66-65الكقػػػت المناسػػػب  كبعػػػد سػػػنتاف أخريػػػاف  بالمدرسػػػة فػػػي

 513115مػنيـ  1370357كاف مجمكع التالميػذ  67-66ثناء المكسـ أاالبتدائي العمكمي ك 
 .1%52 إلىذككر كارتفعت نسبة االنتساب  857242إناث ك

إنػػػػػػػػػاث  700924مػػػػػػػػػنيـ  1851416بمػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػدد التالميػػػػػػػػػذ المسػػػػػػػػػجميف  1970كفػػػػػػػػػي 
 إلػػػػػػػػػىكبمغػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػبة   بنػػػػػػػػػكف % 62.15بنػػػػػػػػػات ك  %37.85أم   ذكػػػػػػػػػكر 1150492ك

 كمػا يمػيمػكزعيف   معممػا 43656 إلػىكارتفع عدد المعممػيف فػي التعمػيـ االبتػدائي  57.20%
معممػػػػػػػػػػا  38162ك %39.54بالفرنسػػػػػػػػػػية أم  17318ك %46  60بالعربيػػػػػػػػػة أم  26338
قسػػـ  34000مدرسػػة تحتػكم عمػى  6467يشػػتغمكف كميػـ فػي   معممػا أجنبيػا 5494جزائريػا ك
 .2تمميذ في القسـ  54تقريبا أم 

رسػػػمت لػػػو بنػػػاءا عمػػػى مبػػػدأ   كأثنػػػاء المخطػػػط الربػػػاعي األكؿ  شػػػيد التعمػػػيـ تطػػػكرا كبيػػػرا     
تمميػػػذ فػػػي المجمػػػكع أثنػػػاء  2600000تسػػػجيؿ  إلػػػىأىػػػداؼ ترمػػػي    تعمػػػيـ التعمػػػيـ االبتػػػدائي 

انجػاز تػـ ك    عمػى المسػتكل الػكطني  %75تعػادؿ كبمػ  نسػبة مئكيػة  74-73السنة الدراسية 
معمػـ لتغطيػػة الحاجيػات العاديػػة  48000كتكػػكيف    سػكف كظيفػػي سػنكيا  2000قسػـ ك 400
رة المناصػب المشػغكلة مػف طػرؼ المعممػيف األجانػب أمعمػـ كػؿ سػنة لجػز  1200زائد   السنكية

المتكسػػػػػػط    أسػػػػػػتاذ لمتعمػػػػػػيـ  8000فػػػػػػي المجمػػػػػػكع فػػػػػػي مػػػػػػدة المخطػػػػػػط ك 24000أم تكػػػػػػكيف 
صػالحو الشػغؿ الشػاغؿ    3أستاذ مف حممة الميسػانس الثػانكم 1000ك كبيػذا أصػبح التعمػيـ كاا

كزارة التربيػة الكطنيػة فػي نيايػة  رأتكلػذلؾ   لكؿ المكاطنيف كمكضع نقاش في جميػع األكسػاط
تػػربط بػػيف األىػػداؼ الكميػػة كالكيفيػػة لممخطػػط كالعمػػؿ بمقتضػػى إصػػالح  أف 73-70المخطػػط 
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عمػػى أف يسػػرم أكال ىػػذا اإلصػػالح مػػف حيػػث المبػػدأ عمػػى الفتػػرات الرباعيػػة الػػثالث    شػػامؿ 
 إلػػىكىػػذه التػػدابير المتعمقػػة ب صػػالح جػػذرم يرمػػي   1985كتنتيػػي سػػنة 1974التػػي تبػػدأ مػػف 

مػػع مراعػػاة المحػػيط االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالثقػػافي   إعػػادة بنػػاء النظػػاـ المعمػػكؿ بػػو  نػػذاؾ
اسػػيا مػػدمجا يجعػػؿ مػػف الصػػمة بػػيف التربيػػة كالتكػػكيف كالتشػػغيؿ صػػمة كيضػػع تعميمػػا أس  لمػػبالد

 .كيستيدؼ تعميما شامال يسمح بالتحديث كيسيؿ تطبيؽ التقنيات الجديدة    إجبارية كمنطقية
دخػػػؿ عميػػػو مػػػف تعػػػديالت ضػػػمف أكمػػػا  79-74كفػػػي بدايػػػة المخطػػػط الربػػػاعي الثػػػاني       

خػػػالؿ  إالم زكػػػي فعػػػال كلػػػـ يشػػػرع فػػػي تطبيقػػػو الػػػذ  مشػػػركع أكلػػػي إلصػػػالح التعمػػػيـ االبتػػػدائي
 1976فريػػؿ أفػػي  إالكلػػـ تصػػدر النصػػكص ذات األىميػػة القصػػكل   77-74الخطػػة الثانيػػة 

 . 81-80ابتداء مف المكسـ الدراسي  إالكلـ يشرع في تنضيب المدرسة األساسية 
 :كرسـ ىذا اإلصالح في خطكطو العريضة التالية  
المدرسػػة األساسػػية كقاعػػدة تػػدـك الدراسػػة   اعتمػػد إصػػالح التعمػػيـ( مػػف الجيػػة البنيكيػػة لقػػد  1

 اإللزامية فييا  سنكات كتكفر بكاسطتيا تربية عامة بكليتكنية .
األساسػػي لبنػػاء التعمػػيـ الجديػػد  ر( تػػرتبط بيػػذه المدرسػػة األساسػػية التػػي تعتبػػر بحػػؽ الحجػػ 2  

 .مؤسسات تعميمية ثانكية عامة كمؤسسات تككيف ميني 
 فرعيف : إلىلمؤسسات الثانكية تحتكم عمى بنية تعميمية ثانكية تتفرع كىذه ا

 .تعميـ ثانكم عاـ ػ 
 .تعميـ ثانكم تقني ػ 
 .( العناية التربكية الخاصة 3
 .( إعطاؤىـ األكلكية في التكجيو 4
 .( فرع التككيف الميني  5

 2972242 لػػىإ 2782044مػػف  77-76كبيػػذا ارتفعػػت إعػػداد التالميػػذ فػػي االبتػػدائي سػػنة 
 . 79-78سنة
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  نالحػػظ التطػػكرات التػػي مػػرت بيػػا الػػبالد ككاكبتيػػا فييػػا  1989 إلػػى1985كفػػي المرحمػػة مػػف
رحمػة :  انتيػاء فكػرة المخططػات كالتفكيػر االشػتراكي سػنة مالمنظكمة التربكية مما يميز ىػذه ال

 . 1988كالتخمي عنو نيائيا سنة 1986
 نشاء جذكع مشتركة متفرعة  1985/1986ية إصالح التعميـ الثانكم في السنة الدراس  .كاا
  كالزراعيػة كذلػؾ    الكيميػاء الصػناعية    اإلعالـ اآللي    إحداث شعب تقنية  كالبيككيمياء

 .1986ابتداء مف إصالح 
 دكف التغيير في أىدافيا   إنشاء عدة متاقف كتخفيؼ التكقيت الخاص بالمكاد التقنية. 
 كبعػػد تػػداعيات أحػػداث    مقارنػػة بالميزانيػػة العامػػة لمػػبالد  لتربيػػةاالرتفػػاع الكبيػػر فػػي ميزانيػػة ا

نجػػر عنيػػا تكقيػػع الػػبالد عمػػى جممػػة مػػف اإلصػػالحات اليامػػة اقتصػػاديا أالتػػي   1988أكتػػكبر 
 كالتي كانت سببا في: 1989فيفرم  23في دستكر  التي تجسدت  كسياسيا

كذلػػػػػؾ بسػػػػػبب التحػػػػػكالت   بيػػػػػةالنقصػػػػػاف فػػػػػي االعتمػػػػػادات الماليػػػػػة المخصصػػػػػة لقطػػػػػاع التر ػػػػػػػػ 
كقطػػاع األمػػف كتغطيػػة المؤسسػػات   قطاعػػات أخػػرل إلػػىكاألحػػداث كتكجيػػو تمػػؾ االعتمػػادات 

 .1كاليياكؿ التي خربيا اإلرىاب
مػػػػػػف مجمػػػػػػكع 2283.48عمػػػػػػى  إالفمػػػػػػـ تحػػػػػػز البنيػػػػػػة التحتيػػػػػػة بمػػػػػػا فييػػػػػػا المنظكمػػػػػػة التربكيػػػػػػة 

 1202.4عمػػى  إالمػػـ تحػػز أمػػا المنظكمػػة التربكيػػة ف   % 12.35أم بنسػػبة  184489.75
 .% 6.5أم بنسبة 
 :2007-2003مرحمة 

كتجمػت منػو  2006 - 2005 عػرض يتعمػؽ بالػدخكؿ المدرسػي إلػىسػتمع مجمػس الػكزراء ا
 : العناصر اليامة التالية

  : 2006 - 2005بالدخكؿ المدرسي  المعطيات المتعمقة -أ 
  : يمي مكزعيف كما تمميذ مسجؿ 7.612.000التعدادات المرتقبة : 

 .تمميذ 4.209.000الطكر االبتدائي : -
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 .تمميذ 2.253.000 : الطكر المتكسط -
 .تمميذ 1.149.000الطكر الثانكم:  -

  .2005-2004تمميذ مقارنة بالنسبة الدراسية  200.000حكالي  يسجؿ انخفاض قدره
  : تتكزع كما يمي : اليياكؿ القاعدية

 . (اعة جديدةق 2495مدرسة ابتدائية ) مع  17307 -
 .( جديدة 137إكمالية )منيا  3981 -
  .(جديدة 68مؤسسة تعميـ ثانكم )منيا  1495 -
كالنظافػة فػي  تحسػيف ظػركؼ االسػتقباؿ ككػذا الصػحة إلػىذلؾ اليياكػؿ المكجيػة  إلىكيضاؼ 

  : المحيط المدرسي
ابتدائيػػة داخميػة  11مطعمػػا ك  406اسػتالـ  شػػبكة كاسػعة مػػف المطػاعـ المدرسػية : يرتقػػب -

كسيسػػمح ىػػذا برفػػع عػػدد المسػػتفيديف   فػػي كاليػػات الجنػػكب خصكصػػا مػػف أجػػؿ تمػػدرس البنػػات
  . 2004تمميذ في 1.600.000الذم سيفكؽ المميكني تمميذ مقارنة ب 

   1.300إحصاؤىا كالمتمثمة في  في مجاؿ النقؿ المدرسي يرتقب التكفؿ باالحتياجات التي تـ
  . بمدية 884حافمة لفائدة 

  .(كحدة جديدة 40كالمتابعة الصحية )منيا  كحدة كشؼ األمراض 1185-
زيػادة عمػى المناصػب التػي   منصب ميزاني إضػافي 6.000 سيتطمب تأطير التالميذ فتح  -

  . إدارم 153.000مدرس ك  340.000يشغميا 
مسػػتكل  بخصػػكص ممػػؼ التكػػكيف : سػػيتـ الشػػركع فػػي برنػػامج كاسػػع أثنػػاء فتػػرة التشػػغيؿ كلرفػػع

سػػينطمؽ  . كالبرنػػامج ىػػذا 2015غايػػة سػػنة  إلػػىلمدرسػػيف ابتػػداء مػػف ىػػذه السػػنة كسيتكاصػػؿ ا
  . مدرس متطكع 10.000مع  2005أكتكبر  11يـك 
  : المنظكمة التربكية تطبيؽ إصالح -ب 

 34الكتػػػب المدرسػػػية كعػػػددىا  سيشػػػيد تطبيػػػؽ اإلصػػػالح ىػػػذه السػػػنة إصػػػدار جيػػػؿ جديػػػد مػػػف
 :تعني
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 . كتب 6:  دائيابتالسنة الثالثة  -
 .كتابا 11السنة الثالثة متكسط :  -
 . كتابا 17السنة األكلى ثانكم :  -
مميكف كتاب بالنسبة لمدخكؿ المدرسي المقبؿ  42المجمكع يرتقب إنتاج أكثر مف  في
  .مميكف كتاب مكجو لتغطية المستكيات المعنية باإلصالح34 ػ 2006/2007ػمنيا

الػػػذم سػػػيدخؿ لممػػػرة األكلػػػي   مػػػة كػػػذلؾ تطػػػكير تعمػػػيـ تمازيغػػػتالمدرسػػػية المقب كستشػػػيد السػػػنة
 .ابتدائيالسنة الرابعة  مف اعتبارا

إعػادة ىيكمػة التعمػيـ العػاـ كالتكنكلػكجي  سػيتـ كػذلؾ الشػركع فػي  كخالؿ ىذا الػدخكؿ المدرسػي
عػػادة تنظػػيـ مسػػاراتو مػػف خػػالؿ كضػػع جػػذعيف مشػػتركيف كبيػػريف فػػي السػػنة األكلػػى ثػػانكم :  كاا

ككػػذا التعمػػيـ التػػدريجي لمتعمػػيـ    لمعمػػـك كالتكنكلكجيػػا  لمشػػترؾ لػػ داب كالفػػرع المشػػترؾالفػػرع ا
مػػػرحمتيف متميػػزتيف : تعمػػػيـ ابتػػدائي يػػػدـك  إلػػىالتعمػػػيـ اإللزامػػي  إثػػر إعػػػادة ىيكمػػة  التحضػػيرم

   . 1متكسط يدـك أربع سنكات خمس سنكات كتعميـ
تػػكفير الشػػركط كالكسػػائؿ  إلػػىلحككمػػة ا  لػػدل تدخمػػو إثػػر ىػػذا العػػرض دعػػا رئػػيس الجميكريػػة

 :إلىالضركرية اليادفة 
حيثمػػا   تمػػدرس كافػػة األطفػػاؿ الػػذيف بمغػػكا سػػف التمػػرس ذكػػكرا كػػانكا أـ إناثػػا جعػػؿ إلزاميػػة -

كذلػػػؾ بمكافحػػػة السػػػمككيات كاألعمػػػاؿ التمييزيػػػة    التػػػراب الػػػكطني أمػػػرا مممكسػػػا تكاجػػػدكا عبػػػر
آلخػر البنػات فػي سػف التمػدرس السػيما فػي المنػاطؽ قد تتعرض ليا لسػبب أك  التي  المدرسية
 .الريفية
  . مكاصمة العمؿ مف أجؿ تقميص ظاىرة التسرب المدرسي بقدر معتبرػػػػػ 

مكاصػػػػػمة إصػػػػػالح  إلػػػػػىرئػػػػػيس الجميكريػػػػػة كػػػػػذلؾ بالعنايػػػػػة القصػػػػػكل التػػػػػي يكلييػػػػػا  كذكػػػػػر
  . الكطنية لمتعميـ في كافة المستكيات بركح المثابرة المنظكمة
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الجميكريػػة التعميمػػات حتػػى تمػػنح خػػالؿ ىػػذه السػػنة كػػذلؾ  ة أخػػرل أعطػػى رئػػيسكمػػف جيػػ
التػي قررىػا رئػيس الدكلػة    دينار جزائرم عف كؿ تمميػذ 2000إعانة التمدرس الخاصة بمبم  

كالتي جدد العمؿ بيا كؿ سػنة كذلػؾ إلعانػة األسػر -2001 2000بمناسبة الدخكؿ المدرسي 
 6ماليػػيف تمميػػذ بمبمػػ  إجمػػالي قػػدره  3اإلعانػػة حػػكالي  ذات الػػدخؿ المتكاضػػع . ستشػػمؿ ىػػذه

 .تكضع تحت تصرؼ المستفيديف في أقرب اآلجاؿ كينبغي أف   ماليير دينار جزائرم 
 :2003حاليا ك بعد 

ػػم  سػػمحت الدكلػػة بالتػػدريس ال ػػػػػػ قامػػت بفػػتح دفتػػر شػػركط نيج لةمازيغيػػة )فػػي مناطقيػػا( ك م 
 1لممدارس الخاصة. 

بػدأ العمػؿ بػو ابتػداء     منياج جديد في التعميـ كىك نظاـ المقاربػة بالكفػاءات تـ تطبيؽػػػػػػ 
ـ كسػػتككف كػػؿ المؤسسػػات قػػد أنيػػت مجمػػؿ التغييػػرات مػػع  2003/2004مػػف السػػنة الدراسػػية 
كىك نظػاـ مسػتكرد مػف كنػدا لػو إيجابيػات كثيػرة لكػف    ـ  2008/2009بداية السنة الدراسية 

 .ة أيضا ليست ىين والمآخذ عمي

 في المنظومة التربويةأىداف ومطالب التعميم ) 2
نػػػػو مػػػػف الضػػػػركرم تحديػػػػد بصػػػػفة دقيقػػػػة كصػػػػياغة بشػػػػكؿ كاضػػػػح أىػػػػداؼ التعمػػػػيـ كىػػػػذه إ

معرفػػة المػػادة تقتضػػي الػػتحكـ  أف إذ   ممػػكادلفصػػؿ مكبػػر فػػي التعمػػيـ الأالضػػركرة ممحػػة بشػػكؿ 
لكنيػػػا يعبػػػر عنيػػػا فػػػي     ف كانػػػت غيػػػر كاضػػػحةاا فػػػي عػػػدد مػػػف األىػػػداؼ البيداغكجيػػػة التػػػي ك 

إال أف الغمكض كعدـ التفاىـ حػكؿ طبيعػة ىػذه األىػداؼ كدقتيػا   نصكص المكاد أك المعارؼ
 ىك الشيء الغالب .

كيمكف الحصكؿ عمى األىداؼ كالمحتكيػات انطالقػا مػف تحميػؿ التػراث الثقػافي كالثقافػة        
ث يػػكازم ىػػذا التحميػػؿ الحاجيػػات بحيػػ   المعاصػػرة مػػف المػػكاد كمػػف الحيػػاة االجتماعيػػة الراىنػػة 

األساسػػػػػػػػية لممجتمػػػػػػػػع كطمكحػػػػػػػػات األفػػػػػػػػراد كالقػػػػػػػػيـ المختمفػػػػػػػػة لممكاقػػػػػػػػؼ المشػػػػػػػػتركة لمختمػػػػػػػػؼ 
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ىػػذه الكفػػاءات كالميػػارات ىػػذه القػػيـ   ىػػذه المفػػاىيـ   االختصاصػػات كالعمػػـك   ىػػذه العناصػػر 
 .التي ينبغي إكسابيا لممعمميف تككف مادة التدريس 

   مشػكؿ مػا أكلمكقػؼ  أكبعمػـ معػيف  أكرل التػي تكػكف متعمقػة بمػادة أما األىداؼ األخ       
ىػي مفيػدة فػي  أككسػع أتكػكف ىامػة لحػؿ مشػكالت أعمػؽ ك  أفيمكػف  إذنو ال ينبغي إىماليػا  ف

 .حد ذاتيا 
 تحقيؽ أىداؼ أساسية ىي : تنمية القدرات الذاتية  إلىالتعميـ ييدؼ  أفكمما الشؾ فيو 

 .تمعية الداخمية كالظركؼ الخارجية التكيؼ مع التغيرات المج
 .1إكساب  المعارؼ كالميارات األساسية في الحياة المتسارعة

 :غايات لمتعميـ ىي " تـ كضع أربعالتعميم ذلك الكنز المكنونكفي تقرير اليكنسكك " 
: ىي عبارة عف جمع لقدر كاؼ مف المعمكمػات كالمعرفػة الثقافيػة تعمػؽ عمميػات  عرفتتعمم ل
 تنمية الممكات الذىنية العقمية .   الذاتي ضمف ممارسة العمـ مدل الحياة التعمـ 

التعامػؿ مػع الكاقػع االفتراضػي كمتطمبػات    : ميارات الحكار في ظؿ المعمكمػات  تعمم لتعمل
 التعمـ بالمراسمة .  التعميـ بالمشاركة   العمؿ الجماعي   الحياة كسرعة التجاكب 

إتاحػة الفرصػة لممكىػكبيف كالقيػادات باسػتخداـ نمػاذج محاكػاة مػػثال  :الغايػة العامػة تعمـم لتكـون
 التذكؽ الفني كالجمالي .   سيكلة اكتشاؼ األخطاء   الشعكر بالمسؤكلية 

الػػتخمص مػػف العنػػؼ كالمعاصػػرة    : اكتشػػاؼ األنػػا مػػف خػػالؿ اآلخػػر  تعمــم لتشــارك انخــرين
 .في إدارة البحث كالنقاش  تقكية ركح الفريؽ كتكعية الطالب باألساليب العالمية

 الكضعيات الجديدة كالمكاقؼ في شمكليتيا كتنكعيا كتعقدىا  إلىالقدرة عمى تحكيؿ المكتسب 
 .2القدرة عمى معالجة ىذه الكضعيات بصفة مالئمة 

لػذلؾ يكػكف التقػكيـ   اليدؼ العاـ لمتعميـ ىػك جعػؿ المػتعمـ قػادرا عمػى حػؿ المشػكالت الحقيقيػة
 .ـ أماـ مشكالت حقيقية يككف معنيا حقيقيا بحميا بكضع ذلؾ المتعم
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أمػا فػي الجزائػر فقػد كانػت التشػػريعات الخاصػة بالتربيػة كتحقيػؽ أىػدافيا ترجمػة لمكاقػػع         
 .المعيش في فترة كؿ قانكف مف قكانيف التربية  

 :الغايات مف التعميـ في الجزائر في  76/35يحصر األمر          
عػػػػدادىـ لمعمػػػػؿ كالحيػػػػاة فػػػػي نطػػػػاؽ القػػػػيـ العربيػػػػة تنميػػػػة شخصػػػػية األ (1 طفػػػػاؿ المػػػػكاطنيف كاا

 .اإلسالمية كالمبادئ االشتراكية 
 .اكتساب المعارؼ العامة العممية كالتكنكلكجية ( 2
 .العدالة كالتقدـ  إلىالتطمعات الشعبية  إلىاالستجابة  (3
 .تنشئة األجياؿ عمى حب الكطف  (4
كااعدادىـ لمكافحة كػؿ أنػكاع   الة كالمساكاة بيف المكاطنيف كالشعكبتمقيف التالميذ مبدأ العد (5

 .كأشكاؿ التفرقة كالتمييز 
كصػػيانة السػػالـ فػػي العػػالـ عمػػى    مػػنح تربيػػة تسػػاعد عمػػى التفػػاىـ كالتعػػاكف بػػيف الشػػعكب (6

 .حتراـ سيادة األمـ إأساس 
 .1تنمية تربية التجاكب مع حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية  (7
المبػػادئ التػػي تقػػـك عمييػػا التربيػػة فػػي الجزائػػر   إلػػىكبيػػذا يشػػير الفصػػؿ األكؿ منيػػا            

مما يتيح حريػة التحػرؾ داخػؿ السػمـ االجتمػاعي    فيذكر منيا العدؿ كالمساكاة بيف المكاطنيف 
ف كتعمػؿ التربيػة أيضػا عمػى تييئػة جػك التفػاىـ كالتعػاكف بػي   في جك يسكده التفػاىـ كاالحتػراـ 

كذلؾ عمى أساس احتراـ سػيادة األمػـ كػذا حمايػة حقػكؽ    الشعكب كصيانة السالـ في العالـ 
كبيػػذا   اإلنسػػاف كالحريػػات األساسػػية لممػػكاطف لكػػكف التربيػػة مصػػمحة عميػػا مػػف مصػػالح األمػػة 

التشػػريع فػػي ميػػداف التربيػػة كالتكػػكيف ال يتكػػكف  أف  مريػػة بالتأكيػػد فػػي المػػادة األكلػػىفصػػمت األ
كفي ىذا الفصؿ إعالف عمػى     ف أحكاـ ىذا األمر كمف النصكص التي تأسست عنوسكل م

فمقكمػػػػات التربيػػػػة كخطكطيػػػػا    تجػػػػاكز الفتػػػػرة السػػػػابقة التػػػػي اتسػػػػمت بمحػػػػاكالت عديػػػػدة قمقػػػػة 
إذف تنبػػػع مػػػف السياسػػػة العامػػػة لمػػػدكؿ حيػػػث تقػػػـك ىػػػذه األخيػػػرة بتسػػػخير التربيػػػة    العريضػػػة 

                                                           
 .59  ص 1994  2عبد الرحماف بف سالـ   المرجع في التشريع المدرسي الجزائرم   مطابع عمار قرفي   باتنة   ط1
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كانػػت الشخصػػية الجزائريػػة تقػػـك عمػػى اإلسػػالـ عقيػػدة كالعربيػػة  كلمػػا    لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ
كاف دكر التربية ىػك تجسػيد ىػذه المبػادئ فػي بػرامج كمنػاىج لتكػكيف   لسانا كاالشتراكية منيجا

 الفرد الذم يؤمف بيذه المبادئ كيعمؿ عمى تحقيقيا .
الجيػػات الكصػػية  فالعقيػػدة اإلسػػالمية مػػف أىػػـ مقكمػػات التربيػػة فػػي الجزائػػر كقػػد سػػعت       

اإلسػالـ ىػك ديػف الدكلػة فػي  أفانطالقػا مػف   عمى نشر تعػاليـ اإلسػالـ فػي المدرسػة الجزائريػة
الجزائػػر كىػػك الػػديف الػػذم يمػػج الجيػػؿ كيحػػث عمػػى التعمػػيـ كيضػػع العممػػاء فػػي مكضػػع الكرثػػة 

معتبػػرة  التعريػػب خطػػا مسػػيرة أفف كرغػػـ  كمػػا تجػػد العربيػػة مكانيػػا باعتبارىػػا لغػػة القػػر   لةنبيػػاء
ف الجيػػكد ال تػػزاؿ مبذكلػػػة  فػػ  متجػػاكزا كػػؿ العراقيػػؿ التػػي يحػػاكؿ الػػبعض كضػػػعيا فػػي طريقػػو

 ديف اإلسالـ الذم يمجد العربية . إلىفي كطف ينتسب   مكانتو الالئقة بو إلىلمكصكؿ بو 
ف التربيػػػة كرسػػػػت جيػػػػدا فػػػػي تكػػػػكيف الفػػػػرد المػػػػؤمف  لة الػػػػنيج االشػػػػتراكي فػػػػأأمػػػا فػػػػي مسػػػػ     

االشػػػتراكية كالمجػػػالس المنتخبػػػة كتسػػػاكم الفػػػرص   كتمػػػؾ األسػػػس تعبػػػر عػػػف مرحمػػػة بالمبػػػادئ 
زمنية مرت بيا الجزائر سادت فييػا فمسػفة سياسػية معينػة ككانػت فييػا القيػادة لحػزب كاحػد ىػك 

كعرفػػت فييػػا نظػػاـ االقتصػػاد    حػػزب جبيػػة التحريػػر كاعتمػػدت فييػػا االشػػتراكية منيجػػا لمتغيػػر
لجمػػػع الطاقػػػات حتػػػى تمتػػػؼ حػػػكؿ أىػػػداؼ كػػػؿ مخطػػػط   الجماىيريػػػةالمكجػػػو كأسػػػاليب التعبئػػػة 

 .ككانت المدرسة أداة إلعداد المكاطف المؤمف بتمؾ اإليديكلكجية كالحامؿ لمبادئيا 
كلقد جاء في المادة الثالثة مف كثيقة المشركع التمييدم لمقانكف التكجييي لمتربية الكطنيػة      

نػػػكفمبر  26يس الجميكريػػػة الػػػذم ألقػػػاه يػػػـك كمػػػا دعمػػػو فػػػي مشػػػركع رئػػػ  1996مػػػف دسػػػتكر 
1996. 
تيػدؼ   نو يتعيف عمى المنظكمة التربكية أف تكفر أفضؿ الشركط لتحقيؽ تربية متكازنػةأتقرير 
 : إلى
 .إدراج القيـ كالمبادئ اإلنسانية لإلسالـ في السمككيات كالكضعيات الحياتية العادية (   1
 .التعمـ كالتكاصؿ كاإلنتاج التحكـ في المغة الكطنية في كضعيات   (2
 .كالعمؿ عمى تكسيع تعميميا  األمازيغيةتطكير المغة   (3



 التعميـ الرسمي في الجزائرالفصؿ الثاني : 

48 
 

معرفػػػة التػػػاري  الػػػكطني كتػػػاري  الحركػػػة الكطنيػػػة فػػػي تفاعالتيػػػا مػػػع تػػػاري  اإلنسػػػانية فػػػي   (4
 .الدفاع عمى الحرية كحقكؽ اإلنساف 

 .معرفة كتطكير التراث الثقافي الكطني   (5
تقني كتكنكلكجي يساعد عمػى تنميػة ركح اإلبػداع كالتكيػؼ كتساب تككيف تاريخي كعممي ك إ (6

 .مع التطكر المستمر لممعرفة 
الػػػػتحكـ فػػػػي المغػػػػات األجنبيػػػػة بشػػػػكؿ يسػػػػمح بمبػػػػادالت كاسػػػػتغالؿ التكثيػػػػؽ التقنػػػػي ككػػػػذا  (7

 .االستفادة مف منتكج الفكر اإلنساني 
يسػػػمح  تحقيػػػؽ تربيػػػة متكازنػػػة فػػػي مختمػػػؼ مجػػػاالت المعرفػػػة كالفنػػػكف الرياضػػػية كبشػػػكؿ  (8
 1.اىتمامات خاصة ذات العالقة بحاجيات األفراد يقاظ ب

حيث كػاف يسػكد الفيػـ الخػاط      كىذا ما يبمكر الفترة التي كانت سائدة في تمؾ المدة       
الجيػات الكصػية إدخػاؿ كػؿ ىػذا فػي  عمىفكاف     األمازيغيةلمديف اإلسالمي كتنامي الحركة 
مػع تكػريس المغػة    ب الصدع الػذم كقػع فػي الػبالد أبذلؾ ر  اىتمامات التربية الكطنية محاكلة
مػػػا يػػػدؿ عمػػػى تكجػػػو الحػػػاكـ فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػت كشػػػدة بغضػػػو   العربيػػػة كمغػػػة رسػػػمية فػػػي اإلدارة

 .لممتفرنسيف
أنػػو ف نيػػا تكمػػف فػػي   أمػػا عػػف المطالػػب التػػي تصػػبك إلييػػا  التربيػػة ك التعمػػيـ فػػي الجزائػػر

كييف منياجػػا معينػػا لفئػػة مػػف التالميػػذ تعػػيش فػػي مكػػاف عنػػدما تضػػع أم فئػػة مػػف المفكػػريف التربػػ
يدرسكا حالػة التمميػذ كالمعمػـ كالمػادة المقدمػة فػي  أفف عمى ىؤالء المفكريف  ف   كزماف معينيف

ثـ دراسة المشاكؿ التي تكاجو تمؾ الفئػة مػف النػاس كاحتياجػاتيـ   ضكء الثقافة العامة لممجتمع
 إلػػىتػػتـ فػػي ضػػكء األىػػداؼ التربكيػػة التػػي يسػػعى المجتمػػع كىػػذه الدراسػػة    كأىػػدافيـ كغايػػاتيـ

 التاريخيػة األسػس (1 تحقيقيا كيمكف أف تجمػع األسػس التػي يقػـك عمييػا المنيػاج فػي مػا يمػي:
ما ييمنا فػي ىػذا  أفعمى   األسس النفسية(4 -األسس االجتماعية (3-األسس الفمسفية (2-

                                                           
الداخمي كتحديات العكلمة      أعماؿ الممتقى  الشأفالتعميمي في الجزائر في ظؿ المتغيرات     النظاـي   نصر الديف جابر   الطاىر إبراىيم1

 .129 128امعة محمد خيضر   بسكرة  ص ج   2005  ديسمبر  األكؿالدكلي كالنظاـ التربكم في الجزائر كباقي الدكؿ العربية   العدد 
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ة التي يجب مراعاتيا عند إعػداد المنػاىج يسفمف العكامؿ الرئي  البحث ىي األسس االجتماعية
ىػػػي دراسػػػة حاجػػػات المجتمػػػع الثقافيػػػة كاالجتماعيػػػة المختمفػػػة لتحقيػػػؽ الحيػػػاة المناسػػػبة لجميػػػع 

مجتمع كتحديػػػد الخبػػػرات كيجػػػب عنػػػد إعػػػداد المنػػػاىج دراسػػػة المشػػػكالت الخاصػػػة بػػػال   األفػػػراد
أك اقتصػادية كسػكء   ادة السػكافمتالميػذ سػكاء كانػت ىػذه المشػكالت اجتماعيػة كزيػل التعميمية 

كعمػػى المنػػاىج اف تعػػرؼ   أـ سياسػػية كتحريػػر األرض  اسػػتغالؿ الثػػركات الطبيعيػػة كالبشػػرية
ف يػتـ فػي أف المناىج يجب أأم قرار بش أفكما ك   التالميذ بيا كاتخاذ اتجاىات معينة نحكىا

كمػف ىػذه القػيـ   مػى ىػديياضكء القيـ االجتماعية التي تمثؿ معايير كمثمو العميػا التػي يسػير ع
كتنميػة كػؿ فػرد تبعػا السػتعداداتو   كتكػافؤ الفػرص بػيف األفػراد    حتراـ كؿ فرد فػي المجتمػع إ

 .كاإليماف بقدرة اإلنساف عمى حؿ  المشكالت كالتعاكف بيف األفراد لخدمة الصالح العاـ 
تربية نكعيػة كشػاممة  اإلنساف اليـك كقبؿ أم كقت مضى تمزموالمطمب النوعي في التربية : ـ 

ف تربيػػػة القػػػػرف الماضػػػػي أثبتػػػػت مػػػػا ترتػػػػب مػػػػف أل بػػػػرز أىػػػػدافيا  تككينػػػػو كجػػػػدانيا أيكػػػكف مػػػػف 
االىتمػػاـ الزائػػد  إلػػىكىػػذا يعػػكد    مشػػكالت كعمػػى رأسػػيا العنػػؼ بكػػؿ أشػػكالو كأثػػاره الكخيمػػة 

كػف فػي ظػؿ ل   بالجكانب العممية في التربية كالتقصير في مككنات البنػاء الركحػي كاألخالقػي 
يجػب العمػؿ عمػى صػقؿ قػكاه العقميػة كقػكاه النفسػية كالجسػمية   التربية التي تكازف بيف الجػانبيف

 ىػذا  ككتمكينو مف التعبير بحرية عمى أفكاره كتصكراتو كرغباتػو كطمكحاتػو كحاجاتػو المعنكيػة
منػاىج تتجػو  إذا قامػت عمػى إالإال في عالـ فيو قانكف ألنو ال حياة حقػة لمكػائف البشػرم  اليتـ

 أفتنميػة شخصػية الفػرد داخػؿ المجتمػع اإلنسػاني كىػك مطمػب حيػكم ال نظػف  إلىفييا التربية 
 مجتمع يستطيع التخمي عنو كخاصة في اآلكنة األخيرة .

كالمعاىػد   كطػالب المراكػز المينيػة  تالميػذ المػدارس المختمفػةالمطمب النـوعي فـي التعمـيم :ـ 
حيػػػث يػػػػأتي مػػػف أىػػػػـ أىدافػػػػو    لتعمػػػػيـ النػػػكعي كالمتطػػػػكرا إلػػػىكالجامعػػػات فػػػػي حاجػػػة ماسػػػػة 
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اطالعيـ عمى أساليب الػتحكـ فػي المعمكمػات كالمفػاىيـ كالقضػايا المطركحػة أمػاميـ كتمكيػنيـ 
 1.مف استعماؿ األجيزة كاألدكات في إطار عممي صحيح كسميـ كمتقف

يػػات ككسػػائؿ بػػؿ ليػػا أىػػداؼ كمحتك   كمػػاداـ التعمػػيـ يقػػـك عمػػى منػػاىج ال تعمػػؿ فػػي فػػراغ
عميػػػو   ككىػػػي مػػػا تتكامػػػؿ لتكلػػػد نظػػػاـ التعمػػػيـ   كطرائػػػؽ تقتػػػرف بالخيػػػارات كاألنشػػػطة كالتقػػػكيـ 

درجة إتقاف العمميػات التعميميػة  إلىأصبح مف الضركرم تمكيف جميع األفراد كتدريبيـ ليصمكا 
دمجيػػػػػـ فػػػػػي عػػػػػالـ  إلػػػػػىإضػػػػػافة   خصكصػػػػػا تمػػػػػؾ التػػػػػي تػػػػػتـ بكاسػػػػػطة الكمبيػػػػػكتر كاالنترنيػػػػػت

   صػػػاالت ليككنػػػكا عمػػػى درايػػػة بمػػػا يحػػػدث مػػػف تجديػػػدات كتطػػػكرات فػػػي المجػػػاؿ التعميمػػػي االت
كبالتػالي ال يمكػف التػأخر عػف تػكفيره كلػك   كمطمب كيذا بات كحتمية تكاجييا جؿ المجتمعات

 بالقدر المحدكد كذلؾ في السنكات المقبمة مف ىذا القرف .
ـــ  ــيمـ إف تطػػكير التربيػػة يػػأتي مػػف تجكيػػد : المطمــب النــوعي لالســتثمار فــي التربيــة والتعم

 التعميـ ككالىما يتكقؼ عمى تكظيؼ  ليات منيا :
 المناىج التربكية كالدراسية المنظمة كاليادفة .ػػػػ  
 .العمـك النظرية كالتطبيقية المبسطة كالقريبة مف المدارؾ ػػػػ 
 .األجيزة التكنكلكجية التعميمية الحديثة ػػػػػ 
 .يمية المفتكحة األنساؽ التعمػػػػػ 
اإلبػداع كينمػك كػاف البػد مػف  أكػي ينشػ المطمب النوعي لثقافة اإلبـداع فـي التربيـة والتعمـيم:ــ 

بكاسػػطتيا يػػتـ إعػػداد اإلنسػػاف المبػػدع   تػػكافر بيئػػة نفسػػية كثقافيػػة كاجتماعيػػة تسػػكدىا قػػيـ نكعيػػة
يػػؼ مػػع المكاقػػؼ بكيفيػػة يصػػبح فييػػا متمكنػػا مػػف اإلسػػياـ فػػي مناشػػط الحيػػاة كقػػادرا عمػػى التك

 .2كالصعكبات كالتحديات التي يفرضيا العصر
لة أسػػيما إذا أدرجػػت ىػػذه المسػػ  يعػػد حسػػف التعامػػؿ مػػع الكػػائف اآلدمػػي فػػي غايػػة األىميػػة

عمػػى مختمػػؼ كاالنفتػػاح   ضػػمف منػػاىج تربكيػػة تقػػـك عمػػى مػػده بثقافػػة تكػػكف لديػػو ركح الحػػكار
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تقػػػديـ  إلػػػىكمنيػػػا كصػػػكلو   معنكيػػػا كماديػػػاالتػػػكازف  إلػػػىكمػػػا تقػػػكده    القنػػػكات داخػػػؿ المجتمػػػع 
 حمكؿ إبداعية لمكثير مف المشاكؿ كتماشيا مع ىذا الطرح الذم يجمع كيكفؽ بيف :

 .اإلبداع الفردم ػ 
 .اإلبداع الجماعي ػ 
 .ثقافة اإلبداع ػ 
 .المجتمع الذم يشجع اإلنساف عمى اإلبداع ػ 

يػػتـ التخطػػيط كالترتيػػب لػػو فػػي المجػػاؿ  فأالػػذم يفتػػرض   سػػكؼ تتجمػػى القيمػػة الفعميػػة لإلبػػداع
 التربكم .
مدة مػػف التربيػػة كالتعمػػيـ أنيػػا تكجػػد عالقػػة كطيػػدة بػػيف تإف السػػمة الرئيسػػية فػػي القػػيـ المسػػ 

كمطمػػب مػف ىػػذا القبيػػؿ   كتسػػيؿ بالتػالي انتشػػارىا كاسػػتمرارىا عبػر األجيػػاؿ   الثقافػة كاإلبػػداع 
ف الحيػاة غػدت تعتمػد عمػى اإلبػداع ألتنميتػو  تكريسو ك  إلىأصبحت غالبية المجتمعات تيدؼ 

 .كاالبتكار كاالختراع في مياديف متعددة كمنيا عمى كجو الدقة ميداف التربية كالتعميـ 
ككانػػػت ىػػػذه المطالػػػب نتيجػػػة لتفػػػاقـ المشػػػكالت بجميػػػع أصػػػنافيا كدرجاتيػػػا كالتػػػي تعرفيػػػا 

دعػػت بػػدكرىا  لقػػد  لجنػػكبفػػي عػػالـ ا أكسػػكاء فػػي عػػالـ الشػػماؿ   كتكاجييػػا الشػػعكب الحديثػػة
تمركػػز جيكدىػػا كاىتماماتيػػا كتحركاتيػػا صػػكب إيجػػاد السػػبؿ الكفيمػػة  أف مختمػػؼ القػػكل الفاعمػػة

تنقػػػػؿ إلييػػػػا الحاجػػػػات المرغكبػػػػة فييػػػػا  أفالتػػػػي يجػػػػب   لتكػػػػكف فػػػػي مقػػػػدمتيا المنػػػػاىج التربكيػػػػة
عمػى النحػك   كمتطمبات نكعية لةفراد كالجماعات مع العمؿ الجاد كالمتكاصؿ لضماف تحقيقيا

الذم يضع تكازنا كتكافؤا قيميا كماديا لمتشكيالت اإلنسانية القائمػة داخػؿ المجتمعػات المتقدمػة 
المبػػػادئ التػػػي يتكجػػػب عمػػػى المخططػػػيف  محمـــد جـــواد رضـــاكيحػػػدد   منيػػػا كالناميػػػة كالمتخمفػػػة

 ىي : 1ييدفكا إلييا ضمف نقاط عشرة  أفالتربكييف 
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 أفالبػد   التكجيػات الدينيػة كمسػتمزمات التفكيػر العممػيتحقيؽ حالة التكازف العقالنػي بػيف  (1
ف حػؿ ىػذه أك   ف المشكالت االجتماعيػة ليػا أسػبابيا الماديػةأنغرس في أذىاف أطفالنا كشبابنا 

 المشاكؿ ال يتـ إال ب خضاعيا لمنطؽ العمـ تحت القيادة األخالقية لمعقيدة الدينية .
حتى اآلف استخدمت المؤسسات التربكيػة   اطيةف تككف تربية ديمقر أالتربية العربية يجب   (2

حريػػػة الفكػػػر ال تمػػػارس فػػػي الصػػػفكؼ بػػػؿ ىػػػي محجػػػكرة    العربيػػػة أداة لمتمقػػػيف كعػػػدـ التسػػػامح
الطريقػة الكحيػدة لمكاجيػة النزعػة االكتقراطيػة ىػي    أحيانا كثيرة حتى عمى مستكل الجامعات 

 لـ نتفؽ . أـمعو بالتربية عمى الفكر الحر كاحتراـ الرأم األخر اتفقنا 
ف الماضػػي أتمتػػـز بتقكيػػة ركح اإلبػػداع عنػػد األفػػراد كبتبصػػيرىـ بػػ أفالتربيػػة العربيػػة يجػػب   (3

يػػكفر لنػػا حمػػكال لمشػػاكؿ  أفكلكػػف الماضػػي ال يمكػػف   يصػػدر مػػف مصػػادر الحكمػػة أفيمكػػف 
 .الحاضر 

ط ال تكتشػػؼ فقػػ أفحػػرة بمعنػػى أف الحقيقػػة يمكػػف    تكػػكف حػػرة  أفالتربيػػة العربيػػة يجػػب   (4
الػػرؽ  إلػػىف التمقػػيف ىػػك طريػػؽ معبػػد إ  ي حريػػة الفيػػـ كمعرفػػة األسػػبابغػػالتمقػػيف يم   تمقػػف أف

 .خطر ما يكاجو العرب كيتيددىـ اليـكأالعقمي كىذا ىك 
كصػػاحب سػػيادة عمػػى نفسػػو   د عػػف نفسػػو ككػػائف حػػرتعػػزز صػػكرة الفػػر  أفالتربيػػة يجػػب   (5

عالقػة مكجيػة نحػك الحفػاظ عمػى القيمػة    كائف يدخؿ في عالقة تعاقدية مع اآلخػريف .كحياتو
 .الداخمة في ىذا التعاقد المتكافئة لكؿ األطراؼ

سػػقاطيا مػػف   التربيػػة العربيػػة يجػػب أف تكجػػو نحػػك تربيػػة األفػػراد عمػػى رفػػض المحسػػكبية  (6 كاا
لػػػيس   مػػػا يأخذكنػػػو يكػػػكف حقػػػا يحصػػػمكف عميػػػو بالكيفيػػػة كالعمػػػؿ أفكاالعتيػػػاد عمػػػى   تفكيػػػرىـ

 إلػػىىػػذا ىػػك الطريػػؽ   مػػييـ كال امتيػػازا يسػػتمتعكف بػػو ألسػػباب ال عقالنيػػةمعركفػػا يتفضػػؿ بػػو ع
 .ناء االستقالؿ الذاتي داخؿ الفردب
اكتشػاؼ األسػس البايمكجيػة  إلػى  تقػاد مػف خػالؿ التربيػة أفالعربية الجديدة يجب  األجياؿ (7

اإلنسػاف ذكػرا  يعػانكا عمػى تقبػؿ إنسػانية أفكىـ يجػب    كاألخالقية لممساكاة بيف المرأة كالرجؿ 
 .أنثى  أـكاف 
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القكميػػػة العربيػػػة ىػػػي  أفتثبػػػت لةجيػػػاؿ الناشػػػئة  فأالمؤسسػػػات التربكيػػػة العربيػػػة يجػػػب   (8
كذلػػػؾ ب عطػػػاء األطفػػػاؿ كالشػػػباب العػػػرب حقكقػػػا تربكيػػػة متكافئػػػة عبػػػر   حقيقػػػة كليسػػػت ادعػػػاء
 الحدكد السياسية .

التكنكلػػكجي لتعزيػػز حركػػة  تكجػػو بػػكتيرة متعاظمػػة نحػػك التػػدريب أفالتربيػػة العربيػػة يجػػب   (9
عقبػػة   bokishالػػنمط التربػػكم الػػذم شػػاع حتػػى اآلف ىػػك بطبيعتػػو المفظيػػة الكرقيػػة    التصػػنيع

 .كبرل في طريؽ التصنيع كالتنمية االقتصادية 
التربيػػة العربيػػة المعاصػػرة ليػػا مسػػؤكليات عظمػػى إزاء تنميػػة اإليمػػاف بالعػػدؿ االجتمػػاعي  (10

باطالع الطالب عمػى حقػائؽ الػدخؿ القػكمي كتكزيػع ىػذا الػدخؿ   كجعمو ىدفا أخالقيا لكؿ فرد
كمسػػػػتكل الػػػػدخكؿ كالعالقػػػػة الطرديػػػػة بػػػػيف الػػػػدخؿ كضػػػػركرات العػػػػيش األساسػػػػية ككضػػػػع القػػػػكة 
العاممة لتنكير الشباب بيذه األمكر الحيكية كما يتصؿ بيا بحيػث تسػتطيع أف تزيػد مػف كعػييـ 

 1.بمسببات الظمـ االجتماعي كسبيؿ التحرر منو 
المكاطنػة كالديمقراطيػة كالعكلمػة  أفغير أف المػتفحص لمسياسػات التربكيػة العربيػة عمكمػا يجػد 

الػرغـ مػف  ىما زالت تراكح مكانيػا مػف الناحيػة اإلجرائيػة فعمػ   بكصفيا قضايا تربكية معاصرة
غة مبػادئ كصػدكر تشػريعات مدرسػية ااإلقرار بحقكؽ اإلنساف التربكية عمى نطاؽ كاسع كصػي

كاالعتػػراؼ بػػالرأم    جيػػة تعػػزز كميػػا ميثػػاؽ حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي المكاطنػػة كالديمقراطيػػة بيداغك 
إال أف القػراءة السكسػػيكتربكية تكشػػؼ     اآلخػر كتضػػميف المنظكمػات التربكيػػة بعػدىا اإلنسػػاني

كفقػر ثقافػة     عف الشكؿ الكبير لقيـ الطاعػة كالػكالء كاالسػتعباد كالعنػؼ كالتحيػز األيػديكلكجي
قصػاء اآلخػر  كضػبابية جديػدة فػي الحقػكؽ كالكاجبػات  ؿالتكاص كميػا مظػاىر تعمػؿ بعمػؽ   كاا

كحتػػى اإلقميميػػة فػػي ظػػؿ تجزئػػة الجغرافيػػا   فػػي اتجػػاه مضػػاد لممكاطنػػة كالديمقراطيػػة كالعكلمػػة
 .العربية كالتاري  كحتى المغة في األكطاف

ظػكر الحػداثي لمكطنيػة كنماذج التحػديث التربػكم التػي تسػف ترسػانة مػف القػكانيف تعػزز المن
كفػػي الكقػػت نفسػػو تعيػػؽ بممارسػػات بيداغكجيػػة كفػػرز بيركقراطػػي أيػػديكلكجي أم   كالديمقراطيػػة
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شػاعة الثقافػة الديمقراطيػة ىػي   تقدـ نحك االرتقاء بالكطنيػة كالسػمكؾ االجتمػاعي الػديمقراطي كاا
 ـ بسردىا .انماذج كثيرة ال يسمح المق

فػػػي  أالػػػذم بػػػد لجـــون فيـــريكع التربػػػكم الحػػػداثي فػػػي الجزائػػػر كفػػػي ضػػػكء اسػػػتمرار المشػػػر 
كمف غير اإلعالف عف ذلؾ استمرت مدارس الجزائر المستقمة فػي تكػريس   الجزائر المستعمرة

تكػافؤ الفػرص    التكنمجػة  التعريب   رةأمف خالؿ مبادئ )الجز   قيـ الحداثة المؤطرة لممكاطنة
يػػة كمعرفيػػة لمكاطنػػة بكصػػفيا انبعػػاث لميكيػػة كاإللزاميػػة كالمجانيػػة كالتعمػػيـ ( كىػػي منػػابع كجدان

فقػػػد كانػػػت ذات حضػػػكر مكثػػػؼ فػػػي البػػػرامج التربكيػػػة عمػػػى   المتعػػػدل عمييػػػا أيػػػاـ االسػػػتعمار
يػة كالتػػاري  تتجسػد مػف خػػالؿ التربيػة البدنيػة كالدين  المسػتكل االبتػدائي كالثػانكم منػػذ االسػتقالؿ

 ...ال  كالجغرافيا كالمغة.
 ينػم  كثقافة السيطرة كاالسػتعباد التػي   اد تعمؿ عمى إنياء األميةفكانت ىذه المبادئ كالمك 

كتنقػؿ شػعكره نحػك استشػعار الحريػة كتمثػؿ قيميػا فػي    بيا الشعب الجزائرم زمػف االسػتعمار 
مشػػركع الكطنيػػة كالتربيػػة عمػػى المكاطنػػة كالتعػػايش السػػممي ككمػػا ىػػك مشػػركع لتكسػػيع االنتمػػاء 

جػػػؿ تكليػػػد المجتمػػػع الػػػديمقراطي أفيػػػك مشػػػركع مػػػف    دنيػػػة الػػكطني كترقيػػػة الشػػػعكر لمػػػنحف الم
كترقيػة    بتربية الكعي بالحقكؽ كالكاجبات كتحمػؿ المسػؤكلية كحمايػة الػكطف كممكيػة جماعيػة 

كال سػػيما فيمػػا يمقػػف لتالميػػذ مػػف    ثقافػػة المؤسسػػات كالمشػػاركة الجماعيػػة فػػي اإلنتػػاج الػػكطني 
مػػف خػػالؿ التربيػػػة     ا منػػذ السػػنة الثالثػػػة ابتػػدائيثقافػػة مدنيػػة كديمقراطيػػة بشػػكؿ مكثػػػؼ مبكػػر 

المدنيػػػػة كىػػػػك مػػػػا يتنػػػػاغـ مػػػػع المشػػػػركع الػػػػديمقراطي التربػػػػكم بمفيػػػػـك الديمقراطيػػػػة االجتماعيػػػػة 
دمجػػا كميػػا 1970دمػػج التعمػػيـ منػػذ أ  إلعطػػاء التربيػػة عمػػى المكاطنػػة بعػػدىا العممػػي الػػكظيفي 

جػؿ المسػاىمة فػي اإلنتػاج أاالشػتراكية مػف عمى مستكل اليياكػؿ كالتكػكيف كاألمػة السػيما زمػف 
 .كالتثاقؼ

بريػؿ أ 16بصػدكر األمػر   كقد تـ تتكيج اإلصالحات الدمجية في األيديكلكجية االشتراكية
مػػف حيػػث نمطػػو كلغتػػو    المتعمػػؽ ب صػػالح التربيػػة كالتكػػكيف كالقاضػػي بتكحيػػد التعمػػيـ  1976

دارتػػو كمركزيتػػو لمحتكيػػات التعميميػػػة كممارسػػة اإلقصػػػاء كىػػػك مػػا سػػمح بأدلجػػػة المبػػادئ كا   كاا
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عادة مفيـك الكطنية سمطة األيديكلكجية االشتراكية كىػي انت كالء للتمارس كما لك ك  الثقافي كاا
كاستحضػػار رمػػكز   السػػمطة التػػي اختزلػػت التربيػػة عمػػى المكاطنػػة فػػي اسػػترجاع الثقافػػة الكطنيػػة

لحداثيػػػػة عمػػػػى ممارسػػػػة الفػػػػرز كىػػػػك مػػػػا سػػػػاعد النخبػػػػة ا   التػػػػاري  بشػػػػكؿ أيػػػػديكلكجي مػػػػبيـ 
كىػك مػا يتعػارض مػع المشػركع الػديمقراطي     سػـ الكطنيػة كالكحػدةإاأليديكلكجي كالمغػكم بقػكة 

كذلػؾ  ميف الحقػكؽ كالكاجبػات كالتنػكع الثقػافي أبكصفيا المشػاركة الجماعيػة كتكػافؤ الفػرص كتػ
بػػالتيميش لفئػػة عريضػػة لػػو أثػػره البػػارز فػػي التمػػايز الطبقػػي كاإلقصػػاء الثقػػافي كنمػػك اإلحسػػاس 

الغضػػػب فمػػػارس الممانعػػػة بكػػػؿ مػػػا يسػػػتطيع بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ  إلػػػىممػػػا أدل بػػػو   مػػػف المجتمػػػع
 .1استعماؿ العنؼ 

كمػػف القػػكانيف المتكجػػة لمبػػدأ الديمقراطيػػة كحػػؽ األخػػر كحريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأم المنشػػكر 
ي: " كلمػػػػا الػػػذم محتػػػػكاه كالتػػػال 10/11/1987المػػػؤرخ فػػػػي  20/87/  ا  ت  ـ50الػػػكزارم )

ككػػاف مسػػتعمال ككسػػيمة تربكيػػة فػػي التعمػػيـ فػػي    كػػاف العقػػاب الجسػػدم ىػػك  ىػػاجس التمميػػذ 
كثيػػػر مػػػف البمػػػداف منػػػذ قػػػركف الزمػػػاف كربمػػػا مػػػازاؿ مسػػػمكحا بػػػو فػػػي بعػػػض البمػػػداف المتخمفػػػة 

كمػػػع تطػػػكر الفكػػػر التربػػػكم كصػػػدكر حػػػؽ الطفػػػؿ كبػػػركز األفكػػػار   يكمنػػػا ىػػػذا إلػػػىكالمتطػػػكرة 
المعممكف ينفركف مف اسػتعمالو كقػد ترتػب عػف  أبد   معادية لمعنؼ بجميع أشكالو التحررية كال

عاىػػػات مسػػػػتديمة  إلػػػىاسػػػتعمالو حػػػكادث خطيػػػرة أدت فػػػي بعػػػض الحػػػاالت بػػػبعض التالميػػػذ 
الفصػؿ  إلػىأحيانػا  أكالسجف  إلى أكالتغريـ  إلىكما استدعى بالمعمميف المخالفيف    كمعيقة 

 عف الكظيفة .
إف التأديػػب البػػدني أسػػمكب غيػػر :"فيقػػكؿ  73فػػي مادتػػو   القػػرار الػػكزارم اىػػذ إلػػى كيشػػير

شخصػػي يعػػرض  أكتعتبػػر األضػػرار الناجمػػة عنػو خطػػ   تربػكم فػػي تيػػذيب سػػمككيات التالميػذ 
التػػػي ال يمكػػػف أف تحػػػؿ المؤسسػػػة   تبعيػػػة المسػػػؤكلية اإلداريػػػة كالجزائيػػػة إلػػػىالمكظػػػؼ الفاعػػػؿ 

 .2"محؿ المكظؼ في تحمميا 
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العقكبػػات البدنيػػة يعتبرىػػا القػػانكف جنايػػة يتػػابع  إف" لمنشػػكر الػػكزارم كػػذلؾ فيقػػكؿ: كيشػػير ا
باعتبػار    إلييػا  أتكػكف كسػيمة تربكيػة يمجػ أفكأنيا ال يمكػف    عمييا كيعاقب كؿ مف يرتكبيا 

 العممية التربكية الناجحة أساسيا التحفيز كالثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف المعمـ كالمػتعمـ ككػؿ أف
كعػدـ قدرتػو عمػى الػتحكـ فػي زمػاـ   تصرؼ معاكس لذلؾ دليؿ عمى ضػعؼ شخصػية المربػي

 .األمكر 
المسػػػاس  إلػػػىكتػػػؤدم    با فػػػي فقػػػداف الثقػػػة بػػػيف المعمػػػـ كالمػػػتعمـ بف العقكبػػػات تكػػػكف سػػػاا ك 

كال تدخؿ الحػكادث الناجمػة عػف العقػاب البػدني فػي عػداد الحػكادث   بكرامة الطفؿ كشخصيتو 
ف المعمػػـ ىػػك المتسػػبب فييػػا عمػػدا كبيػػدؼ معػػيف كمقصػػكد ىػػك إلحػػاؽ الضػػرر أل   المدرسػػية 

مػػػف القػػػانكف  (124)تقػػػكؿ المػػػادة  إذكىػػػذه المخالفػػػة يعاقػػػب عمييػػػا القػػػانكف     كاألذل بالطفػػػؿ
المػػدني مػػا يمػػي : كػػؿ عمػػؿ أيػػا كػػاف يرتكبػػو المػػرء يسػػبب ضػػررا لمغيػػر يمػػـز مػػف كػػاف سػػببا فيػػو 

 1.بالتعكيض 
الحظ مػدل أىميػة الجانػب الركحػي لػدل المربػي الجزائػرم الػذم يػرفض كمف ىذا القانكف ن

كحاكلػت التركيػز عمػى تكػريس    أم إساءة لمتمميػذ كلػك كػاف القصػد مػف كراءىػا قصػد مشػركع 
 .ركح الحكار كتقبؿ األخر كالمساكاة تمييدا لجعؿ التمميذ ىك محكر العممية التربكية  

 في الجزائر: إصالحات التعميم   (3
تخمػى فعميػا عػف العالقػات التػي كانػت ي أالتعميـ بػد أفإذا كنا مقتنعيف :  1960إصالح  (1ـ3

فالنقػػائص كالثغػػرات ظمػػت طاغيػػة عميػػو كتمثمػػت التغيػػرات التػػي    تربطػػو بػػالفترة االسػػتعمارية 
كزيػػادة فػػي تكقيػػت المغػػة العربيػػة كالفرنسػػية كتكزيػػع    عرفتيػػا ىػػذه السػػنة فػػي الشػػعب األدبيػػة 

كأمػػا الشػػعب العمميػػة فقػػد أصػػبحت أكثػػر    ى المغػػة العربيػػة كالمغػػة الفرنسػػية مؤقتػػاالفمسػػفة عمػػ
تعريػػػػب الفمسػػػػفة كالتػػػػاري   أف إلػػػػىكتجػػػػدر اإلشػػػػارة    كضػػػػكحا كأكثػػػػر دقػػػػة ممػػػػا كانػػػػت عميػػػػو 

كأجبػػػػرت أسػػػػاتذة ىػػػػذه المػػػػكاد الجزائػػػػرييف    كالجغرافيػػػػا كػػػػاف ألسػػػػباب بيئيػػػػة سياسػػػػية ككطنيػػػػة 
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أسػػاتذة فػػي مػػكادىـ المعربػػة بعػػد  إلػػىإمػػا     عمػػى التكيػػؼ كالتحػػكؿ  النػػاطقيف بالمغػػة األجنبيػػة
شػػغؿ مناصػػب إداريػػة كىػػذا مػػا  إلػػى أك    فتػػرة تككينيػػة قصػػيرة كأمػػا أسػػاتذة فػػي المغػػة الفرنسػػية

كقع حقا كالقضية ما زالت مطركحة بالنسبة ألساتذة المػكاد العمميػة كالفيزيػاء كالكيميػاء كالعمػـك 
 .ي ىي في طريؽ التعريب عمى مستكل التعميـ الثانكم برمتو التقنية كالطبيعية الت

كمف المبادئ التي يعتمد عمييا في تطػكير المنظكمػة التربكيػة كفػي إصػالحيا كاالختيػارات 
األساسػػػية التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا مػػػف تعريػػػب لمتعمػػػيـ تعريبػػػا شػػػامال كديمقراطيتػػػو كجزارتػػػو كطابعػػػو 

أصػػبحت مطبقػػة  بػػؿقػػة فقػػط مػػف الجانػػب النظػػرم ىػػذه المبػػادئ لػػـ تكػػف معمقػػة كمدق. العممػػي 
 .سارية المفعكؿ 

مشػػاكؿ المػػكظفيف الػػذيف  إلػػىنتعػػرض ليػػذا اإلصػػالح دكف اإلشػػارة  أفىػػذا كال يحػػؽ لنػػا      
ألنػػػو رغػػػـ التزايػػػد المممػػػكس فػػػي عػػػدد    كػػاف التعمػػػيـ فػػػي حاجػػػة إلػػػييـ لتطبيػػػؽ ىػػػذا اإلصػػالح 

عػدد الجزائػرييف مػنيـ ال  أفكمػا    عػدد التالميػذ األساتذة ال يزاؿ ىذا العدد غيػر متكػاف  مػع 
جانب ذلؾ نالحظ التزايد المسػتمر لعػدد  إلى   نسبة ضئيمة جدا مف العدد اإلجمالي  إاليمثؿ 

 .1التالميذ كاكتظاظيـ في األقساـ
نصػكص فػي غايػة األىميػة أقامػت منظكمػة تربكيػة  1976صدرت فػي : 1976(إصالح 2ـ3

أسػػػندت إلييػػػا النيػػػكض بعمميػػػة التحريػػػر الكامػػػؿ لطاقػػػات   نشػػػاطو ةتكػػػكف مػػػر ة ك أدا  لممجتمػػػع
ف تؤدم الرسالة الخطيرة التي حمميا الشعب إياىا كالتػي أك    الشعب السائرة عمى درب التقدـ 

غمػػي مكاسػػب الثػػكرة المتمثمػػة فػػي العدالػػة أ تتمثػػؿ فػػي جعػػؿ األجيػػاؿ تتمقػػى أمانػػة الػػدفاع عمػػى 
 .2كالحرية كالعمـ كالثقافة 

كالمتعمػػػؽ  1976افريػػػؿ 16المػػػؤرخ فػػػي  76/35مػػػف ىػػػذه النصػػػكص نػػػذكر األمػػػر رقػػػـ      
 16المػؤرخ فػي  76/69ة كالتككيف  كمختمؼ النصكص التطبيقيػة كالمرسػـك رقػـ يبتنظيـ الترب
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فريػػؿ أ 16المػػؤرخ فػػي  76/72المتعمػػؽ بمجانيػػة التعمػػيـ كالتكػػكيف كالمرسػػـك رقػػـ  1976افريػػؿ 
دارتيا كالمتعمؽ بتسيير مؤسس 1976  .ات التعميـ الثانكم كاا
ة فػػي إطػػار تطبيػػؽ ىػػذا القػػانكف يػػأمػػا اليػػدؼ الػػذم عػػيف لتكػػكيف المػػكظفيف التػػابعيف لمترب      

كالتكػػػكيف عمميػػػة مسػػػتمرة لجميػػػع المػػػربييف عمػػػى    فكػػػاف تمقيػػػنيـ المعمكمػػػات الالزمػػػة لعمميػػػـ 
اكتسػػاب أعمػػى مسػػتكل ك   يتػػيح الحصػػكؿ عمػػى تقنيػػات المينػػة أفكميمتػػو    جميػػع المسػػتكيات 

كااللتػػزاـ السياسػػي     مػػف الكفػػاءة كالثقافػػة كالػػكعي الكامػػؿ بالرسػػالة الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ المربػػي
 1.الدائـ بمبادئ الثكرة

 : 1980(إصالح 3ـ3
تجنػب كػؿ  إلػىف العمػؿ التعميمػي عمػؿ اسػتثمارم ييػدؼ أ ككاف منطمؽ ىذا اإلصػالح ىػك   

كالمرامػػػي التػػػي  اآلمػػػاؿكىػػػذا كػػػاف سػػػبب عػػػدـ تحقيػػػؽ    إىػػػدار الجيػػػد كالمػػػاؿ  إلػػػىمػػػا يػػػؤدم 
ه في العديػد مػف ألجأمما    كجعؿ حمكلو تصطدـ بالكاقع  1976نيطت ب صالح التعميـ سنة أ

كمػف    القػكانيف التػي كػاف مػف المفػركض تطبيقيػا  أكيؤخر بعض المطالب  أف إلى  الحاالت
 ف ىذا اإلصالح يقـك عمى : ىنا ف

ربػػكم كتحسػػيف مضػػامينو يسػػتكجب مراجعػػة شػػاممة لكػػؿ جكانبػػو العمميػػة إف إصػػالح النظػػاـ الت
   :الخصكص العمؿ عمى تحقيؽ ما يمي ىكيستكجب عم   التربكية كالظركؼ التي تجرم فيياك 
 .(تطكير المناىج  كتحسيف الكتب كرفع مستكل المعمميف كالمشرفيف عمى العمؿ التربكم 1
 .مستجيبا لمتطمبات التنمية (تكحيد التعميـ كتنظيمو كتقكيتو كجعمو 2
 .إحالؿ المغة العربية محميا في النظاـ التعميمي باعتبارىا لغة تعميـ كتفكير كعمؿ(3
باعتبارىػػػػا ركافػػػػد مسػػػػاعدة فػػػػي   ( كضػػػػع سياسػػػػة كاضػػػػحة كعميقػػػػة لتعمػػػػيـ المغػػػػات األجنبيػػػػة4

 .االتصاؿ بالثقافات المعاصرة 
 .اديمي (النيكض بالتعميـ التقني كدمجو بالتعميـ األك5
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اللتزامػات الدكلػة  االتكسيع في نسبة القبكؿ في المرحمة األخيرة مف التعمػيـ األساسػي تحقيقػ( 6
 .في ديمقراطية التعميـ 

 .( تكفير البنايات المدرسية الكافية كالمالئمة في االتجاىات التربكية الجديدة 7
 .1ي ميداف التعميـ كالتككيف فرة اإلطارات العاممة أ( جز 8
 : 2003صالح (إ4ـ3
بداؿ المحكر الرئيسي لعممية التعميـ  تجديد طريقة التدريس إلىكييدؼ ىذا اإلصالح      كاا

المعمكمات عمى تالميذ  يككف المعمـ ىك المحكر الرئيسي كىك رئيس القسـ يممي أففبدؿ 
أصبح االعتماد في ىذا اإلصالح منصبا عمى التمميذ    حيث االستماع فقط  ـيككف دكرى

كىذا ما يسمى بطريقة التدريس    و ىك الذم يدير الدرس كىك محكر العممية التعميمية كجعم
تحديد  إلىف يككف إصالح المنظكمة التربكية ييدؼ أكىذا سعيا مف الكزارة ب   بالكفاءات 

لىك    غايات التعميـ حتى يككف أكثر مالئمة لحاجات األفراد كالمجتمع المفترضة  تحقيؽ  اا
ف مقاربة الكفاءة إستراتيجية  ف   كاستخداـ أحسف الكسائؿ كأنجع الطرؽ أىداؼ التككيف

 لماذا نعتمد المقاربة بالكفاءات ؟   نتساءؿ  محكمة اآلليات لتحقيؽ اليدؼ
 أكال : ألف : 

 ك  البرامج المطبقة حاليا لػـ تجػدد منػذ عقػكد خمػت ك أصػبحت ال تكاكػب التطػكرات العمميػة ػػػ 
 المعرفية الحديثة .

         عػػػػػرؼ المجتمػػػػػع تغيػػػػػرات جذريػػػػػة فػػػػػي مختمػػػػػؼ الميػػػػػاديف االجتماعيػػػػػة ك االقتصػػػػػادية ػػػػػػ
 الثقافية ك السياسية . ك

 ثانيا : ألف : 
اعتمػػاد النظريػػة التربكيػػة القائمػػة عمػػى تمقػػيف التالميػػذ مجمكعػػة مػػف المعػػارؼ لػػـ تصػػبح ػػػ 

 .مجدية في ظؿ تعقد الحياة المعاصرة 
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لحيػػػػاة يتطمػػػػب اعتمػػػػاد مقاربػػػػة تربكيػػػػة جديػػػػدة تسػػػػمح إعػػػػداد الناشػػػػئة لخػػػػكض غمػػػػار اػػػػػ 
المناسػػػػػػبة لالنػػػػػػدماج فػػػػػػي المجتمػػػػػػع ك    باكتسػػػػػػاب القػػػػػػدرات ك الكفػػػػػػاءات الضػػػػػػركرية 

 .1المساىمة في ازدىاره 
 كتقـك ىذه المقاربة عمى مفيكميف رئيسييف ىما  
  القدرات : 1
 بعض التعاريؼ : 1-1 2
فػػي كضػػعيات مختمفػػة ك يعبػػر عنيػػا ىػػي مجمكعػػة االسػػتعدادات التػػي يسػػتعمميا الشػػخص ػػػ 

 .يعد   يعالج    يحمؿ    بفعؿ مثؿ : يتكاصؿ 
فيي ليست قابمة لممالحظة ك ال لمتقكيـ . لكف يتعمؽ األمر بمحكر تكػكيف يمكػف لمتمميػذ أف 

 .يطكر فيو مؤىالتو
يسػػػػتعممو الشػػػػخص فػػػػي كضػػػػعيات مختمفػػػػة    اسػػػػتعداد غيػػػػر قابػػػػؿ لممالحظػػػػة ك التقػػػػكيـ ػػػػػ 

 درات في عدة صنافات مثؿ : صنافة بمـك المشيكرة ....ترتب الق
أك مكقػؼ . فيػي تثبػت أف لمشػخص اسػتعداد     ميػارة    ىي تمكف حقيقي إلنتػاج معرفػة ػ 

 أك ممكة .
ىػػػي اسػػػتعداد ينمػػػى فػػػي ممارسػػػة معينػػػة . إف التنسػػػيؽ بػػػيف عػػػدة قػػػدرات يكػػػكف ضػػػركرم ػػػػػػ 

ؼ مػف قبػؿ الػبعض كميػارة أفقيػة أك لتأىيؿ ك ممارسة كفاءة . ك مف جيػة أخػرل ف نيػا تعػر 
 . 2عابرة لكضعيات مختمفة أك كميارة عامة جدا

 تعريؼ عاـ  :
استعداد مكتسب أك يتعيف اكتسابو ك تنميتو بالتعمـ ك يسمح لمتمميػذ بالنجػاح فػي اسػتغالؿ ػػػ 

 بعض األدكات الفكرية مثؿ : 

                                                           
مديرية التربية كالية غرداية تقرير حكؿ اعتماد المقاربة بالكفاءات في بناء المناىج الجديدة   1

http://www.oulloum2006.jeeran. www.google.com.18/5/2008. 
 .2003ارة التربية   منياج األكلى متكسط مادة العمكـ الطبيعية كالحياة   افريؿ مديرية التعميـ األساسي بكز 2
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التمػرف    التكثيػؽ   التجريػب  اقتراح فرضػية   حؿ مشكمة    التركيب    التحميؿ    الفيـ 
 . التبمي  باألسمكب العممي... إل    اليدكم 

 الكفاءات : 2-1
 أصؿ معنى المصطمح: 2-1-1
 بمعنى السمطة . XIIلغكيا : تأتي مف الكممة الالتينية لمقرف  -
 حسب عمـك التربية : ىي القدرة عمى القياـ ببعض المياـ. -
 Savoir agirحسػػػػف تصػػػػرؼ معتػػػػرؼ بػػػػو) ( : فيػػػػيLeBoterefحسػػػػب الباحػػػػث ) -

reconnu. ) 
 بعض التعاريؼ: 2-2-2

ا بػ* ىي مجمكعة معػارؼ ك ميػارات منظمػة ك منسػقة ألجػؿ القيػاـ بصػفة مكيفػة بنشػاط غال
 .ما يككف معقدا

 في الكضعيات الحقيقية تترجـ الكفاءة بسمككيات فعمية تسمى باألداءات .
ارات ك االسػتعدادات  ك محتكيػات التجػارب مػف * ىي تنظيـ مجمكعػة مػف المعػارؼ ك الميػ

 أجؿ القياـ بصفة مكيفة بنشاط غالبا ما ىك معقد .
 تترجـ الكفاءات بسمككيات فعمية تككف قابمة لممالحظة .   في الكضعيات الحقيقية   

* ىػػػي مجمكعػػػة مػػػف الميػػػارات ك المكاقػػػؼ المطمكبػػػة لمقيػػػاـ بكظيفػػػة معينػػػة . لػػػيس الكفػػػاءة 
 ك مكاقؼ . ة . تضـ الكفاءة مياراتلمميار مرادفة 

حيػػث تسػػمح بالقيػػاـ بميػػارة فػػي    * ىػػي الػػتحكـ فػػي المعػػارؼ بدرجػػة عاليػػة ك معتػػرؼ بيػػا 
 كضعية معينة ك معقدة .

 * ىي مجمكعة القدرات ك المعارؼ الضركرية لحؿ كضعية إشكالية .
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ابمػة لمتجنيػد فػي (  قsavoir potentiel) ميكيػة ك فعالػة أك معرفػة كامنػة* ىػي معرفػة دينا
 . 1عدد كبير مف الكضعيات المختمفة مف نفس العائمة 

 تعريؼ عاـ : 2-2-3
   قػػػدرات    * الكفػػػاءة ىػػػي حسػػػف التصػػػرؼ النػػػاتج عػػػف تجنيػػػد ك اسػػػتغالؿ مػػػكارد ) معػػػارؼ 

 .2مكاقؼ( بصفة منسقة ك مدمجة ألجؿ حؿ كضعية إشكالية متفاكتة التعقيد    ميارات
 و الكفاءات :خصوصيات القدرات  2-3

 يبيف خصكصيات القدرات كالكفاءات  02جدكؿ رقـ 
 المقاربة

 الخصكصيات
 الكفاءات القدرات

 خاصة بمادة كاحدة تتعمؽ بكؿ المكاد المجاؿ
 ىدؼ نيائي ىدؼ عاـ مستكل اليدؼ
 مطمؽ نسبي)تنمى مدل الحياة( مستكل التحكـ

 غير قابمة غير قابمة القابمية لممالحظة ك التقكيـ
 المصدر: مديرية التربية كالية غرداية

 :كينطمؽ ىذا اإلصالح مف أف 
 .الطفؿ يحمؿ مكتسبات قبمية كما عمى التعميـ إال تيذيبيا كتطكيرىا  (1
ىذا الطفؿ إنساف لػو القػدرة عمػى التعامػؿ مػع المعمكمػة كلػو الحػؽ  أفأم    البعد اإلنساني  (2

 .في تكجيو طريقة تعممو
يجػابي إثر أالرؤيا كالمشاركة داخؿ الصؼ التعميمي ليا  أفأثبتت  الدراسات الحديثة التي(  3

 .مشاركة  أكأكثر مف السماع دكف حركة 

                                                           
1Bernard procher(inspecteur de leduction national)avec c.le templier et i. Rak du referentiel a l 
evaluationedition foucher.paris.1996. 
2Construire la formation (outils pour lenseignants et le formateurs c e p e c sous le direction de pierre 
gillet.collection / pedagogies e s f editeur 2 edition  paris 1992.  
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اختػػار الػػرئيس عبػػد العزيػػز بكتفميقػػة  أفمنػػذ    تشػػيد الجزائػػر جػػدال حػػادا حػػكؿ إصػػالح التعمػػيـ
رم كالتيػػػػار اليسػػػػا   بػػػػيف التيػػػػار الػػػػكطني كاإلسػػػػالمي مػػػػف جيػػػػة   السػػػػيد بػػػػف زاغػػػػك رئيسػػػػا ليػػػػا
حيػث   كارتفعت حرارة ىذا الجدؿ مع تقػديـ المجنػة تقريرىػا النيػائي   كالعمماني مف جية أخرم

اسػػػػػتعدادا لمػػػػػدخكؿ    تسػػػػػربت أنبػػػػػاء عػػػػػف بدايػػػػػة تطبيػػػػػؽ تكصػػػػػياتو خػػػػػالؿ العطمػػػػػة الصػػػػػيفية 
دكف مػػػػػركره عبػػػػػر المؤسسػػػػػات الدسػػػػػتكرية    2003االجتمػػػػػاعي فػػػػػي شػػػػػير )أيمػػػػػكؿ( سػػػػػبتمبر

 طرؼ نكاب الشعب. كمناقشتو في البرلماف مف
المدرسػػػة الجزائريػػػة بأنيػػػا مصػػػدر    كيػػػتيـ أعضػػػاء مػػػف لجنػػػة إصػػػالح المنظكمػػػة التربكيػػػة

لتخػػريج اإلرىػػابييف الػػذيف شػػكمكا الجماعػػات المسػػمحة التػػي تمػػارس العنػػؼ كالتقتيػػؿ منػػذ عشػػر 
مناىجيػػا ذات طػػابع عتيػػؽ كدينػػي ككتبػػت بالمغػػة العربيػػة بينمػػا الفرنسػػية مصػػدر  فأل  سػػنكات
 داثة كالتنكير.لمح

مػػف جديػػد بعػػد    كيفػػتح تقريػػر بػػف زاغػػك البػػاب كاسػػعا أمػػاـ إعػػادة فرنسػػة المدرسػػة الجزائريػػة
. كيريد التقرير بقرار إدارم فػرض الفرنسػية 1962تعريب كؿ مراحميا منذ استقالؿ البالد عاـ 

قصاء االنكميزية كغيرىا مػف المغػات األجنبيػة ىعم ف الفرنسػية أعمػي الػرغـ مػف    الجزائرييف كاا
ف يكسػبكا أكحتى الفرنسييف أنفسيـ عنػدما يريػدكف    بشيادة أىميا   تعاني الكثير مف المشاكؿ

 طابع العالمية يكتبكف باالنكميزية.
كصػفت فييػا تقريػر    كنظمت تنسيقية المدرسة األصيمة كالمتفتحة تجمعات شعبية حاشدة

ف أاألمػػة لػػف تسػػمح بػػ أف" :الػػت التنسػػيقيةكق   بتقريػػر العػػار   لجنػػة إصػػالح المنظكمػػة التربكيػػة
نو استسالـ لييمنػة الفرانكفكنيػة كيجسػد اليزيمػة إ  ساحتنا التعميمية إلييجد تقرير  العار طريقو 

   فالمدرسػػػة الجزائريػػػة ىػػػي أمػػػؿ الشػػػعب كمسػػػتقبمو   لػػػف يمػػػر ىػػػذا التقريػػػر العممػػػاني   التربكيػػػة
 .1"ـ إصالح مزعـككلف نتركيا تسقط في أيدم الدكائر المشبكىة باس

                                                           
 محمد مصدؽ يكسفي ممؼ الجزائر ػػ كزير التربية عمي بف محمد يخكض معركة التعريب   تحالؼ عمماني يعتبر العربية لغة المتخمفيف كيريد 1
 .www.google .com  30/01/2008حالؿ الفرنسية في التعميـ    إ
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 وركائزىا:ىيكمة المنظومة التربوية الجزائرية (4
 ىيكمة المنظومة التربوية الجزائرية (1ــــ4

بدايػػة السػػبعينات  إلػػى 1962بعػػد التذبػػذب الػػذم عاشػػتو المنظكمػػة التربكيػػة الجزائريػػة منػػذ 
بعػػػػد خاصػػػة مػػػا تعمػػػؽ منيػػػا بالتشػػػريع المدرسػػػي ك   كبعػػػد االعتمػػػاد عمػػػى النصػػػكص الفرنسػػػية

كبعػػد التفكيػػر     ذاؾ ذلتػػي أفرزتيػػا المدرسػػة الجزائريػػة إالكقػػكؼ عمػػى النتػػائج غيػػر المرضػػية ا
أصبح مف الضركرم إدخاؿ تغيير جذرم عمػى المنظكمػة التربكيػة بعيػدا عػف    في ىذا كذاؾ 

شػػػػػكمت كزارة التربيػػػػػة الكطنيػػػػػة لجنػػػػػة مػػػػػف    كليػػػػػذا منطػػػػػؽ االرتجػػػػػاؿ كالمعالجػػػػػات الظرفيػػػػػة 
كبعػػػد    1972اإلحصػػػاء كالتخطػػػيط كالتربيػػػة كميػػػاديف أخػػػرل بدايػػػة مػػػف سػػػنة  المختصػػػيف فػػػي

عتبػػػر  نػػػذاؾ مػػػدخال إلصػػػالح أ دراسػػػة الكضػػػع التربػػػكم مػػػف مختمػػػؼ جكانبػػػو خرجػػػت بتصػػػكر 
كيرتكػز ىػذا التصػكر عمػى معالجػة    التعميـ في ىذا المدخؿ ظيرت بكادر المدرسة األساسية 

 :ية مثؿالحظة عمى المنظكمة التربك السمبيات الم
  نصكص تشريعية جزائرية  إلىافتقار المدرسة. 
  انعداـ فمسفة تربكية كتعميمية كتككينية مصرح بيا. 
 ىيكمة المنظكمة التعميمية غير الكاضحة                 . 
  طكؿ المسار المدرسي. 
  ظاىرة ارتفاع نسبة الرسكب. 
  األمية  إلىظاىرة ارتفاع نسبة التسرب كالعكدة. 
 كاجية األفكاج التربكية نظاـ ازد. 
  شعب معربة كمزدكجة. 
  ازدكاجية لغة التعميـ كطغياف المغة الفرنسية. 
  1انغالؽ المدرسة عمى نفسيا. 
  التككيف  إلىضعؼ مستكل المعمـ كاألستاذ كحاجتيما. 
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 .كجكد نكعيف مف التعميـ عمكمي كحر. 
تمثمػت فػي األمػر    ة خالصػة نبع عف ىذا التصكر الجديد لممدرسة الجزائرية نصكص جزائري

يػػنص ىػػذا األمػػر    كالمراسػػيـ المحػػدد لكيفيػػة تطبيقػػو     16/04/1976المػػؤرخ فػػي  76/35
يتكػػكف التشػػريع فػػي ميػػداف التربيػػة كالتكػػكيف مػػف أحكػػاـ ىػػذا األمػػر  أففػػي مادتػػو األكلػػى عمػػى 

ة كمػػػف النصػػػكص التشػػػريعية كمػػػف النصػػػكص التنظيميػػػة التػػػي صػػػاحبتو كالنصػػػكص التطبيقيػػػ
ذا حممنا ىذا األمر كجدناه يتككف مف عناصر أساسية    المتعمقة بو   كاا

 :1كسنقتصر عمى ما ييمنا منيا
  18-17ىيكمة النظاـ التربكم المادتيف . 
  20-19تحديد التعميـ التحضيرم  المادتيف . 
  32 إلى24تحديد التعميـ األساسي مف . 
  42 إلى 33تحديد التعميـ الثاكم مف المادة . 

أربػػع مسػػتكيات التعمػػيـ التحضػػيرم التعمػػيـ  إلػػىالنظػػاـ التربػػكم يتفػػرع  أفف ىنػػا نسػػتنتج كمػػ
 .األساسي التعميـ الثانكم التعميـ العالي 

: تعميـ اختيارم يقػع تحػت كصػاية كزارة التربيػة الكطنيػة كيسػتغرؽ  ( التعميم التحضيري1ـ1ـــ4
سػػػنكات كتػػػتـ الدراسػػػة فيػػػو  4-6يف كيػػػدخؿ فيػػػو األطفػػػاؿ التػػػي تتػػػراكح أعمػػػارىـ بػػػ  مػػػدة سػػػنتيف

 كما يمي : غة العربية كتككف ميامو مبال
  مساعدة األسرة عمى تربية الكلد كالعمؿ عمى ازدىاره بكاسطة التدريب المدني الالئـ. 
  تربية حكاسو إليقاظ فضكلو الذىني. 
  إعداد األطفاؿ لاللتحاؽ بالمدرسة. 

تحضػيرىـ لمحيػػاة .ػػػػػػ مػػى نضػج طاقػػاتيـ كقػدراتيـ مسػػاعدة األطفػاؿ ع:ػػػػ كلػو أىػػداؼ تتمثػؿ فػػي 
 ف  تحفيظيـ سكرا مف القر .ػػػػ مساعدتيـ عمى التعرؼ عمى مككنات البيئة .ػػػػ االجتماعية 
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 .1تنمية الذكؽ الجمالي لدييـ .ػػػػ تدريبيـ عمى مختمؼ األنشطة .ػػػ الكريـ 
تػي تعتبػر البيئػة التعميميػة القاعديػة : كيػتـ فػي المدرسػة األساسػية ال ( التعمـيم األساسـي2ـ1ــ4

تسػمح لكػؿ تمميػذ    التي  تكفؿ لجميع األطفاؿ تربية أساسية قاعدية كاحدة لمػدة تسػع سػنكات 
 إلػػىكمػػا تييئػػو فػػي نفػػس الكقػػت   أقصػػى مػػا يكػػكف نظػػرا لمكاىبػػو كجيػػكده إلػػىكاصػػمة التعمػػيـ بم

 .2بمؤسسات التككيف الميني  أكااللتحاؽ بكحدات اإلنتاج 
ىػػػػذه المؤسسػػػػة تػػػػؤمف لكػػػػؿ فػػػػرد القػػػػدر األدنػػػػى كالضػػػػركرم مػػػػف المعػػػػارؼ كالمكاىػػػػب  فإ

كتجعمػػو قػػادرا عمػػى اسػػتثمار إمكانياتػػو الفكريػػة    السػػمككية التػػي تييئػػو لالنػػدماج فػػي المجتمػػع 
نيا تكفؿ لجميع األطفاؿ نمكا منسجما كتككينا عمميا يجعؿ منو قػكة نشػيطة تحقػؽ   إكالكجدانية

 .نشكدكتصنع التطكر االقتصادم الم التغيير االجتماعي
 :حيث أقيمت سنكاتيا عمى التكالي  1980اإلصالح الذم جاء في  إلىكيرجع تنظيميا 

-1982الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .1982-1981الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.1981-1980السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  -
 .1986-1985ادسة ػػػػػػػػػػالس.1985-1984امسة ػػػػػػػػػػػػػالخ.1984-1983عةػػػػػػػػػالراب.1983
 :تتككف مف ثالث أطكاركىي 

 :كيعمؿ عمى إكساب التمميذ  3-1الطور القاعدي 
 .المكاد االجتماعيةػػػػػ التربية الجمالية  –كسائؿ التعبير األساسية ػػػػػػػ 

 ::كيعمؿ عمى 6-4 طور اإليقاظ
 .األكؿتقكية المعمكمات المكتسبة في الطكر ػػػػػػ 
 .النشاطات الجديدة إدراجػػػػػػػػ 
 .دراج المغة االنجميزيةػ إػػػػػػػ
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 :كيعمؿ عمى 9-7طور التوجيو 
تجسػيد المعػارؼ المكتسػبة .ػػػػػػػػ كالتكسػيع فييمػا  األكلػيفتعميػؽ المػكاد المكتسػبة فػي الطػكريف ػػػػػػػ 

 .1مازيغية كمغة اختيارية إدراج المغة األ.ػػػ كتطبيقيا كاقعيا
 15 إلػىسػنكات  6سنكات مػف سػف  9ؾ خالؿ لذاالرتفاع بمستكل تعميـ المكاطف ك ػػػ :وظائفو 
التقريػػػػب بػػػيف التعمػػػيـ النظػػػػرم كالتعمػػػيـ التقنػػػي بمػػػػا يقدمػػػو مػػػف تطبيػػػػؽ فػػػي الكرشػػػػات .ػػػػػػ سػػػنة 

 .بتكاريةتنشيط القدرات اإل.ػػػػػػ كالمخابر 
مسػاعدة األطفػاؿ عمػى اسػتيعاب .ػػػػػ  مساعدة األطفاؿ عمى التمكف فػي المغػة العربيػةػػ :أىدافو 

مسػػػاعدة .ػػػػػػػ مسػػػاعدة األطفػػػاؿ عمػػػى دراسػػػة الخطػػػط اإلنتاجيػػػة .ػػػػػػ رياضػػػية كالعمميػػػة األسػػػس ال
.ػػػػػ تعمػيـ التالميػذ تػذكؽ الجكانػب الجماليػة .ػػػػػ األطفاؿ عمى استيعاب أسػس العمػـك االجتماعيػة 

 .تعميـ التالميذ بعض المغات األجنبية 
فأصػػػبح يتكػػػكف مػػػف    الجديػػد كمػػف الجػػػدير بالػػػذكر أنػػو قػػػد تغيػػػر تقسػػػيـ أطػػكاره فػػػي اإلصػػػالح

 .   4 إلى1.الطكر المتكسط :  5 إلى1طكريف ىما :الطكر االبتدائي : مف 
 :( التعميم الثانوي 3ـ1ــــ4

كىػػػك عنصػػػر ىػػػاـ فػػػي بنيػػػة المنظكمػػػة التربكيػػػة ألنػػػو يشػػػكؿ حمقػػػة كصػػػؿ بػػػيف التعمػػػيـ         
كالتعمػيـ الػذم ينيػؿ   اسػعة السػنة الت إلػىاألساسي الذم يزكده بنصؼ عػدد التالميػذ المنتمػيف 

منػػو األغمبيػػة مػػف طالبػػو كىػػك يشػػتمؿ عمػػى التعمػػيـ الثػػانكم العػػاـ كالتعمػػيـ الثػػانكم المتخصػػص 
 .كالتعميـ الثانكم الخاص 

 ىية الدراسة الثانكية التػي تػدعكتختـ الدراسة في التعميـ الثانكم العاـ كالمتخصص بشيادة نيا
 .2كالكريا ب

 .التحضير لمتعميـ العالي .ػػػػػ دعـ المعارؼ المكتسبة .ػػػػػ مة التربكية مكاصمة الميػػػ :ميامو 
 .اللتحاؽ بالعمؿ لالتحضير .ػػػػ التخصص التدريجي ػػ 
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ـــو  تنميػػػة قػػػدرات .ػػػػػػػػػ إكسػػػاب التالميػػػذ المعػػػارؼ الضػػػركرية لمتابعػػػة الدراسػػػات العميػػػا :ػػػػػ أىداف
 . تنمية التعميـ الذاتي .ػػػػػ  حثتنمية ركح الب.ػػػػػ  التحميؿ كالتعميـ كالتكييؼ

 كيشمؿ  شعبتيف مف كؿ شعبة تفرعات :
 . داب كلغات أجنبية .ػػػػ  داب كفمسفة :ػػ يداب 
 . تسيير ك اقتصاد،  تقني رياضي .رياضيات .ػػػػ عمـك تجريبية ػػػػ :وتكنولوجياعموم 

 :  ( التعميم العالي 4ـ1ــ4
 سنكات  5-4-3 الطالب ضى فيياقحمة التعميمية كييتـ في الجامعات كىك يمثؿ نياية المر 

 نكعيف مف التككيف تككيف طكيؿ المدل كتككيف قصير المدل. إلىكىك مقسـ 
لػـ يفػز )رغػـ  الػذم  الجديػد L.M.Dنظاـ  إلى غيرت بعض الجامعات مناىجيا كمرحمة تمييدية

 جميع الطمبة حاليا. برضاقكتو( 
   تػػدني المسػػتكل الثقػػػافي لممسػػئكليف أنفسػػػيـ   مشػػاكؿ التعمػػيـ بشػػػكؿ عػػاـ راجعػػة لمبيركقراطيػػػة

الذم يتخرج بحاصػؿ ثقػافي    ك ال الطالب الجامعي يحسد عمييا ال األستاذ الخمقت كضعية 
ىياكميػػا    دكف المتكسػػط. كمػػا أف مسػػتكل الجامعػػات فػػي المجػػاالت التقنيػػة ضػػعيؼ ك محػػدكد

.  غير المكازية لمحركية السريعة في العمـك
 . تعميـ الميف الرفيعة . ترقية العمـ ـ.نشر العمك : وظائفو 

 :في الجزائرالمنظومة التربوية  مبادئو (ركائز 2ــ4
 :   (األصالة1ـ2ـ4

تػتمكف  أفأم    ككف المنظكمة التربكية معبػرة عػف أصػالة حقيقيػة ليػذا الشػعب ت أفكىي 
ف تسػػػتنطؽ تاريخػػػو كمػػػو مػػػف خػػػالؿ أك    المدرسػػػة مػػػف صػػػياغة قيميػػػا مػػػف خػػػالؿ قػػػيـ الشػػػعب 

رة قػادرة عمػى التفاعػؿ الػدائـ مػع ف تجعػؿ ىػذه الحضػاأك ػ ف تعبػر عػف حضػارتو أجميػع حقبػو ك 
تحػػاكر مػػف مركػػز قػػكة الحضػػارة العالميػػة  أفف تسػػتطيع أك    معطيػػات الحيػػاة كالعػػالـ الخػػارجي 

 . 1نمدىا بكاقع العصر أفف الحضارة التي كرثناىا حضارة عظيمة كالبد أل  التي نعيشيا
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 :( الحداثة2ـ2ـ4
كػؿ    كدكر التغييػر المحافظػة دكر دكريف كظيفييف كىما تقـك ب أفكؿ مدرسة مطالبة  فإ

 أفأرادت  إذا  ف كاحػد  تمعب ىذيف الدكريف في  أفيتعيف عمييا   مؤسسة مدرسية في العالـ 
م ذلػػػاال يقػػػع االنحػػػراؼ  أفك ينبغػػػي    دكر الحفػػػاظ كدكر التغيػػػر تقػػػـك بػػػتكػػػكف منظكمػػػة حيػػػة 

ا ننشػػ  نػػننػػا نعتقػػد أنأحيػػث    الحداثػػة أنيػػا مجػػرد اقتنػػاء الكسػػائؿ العصػػرية  إلػػىنظرتنػػا  شػػاب  
كأجيػزة اإلعػالـ   ننػا نقػيـ فييػا الكسػائؿ العصػرية مػف مختبػراتأمدرسة مسايرة لمعصػر بمجػرد 
تعامػؿ مػع الحداثػة سػمكؾ كىػي فكػر نشػط كىػي مػنيج فػي ال إف  اآللي ككسائؿ أخرل متطػكرة 

ـ كالمفػتش كالمسػير كىي حالة نفسػية كعقميػة تكػكف عنػد المػتعمـ كالمعمػ   الكاقع فالحداثة إبداع 
كالتحميػػؿ العممػػي  مءلخمػػؽ كاقػػع فػػي المدرسػػة الجزائريػػة يتميػػز بػػالمرح الجػػر    كالمربػػي عمكمػػا 

 . 1كالقدرة عمى نقد األفكار كترجيح بعضيا عف بعض
 :( العقالنية3ـ2ـ4
تػػػػػدرب عمػػػػػى  أف أكتفرضػػػػػو  أكتممػػػػػي السػػػػػمكؾ  أفالمدرسػػػػػة الناجحػػػػػة ىػػػػػي التػػػػػي تتجنػػػػػب  إف

الطفػؿ كػائف حػي ينبغػي    نبرمجيػا كمػا نشػاء   لػةالطفػؿ لػيس  فأل ية كاآلليةاالستجابة التمقائ
ندربػػػػو عمػػػػى إحػػػػداث  أفبػػػػؿ ينبغػػػػي    ال ندربػػػػو عمػػػػى رد المكاقػػػػؼ المسػػػػجمة فػػػػي ذاكرتػػػػو  أف

نمكػف الطفػؿ الجزائػرم بصػفة  أفالعقالنية تستمـز منا  ف إالمكاقؼ كعمى تبني ما يناسبو منيا 
ف نغػرس فيػو المبػادئ التػي تجعمػو يتخػذ المكقػؼ المناسػب أك    الػدة تربكية مف القػيـ الحيػة الخ
في صالح الكطف كفي  إاليككف  أفكىذا المكقؼ المناسب ال يمكف    لو في الكقت المناسب 

 . 2األماـ إلىصالح الحضارة كفي صالح الثقافة كفي صالح التقدـ كالسير 
 : ( الفاعمية4ـ2ـ4
كلكػي يكػكف    كبػر جيػاز إنتػاجي أمػف األمػـ المختمفػة ىػي  مػةأالمنظكمة التربكية في أم  إف

  يكػكف فعػاال  أفينبغػي    ىذا الجياز اإلنتاجي ممبيػا لمطالػب األمػة التػي تنتظػر منػو الكثيػر 
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يكػكف لػو مػردكد فػي مسػتكل التضػحيات الماديػة كالمعنكيػة الكبيػرة   أفكعندما نقكؿ فعػاال يعنػي 
 . بنائياجؿ تعميـ أأالتي تتحمميا األمة مف 

نما ىػي جيػد يبػذؿ ىػي      تأتي ىذه الفاعمية عف طريؽ الكفاءة كالكفاءة ليست كحيا يكحى كاا
يػػأتي عػػف طريػػؽ الجديػػة التػػي ىػػي مػػف تقاليػػد    عمػػؿ دائػػـ ىػػي اسػػتمرار فػػي الفعػػؿ االيجػػابي 

ف تغيػػب الجديػػة فػػي أمػػاكف أخػػرل لكػػف المنظكمػػة التربكيػػة مسػػئكلة ألمنظكمػػة التربكيػػة كيمكػػف ا
بػػؿ عمػػى إحػػداث ركح الجديػػة فػػي المحػػيط الخػػارجي    فقػػط عػػف الجديػػة داخػػؿ ىياكميػػا  لػػيس

 .1ألنيا ىي التي تفعميا كتثبتيا كتنشر قيـ التمسؾ بيا
كمػػف أىػػـ المبػػادئ التػػي ترمػػي إلييػػا المنظكمػػة التربكيػػة الجزائريػػة كتجعميػػا تحقػػؽ األىػػداؼ    

 التي جاءت بيا اإلصالحات المتتالية .
 المبادئ  ومن أىم ىذه

 16/04/1976المؤرخ في  76/67المرسـك الكزارم  إلى اكيرجع ىذ: (مجانية التعميم1ـ3ـ4
 المتضمف مجانية التعميـ كالتككيف 

ذا  فػػ ذاىػػذا المبػػدأ مػػف مبػػادئ ديمقراطيػػة التعمػػيـ          كػػاف التعمػػيـ حقػػا مػػف حقػػكؽ الطفػػؿ كاا
الحػػػؽ يتجسػػػد ميػػػدانيا كبالفعػػػؿ فػػػي  اف ىػػػذ  فػػػ كػػػاف التكػػػكيف كػػػذلؾ حقػػػا لكػػػؿ مػػػكاطف جزائػػػرم 

كليػػػػذا أسػػػػس    الحػػػػؽ  احتػػػػى ال يكػػػػكف المقابػػػػؿ النقػػػػدم عائقػػػػا كمانعػػػػا لمتمتػػػػع بيػػػػذ   مجانيتػػػػو
كمف مجمؿ التكػاليؼ التػي تتكفػؿ بيػا    الحؽ كجعمو عمى عاتؽ الدكلة  االتشريع الجزائرم ىذ

يـ مطمقػػة فػػػي مختمػػػؼ نػػػو جعػػؿ مجانيػػػة التعمػػػأكمػػف مزايػػػا التشػػريع الجزائػػػرم فػػػي ىػػذه الميػػػداف 
التعمػػيـ  إلػػى كباإلضػػافة   التعمػػيـ العػػالي كالتخصصػػي  إلػػىالمسػػتكيات مػػف التعمػػيـ التحضػػيرم 

ف متطمباتػػػو ىػػػي األخػػػرل تكػػػكف عمػػػى كاىػػػؿ الدكلػػػة مثػػػؿ المػػػكاـز كالكسػػػائؿ كالنقػػػؿ كاإلطعػػػاـ فػػػ 
ص ىػػذه كيػػن   كيعتبػػر ىػػذه تشػػجيع كبيػػر عمػػى التعمػػيـ كالتكػػكيف    كاإلسػػكاف داخػػؿ المؤسسػػة 

 .2المرسـك في ىذه البياف عمى ككف التعميـ مجانا في كؿ المستكيات
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يسػػتفيد مػػف مجانيػػة التعمػػيـ كػػؿ التالميػػذ المسػػجميف رسػػميا  فػػي مؤسسػػة التربيػػة كالتكػػكيف       
ف أعػػػالكة عمػػػى مجانيػػػة التعمػػػيـ يمكػػػف   ك تككينػػػاأمػػػا كغيػػػرىـ مػػػف الكبػػػار الػػػذيف يكاصػػػمكف تعمي

األساسػػػي كتالميػػذ التعمػػيـ الثػػانكم بأقػػػؿ ثمػػف عمػػى الكسػػائؿ التعميميػػػة يحصػػؿ تالميػػذ التعمػػيـ  
 .كالمكاـز المدرسية كالخدمات االجتماعية التي تعيف عمى حسف سير النشاطات التربكية 

 16/04/1976المػؤرخ فػي  76/66المرسػـك  إلػىكيعكد ىذا المبدأ  :إجبارية التعميم (2ـ3ــ4
المرسػػػـك يشػػرع إجباريػػة التعمػػػيـ فػػي الجزائػػػر خاصػػة فػػػي  ف ىػػذه  إالمتضػػمف إجباريػػة التعمػػػيـ 

    ال عمػػػى الدكلػػػة ك ال عمػػػى كلػػػي التمميػػػذ    ف التعمػػػيـ لػػػـ يكػػػف إجباريػػػاأكرغػػػـ  التعمػػػيـ األساسػػػي
ف األبػػكاب كانػػت مفتكحػػة عمػػى مصػػراعييا كػػي تسػػتقبؿ جميػػع األطفػػاؿ الػػذيف ىػػـ فػػي سػػف أال إ

تمػػػزميـ    اإلجباريػػػة األدبيػػػة المسػػػمطة عمػػػييـ كاألكليػػػاء أصػػػال يشػػػعركف بنػػػكع مػػػف    الدراسػػػة 
بتسػػجيؿ أبنػػائيـ فػػي المدرسػػة بحكػػـ أنيػػـ كػػانكا ممنػػكعيف مػػف جيػػات عديػػدة مػػف الػػكطف إبػػاف 

 االستعمار مف نشكة العمـ كالمعرفة ك يقكؿ المرسـك بيذا الصدد :
دسػػػة مػػػف م السػػػنة الساأغػػػكف سػػػف التػػػدريس ف التعمػػػيـ إلزامػػػي إجبػػػارم لكػػػؿ التالميػػػذ الػػػذيف يبمإ

كيجػػب عمػػى األكليػػاء كاآلبػػاء كاألكصػػياء بصػػفة عامػػة   العمػػر  خػػالؿ السػػنة المدنيػػة الجاريػػة 
ف يسػػجمكىـ فػػي المدرسػػة األساسػػية  التابعػػة أأطفػػاال فػػي سػػف القبػػكؿ المدرسػػي الػػذيف يكفمػػكف 

 .لقطاعيـ الجغرافي المدرسي 
عمػػى مسػػتكل الكاليػػة بكشػػؼ  كيجبػػر السػػمطات البمديػػة بػػ جراء التبميػػ  لمسػػمطات التربكيػػة      

حتػػػى تتخػػػذ    دقيػػػؽ لعػػػدد األطفػػػاؿ الػػػذيف يبمغػػػكف سػػػف الدراسػػػة فػػػي السػػػنة الدراسػػػية القادمػػػة 
   العػدد مػف األطفػاؿ  امصالح التربية عمى مستكل الكالية كؿ التػدابير الضػركرية السػتقباؿ ىػذ

راسػػية األطفػػاؿ ف يقػػـك بعمميػػة تسػػجيؿ قبػػؿ كػػؿ سػػنة دأطمػػب مػػف مػػدير المدرسػػة االبتدائيػػة كت
 .الذيف يبمغكف السف القانكنية في السنة الدراسية المقبمة 
 :كيكضح  المرسـك مفيـك إجبارية التعميـ في ما يمي 

كفقػا لمتنظػيـ الجػارم بػو العمػؿ كتراقػب   لمدرسػةا عمػى التمميػذ تقتضي إجباريػة التعمػيـ مكاظبػة
حػػد التالميػػذ حتػػى أتغيػػب يالحػػظ عمػػى ىػػذه المكاظبػػة يكميػػا كيمػػـز المعمػػـ ب خطػػار اإلدارة بكػػؿ 
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م أكيتعػيف عمػى األكليػاء تبريػر    يقـك ب خبػار األكليػاء كيطمػب مػنيـ تكضػيح أسػباب التغيػب 
 .الة تكرار مخالفة إجبارية التعميـ حكتنذرىـ بتسميط عقكبة في   مخالفة إلجبارية التعميـ 

ـــ4 ـــ3ـ ـــب3ـ ر   فينػػػاؾ نظػػػرة ي الجزائػػػىنػػػاؾ نظرتػػػاف متطرفتػػػاف لممنظكمػػػة التربكيػػػة فػػػ :(التعري
ف المدرسػػة الجزائريػػة عربتػػو كأعطتػػو ف الجيػػؿ الجزائػػرم الحػػالي منكػػكب ألأالجماعػػة التػػي تػػرم 
ف أبمػة تمامػا كعمػي النقػيض منيػا تػرم مقا   كىنالػؾ نظػرة متطرفػة أخػرم   قيـ دينو اإلسالمي

 النظرتيف فييػا ك كال   الجيؿ الجزائرم منككب ألنو لـ يتمؽ في المدرسة قيـ العركبة كاإلسالـ
ىػػػي    ف يصػػػكركهأ المدرسػػػة الجزائريػػػة ليسػػػت بالحػػػد كال بالقػػػدر الػػػذم أرادكا   ةتطػػػرؼ كمبالغػػػ

كاستكعبت قيـ المجتمع عقيدة كلغة كدينػا    مدرسة جزائرية نبتت في صمب المجتمع الجزائرم
ي كانػػت المدرسػػة التػػ   ف المدرسػػة الجزائريػػة نشػػأت مػػف عػػدـتتخطػػي الصػػعاب أل أفكحاكلػػت 

  كقػد ناقشػنا ىػذا المكضػكع بالتفصػيؿ   مكجكدة قبؿ االستقالؿ ىي مدرسػة فرنسػية فػي الجزائػر
كال الجيػػؿ الجزائػػرم منكػػكب اآلف    فػػال الجيػػؿ الجزائػػرم اآلف منكػػكب بعػػدـ إسػػالميتو كعركبتػػو

كمكضػػػػكع المدرسػػػػة الجزائريػػػػة    فكػػػػال النظػػػػرتيف فييػػػػا تطػػػػرؼ كمبالغػػػػة   ب سػػػػالميتو كعركبتػػػػو
فيػػي    كىنالػػؾ خمػػط كاضػػح كمػػا يقػػاؿ لػػيس كاقػػع المدرسػػة اآلف   كح بشػػكؿ غيػػر صػػحيحمطػػر 

تعمػػػػػـ التػػػػػاري  العربػػػػػي    البكالكريػػػػػا إلػػػػػيحاليػػػػػا مدرسػػػػػة معربػػػػػة مػػػػػف السػػػػػنة األكلػػػػػي االبتدائيػػػػػة 
كتعمػػػػـ التربيػػػػة اإلسػػػػالمية كتحفػػػػظ القػػػػر ف كلػػػػيس عنػػػػدنا مشػػػػكمة فػػػػي    كاإلسػػػػالمي كاالمػػػػازيغي

 1تفسدىا. أفتكجد أقمية لـ ترض عنيا كتريد لكف    المدرسة الحالية
تتقػػدـ كتتغيػػر كلكػػف مػػف  أفألنيػػا ينبغػػي    معركتنػػا فػػي الجزائػػر ىػػي تطػػكير مدرسػػتنا         

المدرسػػػة الجزائريػػػة تعمػػػـ    منظػػػكر ثكابتيػػػا المكجػػػكدة حاليػػػا. المدرسػػػة الجزائريػػػة ليسػػػت معربػػػة
ال يكجػػػػد فػػػػي الجزائػػػػر شػػػػعبة  إذ  بكالكريػػػػاال إلػػػػيبالمغػػػػة العربيػػػػة مػػػػف السػػػػنة األكلػػػػي االبتدائيػػػػة 

إنمػػا اآلف ىنػػاؾ    البكالكريػػا غيػػر معربػػة ال تقنيػػة كال فيزيائيػػة كال عمميػػة كال رياضػػية كال أدبيػػة
المدرسػة  أفكنحػف أيضػا نقػكؿ    المدرسػة ضػعيفة أفجماعة غير راضػية عػف المدرسػة تقػكؿ 

عيفة ألنيػػا تعمػػـ بالمغػػة العربيػػة المدرسػػة ضػػ أفكلكػػنيـ يقكلػػكف    إصػػالح إلػػيضػػعيفة كتحتػػاج 
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تعمػػـ التربيػػة اإلسػػالمية. المدرسػػة الجزائريػػة منسػػجمة مػػع  ألنيػػاكىػػي مدرسػػة تخػػرج اإلرىػػابييف 
صالح إليالمجتمع حقيقة في حاجة   .1تعميؽ كتطكير كاا

 :(التركيز عمى التكنولوجيا العموم والتقنية4ـ3ـ4
خصكصػا فػي الفػكالذ ك صػناعات    ي جعمػت الجزائػر التقػّدـ تقنػي رئيسػ   منذ االسػتقالؿ

الجزائػر مػا زالػت عنػدىا نقػص حػاّد مػف العّمػاؿ الميػرة    عمػى أيػة حػاؿ  الكيمياكيات النفطية.
جامعػػػة ىػػػكارم كبشػػػّدة معتمػػػدة عمػػػى التقنيػػػات األجنبيػػػة . التػػػدريب العممػػػي يجػػػرم أساسػػػا فػػػي 

 تأّسسػػػت فػػػي   جامعػػػة كىػػػراف لمعمػػػـك كالتقنيػػػة؛ 1974تأّسسػػػت فػػػي    بكمػػػديف لمعمػػػـك كالتقنيػػػة
جامعػػة   (1981)تأّسسػػت فػػي  جامعػػة البميػػدة  (1975)تأّسسػػت فػػي  بػػةجامعػػة عنا؛ 1975

 جامعػػػػة كىػػػػراف  (1969)تأّسسػػػػت فػػػػي  جامعػػػػة قسػػػػنطينة  (1981)تأّسسػػػػت فػػػػي  بػػػػكمرداس
حػػػػػات جامعػػػػة فر (؛ ك 1974)تأّسسػػػػت فػػػػػي  جامعػػػػػة تممسػػػػاف  (1965بالسانية)تأّسسػػػػت فػػػػي 

طػػػالب العمػػػـك ك اليندسػػػة     1997 - 1987(. فػػػي 1978)تأّسسػػػت فػػػي  عبػػػاس بسػػػطيؼ
% مػػػف تسػػػجيالت الجامعػػػات ك الكمّيػػػات. يشػػػّغؿ مكتػػػب الحككمػػػة  58كصػػػؿ تعػػػدادىـ حتػػػى 

مركػػػز بحػػػكث فػػػي عمػػػـ األحيػػػاء ؛ عمػػػـ األجنػػػاس البشػػػرية؛ عمػػػـ  18الػػػكطني لمبحػػػث العممػػػي 
كعمػـ فيزيػاء األرض ؛ الطاقػة    الفيزيػاء الفمكيػة    مؾ المحيطات كالثركات السمكية ؛ عمـ الف

 .2المتجّددة ؛ المناطؽ القاحمة؛ نقؿ التقنية؛ كحقكؿ أخرل
 تعميم التعميم( 5ػ3ػ4

اسػػػػػػتقالليا كػػػػػػاف عمييػػػػػػا أف تكاجػػػػػػو تحػػػػػػديات عمػػػػػػى مسػػػػػػتكيات  بعػػػػػػد حصػػػػػػكؿ الجزائػػػػػػر عمػػػػػػى
 طمػػؽ كػػاف مػػف الضػػركرمكمػػف ىػػذا المن  اجتماعيػػة كثقافيػػة     اقتصػػادية   سياسػػية:عديػػدة
 عمػػػى بنػػػاء مؤسسػػػات تعميميػػػة فعممػػػت الػػػدكؿ، التعمػػػيـ األىميػػػة التػػػي يسػػػتحقيا جانػػػب إعطػػػاء
كانطالقػا     محػدكدة  ك اإلمكانيػات لكػف األىػداؼ كبيػرة  ك مجانيتو التعميـ ديمقراطية كانتياج

لكػؿ  جػومك   التعمػيـ عػف طريػؽ المراسػمة  إنشػاء مركػز يعمػؿ عمػى تعمػيـ مف ىػذا جػاءت فكػرة

                                                           
 محمد مصدؽ يكسفي مرجع سابؽ .1

 التعميـ في الجزائر نقال مف ككيبيديا   مرجع سابؽ .
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   مسػػػتعممة الكسػػػائؿ المتاحػػػة  المكػػػاف كالزمػػػاف  النظػػػر عػػػف العمػػػر  بغػػػض  فيػػػو مػػػف يرغػػػب
لمتعمػػػػيـ المعمػػػػـ كالمػػػػتمـ  فأنشػػػػأ المركػػػػز الػػػػكطني  اإلذاعػػػػة ك التمفزيػػػػكف  كالكثػػػػائؽ المطبكعػػػػة 

المػؤرخ فػي ربيػع األكؿ   67-69األمػر رقػـ بمقتضػى عػف طريػؽ اإلذاعػة كالتمفزيػكف بالمراسػمة
المعنكيػة  كىػي مؤسسػة عمكميػة تتمتػع بالشخصػية 1969مام سنة  22لػ المكافؽ 1389عاـ 

األساسػػػػية تػػػػكفير التعمػػػػيـ بكاسػػػػطة المراسػػػػمة ك الكسػػػػائؿ التقنيػػػػة  كاالسػػػػتقالؿ المػػػػالي . ميمتػػػػو
 يتػػػابعكا الػػػدركس فػػػي إحػػػدل المؤسسػػػات لةشػػػخاص الػػػذيف ال يمكػػػنيـ أف ك البصػػػرية السػػػمعية

يحسػػػنكا  فػػػي مؤسسػػػة تعميميػػػة ك يريػػػدكف أف  مقيػػػدكف ف ىػػػـك الػػػذي  المدرسػػػية أك الجامعيػػػة
 ك تنظػيـ كػؿ تعمػيـ سػريعة لكػي يتقػدـ التعريػب بكيفيػة مع تنظيـ دركس المغة العربيػة معارفيـ.

عمػػى  مػػف المػػكاطنيف فػػالمركز سػػمح لػػ الؼ.تكميمػػي أك نػػكعي فػػي إطػػار التثقيػػؼ االجتمػػاعي
   كالكثػائؽ المطبكعػة  مختمفػة ائؿ تعميميػةباسػتعماؿ كسػ  متابعة دراسػتيـ أعمارىـ مف اختالؼ
   تنشػيطية لفائػدة الطمبػة  حصػص تنظػيـ كتخصػيص   كالتمفزيػكف  كاإلذاعة البصرية السمعية

 عمػػػػى حيػػػػث يػػػػتـ إزالػػػػة الغمػػػػكض كالمػػػػبس ةخاصػػػػ قاعػػػػات باألسػػػػاتذة فػػػػي يمتقػػػػكف مػػػػف خالليػػػػا
   تكجييػػا سػػميما  ةك تكجيػػو الطمبػػ كالحػػكار الػػدركس المستعصػػية كفػػتح مجػػاؿ المناقشػػة  بعػػض

مػػع   لنشػػر التمػػاريف كحمكليػػا فػػي مػػكاد مختمفػػة  المسػػاء الجرائػػد كجريػػدة كمػػا اسػػتعممت بعػػض
أكلػى متكسػط حاليػا( ) السػابعة أساسػي لمطمبة مػف السػنة أف المركز يضمف التعميـ إلى اإلشارة
   ينػػة التكػػكيف ألصػػناؼ متبا ثػػانكم فػػي مختمػػؼ الشػػعب ك الفػػركع ك ضػػماف السػػنة الثالثػػة إلػػى

داريػػػػػة المتعمقػػػػػة  ك المسػػػػػابقات   الجتيػػػػػاز االمتحانػػػػػات كتربكيػػػػػة لتأىيػػػػػؿ المترشػػػػػحيف تقنيػػػػػة كاا
عػريض مػف  جميػكر إلػىك ألداء ىػذه الميمػة ك الكصػكؿ     باختصاصاتيـ المينيػة المختمفػة
مختمفة كػاف أكليػا مػػػركز  استحدثت مراكز جيكية عمى مراحؿ  الطمبة عمى المستكل الكطني 

 إلػىككصػؿ عػددىا حاليػا  - 1999ك خرىػا مركػز الجمفػة عػاـ  1983عػاـ  العاصػمةالجزائػر 
الكثػائؽ التػي يحتاجيػػا  تقػـك بطبػع كػؿ1987تأسسػت عػػاـ  مطبعػة  إلػىمركػزا إضػافة عشػريف 
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فػػي  كلمتمتػػع باالسػػتقاللية أكثػػر فػػي تسػػجيؿ الػػدركس تػػـ تأسػػيس مخبػػر سػػمعي بصػػرم1المركػػز.
    .عية البصريةالكثائؽ السم إلنتاج 1987فيفرم عاـ 

ك تأثير ذلؾ عمػى الجزائػر كػاف لزامػا   حدثت عمى المستكل العالمي كنظرا لمتغيرات التي     
ػػَكؿ     التػػي أصػػبحت تميػػز عصػػرنا  خاصػػة مػػع الثػػكرة العمميػػة كالتكنكلكجيػػة  مكاكبػػة العصػػر ح 

الػػديكاف  إلػػىف المركػػز الػػكطني لمتعمػػيـ المعمػػـ ك المػػتمـ بالمراسػػمة عػػف طريػػؽ اإلذاعػػة كالتمفزيػػك 
سػبتمبر  30ػػالمكافؽ لػػ  ق 1422رجػب عػاـ  12بتػاري    عػف بعػد لمتعميـ كالتككيف   الكطني
ك تنكيعيػا كتطػػكير كسػػائمو باسػتعماؿ تقنيػػات تكنكلكجيػػة عصػػرية   ميامػػو تكسػػيع مقصػد 2001

 بتنظػيـ  المسػاىمة فػي الحػد مػف ظػاىرة التسػرب المدرسػي   فمف بيف المياـ األساسية لمػديكاف
   دعػـ تربػكم خػػاص إلػىدركس اسػتدراكية لفائػدة التالميػػذ الػذيف ىػـ فػي حاجػػة  حصػص دعػـ 

كتحضػيرىـ لمختمػؼ االمتحانػات كالمسػابقات كترقيػة   منح تعمػيـ لفائػدة األشػخاص المسػجكنيف
كمػا يعمػؿ عمػى تنظػيـ أيػاـ    فػي الخػارج  تعمػيـ المغػة العربيػة لفائػدة الجاليػة الجزائريػة المقيمػة

كممتقيػػات كنػػدكات كطنيػػة كدكليػػة تتنػػاكؿ القضػػايا التػػي تػػدخؿ فػػي مجػػاؿ اختصاصػػاتو دراسػػية 
سػػػػبتمبر بػػػػالمركز  30 إلػػػػى 27كمػػػػف ذلػػػػؾ تنظيمػػػػو الصػػػػالكف األكؿ مػػػػف    كالمشػػػػاركة فييػػػػا 
العاصػػػػمة كػػػػاف مكضػػػػكعو : " أبػػػػكاب مفتكحػػػػة حػػػػكؿ اسػػػػتعماؿ تكنكلكجيػػػػات  الجيػػػػكم لمجزائػػػػر

فػي المكتبػة الكطنيػة الجزائريػة  فريػؿا 15  16  17أيػاـاإلعالـ كاالتصػاؿ " كالصػالكف الثػاني 
كاالتصػػػاؿ فػػػي نشػػػاطات التعمػػػيـ   تنػػػاكؿ مكضػػػكع : " إدمػػػاج تكنكلكجيػػػات اإلعػػػالـ   بالحامػػػة

أقسػاـ أخػرل  لمديكاف كأكجدت جديدة أحدثت ىيكمة   كبغرض تحقيؽ ىذه المياـ  كالتككيف " .
 2كاالتصػاؿ اإلعػالـ أقساـ تكنكلكجيػات امني االحتياجات العصرية لمتعميـ عف بعد مع تتماشى

 كفػػي ىػػػذا  كاالتصػػاؿ اإلعػػػالـ أجيػػػزة قسػػـ تكنكلكجيػػات كفػػي ىػػذا اإلطػػار تػػػـ تػػدعيـ كتحػػديث
ك  بتػرقيـ كثػائؽ الػديكاف اإلداريػة التػي سػمحت  اإلعالـ اآللي اإلطار تـ تدعيـ كتحديث أجيزة

 الكثػػػػػػػػائؽ المكتكبػػػػػػػػة يـلتػػػػػػػػدع    إذ أنتجػػػػػػػػت أقػػػػػػػػراص مضػػػػػػػػغكطة مكجيػػػػػػػػة لمطمبػػػػػػػػة  التربكيػػػػػػػػة

                                                           
 http://www.onefd.edu.dz/html/historique.htmlk   24/05/2008تعميـ التعميـ     1
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حداث التعمػيـ  "اآلكنػة األخيػرة فػي عمميػة مكقع كيب خاص بالديكاف . كقد شػرع الػديكاف فػي  كاا
الخصػػكص تػػـ  كبيػػذا   اإلنترنيػػت  عمػػى تعميميػػة مػػف خػػالؿ كضػػع أرضػػية عمػػى الخػػط100%

ؿ المسػتقب الجديػد عمػى أف تعمػـ فػي ؿلمزاكلػة دراسػتيـ بيػذا الشػك الطمبة تسجيؿ  مجمكعة مف
  .راغب في التعميـ كالتككف عف بعد الطمبة ك كؿ ككضعيا في خدمة ك التكنكلكجية العصرية

 :(  التحديات التي تواجييا المدرسة  الجزائرية5 
التحديات التي تكاجييػا المدرسػة  الجزائريػة كالتػي سػتكاجييا عمػى المسػتكييف البعيػد كالمتكسػط 

 .الكاقع كالقيـ اإلسالمية  ىإلكضع فمسفة تربكية مستندة :ػػ تتمثؿ في 
كعمػػػى أسػػػاس المشػػػركع    تحديػػػد األبعػػػاد التربكيػػػة عمػػػى أسػػػاس الفمسػػػفة التربكيػػػة المختػػػارة  ػػػػػػ 

الحاضػر   االجتماعي المراد بناؤه في إطار تكاصؿ حضارم يراعي األبعاد الزمنية )الماضػي 
 .كالمستقبؿ كالمكانة العممية لمتربية 

التقػػكيـ التربػػكم كالتفسػػير التربػػكم فػػي فتػػرات زمنيػػة مدركسػػة كمتفػػؽ تبنػػي منيجيػػة عمميػػة فػػي ػػػػػ 
بحيػػػث تكػػػكف ىػػػذه المنيجيػػػة قائمػػػة عمػػػى البحػػػث العممػػػي كليسػػػت قائمػػػة عمػػػى    عمييػػػا مسػػػبقا 

ممػػا يخضػػع العمميػػة التربكيػػة لالنتمػػاءات    قػػرارات فكقيػػة تتغيػػر بتغيػػر الػػكزارات كالحككمػػات 
 .األيديكلكجية كاألىكاء الشخصية 

كحػػػث اآلبػػػاء كاألميػػػات عمػػػى أداء دكرىػػػـ   االىتمػػػاـ بمرحمػػػة نمػػػك الطفػػػؿ مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػةػ ػػػػػ
ىػػذه المرحمػػة الطفػػؿ  يػػ تيبحيػػث   كتجديػػد الػػدكر التربػػكم لريػػاض األطفػاؿ   كدكرىػف التربػػكم 

 .لمدخكؿ المدرسي عمى أحسف كجو 
حسػػيف كضػػعيتيـ الماديػػة لتكػػكيف المعممػػيف كت  متابعػػة المشػػاكؿ التربكيػػة األساسػػية فػػي المػػدفػػػػ 

دراسػػة عكامػؿ ضػػعؼ المسػتكل كالتسػػرب كغيػر ذلػػؾ مػف المشػػاكؿ .ػػػػػ كترقيػة مسػػتكاىـ باستمرار
 .معالجة مشكمة انتشار األمية  .ػػػالتربكية دراسة قائمة عمى البحث العممي 

كتػػػػكفير التكػػػػكيف المينػػػػي كتنميػػػػة المعػػػػارؼ   التكفيػػػػؽ بػػػػيف تعمػػػػيـ التعمػػػػيـ كتحقيػػػػؽ النكعيػػػػةػػػػػػ 
كتربية المكاىب كالقدرات كتػكفير الكتػاب المدرسػي المالئػـ محتػكل كشػكال ككمػا    التكنكلكجية 



 التعميـ الرسمي في الجزائرالفصؿ الثاني : 

77 
 

ا مػػكااعطػػاء نفػػس الفػػرص لجميػػع األطفػػاؿ لمكاصػػمة الدراسػػة فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ مي  كنكعػػا 
 . كانت انتماءاتيـ الطبقية كالسياسية

فػػالتعميـ كحػػده ال يكفػػي فػػي    فيػػا تعمػػيـ المػػرأة ىػػك تثقي إلػػىالقصػػد مػػف الػػدعكة  :تعمــيم المــرأةــــ 
المػرأة ال  أففكمػا     إعطائيا حقيا المطمػكب لتختػار مسػار حياتيػا دكف ضػغكط مػف أم جيػة

عنػػػي أنيػػػا تكػػػكف خادمػػػة كأمػػػة يكال   تػػػأمر كتنيػػػى أفال تسػػػتطيع    تكػػػكف خادمػػػة   أفينبغػػػي 
 ىنػا يجػدر   خالؼ ذلؾ  مصمحتيا كمصػمحة أسػرتيا  إفحتى     لمرجؿ تطيعو طاعة عمياء

نمػػا المػػكازات بػػيف حقكقيػػا ككاجباتيػػا    خػػذ مكػػاف الرجػػؿ أنػػو ال يجػػدر بيػػا أ إلػػىاإلشػػارة  بنػػا كاا
تربيػػة سػػميمة كأجػػكاء  إلػػىالتعمػػيـ فقػػط لكػػف تحتػػاج  إلػػىالمػػرأة ىنػػا ال تحتػػاج    أمػػر ضػػركرم 
لىأسرية نقية ك  يا كمجتمعيػا ثقافة إسالمية متكاممة تشعرىا بدكرىا كرسالتيا نحػك دينيػا كأسػرت اا

ال ليس مف الضػركرم أف تحصػؿ كػؿ    كتجعميا مستعدة لمكاجية تيارات التغريب المختمفة  كاا
ي أشػػياء فػػفقػػد تكػػكف مكىبػػة الػػبعض مػػنيف     شػػيادة فػػي عمػػـ مػػف العمػػـك إلػػىنسػػاء الجزائػػر 

كالحصػكؿ عمػى شػيادة دكف كعػي لممسػؤكلية التػي    أخرل كقد تضيع إمكانية االستفادة منيػا 
 يا ىذه األخيرة تجعؿ منيا نفاقا كخيانة لةمانة  .تحمم
كاألسػػػرة فػػػي إثػػػراء العمميػػػة   تكامػػػؿ دكر كسػػػائؿ إلعػػػالـ كخاصػػػة التمفػػػزة مػػػع دكر المدرسػػػةػػػػػػػػ 

 .التربكية  في مختمؼ  أطكار كمراحؿ التعميـ 
 .ضركرة االىتماـ بالمنيجية كبمحتكل البرنامج عند كضع برامج التغيير التربكم ػػػػػػ 

ليسػػػت لنقػػػد   بحػػػكث كدراسػػػات عمميػػػة جػػػادة إلػػػىكميمػػػا يكػػػف  المدرسػػػة  الجزائريػػػة فػػػي حاجػػػة 
نما القتراح البديؿ في مختمؼ المستكيات كالمراحؿ   .الكاقع فقط كاا

كال بكضػع قػرارات سياسػية فكقيػة    كاقتراح البديؿ ال يككف مف شخص كاحد ميما كػاف عالمػا 
تعػاكف البػاحثيف فػي مختمػؼ االختصاصػات ) عمػـ  إلىف األمر يحتاج  كعميو ف   ميما عمت 

االرطفكنيػػػػا...ال ( ككػػػػؿ الميتمػػػػيف بالعمميػػػػة التربكيػػػػة ككػػػػؿ   الػػػػنفس عمػػػػـك التربيػػػػة المسػػػػانيات 
كسػػائؿ اإلعػػالـ ....الػػ     المدرسػػة    األطػػراؼ المشػػاركة فػػي ىػػذه العمميػػة اليامػػة ) األسػػرة 

مضػػػمكف الفمسػػػفة التربكيػػػة الػػػذم يحممػػػو  إاليحػػػدده  أفكأخيػػػرا فػػػاف مسػػػتقبؿ المدرسػػػة ال يمكػػػف 
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 إلػػػىتحػػػكؿ ىػػػذه الفمسػػػفة التربكيػػػة  أفعمػػػى    المشػػػركع االجتمػػػاعي الػػػذم تريػػػد األمػػػة تحقيقػػػو 
مناىج قابمة لمتطبيؽ عمما كممارسػة كفقػا طػرؽ تربكيػة  إلىكىذه النظرية   نظرية تربكية عممية

ذا كػػػاف المجتمػػػع بكػػػؿ فئاتػػػو كمؤسسػػػاتو مػػػدعكا ل  مدركسػػػة ممشػػػاركة فػػػي بمػػػكرة ىػػػذه الفمسػػػفة كاا
ف مفكػػػرم ىػػػذه األمػػػة كباحثييػػػا كرجػػػاؿ عمميػػػا  فػػػ  بػػػالحكار كاالىتمػػػاـ بميػػػداف التربيػػػة كالتعمػػػيـ

مػػػدعككف أكثػػػر مػػػف غيػػػرىـ لمتعػػػاكف إلجػػػراء البحػػػكث التقنيػػػة كالتطبيقيػػػة لبنػػػاء منظكمػػػة تربكيػػػة 
القػرارات فػي المجػاؿ كعف ىيمنة منطؽ القكة فػي فػرض   بعيدة عف األىكاء كتصارع المصالح

ىػػذا التعػػاكف ىػػك الػػذم سػػيجيب عػػف السػػؤاؿ المطػػركح ىػػك أيػػف تتجػػو  أفاالسػػتراتيجي كال شػػؾ 
 1المدرسة الجزائرية عقائديا كعمميا  بيداغكجيا كعمميا ؟

 الفصل: خالصة
الشػػعب الجزائػػرم عبػػر العصػػكر قضػػايا التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي الصػػعيد األكؿ مػػف  لقػػد كضػػع

عمػػؽ المشػػاعر الدينيػػة لػػدل ىػػذا الشػػعب الػػذم أقػػاـ  إلػػىجػػع ىػػذه االىتمامػػات كتر    اىتماماتػػو 
كعالقاتػػػو االجتماعيػػػة عمػػػى أسػػػاس تعػػػاليـ اإلسػػػالـ ذلػػػؾ   مؤسسػػػاتو الثقافيػػػة كنظمػػػو القضػػػائية

حيث جعػؿ مػف طمبػو فريضػة عمػى كػؿ مسػمـ كمسػممة كلقػد    غة مقدسةبالذم أعطى لمعمـ ص
يتجػزأ مػف المسػائؿ الكبػرل التػي تقتضػى تشػاكر الجماعػة  كانت شؤكف التربية كالتعميـ جػزءا ال

بالمػػػداكالت التػػػي تػػػتـ بشػػػأنيا كذلػػػؾ تمامػػػا كمػػػا كػػػاف الحػػػاؿ فػػػي    كمشػػػاركة سػػػائر أفػػػراد األمػػػة
كػػػالحرب كالسػػػالـ كتقسػػػيـ الميػػػاه كاسػػػتثمار األراضػػػي    األمػػػكر األخػػػرل ذات األىميػػػة البالغػػػة

ف التعمػيـ كػاف يحضػى بصػفة  فػ  لمجماعػة كميػاف التربيػة قضػية حيكيػة بالنسػبة أكانطالقا مػف 
تمقائيػػة بػػدعـ مػػادم ىػػاـ كيتمتػػع لػػدل كػػؿ مجمكعػػة بمػػكارد خاصػػة ىػػي كقػػؼ عميػػو ممػػا أتػػاح 
لممدارس إف تنمك كتزدىر . إف ىػذا التعمػيـ الػذم كانػت مضػامينو مسػتقاة مػف المبػادئ الدينيػة 

قد كػاف يػتـ فػي جػك    فة لمحياة التي تتميز بالطابع العممي كالتدريب عمى كؿ الجكانب المختم
اإلشػعاع الثقػافي كمػا مػنح لممدرسػة  مف الحرية كاالستقالؿ سػاعد عمػى تبػادؿ األفكػار كانتشػار

 .كالمعمـ كضعا اجتماعيا مرمكقا
                                                           

   ص  1  ط 1998مصطفى العشكم   المدرسة الجزائرية إلى أيف ؟   الديكاف الكطني لمطبكعات الجامعية    1
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 تمييد
كعمميػػة التػػدريس بصػػفة خاصػػة    تتضػػمف عمميػػة تحقيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة بصػػفة عامػػة

 إلػػىكاقػػرب السػػبؿ   سػػائؿ محػػددة تعػػيف عمػػى القيػػاـ بيػػذه العمميػػة عمػػى أكمػػؿ كجػػواالسػػتعانة بك 
ؾ حػد أىػـ تمػأكالكتػاب المدرسػي   مػادة التعميميػةذىف المػتعمـ   لضػماف الفيػـ الجيػد لمحتػكل ال

حػػد أدكات المػػنيج الرئيسػػية نحػػك تحقيػػؽ األىػػداؼ التربكيػػة أالكسػػائؿ عمػػى اإلطػػالؽ   كيعتبػػر 
 1التكصؿ إلييا عف طريؽ التربية المدرسية . إلىككؿ كالتي يسعى المجتمع 

تعتبػػر الكتػػب المدرسػػية مػػف الكسػػائؿ اليامػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة   فيػػك الكعػػاء الحامػػؿ       
لممػػادة العمميػػة   كىػػك المرجػػع الػػذم يسػػتقي منػػو المػػتعمـ معارفػػو أكثػػر مػػف غيػػره مػػف المصػػادر 

لبنػػػاء الكفػػػاءات المحػػػددة فػػػي   حػػػة فػػػي المنيػػػاجفيػػػك يتضػػػمف جميػػػع الكحػػػدات التعميميػػػة المقتر 
الكفػاءة الختاميػة  حتػى ينسػجـ مػع  إلػىمختمؼ المستكيات مف الكفاءة   مػف الكفػاءة القاعديػة 

قػػػدرات المتعممػػػيف كبنػػػاء كفػػػاءاتيـ المعرفيػػػة كاألداتيػػػة   فيػػػك المرشػػػد بالنسػػػبة لممعمػػػـ كالمػػػػػرجع 
 2المكثكؽ بالنسبة لممتعمـ .

المدرسية بالنسبة لممعمـ أداة عمػؿ ضػركرية   فيػي بالنسػبة لممػتعمـ المصػدر إف الكتب        
األساسػػي لمػػتعمـ   لػػذلؾ رعػػي فػػي إعػػداده جممػػة مػػف اإلعػػدادات التربكيػػة كالبيداغكجيػػة كالعمميػػة 

 3حتى تككف في مستكل المناىج الجديدة كأداة فعالة بيف أيدم المتعمميف .  كالجمالية
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 سي :تعريف الكتاب المدر ( 1
جمعو كتب    مف الفعؿ كتب يكتب كتابا ككتبا  : الكتاب ىك كؿ ما يكتب فيو لغة(  1ػ1

 "  لىاكفي القر ف قاؿ تع                  "  2البقرة . 

 " لىاكمنو قكلو تع  كىك القدر كالفرض كاألجؿ   كالكتاب ىك التكراة كاإلنجيؿ    

     " كمنو قكلو صمى هللا عميو كسمـ " ألقضيف بينكما بكتاب هللا   38الرعد 

 " كأـ الكتاب ىي الفاتحة كأىؿ الكتاب ىـ الييكد كالنصارل .

(ىػك الػذاكرة التػي تحفػظ مػا مضػى  زكي نجيب محفوظ: كالكتاب كما يعتقػد ) اصطالحا( 2ػ1 
نػو مػف أكثػر أكالكتػاب عنصػر ىػاـ فػي العمميػة التعميميػة ك    1قػد حضػر ليككف نقطة البػدء لمػا

كطػػرؽ تدريسػػيا المختمفػػة    إذ تعتمػػد عميػػو المػػكاد الدراسػػية   الكسػػائؿ اسػػتخداما فػػي المػػدارس
   فيػك يفسػر الخطػكط العريضػة لممػادة الدراسػية كطػرؽ تدريسػيا   التي يتضمنيا منيج الدراسػة
كمػػا لػػو إمكانيػػات    كػػار كالمفػػاىيـ األساسػػية فػػي مقػػرر معػػيفكاألف  كيضػػمف أيضػػا المعمكمػػات

ف يتػػكفر لمكتػػاب المدرسػػي  المنػػاخ المالئػػـ  الػػذم أكلػػذا يجػػب    متعػػددة فػػي العمميػػة التعميميػػة
 .  2يجعؿ المدرسة تستخدمو في صكرة تجتذب التالميذ في استعماالتو

ف كالمكثػػػكؽ بيػػػا أل  لتمميػػػذكمػػػا يعػػػرؼ الكتػػػاب  عمػػػى أنػػػو الكسػػػيمة األساسػػػية فػػػي يػػػد ا       
 .3األيدم كاألعيف إلىف سمطة عميا ىي التي دفعت بو ألكمماتو مطبكعة أك مسجمة ك 

كىػك الػذم يرشػد المعمػـ   كيعرؼ الكتػاب المدرسػي بأنػو الصػكرة التطبيقيػة لممحتػكل التعميمػي  
يمثػػؿ فػػي  نػػوأا مػػك   الطريقػػة التػػي يسػػتطيع بيػػا انجػػاز أىػػداؼ المنػػاىج العامػػة كالخاصػػة إلػػى

خضػع ينظػرا لمقػاييس الرقابػة الصػارمة التػي    الكقت نفسو الكسػيمة األكثػر ثقػة فػي يػد التمميػذ

                                                           
  151  ص  1983  2زكي نجيب محفكظ   في فمسفة النقد   دار الشركؽ   بيركت   ط 1
 . 290  ص  1995إبراىيـ عصمت مطاكع   أصكؿ التربية   دار الفكر العربي   القاىرة    2
 . 40  ص  2001مرشد محمد دبكر   أساليب تدريس االجتماعيات   الدار العممية الدكلية   األردف    3
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ف كاضػػعكه ىػػـ لػػذلؾ فيػػك جػػدير باالطمئنػػاف إليػػو أل  1اليػػا محتكياتػػو مػػف قبػػؿ السػػمطات العميػػ
 .2عادة مف المختصيف في التربية كالمادة العممية

يػػػة مػػػف المعطيػػػات المنتقػػػاة المصػػػنفة كالمبسػػػطة نػػػو مجمكعػػػة منيجأعمػػػى : كمػػػا يعػػػرؼ      
ف الكتػػػاب المدرسػػػي ىػػػك الكعػػػاء الػػػذم يشػػػتمؿ عمػػػى المعمكمػػػات أكيظيػػػر    كالقابمػػػة ألم تعمػػػـ

 .  3المختارة كالمعرفة المنظمة التي يستعمميا المتعممكف

ادة أىميػة محتػكاه أك مػا يقدمػو مػف مػ إلػىيسػتند   بينما يقدـ البعض تعريفا لمكتاب المدرسػي   
فيػػك يفسػػر الخطػػكط العريضػػة   فيعرفكنػػو : بأنػػو ركيػػزة أساسػػية لممػػدرس فػػي العمميػػة التعميميػػة

كيتضػمف أيضػا المعمكمػات كاألفكػار كالمفػاىيـ األساسػية فػي    لممادة الدراسية كطػرؽ تدريسػيا
 إلػػػىكمػػػا يتضػػػمف أيضػػػا القػػػيـ كالميػػػارات كاالتجاىػػػات اليامػػػة المػػػراد تكصػػػيميا    مقػػػرر معػػػيف

 .4لتالميذجميع ا
 إلػىكما عرؼ الكتاب المدرسي في ضػكء عناصػره كأىدافػو كالتػالي :ىػك نظػاـ كمػي ييػدؼ    

كبيػذا    مساعدة المعمميف كيشتمؿ عمػى عػدة عناصػر :األىػداؼ كالمحتػكل كاألنشػطة كالتقػكيـ
كفػػي مػػادة دراسػػية مػػا عمػػى تحقيػػؽ    مسػػاعدة المعممػػيف كالمتعممػػيف فػػي صػػؼ مػػا إلػػىييػػدؼ 

 . 5تكخاة كما حددىا المنياجاألىداؼ الم
ك جػزءا معػيف مػف مػنيج أفيعرؼ الكتاب المدرسي : بأنو كتاب يشمؿ كال  روبين ديكورتأما 

 معيف بشكؿ شائع في عدة مؤسسات .
كيمكػف   فيػرل أف الكتػاب المدرسػي كسػيمة متػكافرة مػع كػؿ تمميػذ   عبد الحافظ سالمة(أما )  

يثة لممرحمة االبتدائية المزكدة بالصػكر الممكنػة كذات خاصة الكتب الحد  استثمارىا بشكؿ جيد

                                                           
 .37أبك الفتكح رضكاف ك خركف  الكتاب المدرسي   فمسفتو  تاريخو   أسس تقكيمو   دار المسيرة لمنشر   عماف األردف  دت   ص 1
 .237 تقكيـ نتائجو  تصنيفاتو  عالـ الكتاب   القاىرة  دت  ص  فخرم حسف الزيات  التدريس :أىدافو   أسسو  أساليبو 2
 2007/ 12/10تاري  الزيارة http www/mae/edu/ science/ teacer:6htmنقال عف مكقع  3
 .211   ص  1956   3حمد خيرم كمضـ   جابر عبد الحميد جابر   الكسائؿ التعميمية كالمنيج   دار النيضة العربية   القاىرة   ط 4
 ص  2000 أسسيا كعممياتيا   دار المسيرة  عماف األردف    محمد محمكد الحيمة   تكفيؽ احمد مرعي   مناىج التربية  مفاىيميا كعناصرىا 5

35 . 
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حيػػث جميعيػػا صػػكر تقػػكد ثػػـ تسػػير بػػو بشػػكؿ تػػدريجي لمعرفػػة    داللػػة عمػػى مكضػػكع الػػدرس
 .1الحركؼ كالكممات كالجمؿ ابتداء مف الجممة

كيمكف أف  نقكؿ أف الكتاب المدرسي ىك الكعاء التطبيقي لممػنيج كأىدافػو حيػث يعتبػر        
بػػػنفس القػػػدر كخاصػػػة فػػػي دكؿ العػػػالـ    مة األساسػػػية كالميمػػػة بالنسػػػبة لممعمػػػـ كالمػػػتعمـالكسػػػي

 الثالث كبما فييا الجزائر كىك عنصر ال غنى عنو في العممية التربكية .

ـــ1 ـــري3ـ ـــاب المدرســـي الجزائ : ىػػػك الكثيقػػػة التعميميػػػة المطبكعػػػة التػػػي تجسػػػد البرنػػػامج  ( الكت
كسػػابيـ بعػػض الميػػارات   جػػؿ نقػػؿ المعػػارؼ لممتعممػػيفأف مػػ  الرسػػمي لػػكزارة التربيػػة الكطنيػػة كاا

 كمساعدة كؿ مف المعمـ كالمتعمـ عمى تفعيؿ سيركرة التعمـ .

كالمقصػكد بػو الكتػاب الػذم يرتكػز   كالكتاب المدرسي الجزائػرم فػي عمكمػو مػف النػكع المغمػؽ 
كالكتػػػاب   افوال تكػػػكف يػػػد لممػػػتعمـ فػػػي بنائػػػو كاكتشػػػ  عمػػػى المحتػػػكل كتقديمػػػو بطريقػػػة منظمػػػة

يقػػػـك عمػػػى اكتشػػػاؼ المعػػػارؼ كبنائيػػػا مػػػف خػػػالؿ أنشػػػطة تبػػػرز فييػػػا قػػػدرات المػػػتعمـ  المفتػػػكح
 . 2الشخصية كاليدكية كالفكرية مثؿ كتاب الرياضيات

 :استخدامات الكتاب المدرسي( 2
 نكرد فيما يمي عددا مف االستخدامات لمكتاب المدرسي :

 لكتاب المدرسي : ( استخدامات النصوص المقروءة في ا1ـ1ـ2

 . قراءة نص أك أكثر كاإلجابة عف سؤاؿ أك أكثر تطرحو بنفسؾ 
 ه .أ كطرح الطالب لسؤاؿ أك أكثر حكؿ ما قر    قراءة نص أك أكثر 
  سػػـإقػػراءة نػػص أك أكثػػر كاسػػتخالص أسػػماء معينػػة مػػف ىػػذه النصػػكص مػػع تعريػػؼ كػػؿ  

عممػػاء أك معػػارؾ أك مػػدف أك كمػػف األسػػماء المقتػػرح استخالصػػيا : أسػػماء خمفػػاء أك قػػادة أك 
 جباؿ .

                                                           
 .359  ص 2000  1عبد الحافظ سالمة   الكسائؿ التعميمية كالمناىج   دار الفكر لمطباعة كالنشر   عماف  األردف   ط 1
 .  80 ص  1999محمد الصالح حثركبي   نمكذج التدريس اليادؼ   أسسو كتطبيقاتو  دار اليدل  الجزائر   2
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 . ربط نص ما بنصكص سابقة كالحقة 
 . استخالص مجمكعة مف الحقائؽ الكاردة في النص أك في المكضكع كمو 
 . استخالص اآلراء الكاردة في نص ما أك في المكضكع كمو 
  مكؾ مرغكب فيو أك أكثر في نص ما أك في المكضكع كمو . ساستخالص 
 ك التعجػػب أك االسػػتفياـ  أك العػػادة أك التقميػػد أك الميػػارة أك القيمػػة أ   اسػػتخالص السػػؤاؿ

 أك االتجاه التي اشتمؿ عمييا نص ما أك اشتمؿ عمييا المكضكع كمو .
 التػي تخػالؼ    استخالص األفكار كاآلراء التي كردت  في نػص مػا أك فػي المكضػكع كمػو

 أراء كأفكار المتعمـ .
  بسػػة التػػي تحتمػػؿ أكثػػر مػػف معنػػى تيما الكممػػات الممسػػال    تفسػػير إلػػىتحديػػد مػػا يحتػػاج

 كالتي كردت في نص ما أك المكضكع كمو .
 ا    أك خرائطػرسػـك بيانيػة أك جػداكؿ إلػى  تحكيؿ المعمكمات الػكاردة فػي نػص مػا أك أكثػر
 شكاؿ.أ إلى كأ
 كمف أمثمتيا :( استخدام الرسومات والصور الموجودة في الكتاب المدرسي : 2ـ1ـ2

  ككتابة ما يالحظو عمى دفتره .   أك لرسـ ما   المتعمـ لصكرة مامالحظة 
 . إعطاء اسـ جديد لمرسـ أك لمصكر 
  كممات مقركءة . إلىتحكيؿ الصكرة أك الرسـ 
 أك األشػػخاص    أك صػػفات الجمػػادات أك الكائنػػات الحيػػة   اسػػتخالص الميػػارة أك العػػادة

 المكجكديف في الصكرة أك الشكؿ .
 لكقت مف النيار الذم أخذت فيو الصكرة .معرفة الفصؿ ك ا 
 . تقدير حجـ مكجكدات الصكرة 
 . كتابة تعميؽ ما عمى الصكرة أك الشكؿ ثـ اختيار أجمؿ تعميؽ 
 كاإلجابة عف سؤاؿ أك أكثر.   مالحظة الصكرة أك الشكؿ 
 كطرح الطالب لسؤاؿ أك أكثر حكليا .   مالحظة الصكرة أك الرسـ 
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 ف الناحية الفنية .تقييـ الصكرة أك الرسـ م 
 مف أمثمتيا :( استخدام الخرائط الموجودة في الكتاب المدرسي :3ـ1ـ2

 . اإلجابة عف أسئمة تطرحيا عف خريطة ما 
 . دراسة الخريطة كطرح المتعمـ لسؤاؿ أك أكثر منيا 
 . تقدير المسافات بيف األشياء عمى الخريطة باالستعانة بمفتاح الخريطة 
 دقة الرسـ . تقييـ الخريطة مف حيث 
 تحديد األماكف كاألشياء عمى خريطة ما مكجكدة في الكتاب. 
 . إعطاء تسمية لمخريطة المكجكدة في الكتاب 
  كممات مقركءة . إلىتحكيؿ الخريطة 
 أك بعػػػدىا مػػػف العاصػػػمة  أك حسػػػب    تقػػػدير مسػػػاحات مػػػا عمػػػى الخريطػػػة حسػػػب قربيػػػا

 لبحر .مكاقعيا أك حسب كبرىا أك حسب قربيا أك بعدىا عف ا
 كتابػػػػة أسػػػػماء األنيػػػػار المكجػػػػكدة فػػػػي الخريطػػػػة حسػػػػب منابعيػػػػا أك مصػػػػابيا أك أطكاليػػػػا       

 أك اتجاىاتيا أك ديمكمة الجرياف فييا أك حسب الدكؿ التي تمر فييا .
 كتابػػػػػة أسػػػػػماء الجبػػػػػاؿ أك سالسػػػػػؿ الجبػػػػػاؿ التػػػػػي كردت فػػػػػي الخريطػػػػػة  حسػػػػػب ارتفاعيػػػػػا       

 أك حسب معيار أخر.   اىاتياأك اتج   أك مكقعيا أك أطكاليا
 أك االتجاىات الجغرافية .   كتابة أسماء الدكؿ المحيطة بدكلة ما حسب أطكاؿ حدكدىا 
 . تقدير ارتفاعات األشياء عف سطح البحر في خريطة ما باالستعانة بمفتاح الخريطة 
 كمف أمثمتيا ( استخدام الجداول الموجودة في الكتاب المدرسي : 4ـ1ـ2

 كممات مقركءة  إلىداكؿ تحكيؿ الج. 
  برز األفكار التي اشتمؿ عمييا الجدكؿ .أاستخالص 
 . طرح أسئمة مف قبؿ الطالب  حكؿ الجدكؿ 
 . إجابة الطالب عف أسئمة يطرحيا المعمـ حكؿ الجدكؿ 
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  رسـ بياني . إلىتحكيؿ الجدكؿ 
 . تجميع أكثر مف جدكؿ في جدكؿ كاحد 
  أكثر مف جدكؿ . إلىقسمة جدكؿ ما 
  جدكؿ أك أكثر. إلىيؿ معمكمات كأرقاـ كردت في الكتاب تحك 
 كمف أمثمتيا :( استخدام الرسوم البيانية الموجودة في الكتاب المدرسي : 5ـ1ـ2

  سـ لمرسـ البياني .إإعطاء 
  جدكؿ ما أك أكثر . إلىتحكيؿ الرسـ البياني 
 . استخالص أىـ األفكار الكاردة في جداكؿ 
 الكاجب مراعاتيا الرسـك البيانيةكحسب الشركط    لناحية الفنيةتقييـ الرسـ البياني مف ا. 
 كمف أمثمتيا: ( استخدام األسئمة الواردة في نياية موضوعات الكتاب المدرسي :6ـ1ـ2

 أك مف قبؿ طالػب    اإلجابة كتابة أك شفييا بعد شرح الدرس أك قبمو مف قبؿ كؿ الطالب
 أك عدد منيا .أك فئة مف الطالب عف كؿ األسئمة    كاحد
 أك شبو المتكررة كالمتشابية أك شبو المتشابية .   تحديد األسئمة المتكررة 
 . تبياف أكجو التكامؿ بيف عدد مف األسئمة 
 . إثراء األسئمة بأسئمة أخرل يقترحيا الطالب 
  كأسئمة تتطمب الحفظ .   أسئمة تتطمب التفكير إلىتصنيؼ األسئمة 
  كأسئمة اتجاىات كقيـ  كأسئمة ميارات    فيةأسئمة معر  إلىتصنيؼ األسئمة 
 . ترتيب األسئمة حسب درجة صعكبتيا 
  أسػئمة إجاباتيػا  إلػى كأبات مباشرة مف محتكل المكضػكع   أسئمة إجا إلىتصنيؼ األسئمة

 غير مباشرة .
 أك التي تشتمؿ عمى نكع مف الغمكض .   تحديد األسئمة غير المباشرة 
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  كأسػئمة مػف مصػادر الػتعمـ األخػػر   النصػػكص المقػركءة أسػئمة مػف إلػىتصػنيؼ األسػئمة   
 مثؿ الصكر كاإلشكاؿ كالخرائط كغيرىا .

 . إعادة كتابة بعض األسئمة بطريقة أسيؿ 
  ميارة أك خبرة خاصة . إلىتحديد األسئمة التي تحتاج 
 (استخدام التعميم الرمزي في الكتاب المدرسي : 7ـ1ـ2

 الػدرس  ؤكاف يقػر ألتي يقـك بيا ثالثة أك أربع طػالب بعػد مشاركة الطالب في تقنية الندكة ا
مػاـ زمالئيػـ لمػدة عشػريف أك ثالثػيف دقيقػة أك أثـ مناقشػتو فيمػا بيػنيـ    بكعي كفيـ في البيت

بمػا يسػمى خطػكة الغمػؽ التػي ىػي عمميػة   مع عدـ تدخؿ المعمـ إال فػي النيايػة   أكثر أك اقؿ
أك إثػػراء مػػا تػػـ طرحػػو. يقػػـك   ألخطػػاء إف كجػػدتتمخػػيص لمػػا تػػـ الكصػػكؿ إليػػو مػػع تصػػكيب ا

كيختػػار ىػػذا الطالػػب مػػف قبػػؿ زمالئػػو كتػػتـ النػػدكة قبػػؿ    حػػد الطػػالب المشػػاركيف بػػ دارة النػػدكةأ
 شرح الندكة مف قبؿ المعمـ كليس بعده .

 بحيث يقػـك    مشاركة الطالب في تقنية المنتدل الذم يقـك بو ثالثة أك أربعة مف الطالب
ف ينتيػػي أكبعػػد    ـ بػػالعرض بضػػعة دقػػائؽ عػػف جانػػب مػػف جكانػػب مكضػػكع مػػاكػػؿ كاحػػد مػػني

كطبعػا ال    أك يػتـ النقػاش فػي النيايػة   يفسح المجاؿ لمناقشة زمالئػو لػو   الطالب مف إلقائو
يتػػػدخؿ المعمػػػـ فيمػػػا يػػػتـ عرضػػػو إال فػػػي خطػػػكة الغمػػػؽ التػػػي تكػػػكف فػػػي نيايػػػة اسػػػتخداـ تقنيػػػة 

 المنتدل .
 يقػػرؤكف    ئػػة الثقػػات التػػي يقػػـك بيػػا عػػادة أربعػػة أك خمسػػة طػػالبمشػػاركة الطالػػب فػػي ىي

كيعػػدكف أنفسػيـ لإلجابػػة عػف أم سػػؤاؿ يطػرح عمػػييـ مػف قبػػؿ   الػدرس بفيػػـ كبػكعي فػػي البيػت
 أك في بداية الحصة .   بقية زمالئيـ الذيف يقرؤكف بدكرىـ المكضكع في البيت

 كيطرحػػكف    طػػالب بقػػراءة الػػدرسمشػػاركة الطالػػب فػػي الحمقػػة الدراسػػية التػػي يقػػـك بيػػا ال
عػػػػددا مػػػػف األسػػػػئمة أك القضػػػػايا التػػػػي يعتقػػػػدكف بأنيػػػػا تتطمػػػػب المزيػػػػد مػػػػف الشػػػػرح كالتفصػػػػيؿ 

 كالمعالجة .
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 قسػػميف :   إلػػىحيػػث يقسػػـ الطػػالب    مشػػاركة الطالػػب فػػي تقنيػػة المنػػاظرة حػػكؿ قضػػية مػػا
 كقسـ يجيب عف األسئمة كبالعكس .   قسـ يطرح األسئمة عف قضية

 الطالػػػب فػػػي مجمكعػػػات العمػػػؿ التػػػي يكػػػكف عػػػددىا أربعػػػة أك خمػػػس مجمكعػػػات مشػػػاركة  
كيطػػرح    كتختػػار كػػؿ مجمكعػػة مقػػررا ليػػا   كتقػػـك كػػؿ مجمكعػػة بعمػػؿ مػػا يحػػدد ليػػا مسػػبقا 

 المقرركف في النياية ما تـ التكصؿ إليو . 
 كيجب أف تنسجـ ىذه الكضعيات مع ما يمي : 

يقػة مرتبطػػة بػالمنيج التقميػدم المػػرتبط باألسػاس عمػػى : ىػذه الطر  (الوضـعية التقميديــة1ـــ2ــ2 
  كلمطالػب الػدكر السػػمبي   كالمعمػـ ىػػك مصػدر المعمكمػات المنتقػاة مػػف الكتػاب  التمقػيف كالحفػظ

 يحفظ كيستذكر  .

فتتطمػػب ىػػذه    بعػػض الكسػػائؿ التعميميػػة إلػػىباإلضػػافة  يعتمػػد الكتػػاب(طريقــة ثانيــة :2ـــ2ـــ2
 ت التعميـ .التنكيع في مجاال إلىالطريقة 

ــ2 ــة :3ـــ2ـ تعتمػػد عمػػى إثػػراء الكتػػاب المدرسػػي بمجمكعػػة مػػف الصػػكر كالخػػرائط ( طريقــة ثالث
كغيرىا مف البيانات التي تدعـ كتكضح كتشرح بعض األفكػار الػكاردة فػي مػتف   كاإلحصائيات

 الكتاب .

ىنػػػاؾ طريقػػػة إضػػػافية تعمػػػؿ عمػػػى تزكيػػػد المػػػتعمـ بػػػبعض الكتػػػب   تمػػػؾ الطػػػرؽ إلػػػى افةضػػػباإل
 .1الشارحة كالمفسرة لمحتكل المنياج

 نو مف الضركرم أف يحقؽ استخداـ الكتاب المدرسي األىداؼ التربكية التالية : اا ىذا ك    

 يثرم تعمـ الطالب كيعززه . 
 . يساعد الطالب عمى إدراؾ بنية المادة النفسية كالمنطقية المفاىيمية 
  يكفر الدافعية لمتعمـ كيعززىا. 

                                                           
 .190 189عبد الحافظ سالمة   مرجع سابؽ   ص ص  1
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  دية ك الزمرية بيف التالميذ .يراعي الفركؽ الفر 
 . يساعد الطالب عمى اكتساب العادات الدراسية السميمة 
 . ينمي قدرة الطالب عمى التفكير بكؿ أنكاعو كمستكياتو 
 .ينمي قدرة الطالب عمى التفكير بكؿ أنكاعو كمستكياتو 

لمدرسػػػي ىػػػك االعتمػػػاد الكمػػػي عمػػػى الكتػػػاب ا  تػػػداكؿ بػػػيف أسػػػاتذتنامإف مػػػف الخطػػػأ الشػػػائع كال
فيعتمػدكف عميػو فػي    نيايتػو إلػىف الكتاب ال يفارقيـ كلك لمحظػة  مػف بدايػة الػدرس أفنالحظ 

كالغريػػب حتػػى فػػي طػػرح أسػػئمة االمتحانػػات كيمكػػف    الشػػرح كاألسػػئمة كحتػػى إعطػػاء التمػػاريف
نػؾ تجػد كاقعػا سػيئا السػتخداـ أأك   لممدرس أف يستعمؿ الكتاب في كضعيات كحػاالت مختمفػة

كالمغػة    كالدراسػات االجتماعيػة   المدرسي فال يسمح بعض معممػي التربيػة اإلسػالمية الكتاب
كيقتصػر اسػتخداـ الكتػاب    كالعمـك لمطػالب باسػتخداـ الكتػاب المدرسػي فػي الصػؼ   العربية

كيحرص بعػض معممػي المػكاد االجتماعيػة   المدرسي في البيت عمى نس  الدرس مرة أك أكثر
كالطمػػب مػػف التالميػػػذ    كالعمػػـك عمػػػى تمخػػيص مػػادة الكتػػاب عمػػػى السػػبكرةكالتربيػػة اإلسػػالمية 

كالرسػـك    نس  ما قاـ بتمخيصو في دفاترىـ كيتجاىؿ بعض المعمميف استخداـ الرسـك البيانية
نػو  اسػتخداميا ف إلػىذا عمػد المعمػـ اا ك    كالصكر كالخرائط التػي تشػتمؿ عمييػا الكتػب المدرسػية

 إلػػىاقػػب بعػػض المعممػػيف الطالػػب الػػذم يحػػاكؿ أف يسػػترؽ النظػػر كيع   يقػػـك بشػػرحيا بنفسػػو
لػػىكيصػػر المعمػػـ عمػػى بقػػاء ذىػػف التمميػػذ مشػػدكدا إليػػو ك   مػػادة الكتػػاب فػػي أثنػػاء شػػرح المعمػػـ  اا

ذلػػؾ سػبيال كقممػػا يػػربط مػػادة  إلػػىكيحػػاكؿ المعمػػـ أف يغطػي مػػادة الكتػػاب مػػا اسػتطاع   السػبكرة
ككسػػائؿ اإلعػػالـ المرئيػػة كالمسػػػمكعة    رفػػػة األخػػرلالكتػػاب المقػػرر بالمكتبػػة أك مصػػادر المع

كمػا كردت المػادة فػي الكتػاب دكف   كيكجو المعمـ أسئمة لمتالميذ مف النكع الػذم يتطمػب حفظػا
يمػػؿ بعػػض المعممػػيف ي ك   محاكلػػة إعػػادة تنظيميػػا أك تطبيقيػػا أك إجػػراء عمميػػة عقميػػة عمييػػا

نيػا زائػدة كال يقػدـ المعمػـ الكتػاب أكك  الكحػدةاألنشطة كاألسػئمة الػكاردة فػي نيايػة المكضػكع أك 
كفػػي بدايػػة كػػؿ مرحمػػة كفػػي بدايػػة كػػؿ   ة العػػاـ الدراسػػييػػالتالميػػذ كال يعػػرفيـ عميػػو فػػي بدا إلػػى

   األىػػداؼ التربكيػػة كفمسػػفة التربيػػة إلػػىكيعمػػـ المعمػػـ الكتػػاب المدرسػػي دكف االلتفػػات    فصػػؿ
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عمػػى حسػػاب المفػػاىيـ   كالمعمكمػػات الجزئيػػة كقػػد ييػػتـ المعمػػـ بػػاألجزاء الصػػغرل كالتفصػػيالت
 .الرئيسية كالمبادئ كالتعميمات

 أىمية ووظائف الكتاب المدرسي في العممية التربوية :( 3
مػػف ككنػػو الكعػػاء الػػذم يحتػػكم المػػادة   تنبثػػؽ أىميػػة الكتػػاب المدرسػػي فػػي العمميػػة التربكيػػة

كدكره الفاعػؿ   داؼ المػنيج التعميمػيالتعميمية التػي تعتبػر مػف أىػـ الكسػائؿ الالزمػة لتحقيػؽ أىػ
يمثػػػؿ مركػػػز المشػػػركع التربػػػكم الػػػذم  نػػػو كعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس ف  فػػػي إنجػػػاح العمميػػػة التعميميػػػة

إليػػو المتعممػػكف  فػػي تحصػػيؿ الكثيػػر مػػف  أكيمجػػ   ينطمػػؽ منػػو المعممػػكف فػػي عمميػػـ التعميمػػي
اط التعميمػي فػي البيئػة نسػبة مػف النشػ  ىعمأ ف الكتاب المدرسي يستحكذ عمى  لذا ف   معارفيـ
الكتػاب المدرسػي  إلػىالتػي تنظػر   يما فػي المنػاىج التعميميػة فػي البمػداف الناميػةسػال   الصفية
لقصػػػكر تأىيػػػؿ المعممػػػيف كتػػػكفير المصػػػادر   نػػػو مصػػػدر أساسػػػي مػػػف مصػػػادر الػػػتعمـأعمػػػى 

جانػػػػب الكتػػػػاب  إلػػػػى  ف تكػػػػكف ذات فعػػػػؿ مػػػػؤثر فػػػػي النػػػػاتج التعميمػػػػيأاألخػػػػرل التػػػػي يمكػػػػف 
 كمػػػا يعتبػػػر الكتػػػاب المدرسػػػي الكسػػػيمة اليامػػػة لعػػػرض المػػػدة المختػػػارة فػػػي مكضػػػكع 1مدرسػػػيال

كيعتبػػػر الكتػػػاب مػػػف أىػػػـ    معػػػيف كالتػػػي تشػػػكؿ جػػػزءا ىامػػػا مػػػف المػػػنيج الشػػػامؿ لتمػػػؾ المػػػادة
   كخاصػػػة لتػػػدريس المػػػكاد االجتماعيػػػة   الكسػػػائؿ التعميميػػػة فػػػي أم مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ التعمػػػيـ

كشػديد الفاعميػة فػي تشػكيؿ اتجاىػات الطػالب    مميػة التعميميػة التعمميػةفيك قػكم األثػر فػي الع
فيكتسػػب أىميػة مػػف األدكار التػػي يقػػدميا ك الكظػػائؼ التػػي    كتنميػػة ميػػكليـ كقػػدراتيـ   كقػيميـ

 يقـك بيا كنذكر بعض النقاط الخاصة بأىمية الكتاب :

عمػػػػى جمػػػػع المعمكمػػػػات  ػػػػػ يقػػػػدـ الكتػػػػاب قػػػػدرا مػػػػف الحقػػػػائؽ كالمعمكمػػػػات التػػػػي تعػػػػيف الطػػػػالب
 كالخبرات التي تخدـ مكضكعات المنيج .
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ػػػػ يقػػػدـ الخبػػػرات كالمعمكمػػػات بطريقػػػػة تتناسػػػب مػػػع مسػػػتكل الطػػػػالب فيػػػك بسػػػيط كيقػػػرب ليػػػػـ 
يعتبػػػر المرجػػػع األساسػػػي الػػػذم يسػػػتقي منػػػو الطػػػالب   كيعرضػػػيا بأسػػػمكب جػػػذاب  المعمكمػػػات
 .معمكماتيـ 

 .1اءة في مبحث االجتماعياتػ ينمي الكتاب المدرسي قدرة استخداـ القر 

 .ػ يسيؿ عمى المعمـ تحضير الدركس إذ ييي  لو القدر الضركرم مف المعمكمات 

 ػ يحدد لممعمـ ما الذم ينبغي لو تدريسو لمتالميذ كذلؾ طبقا لمبرامج المقررة .

فيػػك لمصػػدر األساسػػي الػػذم يسػػتقكف منػػو فػػي معظػػـ   سػػيـيػػػ يػػالـز التالميػػذ خػػالؿ مراحػػؿ تدر 
كىػك يػالـز المعمػـ كالمػتعمـ    فالكتػاب مػف أىػـ الكسػائؿ التعميميػة   ات الحصيمة المعرفيةاألكق

 . 2كال يمكف االستغناء عنو

كالباقي مف الكسائؿ التعميمية مجرد تابعات لمكتػاب فقػط    كيعد ىك األساس فيك الدرس بعينو
   لتطكر الذم عرفتػو المنػاىجكالتغيرات كا  رغـ التطكر التكنكلكجي كاالنفجار المعرفي كالثقافي

نػػػو مػػػا يػػػزاؿ ىػػػك األىػػػـ كالميػػػـ فػػػي العمميػػػة أإال    ؿ كقيمتػػػو تتراجػػػعقػػػكىػػػذا مػػػا جعػػػؿ أىميتػػػو ت
 .التعميمية كخاصة في دكؿ العالـ الثالث 

 كيمكف إيجاز أىميتو في ما يمي :

حػددة : يػتـ تػأليؼ الكتػاب المدرسػي كفقػا ألىػداؼ ممقـرر الدراسـي م(يوفر إطـارا عامـا ل1ـ1ـ3
كتكػكف لػدييـ الخبػرة كالخمفيػة التػي تمكػنيـ   مسبقا لممػنيج كيتػكلى تأليفػو مختصػكف فػي التربيػة

ف يصػػػكغ أحيػػػث يمكػػػف لةسػػػتاذ    الدراسػػػي كفقػػػا لةىػػػداؼ رمػػػف تحديػػػد إطػػػار مناسػػػب لممقػػػر 
كيسػػػاعده عمػػػى التنظػػػيـ الجيػػػد كالمنطقػػػي لػػػدركس كيتناكلػػػو   األىػػػداؼ اإلجرائيػػػة ألم مكضػػػكع

 كميسر لو كلتالميذه .بأسمكب سيؿ 
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: مف أىـ ميزاتو تكفره في كػؿ كقػت كحػيف لػدل (مصدر أساسي لممعرفة وقريب المنال 2ـ1ـ3
 كيستقي منو كؿ التالميذ المعرفة كيساعدىـ عمى تنمية محصكليـ المعرفي .  جميع التالميذ

ثارتيم لدراسة المواد اال3ـ1ـ3  جتماعية ( الكتاب المدرسي أداة أساسية لجذب التالميذ وا 

فكثيػػػرا مػػػا تشػػػتمؿ كتػػػب الدراسػػػات االجتماعيػػػة عمػػػى الكسػػػائؿ التعميميػػػة المتنكعػػػة مػػػف صػػػكر 
حصػائية كىػذا مػا يسػاىـ فػي إضػفاء الحيكيػة عمػى   كخرائط كأشكاؿ تكضػيحية كرسػـك بيانيػة كاا

 المادة العممية كيحبب التالميذ في دراستيا .

ـــ1ــــ3  ة القـــراءة والدراســـة لـــدى التالميـــذ:( الكتـــاب المدرســـي أداة أساســـية لتنميـــة ميـــار 4ـ
فميػػػػارة   ارة فػػػػي القػػػػراءة مرتبطػػػػة لدرجػػػػة كبيػػػػرة بالمػػػػادة المقػػػػركءةيػػػػأكضػػػػحت الدراسػػػػات أف الم

كدراستيا تنمك عػف طريػؽ القػراءة فػي كتػب الدراسػات   التالميذ في قراءة الدراسات االجتماعية
ي ال يممكػػكف أك ال يطمعػػكف كخاصػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػ  االجتماعيػػة  كمعظػػـ التالميػػذ

لػػػػذا يكضػػػػع الكتػػػػاب   عمػػػػى المراجػػػػع الكافيػػػػة التػػػػي تعػػػػالج مكضػػػػكعات الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة
 المدرسي لسد ىذا الفراغ .

يعمػػػؿ المجتمػػػع بكافػػػة ( الكتـــاب المدرســـي مصـــدر أساســـي لنقـــل المجتمـــع لمتمميـــذ :5ــــ1ــــ3
حاكلػػة تنقيتػػو كالكتػػاب ىػػك جيػػؿ كم إلػػىمؤسسػػاتو لمحفػػاظ عمػػى تراثػػو الثقػػافي كنقمػػو مػػف جيػػؿ 

حيػػث يتمقػػى التمميػػذ مػػف خاللػػو دركسػػو األكلػػى حػػكؿ ثقافػػة بيئتػػو كثقافػػة    األداة الرئيسػػية لػػذلؾ
فيػػك يمعػػػب دكرا بػػارزا فػػػي    ممػػا يسػػػيؿ لػػو عمميػػػة االحتكػػاؾ كالتكيػػػؼ السػػميـ معيػػػا  مجتمعػػو

 الحفاظ عمى التراث مف ناحية كقيادة التغير الثقافي مف ناحية أخرل .

( تــوافر الكتــاب لــدى التالميــذ يســاعد المعمــم فــي  أن يضــع لتالميــذه تعيينــات محــدد 6ـــ1ـــ3
يتضػػمف كػػؿ فصػػؿ منيػػا عػػددا مػػف   فصػػكؿ إلػػىذلػػؾ الف الكتػػاب عػػادة مػػا يقسػػـ  ومنظمــة :

كيكجػػد فػػي نيايػػة كػػؿ فصػػؿ ممخػػص كاؼ   المكضػػكعات المنظمػػة كالمرتبػػة كفػػؽ أسػػمكب معػػيف
لتمرينػػات التػػي يمكػػف أف تسػػتخدـ فػػي تكجيػػو تفكيػػر التالميػػذ لمػػا كرد فيػػو كعديػػد مػػف األسػػئمة كا
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كما يتصػؿ بيػا مػف مشػكالت   لممساىمة في مناقشة المكضكعات الكاردة في الكتاب المدرسي
   كما أف بعض ىذه األسػئمة كالتػدريبات تتطمػب اإلجابػة عمييػا بػالقراءة خػارج الكتػاب المدرسػي

ذه األمكر في الكتاب المدرسي المكجكد أصػال ف تكافر مثؿ ىأكاالطالع عمى مصادر أخرل ك 
أك    فػي أيػػدم جميػع التالميػػذ يسػيؿ عمػػى المعمػػـ تحديػد كاجػػب منزلػي لكػػؿ تمميػذ مػػف التالميػػذ

مجمكعػػػػات كيحػػػػدد لكػػػػؿ مجمكعػػػػة كاجبػػػػا معينػػػػا طبقػػػػا لخبػػػػراتيـ السػػػػابقة  إلػػػػىيقسػػػػـ التالميػػػػذ 
 . 1كمستكياتيـ

ــ3 ــ1ـ ــاب المدرســي أداة ىامــة أللــراض الم7ـ ــق والتمخــيص :( الكت ال تقتصػػر راجعــة والتطبي
أىميػػة كظيفػػة الكتػػاب المدرسػػي عمػػى إمػػداد التالميػػذ بالمعمكمػػات كالحقػػائؽ عػػف المكضػػكعات 

ليسػت   ف كاف ما يتضمنو الكتػاب مػف معمكمػات كحقػائؽ عػف المكضػكعاتاا ك    المقررة عمييـ
لػذا كػاف مػػف   ضػكعاتبػؿ يكػكف اعتبارىػػا الحػد األدنػى ليػذه المك   نيايػة المطػاؼ بالنسػبة ليػا 

االطػالع عمػى بعػض  إلػىف يكجو الكتاب المدرسي التالميذ بؿ كالمعمػـ أيضػا أاألىمية بمكاف 
 الكتب كالمراجع األخرل الكتساب مزيد مف المعمكمػات كالحقػائؽ عػف نفػس المعمكمػات المقػررة

درسػػي كالكتػػاب الم  ك أيضػػا ضػػركرة قيػػاـ التالميػػذ بأنشػػطة متنكعػػة متصػػمة بيػػذه المكضػػكعات
فػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف أف يكػػكف أداة لمتأكػػد مػػف صػػحة الحقػػائؽ كالمعمكمػػات التػػي تػػـ التكصػػؿ 

أك مػػف خػػالؿ قػػراءة بعػػض الكتػػب   مػػف خػػالؿ مػػا سػػمعو التمميػػذ فػػي الػػدرس مػػف المعمػػـ  إلييػػا
كعقد المقارنات بيف المعمكمات كالحقائؽ التي تكصمكا إلييا مف خالؿ قياميـ بػبعض األنشػطة 

كبػػػػدكف كتػػػاب مدرسػػػػي يمكػػػػف أف    فػػػػيمـ تعميمػػػي أك القيػػػػاـ برحمػػػة تعميميػػػػة كىكػػػذا أك مشػػػاىدة
 .2يكتسب التالميذ معمكمات كحقائؽ مشتتة كغير مترابطة ال تساعد عمى تنمية تفكيرىـ

كلمكتػػاب المدرسػػي أىميػػة كبيػػرة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ العامػػة كالخاصػػة لمعمميػػة التعميميػػة       
كحسػػب مػػراحميـ العمريػػة عمػػى   مسػػتكيات التفكيػػر عنػػد الطمبػػة مػػف خػػالؿ األخػػذ فػػي الحسػػباف

سػماه ىػـر المسػتكيات المعرفيػة كىػي أ( كىػي سػتة مسػتكيات يشػبييا بيػـر  بمومكفؽ تصنيؼ )
                                                           

 . 69يحي عطية سميماف   مرجع سابؽ   ص  1
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ف أىميػػة أريتشــارد ســون ( التصػػنيؼ كالتحميػػؿ كالتركيػػب ( كمػػا يػػرل )   )التػػذكر  االسػػتيعاب
ف الكتػػاب المدرسػػي أأم    1كاسػػطة الكممػػاتالكتػػاب المدرسػػي تنبػػع مػػف ككنػػو سػػجال لةفكػػار ب

مصػػػػدر أساسػػػػي لكػػػػؿ األفكػػػػار كيتضػػػػمف تحديػػػػد الحقػػػػائؽ كالمعػػػػارؼ كالمعمكمػػػػات كالنظريػػػػات 
ف سياسػػة الكتػػاب المدرسػػػي يجػػب أف تبنػػى عمػػػى أسػػاس االسػػػتجابة أك   المرغػػكب فػػي دراسػػػتيا

لعمػػػاؿ الػػػذيف ىػػػـ فػػػي لمحاجػػػات المتزايػػػدة لػػػدل الطمبػػػة كالشػػػبيبة المثقفػػػة كالمثقفػػػيف كالبػػػاحثيف كا
كبصػػػفة عامػػػة لػػػدل األفػػػراد العػػػادييف الػػػذيف يشػػػكؿ تزايػػػد عػػػددىـ فػػػي كػػػؿ   طريػػػؽ التخصػػػص

 .2األكساط ظاىرة حضارية في مجتمعنا مجتمع ما بعد االستقالؿ

حيػػػث يمثػػػؿ المصػػػدر    فالكتػػػاب ىػػػك المصػػػدر األساسػػػي كالمتميػػػز فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة   
فيػك األداة عنػد كػال الطػرفيف حيػث يعمػؿ عمػى   النسػبة لممعمػـبالنسبة لممتعمـ كالمرجػع أيضػا ب

كيضػػبط المعمػػـ أثنػػاء    إيصػػاؿ مجمكعػػة مػػف المعمكمػػات كالمعػػارؼ كالخبػػرات لممعمػػـ كالمػػتعمـ
كيعتبر أيضا حمقة كصؿ بيف المدرسة كمنزؿ التمميػذ فمػو دكر   تخطيطو لدرس أك مكضكع ما

كبالتػػػػالي يتػػػػيح لمطػػػػالب فرصػػػػة   كمراجعتيػػػػافػػػػي المدرسػػػػة ك خػػػػر فػػػػي المنػػػػزؿ بدراسػػػػة المػػػػادة 
 .الحصكؿ عمى خبرات اآلخريف كالمعمكمات مع تكفير الجيد كالكقت ليـ 

نػػو يضػػطمع  ف  اعتبػػارا لمركػػز الصػػدارة الػػذم يشػػغمو الكتػػاب المدرسػػي بػػيف الكسػػائؿ التعميميػػةك
تكتسػبيا ىػذه كالتي ىػي فػي حقيقػة األمػر انعكػاس لةىميػة البالغػة التػي   بالعديد مف الكظائؼ

 كسنعرض في ما يمي تمؾ الكظائؼ تباعا :    الكسيمة التعميمية

 .3ر الدراسي تمثيال معتمدا مف الجية الرسمية المشرفة عمى التعميـر ػ يمثؿ المق

 ػ يعتبر المصدر األساسي لمتالميذ في متابعة المكضكعات المقررة .

                                                           
 .14  ص 1953   1ماىر حمادة  محمد  عمـ المكتبات كالمعمكمات   مؤسسة الرسالة   بيركت   ط 1
 .101  ص 1979كالثقافة   الجزائر   الميثاؽ الكطني   كزارة األعالـ  2
 .236فخرم حسف الزيات   مرجع سابؽ   ص  3
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قة التي يمكػف أف يسػتخدميا فػي التػدريس ػ يعتبر المرشد لممعمـ في بناء الدركس كتحديد الطري
 .مما يؤثر بشكؿ مباشر عمى أداء العمؿ 

 .1ػ يساعد التمميذ عمى المعرفة كتبسيط الحقائؽ

  2فيساعد التمميذ في اإلجابة عف األسئمة التي يمتحف فييا  ػ مسايرة نظـ االمتحانات السائدة

لػػىك      ف الكتػػاب أف فػػي ىػػذا المجػػاؿ جانػػب ىػػذه الكظػػائؼ المحكريػػة يػػرل بعػػض المختصػػي اا
زيػػادة عمػى مػا يتضػػمنو مػف كسػػائؿ    المدرسػي ينمػي ميػػارات القػراءة الفاحصػة كالتفكيػػر الناقػد

 . 3تعميمية مرتبطة بالمادة كمكضكع الدراسة

بػػػػؿ إف تمػػػػؾ المسػػػػاحة    إف ىػػػػذه الكظػػػػائؼ ال تنتيػػػػي عنػػػػد حػػػػدكد الكظػػػػائؼ البيداغكجيػػػػة    
ممػا يعنػي   كبر عمػى الصػعيد التربػكم كالثقػافيأية تقابميا أىمية المعتبرة مف األىمية البيداغكج

 إمكانية استغاللو تربكيا كثقافيا لتحقيؽ أكثر مف ىدؼ .

 كتكمف كظائؼ الكتاب المدرسي في ما يمي :

المعمكمػػات فػػي مػػادة دراسػػية معينػػة كفػػي مكضػػكع  ختيػػاراكتتطمػػب ( وضــيفة تبميغيــة : 1ـــ2ـــ3
كمػػا ينبغػػي    دريجيا عبػػر السػػنكات المتتاليػػة لممسػػار الدراسػػيتػػ كتسػػابيااحيػػث يكػػكف    محػػدد

لجعميػػا فػػي متنػػاكؿ تالميػػذ المسػػتكل الدراسػػي المعػػيف   أيضػػا غربمػػة ىػػذه المعمكمػػات كتبسػػيطيا
طػػػار    ف الكتػػػاب المدرسػػػي يقػػػدـ معػػػارؼ كفػػػؽ فمسػػػفة معرفيػػػة معينػػػة فػػػ   ذلػػػؾ إلػػػىإضػػػافة  كاا

نظػرا    يجعمػو صػالحا لفتػرة معينػة دكف غيرىػا كىػذا مػا   تاريخي محدد كمقاييس لغكيػة معينػة
 لممتغيرات االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية الحاصمة .

                                                           
 .160  ص 1996خيرم عمي إبراىيـ   المكاد االجتماعية في منياج التعميـ بيف النظرية كالتطبيؽ   دار المعرفة الجامعية   االسكندرية   1
 .249  ص 1999  3  عماف   األردف   ط ىشاـ عمياف ك خركف   تخطيط المنياج كتطكيره   دار الفكر  2
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: يقتػػػرح الكتػػػاب المدرسػػػي نكعػػػا مػػػف التكزيػػػع كالتسمسػػػؿ لمكحػػػدات  ( وظيفـــة ىيكميـــة2ــــ2ــــ3
كفػػػػؽ كىػػػػك بػػػػذلؾ يييكػػػػؿ التعمػػػػيـ كينظمػػػػو تنظيمػػػػا بيػػػػداغكجيا    التعميميػػػػة الكتسػػػػاب المعػػػػارؼ

 المستكل المعرفي كالعقمي لمتالميذ بعدة طرائؽ نذكر منيا : 

 النظرية العممية . إلىمية لمتمميذ ممف التجربة الع 
  التماريف التطبيقية كاختبار المكتسبات .  إلىمف النظرية 
  اإلعداد النظرم . إلىمف التماريف التطبيقية 
   األمثمة كالصكر التكضيحية . إلىمف العرض 
 المالحظة كالتحميؿ . إلىثمة كالصكر التكضيحية مف األم 
ــ2ـــ3 : لمكتػػاب المدرسػػي دكر فػػي تكجيػػو تعمػػـ التمميػػذ فػػي عمميػػة التمقػػي  ( وظيفــة توجيييــة3ـ

ككػػػذا فػػػي تػػػدبر المعػػػارؼ المكتسػػػبة بطرائػػػؽ مختمفػػػة قصػػػد الػػػتحكـ فػػػي الخبػػػرات    كالتحصػػػيؿ
 الخاصة بالتالميذ .

 كذلؾ ب حدل الطريقتيف : 

 حفظ كتقميد األمثمة .التكرار كال 
 اسػػػػتخداـ خبراتػػػػو كمالحظاتػػػػو ممػػػػا يمكنػػػػو مػػػػف    النشػػػػاط األكثػػػػر تفتحػػػػا كابتكػػػػارا لمتمميػػػػذ

 .الخاصة
كعػف العالقػة الرابطػة   ف الكتػاب المدرسػي يعبػر عػف مفيػـك معػيف لالتصػاؿ مف جية أخرل ف

جتمػاعي كالثقػافي  الكسػط اال إلػىباإلضػافة    كبيف التالميػذ كالمعممػيف  بيف األطفاؿ كالراشديف
 . 1لمتمميذ

 شروط ومواصفات  الكتاب المدرسي :( 4
 التعميميػػػػة ةشػػػػرنا سػػػابقا  إف الكتػػػػاب المدرسػػػي لػػػػو أىميػػػة بالغػػػػة ككبيػػػرة فػػػػي العمميػػػأكمػػػا  

باعتبػػاره أىػػـ األدكات التعميميػػة التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ فػػي تعميمػػو المػػكاد االجتماعيػػة كالعمميػػة  
                                                           

 . 8   7  الجزائر   ص  2005  يناير/ فبراير  3إسماعيؿ  الماف   الكتاب المدرسي   مجمة المربي العدد  1
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لػذا كػاف مػف الضػركرم العنايػػة   ة فػي جميػػع المجػاالت كاألقطػارنػو منتشػر بصػكرة كاسػعأكمػا 
جػؿ تحقيػؽ مزيػد مػف الفائػدة  كلكػي يحقػؽ الكتػاب أبو كالعمؿ الدائـ عمى تحسينو كتطكيره مف 

المدرسػػػػي دكره الحقيقػػػػي فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة كجػػػػب أف يتػػػػكفر فيػػػػو مجمكعػػػػة مػػػػف الشػػػػركط 
لكتػػاب المدرسػػي التػػي يحتميػػا اىميػػة كالخطػػكرة كاألسػػس التػػي يجػػب مراعاتيػػا  كنظػػرا ليػػذه  األ

عمميػػة ضػػبط دقيػػؽ   كفػػؽ جممػػة مػػف  إلػػىنػػو يخضػػع فػػي إخراجػػو  ف   ككسػػيمة تعميميػػة أساسػػية
 إلػىكصػكال   كىي تمؾ التػي تعنػى بالكتػاب ككحػدة كىػدؼ  المعايير تتدرج مف المعايير العامة

ظيفػة المػادة العمميػة ...الػ   كمػف المعايير الخاصة  كىي التي تيتـ بالجانب التقني كالمغػة كك 
 جممة تمؾ المعايير : 

 ػ أف يككف مساىما في تربية التمميذ كتعميمو .

 . 1ػ أف يككف مساىما في فيـ العالـ مف حكلو كيعده لمحياة العممية

 ػ أف تككف لغتو سميمة كتتالءـ مع مستكل التالميذ .

ف أك    فػػػاء كتتضػػػمف التػػػدليؿ باألمثمػػػةػػػػ أف تكػػػكف المػػػادة العمميػػػة صػػػحيحة حديثػػػة مشػػػركحة ب ي
 تككف مربكطة بباقي المكاد الدراسية كبالحياة المجتمعية .

الصػػػػػكر    الخػػػػػرائط   أف يكػػػػػكف الكتػػػػػاب المدرسػػػػػي غنيػػػػػا بالكسػػػػػائؿ التكضػػػػػيحية )الصػػػػػكرػػػػػػ 
 التكضيحية البيانية (.

ثػػـ    صػػيؿالتفا إلػػىأم االنتقػػاؿ مػػف اإلطػػار العػػاـ   ػػػ أف يحتػػـر التػػدرج فػػي عػػرض المكضػػكع
 االنتياء بخالصة تتضمف مغزل الدرس ككؿ .

   حجػػـ الخػػط كالكتابػػة   نػػكع الػػكرؽ   كػػكف محترمػػا لممكاصػػفات المتعػػارؼ عمييػػا )الحجػػـيػػػ أف 
 .2جماؿ األلكاف (   الخمك مف األخطاء المطبعية

                                                           
 .27  ص  1980احمد نكر عمر   الكتاب المدرسي   دار المري  لمنشر   السعكدية    1
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 نو يجب أف يؤلؼ كفؽ العديد مف األسس نذكر منيا : أكما  

مف الطبيعي أف الكتاب المدرسػي يتػأثر بطبيعػة ثقافػة  لثقافي :( األساس االجتماعي وا1ـ1ـ4
كلػػػذا ال بػػػد أف يكػػػكف لمكتػػػاب المدرسػػػي الطػػػابع    المجتمػػػع كاتجاىاتػػػو كقيمػػػو كأبعػػػاده كظركفػػػو

كيحمػػػؿ   ف يخػػػدـ االتجاىػػػات كالمبػػػادئ كالقػػػيـ كالصػػػفات االجتماعيػػػةأك   االجتمػػػاعي كالثقػػػافي
ربػػط محتػػكل الكتػػاب بمػػا كمػػا يجػػب   رفكف عمػػى تأليفػػواألفكػػار التػػي تقػػدـ بيػػا المؤلفػػكف كالمشػػ

يكجد في المجتمع مف ثقافة سائدة كالمغة كالديف كالقػيـ كالػكطف كالحريػة كالديمقراطيػة ...الػ  . 
كظيفػة تفيػد  إلػى  كبذلؾ يتحكؿ الكتاب مف مجرد رمػكز كأفكػار كنصػكص كألفػاظ كرسػـك كلغػة

ة . كفػػػي ىػػػذا األسػػػاس ىنػػػاؾ اعتبػػػارات ينبغػػػي فػػػي تنميػػػة الشخصػػػية الكطنيػػػة كالفرديػػػة كالثقافيػػػ
 ففي كضع األساس الثقافي نذكر مثال :   مراعاتيا في كضع الكتاب المدرسي كالحكـ عميو

كينمػي صػفة المكاطنػة   ف يخػدـ االتجاىػات االجتماعيػةأػ أف يككف لمكتػاب صػبغة اجتماعيػة ك 
 لمجتمع تعاكني كطني .

 مع .ػ مراعاة مراكز الثقؿ في ثقافة المجت

مػػف حيػػث كظيفتيػػا كتفسػػيرىا لمكاقػػع كاألحػػداث    خػػر إلػػىػػػ قيمػػة كصػػحة المعرفػػة مػػف عصػػر  
 أك مصادر ال تتكفر فييا الدقة العممية كغير مكثكؽ فييا .  مراجع إلىفقد يمجا المؤلؼ 

أك المؤلػػؼ أحػػدث مػػا   لػػذا يجػػب أف يعػػرؼ المؤلفػػكف   ػػػ ضػػركرة الحػػرص عمػػى حداثػػة المػػادة
 كما كصمت إليو مياديف المعرفة مف تصكرات .  العممية كصمت إليو مادتو

فمف كظائؼ الكتاب مساعدة التالميػذ   ػ قابمية التعميـ بالكتاب المدرسي لالستخداـ االجتماعي
مثمػو فػالمؤلؼ   يستخدمكنو كأساس في مكاجية الحيػاة  عمى تككيف إطار عقمي كتككيف فكرم

كالقػدرة عمػى بنػاء   كذجػا فكريػا لمػا يقصػد بنػاءهمثؿ الميندس الذم يرسػـ تخطيطػا كاضػحا كنم
إطار فكرم مف المعمكمات كالمفاىيـ كالقكاعد يساعد عمى تحكيؿ المشكالت المعقدة كالمكاقػؼ 
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غايػػػػة التربيػػػػة السػػػػميمة  كالشػػػػرط  يىػػػػ هعالقػػػػات كاضػػػػحة كسػػػػمكؾ مكجػػػػو كىػػػػذ إلػػػػىالغامضػػػػة 
 ػاألساسي لتحقيؽ اجتماعية المادة 

كمطالػب  ـمراعيا مسػتكل نضػجي  ف التالميذ الذيف يؤلؼ ليـ الكتابيضع المؤلؼ نفسو مكا ػػ
 ـكىػػػػػدؼ التعمػػػػػيـ كتزكيػػػػػدى  االجتماعيػػػػػة ـفػػػػػي تػػػػػربيتي يفكمػػػػػكاطن ـىػػػػػذا النضػػػػػج كمسػػػػػؤكلياتي

 .1بالميارات المختمفة

 ( أن يساير محتوى الكتاب المدرسي أىداف المنيج :2ـ1ـ4

عمػػػى أف   تقػػػرره السػػػمطات التعميميػػػةيجػػػب أف يكػػػكف الكتػػػاب المدرسػػػي مسػػػايرا لممنيػػػاج الػػػذم 
ك التػي   كذلؾ عف طريؽ تمشػيتو مػع األىػداؼ المحػددة لممنيػاج  المنياج يمثؿ إدارة المجتمع

ف المنياج ىك كسيمة لمضػبط أكيرل عمماء النفس االجتماعي    تعد جزءا مف أىداؼ المجتمع
   ىػات السػائدة فػي المجتمػػعفػي ضػكء قكالػػب الطاعػة كالمسػايرة لالتجا  كالػتحكـ كتنمػيط األفػراد

مػػف  ختيػػاراتانػػو مجمكعػػة أكيػػتـ ذلػػؾ فػػي ضػػكء سػػمطة مركزيػػة تػػتحكـ فػػي إدارة المػػنيج عمػػى 
  كمنػػػو فالكتػػػاب المدرسػػػي الجيػػػد ىػػػك الػػػذم يتخػػػذ مؤلفػػػكه مػػػف أىػػػداؼ المػػػنيج 2ثقافػػػة المجتمػػػع

ف أو أم كأىػػداؼ المػػكاد الدراسػػية مرشػػدا ليػػـ الختيػػار مكضػػكعاتو كتحديػػد المحتػػكل التعميمػػي لػػ
 .3يككف المحتكل ترجمة صادقة لةىداؼ المحددة لو

( يجب أن تكون مادة الكتـاب منظمـة وكافيـة وشـاممة لممعـالم الرئيسـية لمموضـوعات 3ـ1ـ4
مجمكعػة مػف الفصػكؿ ترتػب ترتيبػػا  إلػىلقػد جػرت العػادة أف يقسػـ الكتػاب المدرسػػي المقـررة : 
مجمكعػػة  إلػػىكيقسػػـ كػػؿ مكضػػكع   كعكيتنػػاكؿ كػػؿ فصػػؿ منيػػا مكضػػكعات أك مكضػػ   منطقيػػا

ككثيػرا مػا    مف العناكيف الرئيسية كالفرعية كتعالج كميا تقريبا بنظاـ كاحد ىػك السػرد كالكصػؼ
كمػا أنيػا ال ترتكػز عمػى   المفاىيـ كالمصطمحات التي تعتبر مفتاح تحصيؿ المعرفػة إلىتفتقد 

                                                           
 .178ابك الفتكح   مرجع سابؽ   ص  1
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كال بػػػػػػد أف يػػػػػػتـ تنظػػػػػػيـ   شػػػػػػرح كتفسػػػػػػير المفػػػػػػاىيـ كالمصػػػػػػطمحات الجديػػػػػػدة أك غيػػػػػػر المألكفػػػػػػة
 كفؽ القدرات الفردية كالفركؽ الفردية .  المكضكعات كالمفاىيـ كالكممات

إف المػػادة التعميميػػة لمكتػػػاب ( أن تكــون مــادة الكتـــاب المدرســي صــحيحة ودقيقــة : 4ـــ1ـــ4
فيي تستخدـ لتحقيؽ المعرفة العمميػة مػف معمكمػات    المدرسي ىي األساس كالمحكر الرئيسي

أف يراعػػػكا صػػػحة الحقػػػائؽ   لػػػذا يجػػػب عمػػػى المؤلػػػؼ أك المػػػؤلفيف  مفػػػاىيـ كمبػػػادئكحقػػػائؽ ك 
حيػػث كظيفتيػػا كتفسػػيرىا   فقيمػػة كصػػحة مصػػادر المعرفػػة   كالمعمكمػػات التػػي يحكييػػا الكتػػاب

ف الطالػب كالتمميػذ يػرل أل   تتمثؿ في زيادة الثقة الكاممة  بالكتاب المدرسػي  لمكاقع كاألحداث
مف بعض الكتب كالمراجع أك كسائؿ اإلعالـ  فالمعمكمػة الخاطئػة التػي بعض المكاد كيسمعيا 

كػػكف اتجاىػػات خاطئػػة كنظػػرة غيػػر يػػذا ت  بك   تػػأتي عػػف طريػػؽ الكتػػب يقػػع فييػػا التالميػػذ بسػػيكلة
عمػػى ذلػػؾ أف مػػادة كتػػاب التػػاري  بصػػفة خاصػػة يتعػػرض  كمثػػاؿ   مرغػػكب فييػػا فػػي المجتمػػع

التػػي يخػػتمط فييػػا الزائػػؼ   لمالحػػـ التاريخيػػةكا  محتكاىػػا فػػي بعػػض األحيػػاف لػػبعض القصػػص
 لػػذلؾ تقػػع عمػػى مػػؤلفي كتػػب التػػاري  مسػػؤكلية كبػػرل  كيغمػػب عمييػػا طػػابع الخيػػاؿ  بػػالحقيقي

كىػػي ضػػػركرة تحمػػي الدقػػػة كاألمانػػػة العمميػػة فػػػي عػػرض ىػػػذه القصػػػص كتمػػؾ المالحػػػـ كانتقػػػاء 
ف ما يدرسػكنو حقيقػي أأكدكا بالتالميذ بصكرة شائقة كجذابة حتى يت إلىكتقديمو   الحقيقي منيا

 .1الاكاقعي كليس خي

 تكون مادة الكتاب المدرسي مسايرة لما ىو مستحدث في مجال العمم : أن(5ـ1ـ4

لػػػذلؾ يجػػب أف يعمػػػـ المؤلػػؼ أك المؤلفػػػكف    أم ضػػركرة الحػػرص عمػػػى حداثػػة المػػػادة العمميػػة
بقػػدر اإلمكػػاف   راتكمػػا كصػػمت إليػػو ميػػاديف المعرفػػة مػػف تطػػك   بأحػػدث مػػا كصػػمت إليػػو مادتػػو

نػو مػف الكاجػب عمػى  ف  كمػا تػزداد المعرفػة كػؿ يػـك   لػؼ كػؿ يػـكؤ  ف الكتاب المدرسػي ال ي  كأل
 إلػػىكالمدرسػػيف   جػػو التالميػػذك  المؤلػػؼ أف يػػدرؾ ذلػػؾ بتزكيػػد كتابػػو بالمعينػػات المختمفػػة التػػي ت  
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جدات كاألحػػػداث ككػػػذلؾ تكػػػكف المػػػادة المقػػػررة مسػػػايرة لممسػػػت   تجديػػػد مػػػادة الكتػػػاب كتفسػػػيرىا
 كالتطكرات كالتغيرات البيئية كاالجتماعية كالدكلية .

الكتػاب المدرسػي ال يؤلػؼ ألم ( أن تراعي مادة الكتاب المدرسي مسـتويات التالميـذ :6ـ1ـ4
نمػػػا يؤلػػػؼ لتمميػػػذ معػػػيف فػػػي سػػػف معػػػيف كفػػػي    تمميػػػذ فػػػي أم سػػػف أك فػػػي مرحمػػػة أك صػػػؼ كاا

كعميػػو يجػػب عمػػى    كمطالػػب نمػػك معينػػةكصػػؼ محػػدد لػػو خصػػائص   مرحمػػة عمريػػة معينػػة
أف يضػػػعكا فػػػي تخطػػػيطيـ كتػػػأليفيـ لمكتػػػاب خاصػػػية   المؤلػػػؼ أك المػػػؤلفيف لمكتػػػاب المدرسػػػي

عمػػى مفػػاىيـ يحتػػكم الكتػػاب  فأفكثيػػرا مػػا نجػػد    النفسػػية والمسػػتكل كنمػػك التمميػػذ كخصائصػػ
فػػي الفيػػـ  التعثػػر إلػػىىػػذا يػػؤدم   كمصػػطمحات مػػف زاكيػػة متخصصػػة عميػػا )منطػػؽ العممػػاء (
 كالقراءة كعدـ االستيعاب كالعزكؼ عف استخداـ الكتاب .

ف الكتػػػاب  كمػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ فػػػ ( أن تكـــون مـــادة الكتـــاب مثيـــرة لتفكيـــر التمميـــذ7ــــ1ــــ4 
التػي تثيػر تفكيػرىـ   المدرسي الجيد ىػك الػذم يػدرؾ مؤلفػكه أىميػة إتاحػة الفرصػة أمػاـ التالميػذ

حيػػػث يػػػتـ كضػػػع التالميػػػذ أمػػػاـ مشػػػكالت    ضػػػكعاتفيمػػػا يعالجػػػو الكتػػػاب المدرسػػػي مػػػف مك 
كىنػػػا يػػػتـ   حمػػػكؿ معينػػػة لمشػػػكالت كفػػػؽ أسػػػاليب عمميػػػة متفػػػؽ عمييػػػا ك متصػػػمة بمكضػػػكعات

 إكساب التالميذ الدافعية نحك الكتاب المدرسي كالتعمـ .

يجػػب أف تكػػكف مػػادة الكتػػاب ( أن تكــون مــادة الكتــاب المدرســي متماســكة ومترابطــة :8ـــ1ـــ4
فكػرة طبيعيػا  إلىنقطة أك مف فكرة  إلىف يككف االنتقاؿ مف نقطة أابطة األجزاء ك المدرسي متر 
كالتسمسػؿ فػػي المكاضػيع الحاضػػر يكمػػؿ السػابؽ . كال يكػػكف ىنػاؾ فاصػػؿ بػػيف    كلػيس فجائيػػا

 .1خذ صكرة عف المكقؼ أك الظاىرة التي يدرسيا أالمكضكعات حتى يسيؿ لمتمميذ 

ال بػد أف يحتػكم يـة فـي الكتـاب المدرسـي كافيـة وجيـدة : ( أن تكـون الوسـائل التعميم9ــ1ـ4
الكتػػػػاب المدرسػػػػي عمػػػػى عػػػػدد مناسػػػػب كمتنػػػػكع مػػػػف الكسػػػػائؿ التعميميػػػػة مثػػػػؿ الخػػػػرائط الزمنيػػػػة 

كالصػػػػكر كالرسػػػػـك البيانيػػػػة كاألشػػػػكاؿ    كالخػػػػرائط الجغرافيػػػػة كخػػػػرائط صػػػػماء كخػػػػرائط تاريخيػػػػة
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   لعينػات كالكثػائؽ كالنصػكص التاريخيػةالتكضيحية كاإلحصائيات كأشجار اإلنسػاف كالنمػاذج كا
 . 1كاستخداـ مثؿ ىذه الكسائؿ يحقؽ لمتمميذ فائدة أكثر مما يحققو عديد مف الصفات

 شػػػكموكيتمثػػػؿ فػػػي خـــراج الكتـــاب المدرســـي مشـــوقا وجـــذابا لمتالميـــذ :إ(أن يكـــون 10ــــ1ــــ4
العنػاكيف الرئيسػية الخارجي كطباعتو الداخمية كنكع الغالؼ كالعنكاف الرئيسػي كتجميػده كتنسػيؽ 

 ك الفرعية كتكضيح البيانات المرافقة لمرسـك كالصكر كاإلحصاءات كالخرائط كغيرىا .

 ػ غالؼ الكتاب يجب أف يككف مبينا كمدعما بصكرة جذابة تدؿ عمى مضمكف الكتاب 

 الكتاب )النكع ( في العناكيف الرئيسية كالفرعية . بناطاػ 

 رائط .ػ استعماؿ األلكاف في الصكر كالخ

 ف يككف الكرؽ مف النكع الجيد .أػ سالمة كدقة الطباعة ك 

 ػ جكدة الغالؼ .

 ػ عدد الصفحات )التناسب (.

 كىذا سيتـ شرحو كالتكسع فيو في مكانو المناسب .

ــ1ـــ4 يجػػب أف تغطػػي  ( أن تكــون أســئمة وتــدريبات الكتــاب المدرســي كافيــة ومتنوعــة :11ـ
كاألفكػػػار الرئيسػػػية الػػػكاردة فػػػي كػػػؿ مكضػػػكع كتكػػػكف األسػػػئمة كالتػػػدريبات جميػػػع المكضػػػكعات 

 كطرح األسئمة في نياية الدراسة .   مرتبطة بالمكضكعات المقررة فيو

يجابية في العديد مػف المجػاالت التػي تعتبػر أف يحقؽ اإل  شترط في الكتاب المدرسينو ي  أكما 
 كنذكر ىذه المجاالت فيما يمي :   عناصر لو
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 : أوال: في مجال األىداف

 فقػػػراءة المعمػػػـ الجيريػػػة لميػػػدؼ    اسػػػتخداـ الكتػػػاب فػػػي الفصػػػؿ كخارجػػػو اسػػػتخداما ىادفػػػا
 كالقراءة الصامتة ليدؼ يكضحو المعمـ مسبقا لطالبو تساعد عمى ترسي  ىذا اليدؼ .

  الحػػػرص عمػػػى أف يحقػػػؽ اسػػػتخداـ الكتػػػاب فػػػي الصػػػؼ كفػػػي خارجػػػو نتاجػػػات الػػػتعمـ فػػػي
 دانية كاألدائية .المجاالت المعرفية اإلدراكية كالكج

 . ربط استخداـ الكتاب باألعماؿ الكتابية كالكاجبات المنزلية كباألنشطة غير الصفية 
 بجميع مصادر البيئة عامة .   ربط استخداـ الكتاب بالمكتبة 
  التأكد مف أف الطالب يعي الغرض مف استخدامو لمكتاب. 
 الفعاؿ لمكتاب المدرسي .مف خالؿ االستخداـ السميـ   تنمية عادة المطالعة الحرة 
 ثانيا :في مجال مضمون الكتاب :  

 . التعامؿ مع مادة الكتاب عمى أنيا الحد األدنى مف المعمكمات 
 . تأكيد البنية المفاىيمية لمادة الكتاب 
 كالجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر كمصدر لمتعمـ .   استخداـ الرسـك البيانية 
 بالعمػؿ الكتػابي كالتعيينػات البيئيػة كاألنشػطة غيػر    ربط طريقة اسػتخداـ الكتػاب التعميمػي

 الصفية .
  مسػػػاعدة الطػػػالب عمػػػى اكتسػػػاب ميػػػارة كضػػػع األسػػػئمة مػػػف الكتػػػاب مباشػػػرة فػػػي الصػػػؼ

 كخارجو .
 كاالتجاىات كالمبادئ    التأكيد عمى أف الطالب يعرفكف بنية مادة الكتاب المدرسي الكمية

 التي ركعيت في تأليفو .
  ميارة تشخيص جكانب القكة كنقاط الضعؼ في الكتاب .تدريب الطالب عمى 
 . تحديث مادة الكتاب السيما في مجاؿ اإلحصاءات كاألرقاـ كاالكتشافات كاالختراعات 
 . اعتبار الكتاب مفتكح النياية يسمح ب ثرائو باستمرار 
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 ثالثا: في مجال األنشطة التعميمية التعممية :

 كؿ خطكة مف خطكات التدريس استخداـ الكتاب استخداما تعميميا في. 
 . تكظيؼ القراءة الصامتة اليادفة  تكظيفا فعاال مرة عمى األقؿ في الحصة الكاحدة 
  زمالئيـ . إلىككضع أسئمة يكتبكنيا كيكجيكنيا    تكميؼ الطالب باستخداـ الكتاب 
 استخداـ القراءة الجيرية مف قبؿ المعمـ كمف قبؿ الطالب استخداما كظيفيا. 
 الكقت المناسب كالمدة المناسبة عند استخداـ الكتاب المدرسي . اختيار 
 . تشجيع استخداـ الطالب لمكتاب المدرسي استخداما تعاكنيا 
 . تنمية ميارة القراءة بسرعة مع الفيـ 

 رابعا: في مجال التقويم والتغذية الراجعة :

   ـك نفسو بنفسو .ق  إتاحة الفرصة لمطالب لي 
  الستخداـ .االكتاب كشركط ىذا  ستخداـاتكضيح إجراءات 
 . التكفيؽ بيف طريقة استخداـ الكتاب كنكع االختبارات كأغراضيا 
 . استخداـ األسئمة المقالية كالمكضكعية استخداما متكازنا 
 كالعبػػػػػارات    كاألفكػػػػػار الغامضػػػػػة   إتاحػػػػػة الفػػػػػرص لمطػػػػػالب لتحديػػػػػد الكممػػػػػات الممتبسػػػػػة

 الضعيفة .
كذجي كىػػػادؼ ال بػػػد لػػػو مػػػف مكاصػػػفات عامػػػة يتصػػػؼ بيػػػا لكػػػي يكػػػكف الكتػػػاب المدرسػػػي نمػػػك

 نذكر منيا : ه   كمكاصفات خاصة تخص كؿ جزء ممف أجزاء  الكتاب كميا

 مكاصفات الكتاب المدرسي عامة :

 :   من حيث ىو مادة تعميمية مكتوبة

كلتسييؿ اسػتيعاب ىػذا المفيػـك ينبغػي    يعد الكتاب التعميمي مفيكما معرفيا معقد الخصائص
  ف نتعػػرؼ عمػػى أىػػـ السػػمات األساسػػية التػػي تميػػزه عػػف غيػػره مػػف المػػكاد التعميميػػة المكتكبػػةأ
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لتسػييؿ    مػف حيػث ىػك صػيغة تعميميػة مكتكبػة يمي أىـ السمات التي تكضح مفيكموكفي ما 
 عممية التعمـ عف المتعمميف .

ة التربيػة كالتعمػيـ ػ يمثؿ الكتاب التعميمي ترجمة صادقة لممنياج التربكم الذم ينطمػؽ مػف فمسػف
يتحقػػػؽ ىػػػذا الغػػػػرض فػػػي اختيػػػار محتػػػكل المػػػػادة    كاألىػػػداؼ التربكيػػػة الكبػػػرل فػػػػي المجتمػػػع

كتكظيفيا لمكفايات التعميمية كالتدريبية المختمفة المتمثمػة    التعميمية كطرائؽ عرضيا كتنظيميا
لتقػػكيـ كالتطػػكير كنقػػؿ الخبػػرات التعميميػػة كعمميػػات ا   فػػي أسػػاليب التػػدريس كالتكاصػػؿ الثقػػافي

 لالطمئناف عمى سالمة سير العممية التعميمية التعممية . التي ال تتكقؼ

في سياؽ المقػرر الدراسػي أك   ػ مساعدة المتعمميف عمى اكتساب األىداؼ التعميمية المخططة
مكانػػات     فضػػال عػػف تمبيػػة حاجيػػاتيـ الذاتيػػةالمنيػاج ضػمف نطػػاؽ كاقعيػػـ الحيػػاتي كالمينػػي كاا
 لتعممية .بيئتيـ ا

كالخبػػرات التعمميػػػة مػػػف خػػػالؿ قػػػكاه   ػػػ تػػػكفير الفػػػرص التعمميػػػة  لكػػؿ مػػػتعمـ مػػػع المػػػادة العمميػػػة
تمييػػدا الكتسػػاب منظكمػػة    اإلدراكيػػة كحكاسػػو كميمػػو كانتباىػػو كادراكاتػػو كمنيجيتػػو فػػي الػػتعمـ

كيف كفاياتػو النظاـ المعرفي التي تتمثؿ في الحقائؽ المفاىيـ كالمبػادئ كاالتجاىػات الالزمػة لتكػ
 النظرية كالعممية المستيدفة بدرجة عالية مف اإلتقاف .

كبػػػػيف    ػػػػػ تحقيػػػػؽ التكامػػػػؿ العضػػػػكم كالػػػػكظيفي بػػػػيف األفكػػػػار النظريػػػػة فػػػػي المػػػػادة التعميميػػػػة
كاقػع الحيػاة الفعميػة لمتعمػيـ  إلػىتيسػيرا النتقػاؿ تمػؾ األفكػار    الممارسات ك التطبيقػات العمميػة

 في البناء االجتماعي .

المػتعمـ كتشػكيؿ دافعيػة إدراكيػة بقػكة متكاصػمة نحػك مضػاميف المػادة التعميميػة  ىتمامػاتا ػ إثارة 
حقػؽ األىػداؼ أف ت   إلػىبشػكؿ يضػمف اسػتمرار تفاعمػو االيجػابي مػع ىػذه الخبػرات    كدالالتيا
 المنشكدة .
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كتػكفير النشػاطات    القبمي كالتكػكيني كالختػامي   ػ ىداية المتعمـ لمقياـ بعمميات التقكيـ الذاتي
لمتحػػرؾ نحػػك الػػتعمـ    أك ممحمقػػا بيػػا   أك منفصػػال عنيػػا   المرافقػػة فػػي ثنايػػا المػػادة التعميميػػة

 المتقف .

عػػػف    ػػػ تعزيػػػز مػػا يكتسػػػبو المػػتعمـ مػػػف معمكمػػات كمبػػػادئ كمفػػاىيـ كاتجاىػػػات كقػػيـ كميػػػارات
بصػػكرة مكازيػػة  بشػػكؿ مػػنظـ كمكاكػػب   طريػػؽ سػػبؿ الحصػػكؿ عمػػى التغذيػػة المرتجعػػة الياديػػة

 لعممية التعمـ كتقدميا عند المتعمميف .

تػدعيـ كتطػكير  إلػىالتػي تحتػاج    ػ تحديد عناصر المادة التعميميػة كبيػاف المضػاميف المختمفػة
 جؿ التمكف مف ىذه المادة التعميمية كتمثميا في البنى اإلدراكية لدل المتعمميف .أكمتابعة مف 

بحيػػػث تشػػػمؿ تعميمػػػات إجرائيػػػة    متكاممػػػة كمتكيفػػػة بػػػذاتياػػػػ كتػػػاب المػػػادة التعميميػػػة بصػػػيغة 
دراؾ األىػػػػػداؼ رشػػػػػادات تربكيػػػػػة تعػػػػػيف المػػػػػتعمـ فػػػػػي التغمػػػػػب عمػػػػػى الصػػػػػعكبات كاا التربكيػػػػػة  كاا

 .1المنشكدة

 أما المكاصفات الخاصة بكؿ جزء مف األجزاء فنذكر منيا :

 كتتصؼ مقدمة الكتاب المدرسي بأنيا :أوال : المقدمة : 

كأىميتيػػػا    ظػػػرة أك خمفيػػػة شػػػاممة لطبيعػػػة المػػػادة التعميميػػػة لمكتػػػاب المدرسػػػيعمػػػى ن تشػػػتمؿػػػػ 
 كقيمتيا المنيجية في الخطة الدراسية .

األكؿ ليسػتفيد منيػا فػي تعممػو كالثػاني ليفيػد    المػتعمـ كالمعمػـ إلػىػ تكجو صيغة الخطاب فييا 
 منيا في استخدامو لمكتاب كتعميمو .

الكفايػػػات التعميميػػػة كالمعرفيػػػة كاألدائيػػػة فػػػي عميميػػػة  المتمثمػػػة تبصػػػير المػػػتعمـ باألىػػػداؼ الت .
 المدرسي  أك المنياج التعميمي كالكتاب   المقصكدة مف تعمـ المادة التعميمية لممقرر الدراسي
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كتنظػيـ    ػ تبييف المبادئ العممية كالنفسية كالتربكية التي ركعيت في اختيار الخبػرات التعميميػة
 الجتيا داخؿ الكتاب .مضامينيا كطريقة مع

كقيمتيػػػا العمميػػػة كأىميتيػػػا فػػػي الخطػػػة    ػػػػ تبػػػيف طبيعػػػة المػػػادة التعميميػػػة فػػػي الكتػػػاب المدرسػػػي
كالغػرض فػي إثػارة    كاحتياجػات المػتعمـ   الدراسية لممتعمـ كارتباطيا بالمكاد التعميميػة األخػرل

مػف   غي أف يقـك بيػا المػتعمـالجيكد كالنشاطات التي ينب إلىكما تشير    الدافعية عند المتعمـ
تقانيا .أ  جؿ اكتساب المادة التعميمية كاا

جػػػؿ اسػػػتخداـ أمػػػف   قدـ بعػػػض اإلرشػػػادات التػػػي ينبغػػػي أف يقػػػـك بيػػػا معمػػػـ المػػػادة التعميميػػػةػػػػت  
 ليأتي في سياؽ األىداؼ التربكية المقصكدة منو.   الكتاب التعميمي استخداما تربكيا

كبمػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف كحػػدات أك مكضػػكعات تعميميػػة    يعػػرؼ بمضػػمكف الكتػػاب التعميمػػػػػ ت  
كبالقيمػػة المنيجيػػة لكػػؿ كحػػدة مػػف ىػػذه    ككػػذلؾ باألسػػس المنطقيػػة التػػي ركعيػػت فػػي ترتيبيػػا

سػػكاء أكػػاف ذلػػؾ    لتعمػػيـ الكتػػاب فػػي الجػػدكؿ الدراسػػي   الكحػػدات فػػي اإلطػػار الزمنػػي المقػػرر
 لصفية .بالساعات المعتمدة أك الساعات الصفية أك الحصص ا

 لممػتعمـ ف الخبرات التعميميػة الػكاردة فػي الكتػاب ىػي الحػد األدنػىأالمتعمـ كالمعمـ ب إلىشير ػ ت  
كقابمػػة لإلثػػراء مػػف مصػػادر تعميميػػة أخػػرل    ف المػػادة التعميميػػة فػػي الكتػػب مفتكحػػة النيايػػةأك 

 بصكرة مستمرة .

المكاقػػؼ التعميميػة داخػػؿ  فمػ  جػػؿ تنظػيـ التغػػذيات المرتجعػةأمػف    قػدـ اإلرشػػادات لممػتعمـػػ ت  
كبخاصػة    لغرض اإلسياـ في تطكير المػادة التعميميػة فػي الكتػاب مسػتقبال   الصؼ كخارجو

عػػادة طباعتػػو عمػػى شػػكؿ مػػادة تعميميػػة مكتكبػػة أك أيػػة صػػيغة أخػػرل مرئيػػة أك    عنػػد تقييمػػو كاا
 . 1مسمكعة
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 تبع أسمكب الحكار الذاتي مع الطالب كالمتعمـ .ػ ت  

 عمى األىداؼ التعميمية العامة التي سيحققيا تعمـ مادة الكتاب المدرسي .ػ تشتمؿ 

 ػ البد عمى المقدمة أف تثير دافعية المتعمـ لمتعمـ كتحفزه .

 الكحدات التعميمية كالمكضكعات الرئيسية التي تعالج مادة الكتاب المدرسي . إلىشير ػ ت  

 يبات كأنشطة كأسئمة التقكيـ الذاتي .ما تتضمنو الكحدات التعميمية مف تدر  إلىشير ػ ت  

 ػ أف تككف المقدمة قادرة عمى إثبات أىمية الكتاب المدرسي لممتعمـ كالمعمـ .

 كؿ كحدة مف كحدات الكتاب المدرسي تتصؼ بأنيا :ثانيا األىداف التعميمية :

كاردة كمرتبطػة مػع األىػداؼ العامػة لمكتػاب المدرسػي الػ  ػ تظير في مقدمة كػؿ كحػدة تعميميػة 
 في المقدمة .

 ػ تعكس سمككا متكقعا مف المتعمـ .

األدائػي    الكجداني االنفعػالي   ػ تشمؿ في مجمميا نتاجات التعمـ الثالث ) المعرفي اإلدراكي
 النفسي الحركي ( .

 ػ تمثؿ نتاجا قابال لمقياس كالحركة . 

 ػ ممبية الحتياجات المتعمـ كمراعية لخصائصو الفردية .

 ؽ منيا .شت  ارتباطا مباشرا بمحتكل الكحدات التعميمية كفصكليا كت  ػ ترتبط  

مػف حيػث   ػ أف تتالءـ األىداؼ الخاصة بالكحػدة مػع مضػمكف الخبػرات التعميميػة الػكاردة فييػا
كػػػػكف مكائمػػػػة )كميػػػػة كنكعيػػػػة (بػػػػيف األىػػػػداؼ كالمحتػػػػكل التعميمػػػػي تث يػػػػبح   الكميػػػػة كالنكعيػػػػة

عمػى تحميػؿ عممػي  بنػاء     الكحدات التعميمية بداللػة أىػدافيالمكحدة  كىذا يعني اختيار محتكل 
 سيا كأفقيا .أمية لتغطية األىداؼ ر ياختيار المادة التعمطريقة يكضح    مسبؽ لةىداؼ
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ف تكػكف الصػػياغة أك    تػدكر حػػكؿ المػتعمـ نفسػػو   ػػ أف تصػاغ أىػػداؼ الكحػدة صػػياغة سػمككية
 قكيـ .كاضحة كمحددة كقابمة لممالحظة كالقياس كالت

ػػػػ أف تشػػػتمؿ صػػػياغة اليػػػدؼ السػػػمككي الػػػذم ينتظػػػر مػػػف المػػػتعمـ أف يتمثمػػػو عمػػػى مضػػػمكف  
كعمػى الشػركط كالمعػايير التػي يحػدث فييػا ىػذا السػمكؾ    التعمميػة المرتبطػة بالسػمكؾ اتالخبر 

أم تركػػػب صػػػيغة اليػػػدؼ السػػػمككي مػػػف )السػػػمكؾ المرغػػػكب ت المػػػتعمـ ت المػػػادة التعمميػػػة ت 
 ـ السمكؾ في ضكءه( .المعيار الذم يت

ػ مثاؿ عمى ىدؼ سمككي أف يستخدـ المعمـ مبادئ النظرية السػمككية فػي تعمػيـ الطمبػة القػراءة 
أف يػػتقف مؤلػػؼ الكتػػاب التعميمػػي تطبيػػؽ األسػػس كالمبػػادئ التػػي كردت فػػي    كالكتابػػة ب تقػػاف

 . 1تصميـ الكتاب التعميمي لتككف صيغة الكتاب في المستكل المرغكب تربكيا

تمثػؿ المػادة التعميميػة  كتصػميـ الخبػرات التعميميػة محتوى الخبـرات التعميميـة لمكتـاب  : :الثاث
 لمكتاب التعميمي كفؽ المبادئ اآلتية  :

ػػػػػػ يقصػػػػػد بػػػػػالخبرات التعميميػػػػػة أك المحتػػػػػكل العممػػػػػي جممػػػػػة الحقػػػػػائؽ أك المعمكمػػػػػات كالمبػػػػػادئ 
ال عػػف االتجاىػػات كالقػػيـ التػػي تنطػػكم فضػػ   كالتعميمػػات كاألفكػػار كالميػػارات األدائيػػة كالعقميػػة

كالتي يراد مف المتعمـ أف يكتسبيا كيستكعبيا كيتمثميا فػي بنػاه    عمييا المادة التعميمية لمكتاب
 العقمية كالكجدانية كاألدائية .

ػػػ كحتػػى تػػأتي المػػادة التعميميػػة الػػكاردة فػػي الكتػػاب متالئمػػة مػػع فمسػػفة التربيػػة كالتعمػػيـ لمنظػػاـ 
 دافو يشترط في تصميميا كاختيارىا المعايير اآلتية :التربكم كأى
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 ػ معايير االختيار :

  أف يػػتـ اختيػػار المحتػػكل العممػػي أك الخبػػرات التعميميػػة لكػػؿ كحػػدة مػػف كحػػدات الكتػػاب أك
 يػػا كجزئيػػا بحيػػث تكػػكف منتميػػة كم  لجممػػة كحػػدات الكتػػاب بداللػػة األىػػداؼ التعميميػػة المقصػػكدة

 سية كأفقية .أألىداؼ المخططة بصكرة ر ككافية لتغطية مجاالت ا
   كػػكف أف يػػتـ اختيػػار المعمكمػػات كالحقػػائؽ كالمفػػاىيـ كالميػػارات كالتطبيقػػات العمميػػة التػػي ت

فػػػػي مسػػػػتكل خصػػػػائص المتعممػػػػيف الفكريػػػػة كالعقميػػػػة كالجسػػػػمانية   صػػػػيغة المحتػػػػكل العممػػػػي 
 نجاز .كاالنفعالية  لتشكؿ دكافع تعميمية مالئمة تحفزىـ عمى التحصيؿ كاال

 حػػدث المفػػاىيـ العمميػػة المؤيػػدة أمػػف    أف يػػتـ اختيػػار النمػػكذج المعرفػػي لممحتػػكل العممػػي
 رات كالتجارب العالمية كبأعمى درجة مف الدقة .ببالخ
 بػالكاقع العربػي كالكاقػع الػكطني لتكظيفيػا    أف يتـ ربط المادة التعميمية الػكاردة فػي الكتػاب

مػػػادة التعميميػػػة صػػػادقة اجتماعيػػػا كتسػػػتخدـ فػػػي مكاجيػػػة لكػػػي تكػػػكف ال   مػػػا أمكػػػف ذلػػػؾ محميػػػا
 المشكالت كالتغمب عمييا .

  أف تتكامػػػؿ مضػػػاميف الخبػػػرات التعمميػػػة فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب مػػػع مضػػػاميف المػػػكاد التعميميػػػة
بمػا يػتالءـ    فػي إطػار الخطػة الدراسػية لمبرنػامج الكاحػد   الكاردة في الكتب التعميميػة األخػرل

 .سيا ألبي الذم يتسع أفقيا كر مع تنظيـ المنيج المك 
 كيػأتي ىػذا حينمػا تػرتبط المػادة    أف تككف المادة التعميمية ذات معنى كداللة عنػد المػتعمـ

كأىمية دكرىػا فػي تحقيػؽ   باحتياجات المتعمـ النمائية اإلدراكية كالكجدانية كالجسمانية كاألدائية
 األىداؼ التربكية المنشكدة .

 ف أك    ة قابمػػة لمتطبيػػؽ كالتنفيػػذ فػػي إطػػار إمكانػػات البيئػػة المحميػػةأف تكػػكف المػػادة التعميميػػ
 .تسمح ظركؼ المتعمميف بممارستيا داخؿ المدرسة كخارجيا 
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  أف يػػػتـ اختيػػػار المػػػادة التعميميػػػة كنكعيتيػػػا فػػػي إطػػػار الػػػزمف المقػػػرر لممسػػػاؽ أك المنيػػػاج
 .1ت المحددليتمكف المعمـ مف تنفيذ تدريس الكتاب التعميمي في الكق   التربكم

التػػػي تييئيػػػا المدرسػػػة لتالميػػػذىا داخميػػػا   ػػػػ إف المػػػنيج ىػػػك مجمكعػػػة مػػػف الخبػػػرات كاألنشػػػطة
كذلػػػؾ ىػػػك اليػػػدؼ    بقصػػػد مسػػػاعدتيـ عمػػػى النمػػػك الشػػػامؿ كعمػػػى تعػػػديؿ سػػػمككيـ  كخارجيػػػا

 ف :أكعميو فالبد مف    االسمي لمتربية

كيكػػػكف فػػػي مقػػػدمتيا   يػػػةػػػػ يعبػػػر عمػػػى المحتػػػكل برسػػػـ تكضػػػيحي عػػػف مضػػػمكف الكحػػػدة التعميم
 الخرائط كالصكر البيانية ... ال  .

جػػؿ تسػػييؿ القػػراءة كالمراجعػػة أمكضػػكعات رئيسػػية كقصػػيرة كذلػػؾ مػػف  إلػػىػػػ أف تقسػػـ الكحػػدة 
 كالفيـ .

 ػ يعالج كؿ مكضكع مفيكما رئيسيا مف مفاىيـ الكحدة .

لمركػػب كمػػف المحسػػكس ا إلػػىػػػ التسمسػػؿ فػػي المػػادة التعميميػػة )التسمسػػؿ النسػػبي ( مػػف البسػػيط 
مثػػؿ أف نطمػػب مػػف التمميػػذ إجػػراء الحسػػاب فػػي مػػادة    الصػػعب إلػػىالمجػػرد كمػػف السػػيؿ  إلػػى

 المركب (. إلى.)مف البسيط  2=1ت1الرياضيات كأف نعطيو العممية الحسابية التالية 

 ػ يتخمؿ المحتكل تساؤالت مناسبة تمثؿ جزءا ىاما مف عرض المادة التعميمية .

 كل عمى أنشطة مناسبة تمثؿ جزءا أساسيا مف مضمكف المادة التعميمية .يشتمؿ المحت 

جانػػب العػػرض الكتػػابي كالصػػكر  إلػػىػػػ يشػػتمؿ المحتػػكل عمػػى مصػػادر تعمػػـ مختمفػػة العػػرض 
 . 2كالمخطكطات كالجداكؿ
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حػػد المبػػادئ األساسػػية فػػي أيشػػكؿ تنظػػيـ المػػادة التعميميػػة أ ( معــايير تنظــيم المــادة العمميــة : 
ليػػػذا يراعػػػى فػػػي تنظػػػيـ المػػػادة التعميميػػػة فػػػي الكتػػػاب التعميمػػػي     ادة كفيميػػػا كتمثميػػػاتعمػػػـ المػػػ

 ير اآلتية :يالمعا

بحيػث   في كحػدات تعمميػة متكاممػة معرفيػا ب المدرسينظـ محتكل المادة التعميمية لمكتاف ي  أػ 
ار فػي إطػػ  يعػالج مجمكعػة مػف العناصػر المرتبطػة منطقيػا   تشػكؿ كػؿ كحػدة مكضػكعا عمميػا

 المكضكع الكاحد.

ػػ أف يراعػػى فػي ترتيػػب كتنظػػيـ الكتػاب التعميمػػي منيجيػة المػػادة التعميميػػة كطرائػؽ التفكيػػر فييػػا 
ليكػػكف تنظػػيـ الكتػػاب متقنػػا مػػع طبيعػػة بنيػػة النظػػاـ المعرفػػي الػػذم تنتمػػي    كأسػػاليب اكتسػػابيا
عمػػى  اليسػػيؿ تعمميػػ   دة  كفقػػا لمفيػػـك المنظكمػػة فػػي البنػػاء المعرفػػي لممػػاإليػػوالمػػادة التعميميػػة 

 المتعمميف .

كسػػػياؽ    نظـ المػػػادة التعميميػػػة لمكتػػػاب فػػػي ضػػػكء الخصػػػائص المنطقيػػػة لبنيػػػة المػػػادةػػػػ أف ت ػػػ
 المجيػػكؿ  إلػػىعمػػـك مكمػػف ال   المركػػب إلػػىكمػػف البسػػيط    الصػػعب إلػػىتعميميػػا مػػف السػػيؿ 
 مادة كفيميا .مما يسيؿ اكتساب ال   الكؿ إلىكمف الجزء    المجرد إلىكمف المحسكس 

فػػػي ضػػػكء الخصػػػائص السػػػيككلكجية لممتعممػػػيف بداللػػػة   ػػػػ  أف تػػػنظـ المػػػادة التعميميػػػة لمكتػػػاب
 كمتطمباتيـ التعميمية كالمينية .   كاحتياجاتيـ النمائية   كخبراتيـ السابقة   الخاصة ـقدراتي

 التعميميػػػة  تمػػػدت فػػػي تنظػػػيـ المػػػادةالتػػػي اع   كضػػػح مبػػػادئ النمػػػكذج أك نظريػػػات الػػػتعمـػػػػ أف ي  
ستراتيجية التعميـ المكائمة ليذه المبادئ .  منطمقات النفسية في تعمـ المتعمميفاللتحديد   كاا

كػكف منػاحي اسػتقرائية فػي التفكيػر أك تنظيمػا لت     نظـ  المادة التعميميػة تنظيمػا تصػاعدياف ت  أػ 
عمػػيـ التركيػػب كالتػػأليؼ المنحػػى االسػػتقرائي لت   كػػكف منػػاحي اسػػتنتاجيو فػػي التفكيػػرلت     تنازليػػا

كفػػي حالػػة المنحػػى االسػػتقرائي الصػػعكدم فػػي    السػػتنتاجي لتعمػػيـ التحميػػؿ كالتفكيػػؾاكالمنحػػى 
كيتػراكـ مػف المعمكمػات    المركػب إلػىف التنظػيـ يسػير مػف البسػيط  فػ   تنظيـ المادة التعميمية
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كفي حالة المنحػى    اتالنظري إلىكصكال المفاىيـ فالمبادئ فالتعميمات ففالحقائؽ    البسيطة
الصػغرل أم مػف الكميػات  إلػىفالمػادة التعميميػة تػنظـ المقػدمات الكبػرل    االستنتاجي النزكلي

 فالمبػػػادئ فالحقػػػائؽ فالمعمكمػػػات  كيسػػػير التنظػػػيـ مػػػف النظريػػػات فالتعميمػػػات   الجزئيػػػات إلػػػى
 البديييات ...ال  . إلىكصكال 

القائمػػة عمػػى    فػػي ضػػكء أسػػس تعمميػػا ءكجػػز   ػػػ تنظػػيـ مكضػػكعات الكحػػدة فػػي إطػػار المفػػاىيـ
دراؾ العالقػػػات بػػػيف المفيػػػـك ك السػػػمات    البحػػػث عػػػف السػػػمات األساسػػػية المميػػػزة لممفيػػػـك كاا

بيػدؼ تحقيػؽ تعمػـ فاعػؿ لممفػاىيـ المنشػكدة كلكػف المفػاىيـ تشػكؿ الحجػـ األكبػر    المككنة لػو
 1في تعمـ التالميذ .كامتالكيا يمثؿ ىدفا تربكيا حيكيا    في النظاـ المعرفي

تػػنظـ كحػػدة مػػف كحػػدات الكتػػاب بحيػػث تشػػتمؿ عمػػى ب( تنظــيم وحــدات الكتــاب التعميمــي : 
 العناصر اآلتية : 

أم عػػػرض المفػػػاىيـ األساسػػػية فػػػي أشػػػكاؿ    ػػػػ مقدمػػػة مناسػػػبة مدعمػػػة بالمنظمػػػات التمييديػػػة
ف المتعممػيف  لتكػكف مقػدمات تجريديػة تسػيؿ عمميػة التعمػيـ مػ  كمخططات كرسكمات أك نمػاذج

 نتائج المنظـ المتقدـ التمييدم . إلىاستنادا 

أك يختػػار    ػػ يعػرض المفيػـك الفرعػي لممفيػـك األساسػي بػػنص كاحػد يختػاره مػف كتابػة المؤلػؼ
 النص مف النصكص األخرل الجاىزة بما يتالءـ مع المفيـك كتعممو بفاعمية .

 عمػػى أف   ف األسػػئمة التقكيميػػة الذاتيػػةػػػ تنتيػػي المكضػػكعات المككنػػة لمكحػػدة التعميميػػة بعػػدد مػػ
عػػػدد مػػػف التػػػدريبات  إلػػػىإضػػػافة    إجاباتيػػػا كاردة فػػػي النصػػػكص المدركسػػػة  تكػػػكف مضػػػاميف

كاألنشطة المدعمة لعممية تعمـ مكضػكعات الكحػدة  كتحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة بنجػاح  لتكليػد 
 . ينجاز كالتقدـ في التحصيؿ المعرفي كالتعممالشعكر باإل
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ماؿ الكحػػدة عمػػى عػػدد مػػف المشػػركعات الفرديػػة أك التعاكنيػػة  أك التػػدريبات أك النشػػاطات ػػػ اشػػت
 لغرض إتقاف تعمـ المفاىيـ الكاردة في الكحدة .   التعممية

ػػػ اشػػتماؿ الكحػػدة عمػػى قػػراءات إضػػافية أخػػرل مرتبطػػة بمكضػػكع الكحػػدة لمزيػػد مػػف الػػتعمـ عنػػد 
 المتعمميف .

ر كالمفػاىيـ األساسػية التػي عالجيػا بمػا يسػاعد المػتعمـ عمػى ػ تنتيي كؿ كحدة بخالصػة لةفكػا
 لغرض إشعار المتعمـ بالتقدـ كاالنجاز .   استجماع أفكاره كمعمكماتو

التػػػي تتنػػػاكؿ    بمجمكعػػػة مػػػف أنشػػػطة المتابعػػػة   ػػػػ تػػػذليؿ الكحػػػدة  التعمميػػػة أك الكتػػػاب بكميتػػػو
ر ممارسػػات الػػتعمـ كمياراتػػو بعػػد التػػي تسػػتيدؼ تطػػكي   مجمػػؿ األنشػػطة التطبيقيػػة كالتدعيميػػة
الكاقػػع الحيػػاتي العممػػػي  إلػػىكتشػػجيعو عمػػى نقػػؿ القػػيـ    االنتيػػاء مػػف دراسػػة المػػادة التعميميػػة

كتشػػػكيؿ قنػػػكات   جػػػؿ اكتسػػػاب الكفايػػػات األدائيػػػة العمميػػػةأمػػػف    كتطبيقػػػو فػػػي مكاقػػػؼ جديػػػدة
أك حػػػؿ    سػػػة حالػػػة كقػػػد تكػػػكف أنشػػػطة المتابعػػػة عمػػػى شػػػكؿ درا   ثػػػر الػػػتعمـأجديػػػدة النتقػػػاؿ 

    أك إجػػػراء بحػػػث أك كتابػػػة تقريػػػر كاسػػػتنتاجات أك إجػػػراء تجػػػارب   أك تنفيػػػذ مشػػػركع   مشػػػكمة
 .1أك غير ذلؾ مف مجاالت التطبيؽ العممي لنتاجات التعمـ

تتصػػؼ األنشػػػطة التعميميػػة التعمميػػػة لكػػؿ كحػػػدة فػػػي رابعــا : األنشـــطة التعميميـــة التعمميـــة  : 
 :   الكتاب المدرسي بما يمي

 األىداؼ التعميمية الخاصة بالكحدة التعميمية . إلىػ تستند 

أم أف تكػػكف األنشػػطة تثيػػر فػػي نفػػكس التالميػػذ الرغبػػة فػػي األسػػئمة كاألجكبػػة    ر الدافعيػػةيػػػػػ تث
فػي مناقشػة المعمػـ كحػب  اف تجعؿ مف التمميذ دائما راغبأك    كالمشاركة داخؿ الصؼ الدراسي

 المادة التعميمية .
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ف عقػػػػؿ التمميػػػػذ ال أل  كف األنشػػػػطة التعميميػػػػة  التعمميػػػػة فػػػػي مسػػػػتكل التمميػػػػذ كخبراتػػػػوػػػػػ أف تكػػػػ
 يستطيع التركيز مع األنشطة التعميمية الصعبة .

ػػػػ أف تكػػػكف األنشػػػطة التعميميػػػة التعمميػػػة التػػػي تقػػػدـ مناسػػػبة مػػػع اإلمكانػػػات المتػػػكفرة فػػػي البيئػػػة 
 االجتماعية )قابمية التطبيؽ كالتنفيذ(.

تكظيػػػػؼ التقنيػػػػات كالكسػػػػائط التعميميػػػػة   ت األنشػػػػطة التعميميػػػػة التعمميػػػػة أيضػػػػاػػػػػ مػػػػف مكاصػػػػفا
 المتعددة التي ليا عالقة بالمكضكع.

أم أف عمػػى المػػتعمـ أف    ػػػ أف تػػكفر األنشػػطة التعميميػػة لممػػتعمـ مػػا يسػػمى بالتغذيػػة الراجعػػة 
 كالتمرينات . الؿ اإلجابة عمى العديد مف األسئمةخمف   يبيف كيظير مدل استيعابو لمدرس

ف تسػػػػػاعد عمػػػػػى التػػػػػذكر أك    ػػػػػ احتػػػػػكاء األنشػػػػػطة التعميميػػػػة عمػػػػػى األسػػػػػئمة اليادفػػػػػة كالمتنكعػػػػة
 كاالسترجاع لمعارؼ سابقة .

ا مػػػف عناصػػػر تصػػػميـ يميػػػة فػػػي الكتػػػاب أساسػػػيشػػػكؿ عػػػرض المػػػادة التعم خامســـا: العـــرض :
عػػرض المػػادة  نػػو يجػػب أف يتصػػؼ ف  الكتػػاب التعميمػػي كحتػػى يكػػكف العػػرض فػػي سػػياؽ الػػتعمـ

 التعميمية في الكتاب كالكحدات التعميمية بما يمي : 

بمػا يتحقػؽ بػو تعممػا    ف تعرض المادة التعميمية  بصكرة تجمع بيف التػكازف الكمػي كالنػكعيأػ 
بحيػث تيسػر عمػى المػتعمـ    كبصكرة تجمػع بػيف األفكػار النظريػة كالممارسػات العمميػة   فاعال

 يقو في الكاقع العممي بيسر كسيكلة .استدعاء الفكر النظرم كتطب

اشػى إصػدار األحكػاـ حبحيػث يت   ػ أف يتكخى الكاتب المكضكعية في عرض المػادة التعميميػة
ف تنػػػػكع اآلراء عنػػػػد كجػػػػكد كجيػػػػات النظػػػػر األخػػػػرل فػػػػي المكضػػػػكع  أك    دكف مبػػػػررات منطقيػػػػة

 كتترؾ حرية االختيار كالتبني لممتعمـ نفسو.
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سػػر ي  كأسػػمكب بعيػػد عػػف التعقيػػد ي     ميػػة بمغػػة عربيػػة فصػػيحة ككاضػػحةػػػ أف تكتػػب المػػادة التعمي
ف أكمػا فييػا مػف أفكػار كمفػاىيـ  ك    عمى المتعمـ عممية التكاصؿ كالتفاعؿ مع المادة التعميمية

 رد فييا مف مصطمحات  عممية أك فنية غير شائعة .تشتمؿ عمى شركح لما ي  

أم   المػػػتعمـ ذاتػػػو  إلػػػىعمـ الػػػذاتي أم مكجيػػػة عػػػرض المػػػادة التعميميػػػة كفػػػؽ مبػػػادئ الػػػتػػػػ أف ت  
ثػارة تفكيػره أصاغ عمى لساف الغائب مف ت   جؿ مساعدة المتعمـ عمى محاكرة المادة التعميمية  كاا

كتنكيػػػػػػع مػػػػػػداخؿ األنشػػػػػػطة التعميميػػػػػػة كالتػػػػػػدريبات    الػػػػػػتعمـ بفضػػػػػػؿ التسػػػػػػاؤالت إلػػػػػػىكدفعػػػػػػو 
ية المتمػػػػايزة االحتياجػػػػات الضػػػػركر كالمشػػػػركعات كاألسػػػػئمة التقكيميػػػػة  التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى تمبيػػػػة 

 ميف درجة مف الجكدة في التعميـ .ألت ف لممتعممي

 إلػػىثػػر الػػتعمـ بػػالمجكء أ نتقػػاؿااسػػتثمار مبػػدأ الكاتػػب فػػي عػػرض المػػادة التعميميػػة سػػتخدـ ػػػ أف ي  
 .كتقكية الدكافع لعممية التعمـ فضال عف التكرارات المالئمة  مشابية المثيرات كاالستجابات

مػف خػالؿ    تػيح عػرض المػادة التعميميػة لممػتعمـ فرصػة بنػاء مفاىيمػو كمياراتػو ككفاياتػوػػ أف ي  
 تحديد خطكات تعمميا بشكؿ متدرج يسيؿ عمى المتعمـ التفاعؿ مع التعمـ الذاتي .

ف تسػػػػتدعي المتطمبػػػػات األساسػػػػية أك    ف تػػػػرتبط المػػػػادة التعميميػػػػة بالمعمكمػػػػات السػػػػابقة ليػػػػاػػػػػ أ
 قيؽ التكامؿ المعرفي عند المتعمـ .الالزمة لتعمميا  لتح

لينسػػج عمػػى منكالػػو فػػي    ػػػ أف يشػػتمؿ العػػرض عمػػى نمػػاذج تعميميػػة تكضػػح لممػػتعمـ الطريقػػة
 تعممو الكتساب المفاىيـ كالميارات كالكفايات المنشكدة .

كيػػػػكفر لػػػػو فرصػػػػة النمػػػػك الػػػػذاتي فػػػػي تعمػػػػـ المفػػػػاىيـ    أف يسػػػػتثمر العػػػػرض تفكيػػػػر المػػػػتعمـ ػػػػػ
كعمميػػات التحميػػؿ    مػػف خػػالؿ المناقشػػة كالمقارنػػة كاالسػػتنتاج كاالسػػتقراء  لخبػػراتكالميػػارات كا

صدار األحكاـ التقكيمية .   كالتركيب كالتمييز كتمثؿ التطبيقات  كاا
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المصػػادر كالمراجػػع   إلػػىػػػ أف يشػػتمؿ العػػرض عمػػى الرسػػكمات كاألشػػكاؿ التكضػػيحية كاإلشػػارة 
كاسػػػتيعاب    كاالستفسػػارات الشػػركحمزيػػد مػػف   بالحصػػكؿ عمػػػى  لتسػػييؿ الػػتعمـ عمػػى المػػتعمـ
 األفكار كالمفاىيـ المطركحة .

بثبػػت المراجػػع كالمصػػادر التػػي اسػػتند الكاتػػب إلييػػا فػػي   المػػادة التعميميػػة ػػػ أف تكثػػؽ مضػػاميف 
ف يكػػػكف التكثيػػػؽ كفػػػؽ أك    ذلػػػؾ إلػػػىكممػػػا اسػػػتدعى األمػػػر    إعػػػداد المػػػادة التعميميػػػة لمكتػػػاب

 التكثيؽ العممي .

 بد مف استعماؿ المغة الصحيحة السيمة كالكاضحة كبخطكط جميمة جذابة لمقارئ .ػ ال

ف ذلػؾ يسػاعد التمميػذ عمػػى ف تكػكف بمػكف مميػز ألأك    تقػديـ شػرح لمكممػات الصػعبة كالمعقػدةػػ 
 الفيـ الجيد لمدرس .

ف التالميػذ فيناؾ مػ  ػ البد مف مراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ أثناء عرض المادة التعميمية
كىنػػػاؾ مػػػف يجيػػػب بعػػػد تكػػػرار كقػػػراءة السػػػؤاؿ    مػػػف يػػػدرؾ إجابػػػة السػػػؤاؿ مػػػف الكىمػػػة األكلػػػى

 كشرحو .

كاسػػػػػتكماؿ    ػػػػػػ أثنػػػػػاء عػػػػػرض المػػػػػادة التعميميػػػػػة مػػػػػف المستحسػػػػػف إيضػػػػػاحيا بالشػػػػػرح المعمػػػػػؽ
 كيجب أف تككف متطابقة مع المحتكل التعميمي .   الممصقات الممكنة المثيرة لالىتماـ

المعمـ أف يستعمؿ في عرض المادة التعميمية عمميػة التكػرار كاإلعػادة لكػي يرسػ  الفيػـ ػ عمى 
 .كاالستيعاب لدل التمميذ 

 1ػػػػ تنتيػػػي كػػػؿ كحػػػدة تعميميػػػة بخالصػػػػة مناسػػػبة تػػػرتبط باألىػػػداؼ التعميميػػػة لمكحػػػدة التعميميػػػػة
 فالخالصة تعطي إلمامة شاممة كتصكرا كامال حكؿ المادة التعميمية .
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كالتركيػز فييػا يكػكف    أف تككف الخالصػة قصػيرة كمختصػرة  كغيػر مممػة كغيػر كاسػعةػ البد  
 عمى أىـ النقاط المتخذة أثناء الكحدة التعميمية .

الصػػعب  إلػػىأم مػػف السػػيؿ    ػػػ التسمسػػؿ فػػي عػػرض الكحػػدة التعميميػػة يكػػكف تسمسػػال منطقيػػا
 المجيكؿ . إلىكمف المعمـك 

 فصل : سادسا : تقويم نياية كل موضوع أو 

أك لممػنيج كمػو    حػد جكانبػوأنػو عمميػة تشػخيص كعػالج لمكقػؼ تعمػـ أك أيعرؼ التقػكيـ عمػى 
يتصؼ تقكيـ كػؿ نيايػة يجب أف كعميو  1األىداؼ التعميمية كءكذلؾ في ض   حد عناصرهأأك 

 فصؿ أك مكضكع بما يمي : 

ليتأكػػػد مػػػف قػػػدرة  ػػػ عمػػػى المعمػػػـ أف يػػنظـ األسػػػئمة عمػػػى النػػػكع القصػػير كطرحيػػػا عمػػػى التالميػػذ
 الطالب عمى ىضـ المادة التعميمية .

 كييا المكضكع .تػ أف تككف ىذه األسئمة تمس جميع النقاط التي يح
كمػف ثػـ تحقيػؽ نقػاط    ف تػكفر التغذيػة الراجعػةأػ أف تككف ىذه األسئمة مباشرة كغير مباشػرة ك 

 القكة كالضعؼ كتدارؾ جكانب الضعؼ كتعزيز نقاط القكة .
 تقويم نياية كل وحدة :  سابعا :

يتمثؿ التقكيـ في نياية كؿ كحدة في إعطاء حكـ معيف عمػى التالميػذ كمػدل قػدرتيـ عمػى فيػـ 
 :   ما يميكيتصؼ ىذا التقكيـ في النياية ب   مكضكعاتيا كفصكليا كمادتيا

 ما مدل ...ال  .   لماذا   كيؼ   ىؿ :ػ  طرح أسئمة التقكيـ المتعمـ مثؿ
كتكػػكف    ة بصػػكرة ميمػػة )حسػػب األىميػػة (عمػػى مكضػػكعات الكحػػدة كفصػػكلياػػػ تكػػكف األسػػئم

 شاممة ك متنكعة .
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 . 1ػ تكجد أجكبة نمكذجية ليذه األسئمة في الكتاب

 ثامنا : اإلخراج : 

 يتصؼ إخراج الكتاب المدرسي بصفة عامة بما يمي : 

االىتمػػاـ فػػي نفػػكس  كتثيػػر2ػػػ أف يكػػكف تكضػػيح األفكػػار األساسػػية بخطػػكط ممكنػػة كالفتػػة لمنظػػر
فالكتػػػػػاب الػػػػػذم ال تسػػػػػتعمؿ فيػػػػػو األلػػػػػكاف كالخػػػػػرائط كاألشػػػػػكاؿ كالجػػػػػداكؿ    التالميػػػػػذ كالقػػػػػراء

 كالرسكمات كحيؿ اإلخراج الفنية حسب طبيعة المادة ال يجمب االنتباه .

كتكػكف مرتبػة حسػب    ػ في  خر الكتاب البد أف يحتكم عمى أىـ المراجع التي تـ األخػذ منيػا
 اليجائي .الترتيب 

  ف الكتػػاب  المؤلػػؼ  أك المػػػؤلفيفعنػػكا :ػػػ أف يحتػػكم الكتػػاب فػػي غالفػػو الخػػارجي األكؿ عمػػى
 الطبعة إف أمكف .   دار النشر  البمد

 المحتكل كيككف ذلؾ في الصفحات الخارجية لمكتاب . إلىػ استعماؿ شكؿ أك أشكاؿ تشير 

كسػػػنتعرض ف التمػػػزؽ كالتفكػػػؾ .ػػػػ أف يكػػػكف الػػػكرؽ جيػػػدا كمتماسػػػكا كمثبػػػت بطريقػػػة تحميػػػو مػػػ
 لمكاصفات إخراج الكتاب في النقطة المكالية .

 (إخراج الكتاب المدرسي :5
نتاجػػو  عػػامال ميمػػا فػػي إثػػارة انتبػػاه المػػتعمـ  كذلػػؾ مػػف   يشػػكؿ إخػػراج الكتػػاب المدرسػػي كاا

خػػػػالؿ المػػػػؤثرات الحسػػػػية كالبصػػػػرية المتصػػػػمة باإلشػػػػكاؿ كالرسػػػػـك كالخػػػػط كاأللػػػػكاف كالصػػػػكر 
كعميػو    حيث تمثؿ دكرا في لفت انتبػاه المػتعمـ كشػد ذىنػو لممػادة التعميميػة  اكؿ كالرمكزكالجد

خراجو يتطمب جممة مف النقاط األساسية نذكرىا فيما يمي :   ف نتاج الكتاب المدرسي كاا
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غػراـ لكػؿ  240الػذم ال يقػؿ عػف    يختار الغالؼ مف الكرؽ المقكل السميؾ ( الغالف :1ـ5
كمػػػػدعما بصػػػػكرة جذابػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػى مضػػػػمكف    البرسػػػػتكؿ أك الجالسػػػػية مػػػػف مػػػػادة2سػػػػـ 100

ف يمصػػػػؽ الغػػػػالؼ بكعػػػػب أك    ممفتػػػػة لمنظػػػػر   ألكانيػػػػا متناسػػػػقة   بسػػػػيطة التصػػػػميـ   الكتػػػػاب
ث دبػابيس بقصػد القػكة كالمتانػة كتحمػػؿ ف يػدبس مػف أعمػى بػثالأك    الكتػاب بمػادة الغػراء الجيػد

ط مػػالـز الكتػػاب كيجمػػد بغػػالؼ كرتػػكف مقػػكل كىػػك أك تخػػا   كثػػرة االسػػتخداـ مػػف قبػػؿ الطمبػػة
 األفضؿ .

المسػاحة لػكرؽ الكتػاب عامػؿ اقتصػادم يػؤثر فػي فمسػفة  ختيػاراإف ( الشكل والمسـاحة : 2ـ5
ي طباعتو ىػي طباعتػو عمػى كرؽ ففأفضؿ مساحة لمكتاب المدرسي    الكتاب كتسييؿ إنتاجو

صػػػػفحة أم أف  32متيف = ك ممػػػػز أسػػػػـ  25×17كيػػػػأتي بعػػػػد طيػػػػو بقيػػػػاس  100×70قياسػػػػو 
سػـ بعػػد تحريػػره  24 × 17كىػػذا يشػكؿ مسػػاحة كتابػة قياسػػو    صػفحة 16الممزمػة الكاحػػدة = 

ىػػي اسػػتخداـ الحجػػـ المتكسػػط مسػػاحة لمكتػػاب المدرسػػي  كتنظيمػػو مػػف األطػػراؼ .ىػػذا كأفضػػؿ
 % . 100في اإلنتاج كيجب أف تككف الطباعة كاضحة 

نػو البػد أيػريح النظػر كمػا 2سـ 100غراـ لكؿ مف  70ػ60يطبع عمى كرؽ يزف ( الورق :3ـ5
حتػػػػى ال يجيػػػػد العػػػػيف فػػػػي القػػػػراءة كااللتػػػػزاـ   مػػػػف اختيػػػػار كرؽ مػػػػف النػػػػكع األبػػػػيض المطفػػػػي

كيسػػتخدـ  a b c( كتضػػـ ثػػالث سالسػػؿ مػػف المقاسػػات كىػػي iso)بالمقاسػػات التػػي أعػػدتيا 
 في إنتاج الكتاب .  aالمقياس 

فػي  20كالبػنط    فػي كتابػة العنػاكيف الرئيسػية 24البػنط يجػب اسػتخداـ  بناط الكتابـة :إ( 4ـ5
فػي كتابػة مػتف الكتػاب بالنسػبة لسمسػمة المرحمػة المتكسػطة  14كالبػنط   كتابة العنػاكيف الفرعيػة

 بالنسبة لتالميذ الحمقة األكلى )المرحمة األكلى( مف التعميـ المتكسط . 18كالبنط 

ـــ5 جاذبيػػػة لػػػذلؾ البػػػد مػػػف اسػػػتعماؿ المػػػكف  المػػػكف يجعػػػؿ الكتػػػاب أكثػػػر ( لـــون الطباعـــة :5ـ
فقػػد تطبػػع الكتػػب التعميميػػة بمػػكف    المناسػػب لجعػػؿ التمميػػذ دائمػػا فػػي اىتمػػاـ بالكتػػاب المدرسػػي

كيمكػػف اسػػػتعماؿ    كاحػػد كتسػػمى الطباعػػة عندئػػػذ )السػػكداء كالبيضػػاء (.العتبػػػارات اقتصػػادية
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جاذبيػة  ف لجعػؿ الكتػاب أكثػرحيؿ اإلخراج في إطار المظالت أك الطباعة الشبكية بػنفس المػك 
زرؽ في ىذه الحالػة تطبػع المػادة ك أسكد أكقد تتطمب المادة التعميمية أف يطبع الكتاب بمكنيف 

كمراكػػػػز االىتمػػػػاـ أم المفػػػػاىيـ كاألفكػػػػار الرئيسػػػػية داخػػػػؿ المػػػػادة    التعميميػػػػة بػػػػالمكف األسػػػػكد
الجديدة المتطكرة ىك اسػتعماؿ التعميمية بالمكف األزرؽ .كمف المشاىد المعمكؿ بو في المناىج 

شػيارية تتعمػػؽ بنكعيػة ذىنيػة الطالػػب إ كذلػؾ ألغػػراض تربكيػة ك  أكثػر مػف لػكنيف فػػي الطباعػة
 في العصر الحالي .

يشترط في األشكاؿ كالرسكمات التكضيحية التػي تػرد  ( الرسومات واألشكال التوضيحية :6ـ5
أم تيسػر المكضػكع كتثيػر الدافعيػة   كظيفيػة كجذابػة ك في الكتاب أف تككف في غايػة الكضػكح 

مػف  % 30ف ال تزيػد عػف أناسب ليػا داخػؿ الكتػاب ك مف تكضع في المكاف الأك    عند المتعمـ
 .مساحة الكتاب 

يفضػػػؿ أف يشػػػتمؿ الكتػػػاب التعميمػػػي عمػػػى قائمػػػة بػػػالمكاد  ( المـــواد التعميميـــة المدعمـــة :7ــــ5
كأفػػالـ الفيػػديك    ة كالتسػػجيالت الصػػكتيةكالشػػركح التكضػػيحي   التعميميػػة المدعمػػة مثػػؿ األفػػالـ
ذلؾ مف مكاد تعميمية عمى شبكة المعمكمات العالميػة كغير    cdكاألقراص المضغكطة قياس 

 يمكف أف تتكفر في المعيد كالكمية أك الجامعة كيمكف لممتعمـ مشاىدتيا .  )االنترنيت (

كالمؤلػؼ بخػط جميػؿ فػي مكػاف البد مف كتابػة عنػكاف الكتػاب ( عنوان الكتاب والمؤلف : 8ـ5
كتتػػكفر    ف أمكػػف حتػػى عمػػى كعػػب الكتػػاباا ك   مناسػػب عمػػى الصػػفحة الخارجيػػة مػػف الغػػالؼ

  .المؤلػػؼ كسػػنة النشػػر كجيػػة النشػػر كالمكػػاف الػػذم نشػػر فيػػو الكتػػاب سػػـاك عمػػى عنػػكاف الكتػػاب 
شػر ثػـ النا سػـاالمؤلػؼ ثػـ عنػكاف الكتػاب ثػـ  سػـاأما فػي الصػفحة التاليػة مػف الغػالؼ فنكتػب 

 رقـ السمسمة .

ــــ5 يجػػػػب تنظػػػػيـ محتكيػػػػات الكتػػػػاب فػػػػي قائمػػػػة تفصػػػػيمية مػػػػع ذكػػػػر  ( قائمــــة المحتويــــات :9ـ
 المعمكمات التي في الكتاب . إلىكذلؾ لتسييؿ الكصكؿ    الصفحات
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تنظـ قائمة بػالمراجع كالمصػادر التعميميػة التػي اسػتخدميا المؤلػؼ فػي ( قائمة المراجع :10ـ5
كتكثػػؽ بصػػكرة عمميػػة    تكػػكف مرتبػػة ترتيبػػا ىجائيػػا بأسػػماء مؤلفييػػا    يػػةكتابػػة المػػادة التعميم

عنػكاف الكتػػاب كالجػزء كالطبعػة كالناشػػر كمكػاف النشػر كسػػنة    بحيػث تظيػر فييػا اسػػـ المؤلػؼ
 النشر .

ف يشتمؿ الكتاب التعميمي عمى قائمة تكضػح أيفضؿ ( قائمة المصطمحات والمفاىيم : 11ـ5
 لمصطمحات التي اشتممت عمييا المادة التعميمية .برز المفاىيـ كاأمعاني 

يفضؿ أف يخمك الكتاب المدرسي كالتعميمي مػف أيػة أخطػاء لغكيػة  ( قائمة التصويبات :12ـ5
يعمػػؿ بيػػا ممحػػؽ كتمحػػؽ فػػي    كفػػي حالػػة االضػػطرار بكجػػكد مثػػؿ ىػػذه األخطػػاء   ك مطبعيػػةأ

 .1ذلؾ إلىباإلشارة عمى أف يقـك المدرس في الحصة    نياية الكتاب

إف البنػكد المػذككرة ( أداة قياس لمراعاة شروط تصميم الكتاب التعميمـي عنـد التـفليف :13ـ5
فػػي أبعػػاد ىػػذه األداة غايتيػػا رصػػد مػػدل التػػزاـ الكتػػاب باألسػػس كالمعػػايير كالمكاصػػفات التػػي 

كالمطمػػػكب مػػػف المؤلػػػؼ أك مػػػف المقػػػيـ أف يسػػػتخدـ ىػػػذه    اقترحػػػت لتصػػػميـ الكتػػػاب التعميمػػػي
صدار أحكاـ قيمية عميواأل  .2داة كدليؿ لتقكيـ الكتاب التعميمي كاا

 ( عالقة الكتاب المدرسي بالمنياج التربوي:6
فالكتػػػػاب  إف عالقػػػػة الكتػػػػاب المدرسػػػػي بالمنيػػػػاج التربػػػػكم تكػػػػاد تكػػػػكف عالقػػػػة الػػػػركح بالجسػػػػد 

 تمميػذكصػيميا لمالمدرسي ىك الكسيمة التي مف خالليػا يػتـ عػرض محتكيػات المػنيج التربػكم كت
كمػػا تعتبػػر ىػػذه األخيػػرة    بصػػكرة مبسػػطة لتحقيػػؽ األىػػداؼ التربكيػػة المرجػػكة مػػف ىػػذا المنيػػاج

ىي القاعدة المحكرية التي تتحكـ في العممية التربكيػة كمػا تػكفره مػف خبػرات كمعػارؼ كتقنيػات 
فيػػذا يعنػػي   كاتجاىػػات كمعمكمػػات كغيػػر ذلػػؾ . كمػػا داـ الكتػػاب ىػػك التطبيػػؽ العممػػي لممنيػػاج

عػػدد  إلػػىتقسػـ كػػؿ كحػدة    حيػث يشػػتمؿ عمػى عػػدد مػف الكحػػدات  نػو يجػػب أف يؤلػؼ بعنايػػةأ
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مف المكضكعات كيشمؿ المكضكع الكاحد عػدد مػف أسػئمة التقػكيـ الػذاتي كالتػدريبات كاألنشػطة 
ككػػػذلؾ    كتتحػػػدد األىػػػداؼ المتكخػػػاة مػػػف كػػػؿ كحػػػدة   كتشػػػتمؿ عمػػػى عػػػدد مػػػف المشػػػركعات

داؼ عكسيا المنياج كيعكس الكتاب في النيايػة أسػس المنيػاج كيختار في ضكء أى   المراجع
كيعكػػػس    ممثمػػػة فػػػي فمسػػػفة المجتمػػػع كمنظكمتػػػو القيميػػػة كأكضػػػاعو االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية

ف  كبذلؾ فػ   األنشطة كالتقكيـ  المحتكل   أيضا )الكتاب(عناصر المنياج األربعة : األىداؼ
 عنيا تماما .الكتاب ىك مسرح عمميات المنياج كالمعبر 

كمػػا    بػػؿ ىػػي مػػف أىػػـ كظائفػػو كأىدافػػو   تعػػد القػػيـ بأصػػنافيا إحػػدل مرتكػػزات العمػػؿ التربػػكم
تأكيػد  إلػىفكميػـ يسػعكف    تعتبر ىدؼ اآلباء كالمعممػيف ككافػة مؤسسػات التربيػة فػي المجتمػع

كالطفػؿ التي تعػكؽ حركػة التنميػة داخػؿ المجتمػع   النسؽ القيمي االيجابي كحذؼ القيـ السالبة
كال يجػػػب أف يقتصػػػر فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى نقػػػؿ    ف يسػػػمؾأأف يػػػتعمـ كيػػػؼ ينبغػػػي  إلػػػىفػػػي حاجػػػة 

كالجػػػػدير بالػػػػذكر أف   بػػػػؿ تكػػػػكيف كتنميػػػػة العػػػػادات الخمقيػػػػة لػػػػدل التالميػػػػذ   المعرفػػػػة الخمقيػػػػة
نػػػو ال يمكػػػف القػػػكؿ أنيػػػـ يسػػػمككف سػػػمككا مقبػػػكال أإال   األطفػػػاؿ يمػػػركف بعمميػػػة التربيػػػة الخمقيػػػة

كمػػػف خػػػالؿ اإليحػػػاءات يتػػػأثر    فالطفػػػؿ يبػػػدأ بتقميػػػد أكثػػػر أفعػػػاؿ النػػػاس قربػػػا منػػػو   اجتماعيػػػا
كمػػف ثػػـ    كمػػف خػػالؿ عمميػػة الػػتقمص يتبنػػى خصائصػػيـ الشخصػػية   تجاىػػاتيـاك بمشػػاعرىـ 

 .   1تصبح ىذه الخصائص سمات مثمو العميا كفكرتو عف ذاتو كتصكره لما ينبغي أف يككف
ثػػػراء تصػػػكراتو بػػػبعض التػػػأمالت الخارقػػػةدعػػػـ خيالػػػو ك  إلػػػىكالطفػػػؿ يحتػػػاج  لكػػػف يجػػػب    اا

 تجاىػاتيـا فنصكص القراءة أكثػر تػأثيرا فػي فكػر الػنشء ك   تدعيـ ذلؾ ببعض القيـ المرغكبة
ذا كاف تثقيفيـ في غاية الحسػف فػأنيـ يكبػركف كقػد اكتسػبكا    كاألطفاؿ ىـ صانعكا المستقبؿ كاا

كلػػيس    ؽ ليػػـ كلغيػػرىـ الخيػػر كالحػػؽ كالجمػػاؿمعػػايير ايجابيػػة لمحكػػـ عمػػى األشػػياء التػػي تحقػػ
لػذلؾ تتطمػب ىػذه الميمػة الػكعي باتجاىػات ك    كؿ ما يقدـ لةطفػاؿ يكػكف مفيػدا بالنسػبة ليػـ

 إلػػػػىباإلضػػػػافة    قػػػػيـ كمعػػػػايير المجتمػػػػع كمعرفػػػػة خصػػػػائص النمػػػػك كمتطمباتػػػػو لػػػػدل األطفػػػػاؿ
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نػػػو  كليػػذا ف  تشػػكيؿ سػػػمككيـاإلحسػػاس بػػػدكر المػػادة العمميػػػة المقدمػػة لةطفػػػاؿ فػػي تػػػكجيييـ ك 
كمػف بػيف ىػذه القػيـ نجػد القػيـ    يتحتـ عمى مؤلفي الكتاب المدرسػي أف يختػاركا القػيـ السػامية

الكطنيػػػػة كالسياسػػػػية كالقػػػػيـ التربكيػػػػة كالقػػػػيـ االقتصػػػػادية كالقػػػػيـ البيئيػػػػة كالقػػػػيـ الجماليػػػػة كالقػػػػيـ 
عمػؿ الكتػاب المدرسػي عمػى تعزيزىػا التػي ي  غير ذلؾ مف القػيـ إلىاالجتماعية كالقيـ التنمكية 

سمككيات يكمية نالحػظ مػف خػالؿ المعػامالت كالتفػاعالت  إلىكترجمتيا   كتنميتيا لدل التمميذ
كالمدرسكف عناصر ميمة فػي عمميػة التػدريس التػي يرجػع  ةاالجتماعية  كتمثؿ الكتب المدرسي

ؿ أداة أساسػػػية لمتعمػػػيـ فيػػػي تشػػػك القػػػديـ  ليكنػػػاف كالركمػػػاف فػػػي العصػػػرأيػػػاـ ا إلػػػىاسػػػتخداميا 
إذ تػزكد    الرسمي في جميع مراحؿ التعمػيـ كالدعامػة األساسػية لمتعمػيـ فػي المػدارس االبتدائيػة

كمف ثـ تعزيػز المكاقػؼ   التالميذ بما يحتاجكف إليو مف معمكمات عف العالـ الذم يعيشكف فيو
 .مية المختمفةمجتمع في مراحؿ التناحتياجات ال عف لتي يفترض أف تعبرااليجابية ا

كلقد تفطف عمماء النفس منػذ عقػكد عديػدة لمعالقػة بػيف محتػكل القصػة كاألثػر الػذم تتركػو 
فػالنص المقػركء سػكاء قصػة أك نػص قػراءة أك غيػره يمكػف اعتبػاره إسػتراتيجية غيػر   رئيػاافي ق

 مباشػػػرة تحػػػاكؿ مػػػف خالليػػػا زرع القػػػيـ كالمثػػػؿ العميػػػا كاالتجاىػػػات كالطمكحػػػات كالمعػػػايير ...
عمػى جعمػو يتشػرب القػيـ كالػدكافع التػي تتضػمنيا أمػاـ الطفػؿ تعمػؿ  أفالقصة القصػيرة التػي تقػر 

 .1بشكؿ شعكرم أك ال شعكرم

كالكتػػػػاب بعامػػػػة مػػػػف أىػػػػـ أدكات المعرفػػػػة كنشػػػػر الثقافػػػػة كالحكمػػػػة كالحفػػػػاظ عمػػػػى الفكػػػػر 
ـ يسػبؽ لػو الكتػاب حػدثا لػ ختراعاكمف ثـ كاف    ف يضيع عبر الحقب كاألجياؿأاإلنساني مف 

شػػعر اإلنسػػاف بقيمتػػو الكبػػرل فقػػدره كال يػػزاؿ يشػػعر بػػو كيقػػدره فػػي كػػؿ جنبػػات الحيػػاة    مثيػػؿ
كعمػى الػرغـ مػف االختراعػات االلكتركنيػة العديػدة إال   ميما تجػددت كتحضػرت كأطاعػت العمػـ

كرغػػـ مػػا تكصػػمت إليػػو   ف الكتػػاب مػػا زاؿ يحػػتفظ بمحتػػكاه الحضػػارم اإلنسػػاني قػػديما كحػػديثاأ
إال أف   تكنكلكجيا الحديثة كمػا تحدثػو مػف تػأثير فػي نفػكس األطفػاؿ كاألفػراد الصػغار كالكبػارال
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الكتػػػاب كػػػاف لػػػو األثػػػر االيجػػػابي عمػػػى الطفػػػؿ فمقنػػػو االتجاىػػػات كالقػػػيـ كالسػػػمككيات كالمعػػػايير 
كأصبح ذلػؾ عمػال فعميػا عمػى   كنمى فيو ركح الدافعية كاالنجاز عف طريؽ تنمية ركح التفكير

لكاقػػػع كلقػػػد تطػػػكرت أدكات الكتػػػب المدرسػػػية بعػػػد مػػػا كػػػاف تمقػػػيف الػػػدركس كالمعمكمػػػات رض اأ
أال كىػي التنميػة فػي   نقطة ميمػة فرضػيا التغيػر الحاصػؿ إلىكالمعارؼ كالقيـ كالعادات .... 

كتعتبػػػػر الشػػػػغؿ الشػػػػاغؿ فػػػػي تفكيػػػػر الجيػػػػؿ المعاصػػػػر مػػػػف االقتصػػػػادييف   جميػػػػع المجػػػػاالت
كعميػػو يبقػػى الكتػػاب   لمنػػاىج كأكلػػى أمػػر المنظكمػػة التربكيػػةكاالجتمػػاعييف كخاصػػة كاضػػعي ا

يحػػػا ء ثقػػػافي كاقتصػػػادم المدرسػػػي تحػػػت مراقبػػػة السياسػػػة الحاكمػػػة لمػػػا لػػػو مػػػف دكر تنمػػػكم كاا
 ال  لصالح الخاص كالعاـ .  كاجتماعي ...

انتبػاه المعمػـ  إلػىنػو يعػاني مػف أكجػو قصػكر تحتػاج أبالرغـ مف أىمية الكتػاب المدرسػي إال و 
 ف ىذه األكجو :كم

 ممػػػػا يعيػػػػؽ اسػػػػتيعابيـ    كجػػػػكد ألفػػػػاظ كعبػػػػارات ال تتناسػػػػب كالمسػػػػتكل المغػػػػكم  لمطػػػػالب
 لممعاني المتضمنة في تمؾ العبارات .

 مثػػػؿ تمػػػؾ    كجػػػكد تعميمػػػات ك عبػػػارات غامضػػػة مػػػع كجػػػكد أمثمػػػة تكضػػػح مػػػا ترمػػػي إليػػػو
األحيػاف لتكضػيح مثػؿ  كما يقدمو مؤلؼ الكتاب المدرسي في كثير مػف   التعميمات كالعبارات

 ىذه األمكر ال يعدكا أف يككف تكرارا ليا .
 بػػػػدال مػػػػف عػػػػرض مفػػػػاىيـ محػػػػدد ككافيػػػػة كشػػػػرحيا    ازدحػػػػاـ الكتػػػػاب بالمفػػػػاىيـ كالحقػػػػائؽ

 كتكضيحيا .
  كأنشػطة التقػكيـ الػذاتي    كالتػدريبات   مػا يكفػي مػف التمػاريف إلػىافتقار الكتاب المدرسػي

ميػػػػؽ فيػػػػـ الطػػػػالب كتشػػػػجيعيـ عمػػػػى التفكيػػػػر كالبحػػػػث فػػػػي نيايػػػػة كػػػػؿ فصػػػػؿ أك مكضػػػػكع لتع
 كاالطالع عمى مراجع كمصادر أخرل لممعمكمات .

  ضعؼ ارتباط مادة الكتاب بالخبرات السابقة لمطالب كما سكؼ يتعرضكف لو مػف خبػرات
 كضعؼ ارتباطيا بالمكاد الدراسية األخرل .   مستقبال
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  كالرسػػـك    الكضػػكح فػػي كثيػػر مػػف الصػػكرالدقػػة كالتحػػديث  كالجاذبيػػة ك  إلػػىافتقػػار الكتػػاب
 كالخرائط التي يشتمميا .   كاإلحصاءات

 كقػػػػػػكائـ المفػػػػػػردات المغكيػػػػػػة    كفيػػػػػػارس   خمػػػػػػك الكتػػػػػػاب المدرسػػػػػػي مػػػػػػف مقدمػػػػػػة كاضػػػػػػحة
 كالمصطمحات العممية غير المألكفة كتعريفيا .

 فينفػرىـ  مما قد يشعر األقؿ نمػكا بالصػعكبة   عدـ مراعاة الفركؽ الفردية في نمك الطالب
 كاألكثر نمكا بالسيكلة فال يتحدل تفكيرىـ .

 كمػػػا يػػرتبط بػػػو مػػػف    عػػرض المػػػادة العمميػػة فػػػي الكتػػاب المدرسػػػي ال تثيػػر التفكيػػػر الناقػػد
 تحميؿ كاستنتاج  كتقييـ لةدلة كاآلراء .

  رسػػي دكف معرفػػة لحػػدكده كنكاقصػػويمكػػف أف تنػػتج عػػف اسػػتخداـ الكتػػاب المد مسػػاكئثمػػة 
ة يمكػف أف يػؤدل إلييػا سػكء اسػتخداـ الكتػاب المدرسػي ىػي المفظيػة فػي التعمػيـ  كلعؿ أىـ سمبي

  يصػػبح مجػػرد حفػػظ كاسػػتظيار لممعمكمػػات الػػكاردة فػػي الكتػػاب فأم أف تعمػػـ الطػػالب يمكػػف أ
 ف إسياـ الكتاب المدرسي في تحقيؽ األىداؼ سيككف محدكدا جدا . لذا ف

 : ( سياسة الكتاب المدرسي في الجزائر7
ـــ7 ـــة :( 1ـ كػػػاف الكتػػػاب بصػػػفة عامػػػة حاضػػػرا فػػػي مختمػػػؼ الحقػػػب مػػػف تػػػاري   لمحـــة تاريخي

فقػػد عرفػت الجزائػػر الرسػتمية كالمممككيػػة ككػػذا الػدكيالت كاإلمػػارات التػي نشػػرت عمػػى   الجزائػر
فػػي صػػػكر مكتبػػػات عامػػػة كخاصػػػة كبيػػػت الحكمػػػة   ؾكتجسػػػد ذلػػػ  ربػػكع الػػػبالد العنايػػػة بالكتػػػاب

إنشػػاء الكثيػػر مػػف  إلػػىممػػا أدل   اقيف كاستنسػػاخ الكتػػبفػػازدىرت فػػي كنػػؼ ذلػػؾ صػػناعة الػػكر 
مػا  إلػىبؿ كامتػد أثرىػا    المكتبات التي كانت عمى عالقة فارىة في  التاري  الجزائرم الثقافي

 جاكرىا مف بالد المغرب .

نيػا أإال   أنحاء القطػر الجزائػرم إلىأما في العيد االستعمارم فقد عرفت المطابع طريقيا     
إال أف عمػؿ الجزائػرييف فػي تمػؾ المطػابع كعمػاؿ بسػطاء مكػنيـ    كرة بيد الفرنسػييفكانت محت
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مثمػػت فػػي الحقيقػػة النػػكاة األكلػػى   مطػػابع خاصػػة اك ينشػػئخػػكلتيـ أف   مػػف اكتسػػاب خبػػرة كبيػػرة
 لمكتاب الجزائرم بصفة عامة كالكتاب  المدرسي بصفة خاصة . 

 ي :كقد تكاجدت في ىذه الحقبة ثالث مطابع كبير ى  

 ػ مطبعة باككني في بمككر .
 ػ تيبيميتك في باب الكاد .

 مبير .أػ مطبعة 
  ىػػذا 1كمػػا كانػػت ىنػػاؾ بعػػض المؤسسػػات المطبعيػػة الصػػغيرة بػػكىراف كقسػػنطينة كعنابػػة

عمػػػى صػػػعيد صػػػناعة الكتػػػاب  أمػػػا عمػػػى صػػػعيد الكتػػػاب المدرسػػػي لذاتػػػو فقػػػد كانػػػت السػػػمطات 
عمػػى الػػرغـ مػػف سياسػػة التجييػػؿ العمػػدم التػػي   ياالسػػتعمارية حينيػػا تحتكػػر الكتػػاب المدرسػػ

كانت تمارسيا ضد الشػعب الجزائػرم  فقػد كػاف الكتػاب المدرسػي فرنسػي اليكيػة كال يحمػؿ أم 
بأقسػػاـ  لتحػػؽاك كمػػف كػػاف محظكظػػا مػػف أبنػػاء الشػػعب الجزائػػرم    اليكيػػة الجزائريػػة إلػػىإشػػارة 

كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف محػػػاكالت    المدرسػػػة الرسػػػمية يػػػرغـ عمػػػى تمقػػػي مضػػػاميف الكتػػػاب الفرنسػػػي
الحركػػػػات اإلصػػػػالحية مكاكبػػػػة الركػػػػب التعميمػػػػي إال أف ضػػػػعؼ إمكانياتيػػػػا حػػػػاؿ دكف منافسػػػػة 

فمـ يكف بمقدكر تمؾ المدارس الخاصػة تػكفير الكتػاب لتالميػذىا مثممػا    السمطات االستعمارية
 ىك الشأف في المدارس الفرنسية االستعمارية .

لتعػػرؼ بعػػػد االسػػتقالؿ دكر النشػػػر   اب المدرسػػػي فػػي الجزائػػػرالكتػػ أعمػػى ىػػػذه الخمفيػػة نشػػػ   
فتحقػؽ إنشػاء عػػدة ىياكػؿ كمؤسسػات كمركػػب الفنػكف المطبعيػة بالرغايػػة    تكسػعا كنمػكا كبيػػريف

التػابع لػكزارة الثقافػة كمركػب الطباعػة بالركيبػة التػابع لمككالػة الكطنيػة لمنشػر كاإلشػيار كمركػب 

                                                           
 لجنة السكاف كالحاجات االجتماعية   المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي   الجانب االقتصادم كاالجتماعي   مشركع التقرير حكؿ الكتاب 1

 .  18 16  ص ص  2002ديسمبر  21المدرسي   الدكرة 
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مػػف اضػػطمع بػػالجزء األىػػـ مػػف طباعػػة الكتػػاب المدرسػػي  كىػػذا األخيػػر ىػػك  الطباعػػة بالعاشػػكر
 .1ربالجزائ

 ( الكتاب المدرسي في المنظومة القانونية الجزائرية :2ـ7

بػدايات االىتمػاـ بالنسػؽ  1956كأرضية مػؤتمر الصػكماـ  1954لقد كاف بياف أكؿ نكفمبر   
لتؤكػػػد اىتماميػػػا بيػػػذا  لتػػػأتي بعػػػدىا دسػػػاتير الجزائػػػر المسػػػتقمة  التربػػػكم التعميمػػػي فػػػي الجزائػػػر

كذلؾ ما جسدتو النصكص القانكنية الكثيػرة التػي مسػت المنظكمػة التربكيػة ككػؿ بمػا    الجانب
 :فييا الكتاب المدرسي كمف جممة تمؾ القكانيف نذكر 

المتضػػمف تنظػػيـ التربيػػة كالتكػػكيف كالمبػػادئ   16/04/1976المــؤرخ فــي   76/35األمــر 
 .ما فييا الكتاب المدرسي األساسية لممنظكمة التربكية ب

ـــي  76/67المرســـوم  انيػػػة التربيػػػة كالتكػػػكيف المػػػادة الخػػػاص بمج 16/04/1976المـــؤرخ ف
:" يمنح التالميذ ثمف كمفػة المػكاـز المدرسػي الفرديػة كالكسػائؿ التعميميػة التػي تحػدد قائمتييػا 06

جميػع المػدارس بقرار مف الكزير المكمؼ بالتربية عف طريػؽ تعاكنيػة مدرسػة خاصػة أك عامػة ب
 .2تؤسس ليذا الغرض

تحسػػػيف كرفػػػع مسػػػتكل  إلػػػىييػػػدؼ البحػػػث التربػػػكم :  76/35مـــن  نـــص األمـــر  58المـــادة 
كذلؾ بتجديد المضاميف كالطػرؽ كالكسػائؿ التربكيػة كالتعميميػة   التربية كالتككيف بصكرة مستمرة

 .3كدمج التككيف في المحيط الذم يجرم فيو
 يككف مف اختصاص الكزارة المكمفة بالتربية ما يمي : :  76/35من نص األمر  70المادة 

 .ػ المسائؿ التربكية المتعمقة خاصة بالمضاميف كالكسائؿ التعميمية  

                                                           
 . 18  ص  مرجع سابؽ  لجنة السكاف كالحاجات االجتماعية 1
المتضمف مجانية التربية كالتككيف   الجريدة الرسمية     76/67الجميكرية الجزائرية الديمقراطية   كزارة التعميـ االبتدائي كالثانكم   مرسـك رقـ  2

 .375  ص  16/04/1976
 540نفس المرجع  ص  3
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ف اتخػػػذ ذلػػػؾ الشػػػكؿ تنػػػاكال اا الكتػػػاب المدرسػػػي ك  خػػػصلقػػػد تناكلػػػت ىػػػذه النصػػػكص مسػػػائؿ ت 
يػػة التعمػػيـ حيػػث فنجػػد عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مجان  أم فػػي إطػػار اإلصػػالح التربػػكم ككػػؿ  ضػػمنيا

ثػػػـ فػػػي إطػػػار    شػػػممت سياسػػػة مجانيػػػة التعمػػػيـ تكزيػػػع الكتػػػاب بشػػػكؿ مجػػػاني أك بسػػػعر رمػػػزم
 . 1البحث التربكم بغرض تحسيف المضاميف كالكتاب المدرسي عمى رأسيا

 ( اليياكل المكمفة بالكتاب المدرسي :3ـ7

فػػػػػػػي  المػػػػػػػؤرخ 62/166بمقتضػػػػػػػى المرسػػػػػػػـك رقػػػػػػػـ  شػػػػػػػ أنأ(المعيـــــــد الـــــــوطني التربـــــــوي : 
 كحدد ىذا المرسـك في مادتو األكلى المياـ األساسية لممعيد في :  31/12/1962

 .ػ تشجيع البحث التربكم 

ػػػنشر ىػػذه األبحػػاث عػػف طريػػؽ كضػػع الكسػػائؿ التربكيػػة التػػي أعػػدىا المعيػػد التربػػكم الػػكطني 
 تحت تصرؼ المؤسسات المعنية .

عػػداد كطبػػع كنشػػر الكسػػػائؿ ػػػ المعيػػد الػػكطني المؤسسػػة الكحيػػدة المتخصصػػػة فػػي تصػػك   ير كاا
ف تضػػػبط المصػػػالح المركزيػػػة لػػػكزارة التربيػػػة الحاجػػػات الضػػػركرية لممؤسسػػػات أبعػػػد   التربكيػػػة

 .2التعميمية مف كتب كأدلة المعمـ ككسائؿ الدعـ التربكم
كذلػؾ مػا كرسػو األمػر   إال أف المعيد التربكم الكطني  تعرض إلعادة ترتيػب بنيتػو الداخميػة  
بحيػػث أصػبح ىدفػػو  03/13كبالتحديػػد بػنص المػادتيف  09/07/1968ؤرخ فػي المػ 68/428

 : يتمثؿ في
 ػ التكثيؽ التربكم كالعممي .

 اء المناىج ككسائؿ التعميـ كالتككيف .قػ دراسة كاختبار كانت
 ػ تنسيؽ كتنشيط األبحاث التربكية . 

 كسبر اآلراء. ػ االستعماؿ الفعمي لممناىج كالكسائؿ التربكية عف طريؽ التحقيقات

                                                           
 .542ص مرجع سابؽ   الجميكرية الجزائرية الديمقراطية   كزارة التعميـ االبتدائي كالثانكم  1
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أيػػػف تػػػـ تحيػػػيف ميمتػػػي التعمػػػيـ   1990غايػػػة نيايػػػة سػػػنة  إلػػػىكبقيػػػت تمػػػؾ حػػػاؿ المعيػػػد    
لسنة التي تـ فييا إنياء احتكػار المعيػد الػكطني التربػكم اكىي نفس   كاإلعداد كالطبع كالتكزيع
 الكجكد ىياكؿ كىيئات أخرل . إلىلمكتاب المدرسي لتبرز 

المػؤرخ فػي  90/11بمقتضػى المرسػـك رقػـ  شػ أ نت المدرسية :ب( الديوان الوطني لممطبوعا
 كىك عبارة عف مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي تجارم . 1990جانفي  10

فػػتـ تحكيػػؿ كػػؿ ، لقػػد كرث الػػديكاف الػػكطني لممطبكعػػات المدرسػػية المعيػػد التربػػكم  الػػكطني   
مجػػػاؿ االنجػػػاز كالنشػػػر األنشػػػطة التػػػي  كػػػاف يمارسػػػيا المعيػػػد التربػػػكم الػػػكطني كفركعػػػو فػػػي 

كمػػػػا  انتقمػػػػت كػػػػؿ األمػػػػالؾ كالحقػػػػكؽ كالحصػػػػص كااللتزامػػػػات كالكسػػػػائؿ كاليياكػػػػؿ    كالتكزيػػػػع
المعيػػػد  مسػػػتخدمكككػػػذا   اختصػػػاص الػػػديكاف إلػػػىو بػػػالمرتبطػػػة باإلعمػػػاؿ الرئيسػػػية كالممحقػػػة 

دارتيا .  المكمفكف بتسيير اإلعماؿ كاليياكؿ كاألمالؾ كاا

 ما يمي : 90/11يا المادة الرابعة مف المرسـك كمف بيف المياـ التي حددت 

ػػػ طبػػع المؤلفػػات كالكتػػب كالمجػػالت كالكثػػائؽ المكتكبػػة كجميػػع الكسػػائؿ التعميميػػة األخػػرل مػػع 
 نشرىا كتكزيعيا .

ػ استنساخ المؤلفات كالكتب األجنبية ذات االستعماؿ المدرسي المترجمػة كالمقتبسػة فػي إطػار  
 ا المجاؿ .احتراـ التنظيـ السارم في ىذ

 . 1ػ طبع كتكزيع النشرة الرسمية لمتربية كجميع الكثائؽ األخرل ذات االستعماؿ المدرسي
ــة : ــي التربي ــوطني لمبحــث ف كمػػا سػػبؽ اإلشػػارة إليػػو فقػػد تػػـ حصػػر ميػػاـ المعيػػد ج(المعيــد ال

ي الػديكاف الػكطن إلػىبينما أسندت مياـ الطبع كالتكزيػع   التربكم الكطني في البحث في التربية
غيػر أف سػكء التنسػيؽ بػيف المؤسسػتيف عرقػؿ المعيػد عػف أداء ميامػو    لممطبكعات المدرسػية
جػانفي  27المػؤرخ فػي  96/72كعمى خمفية ذلؾ جاء المرسـك التنفيذم    عمى الكجو األكمؿ

المعيػػػد الػػػكطني لمبحػػػث فػػػي التربيػػػة كىػػػك  إلػػػىليغيػػػر تسػػػمية المعيػػػد الػػػكطني التربػػػكم  1996
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كلتحػدد ميامػو حسػب مػا تػنص عميػو المػادة الخامسػة فػي    طابع إدارم مؤسسة عمكمية ذات
 :ما يمي 

 ػ البحث البيداغكجي كالتقكيـ المستمر في المنظكمة التربكية . 
كسػػػندات الػػػدعـ ك المسػػػاندة  البيداغكجيػػػة بمػػػا يضػػػمف    ػػػػ إعػػػداد الكسػػػائؿ التعميميػػػة كتجريبيػػػا

 احتياجات المنظكمة التربكية كما كنكعا .
 عمى صعيد اإلجراءات فقد أسندت لممعيد الكطني في البحث في التربية المياـ التالية :ما أ

 عمى متطمبات تقدميا مديريات التربية . يف الكتب المدرسية كتصميميا بناءػ مراجعة عناك 
نجػػػػاز ػػػػ إنشػػػاء لجػػػػاف خارجيػػػة ينشػػػطيا مفتشػػػػكا التعمػػػيـ األساسػػػي بصػػػػفتيـ رؤسػػػاء مشػػػاريع إل

 .1عمى المشاريع الطمبات كالمصادقة
مػػاـ القطػػاع الخػػاص لنشػػر الكتػػاب بصػػفة أتػػـ فػػتح السػػكؽ الجزائريػػة  1996كمػػع بدايػػة سػػنة  

ليشيد الكتػاب المدرسػي رقمػا لػـ يعرفػو طػكاؿ عمػره إذ    عامة كالكتاب المدرسي بشكؿ خاص
 خاصة فيما يتعمػؽ   فقداف السيطرة عمييا إلىتعددت المؤلفات ككصؿ األمر في أحياف كثيرة 

فأصػبح سػمعة تخضػع   الطػابع التجػارم بضػاللو عمػى الكتػاب المدرسػي ضفىأإذ    بالمحتكل
 لقانكف العرض كالطمب كمعايير اإلشيار كالتركيج .

المػؤرخ  92/243بمكجػب المرسػـك التنفيػذم رقػـ   شػ أ ند(المركـز الـوطني لموثـائق التربويـة :
كىػك مؤسسػة عمكميػة ذات  1996كشرع في العمؿ فعميػا فػي ديسػمبر   1992جكاف  09في 

 : ما يمي  كقد حددت أىداؼ المركز في  طابع إدارم

ا ػػػػػػ تطػػػػػكير الكسػػػػػائؿ الحديثػػػػػة لجمػػػػػع كػػػػػؿ الكثػػػػػائؽ المتعمقػػػػػة بالنشػػػػػاط البيػػػػػداغكجي كمعالجتيػػػػػ
 .كتصنيفيا

ػػػ جمػػع المعطيػػات كتحميميػػا كتصػػنيؼ كػػؿ الكثػػائؽ البيداغكجيػػة التػػي تنتجيػػا مختمػػؼ مصػػالح 
 ية المقتناة مف مصادر أخرل كطنية كأجنبية .كزارة التربية الكطن
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 :   ما يمي  أما مياـ المركز فتكمف في
 .ػ كضع اآلليات كالفنكف الكفيمة باقتناء المؤلفات كالمجالت مف اجؿ تأسيس رصيد كثائقي 

 ػ انجاز كتنظيـ كتقنيف بطاقيات  الكثائؽ كالعمؿ عمى تحديثيا بصفة منظمة .
 شيؼ التربكم كاستغالليما .ػ ضمف حفظ الكثائؽ كاألر  

أربػػع مػػديريات فرعيػػة كثمػػاف ممحقػػات جيكيػػة كىػػي CNDPكلممركػػز الػػكطني لمكثػػائؽ التربكيػػة  
 .1بشار  برج بكعريريج   غرداية  باتنة   سعيدة   تيبازة  كىراف

تحتكػر الدكلػة فػي الجزائػر تػأليؼ الكتػاب المدرسػي بصػفة  تـفليف الكتـاب المدرسـي :(4ـ7
التي تعيف لجانػا مؤىمػة    أليؼ الكتب المدرسية بالتعاكف مع كزارة التربية الكطنيةكمية إذ يتـ ت

كالجيػػات المخكلػػة قانكنػػا بتػػأليؼ الكتػػاب المدرسػػي    لتصػػميـ الكتػػاب المدرسػػي كفقػػا لمبرنػػامج
كتكػػػكف    ىمػػػا المعيػػػد الػػػكطني لمبحػػػث فػػػي التربيػػػة كالػػػديكاف الػػػكطني لممطبكعػػػات المدرسػػػية 

مػػػف خػػػالؿ اسػػػتقباؿ الكتػػػب كالتكفػػػؿ بجميػػػع عمميػػػات الطباعػػػة األكليػػػة   رمشػػػاركة ىػػػذا األخيػػػ
بتكميػػػؼ  2001فقػػد قػػاـ الػػديكاف سػػنة   كاسػػتجابة منػػو لمتطمبػػات فػػتح سػػكؽ الكتػػاب المدرسػػي
كػؿ  المدرسػية كالتعميميػة كالتربكيػة  كشػبو  لجنة مكمفة بالقراءة كالتقكيـ لجميػع الكتػب المدرسػي

 . 2لكتب المدرسيةذلؾ لغرض االستعداد لتأليؼ ا

كال تزاؿ الجزائر تعتبر سياسة احتكار تػأليؼ الكتػاب المدرسػي إسػتراتيجية خاصػة كذلػؾ مػا    
ــاب بينػػو ىػػذا المقتطػػؼ مػػف كممػػة كزيػػر التربيػػة :" وعميــو ترتكــز المحــاور الكبــرى لتطــوير الكت

سـنة  15 إلـى 06المدرسي أساسا عمى توضيح دور الدولة في ضمان تعمـيم األطفـال مـن 
وبيذا الصدد يتعـين عمـى الدولـة  ، وبالتالي توفير أداة التعميم المتمثمة في الكتاب المدرسي
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مراقبـــة  عمميـــة التعمـــيم بمواصـــمة احتكـــار  اإلطـــار المرجعـــي األساســـي لمكتـــاب مـــن جيـــة 
 1الفمسفة من جية أخرى " ، التربية اإلسالمية ، واحتكار المواد لير الحيادية التاريخ

برز اإلجراءات التقنيػة كالتنظيميػة لتطبيػؽ تمػؾ المحػاكر أف  الكزير دائما ف كحسب تصكر     
كالعمػػؿ عمػػى تكػػكيف بعػػض المقػػكميف المختصػػيف فػػي قػػراءة كمراجعػػة نكعيػػة الكتػػاب المدرسػػي 

إنشػػػاء مرصػػػد يجمػػػع كزارة التربيػػػة  إلػػػىباإلضػػػافة    كالكتػػػاب شػػػبو المدرسػػػي شػػػكال كمضػػػمكنا
ي التربيػػػة كالػػػديكاف الػػػكطني لممطبكعػػػات المدرسػػػية ككزارة الكطنيػػػة كالمعيػػػد الػػػكطني لمبحػػػث فػػػ

 2التعميـ العالي كالبحث العممي .
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 الفصلخالصة 
بػؿ    إف الكتاب المدرسػي مػف أىػـ الكسػائؿ المسػاعدة فػي تكضػيح أىػداؼ المنيػاج التربػكم   

   المجتمػػػػع   ذيمعػػػػب دكر الػػػػرابط المحػػػػكرم بػػػػيف الثالثػػػػي المكػػػػكف لمعمميػػػػة التعميميػػػػة ) التمميػػػػ
و ىنػػاؾ أمػػر يجػػد اإلشػػارة إليػػو يكمػػف فػػي أف ىػػذا الكتػػاب ال يمكػػف أف يقػػـك أنػػإال   الكصػػاية (

فػػػي اسػػػتعماؿ   مػػػا لػػػـ يقػػػـ كػػػؿ مػػػف أفػػػراد ىػػػذا الثالثػػػي بالػػػدكر المتعمػػػؽ بػػػو  بالػػػدكر المنػػػكط بػػػو
ف مبنيػػة ميػػاـ أفػػراد ىػػذا الثالثػػي يجػػب أف تكػػك  ك دكارأكمػػا أف    الكتػػاب فػػي العمميػػة التربكيػػة

 اليدؼ. إلىعمى أساس اإلستراتيجية المكلبية في الكصكؿ 
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 تمييد

عقديا  اإلنسافالنشاط الفردم كاالجتماعي اليادؼ لتنشئة التربية اإلسالمية تعني 
كتزكيده    تنشئة شاممة   كالسنة  فكفؽ ما جاء في القر    يا كجسديا كجماليا كخمقياانككجد

القر ف الكريـ   قاؿ  بالمعارؼ كاالتجاىات الالزمة لنمكه نمكا سميما كفؽ لمغرض الذم رسمو

 : "لىاهللا تع            "   فالتربية اإلسالمية تكجو  56الذاريات .

المستكل  إلىتعمؿ لمكصكؿ بو كىي    سجاـ التاـ مع ىذا الغرضناال إلى اإلنسافطاقات 
ىك الكفيؿ بتنمية  افاإليم فأل   طالقا مف العقيدة اإلسالميةانتو في الكجكد انالذم يميؽ بمك

كعند تحديد أىداؼ المناىج  .الرقابة الذاتية النابعة مف فمسفة الجزاء )الثكاب كالعقاب (
األىداؼ الغايات التربكية التي  تعكس ىذه أفلمادة دراسية ما  فالبد  أكلمرحمة تعميمية ما ..

 .يتبناىا كيحددىا المجتمع لنظامو التربكم التعميمي
مفيػـك المضػاميف االجتماعيػة كمفيػـك المنيػاج  إلػىسنحاكؿ أف نتطػرؽ   كفي ىذا الفصؿ

 لنتعرؼ في األخير عف مضاميف ىذه المادة االجتماعية  .  كمفيـك التربية اإلسالمية
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 عميم المتوسط في الجزائرمرحمة الت( 1
 تعريف مرحمة التعميم المتوسط:( 1ـ1

 المرحمػػػة تمػػػي  فػػػي الجزائػػػر التعميمػػػي النظػػػاـ مػػػف يػػػةانالث المرحمػػػة ىػػػي طةالمرحمػػػة المتكسػػػ
 أربػػػع بيػػػا ليقضػػػي   عمػػػره مػػػف عشػػػرة الحاديػػػة سػػػف فػػػي التمميػػػذ عػػػادة بيػػػا االبتدائيػػػة  يمتحػػػؽ

  المبكػػرة المراىقػة سػف فػي لمتمميػذ كالنفسػية الجسػػمية الخصػائص مػع كىػي بػذلؾ تتفػؽ   سػنكات
متاحػػة لمتمميػػذ  فيػي   العػػاـ التعمػيـ مراحػػؿ مػف الكسػػطى المرحمػة ىػػي المتكسػطة المرحمػػة كتعػد
: تشكؿ ىذه المرحمةأف  يتضح كبيذا   االبتدائية المرحمة شيادة عمى حصكلو بعد

1
 

مراحػػؿ  ثػػالث بػػيف ىالكسػػط المرحمػػة فيػػي العػػاـ التعمػػيـ مراحػػؿ مػػف يػػةانالث المرحمػػة (0-0-0
 .كيةانالث  المتكسطة  ىي: االبتدائية

أم  عشػر  الرابعة نياية في كينتيي عشر الحادية عمر في لبااغ التالميذ بيا يمتحؽ (2-1ػ1
 .المراىقة مف المبكرة المرحمة ما يشكؿ

 .متكسط كالثالثة كالرابعة يةانكالث لىك األ ىي أربعة سنكات مف تتككف( 3-1ػ1

 العػاـ التعمػيـ مراحػؿ مػفيػة انالث المرحمػة ىػيالمتكسػطة:  لممرحمػة اإلجرائي لتعريؼاأف ف كبيذا
 كالتػي عشػرالرابعػة  إلػى عشػرالحاديػة  مػف فييا الطالب عمر كيمتد الدكلة  عميو تشرؼ الذم
ة ك الرابعػة كالثالثػيػة انالث كى لػك األأربعػة سػنكات   مػف كتتكػكف المبكرة المراىقة سف بداية تمثؿ

 .2. كىك ما يتفؽ مع تعريؼ الدكتكر عبد الباسط ىكيدم المتكسط

 أىم تطورات مرحمة التعميم المتوسط: (2ـ1
لػػت الجزائػػر إصػػالح منظكمػػة التعمػػيـ  ك ذلػػؾ بتغييػػر اك لػػى لالسػػتقالؿ  حك منػػذ الكىمػػة األ

كتعكيضػػػػيا بمنظكمػػػػة تربكيػػػػة تعكػػػػس خصكصػػػػيات الشخصػػػػية   المنظكمػػػػة التربكيػػػػة المكركثػػػػة
ة اإلسػالمية  كذلػؾ مػف خػالؿ إصػالحات جزئيػة تمثمػت فػي الجػزأرة مػف خػالؿ الجزائرية العربي

إدارة شػػؤكف المؤسسػػات التربكيػػة  ككػػذلؾ التعريػػب حيػػث شػػرع فػػي تػػدريس المػػكاد االجتماعيػػة 
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طالقة الحقيقية لمتشريع المدرسي الجزائرم بصػدكر نت االان  ك قد ك0967بالمغة العربية سنة 
كىػػي ديمقراطيػػة التعمػػيـ كاالتجػػاه  تج عػػف ىػػذه االصػػطالحامػػا نػػت إلػػى  إضػػافة 0976أمريػػة 

 .1العممي كالتكنكلكجي مف أجؿ الربط بيف العمؿ الذىني النظرم كالعمؿ اليدكم العممي
  بدايػة المدرسػة األساسػية كىػي مرحمػة مككنػة مػف 0976كمف بيف مػا نصػت عميػو أمريػة 

ثػػالث سػػنكات فػػي المرحمػػة  إلػػى دمػػج مرحمػػة التعمػػيـ المتكسػػط بعػػد اختصػػارىا مػػف أربػػع سػػنكات
 حيػػػث أف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التخصصػػػات االبتدائيػػة  كتشػػػمؿ بػػػيف الدراسػػػتيف العمميػػػة كالتقنيػػة 

عممية  كأدبية  كاجتماعية  كتقنية  كمينية  كفنية  أماـ التالميذ ككؿ كاحد يتػابع الدراسػة التػي 
ساسػػية حػػدثت تغيػػرات جذريػػة تػػتالءـ مػػع ميكلػػو كمكاىبػػو كاسػػتعداداتو  كمػػف خػػالؿ المدرسػػة األ

كىامػػػػة فػػػػي المنػػػػاىج كطػػػػرؽ التػػػػدريس  ككسػػػػائؿ اإليضػػػػاح كالكتػػػػاب المدرسػػػػي كطػػػػرؽ تكػػػػكيف 
عػػػداد المفتشػػػيف كبػػػاألخص البي ات المدرسػػػية  حيػػػث أدخمػػػت تغيػػػرات فػػػي ىندسػػػة انػػػالمعممػػػيف كاا

 .2ريؼ( –قرية  –المدارس بحسب المنطقة التي تكاجد فييا )مدينة 
 مرحمتيف: إلىاألساسي كتنقسـ مرحمة التعميـ 

ــــ2ـــــ1 الميػػػػارات  اف: كتسػػػػتغرؽ سػػػػت سػػػػنكات كىػػػػي مخصصػػػػة إلتقػػػػلــــىو المرحمــــة األ ( 1ـ
األساسية فػي المغػة العربيػة كالػديف اإلسػالمي  كالحسػاب  كالمغػة األجنبيػة )الفرنسػية(  كمبػادئ 

 العمـك  كالتاري  كالجغرافيا كىي مرحمة مكحدة التعميـ بالنسبة لكؿ األطفاؿ.
ــ1 ــ2ـ : فيػػي تسػػتغرؽ ثػػالث سػػنكات  كفييػػا تنػػكع مػػكاد التعمػػيـ مػػا بػػيف يــةانلمرحمــة الثا ( 2ـ

لػى تعميمػا مكحػدا  أمػا فػي ك كعمـك تقنية  حيػث يقػرأ التالميػذ فػي السػنة األ ةيناسناا عمـك لغكية ك 
يات بعػض اإلنسػانب العمػـك العامػة كالمغػات ك انػج إلػىالتالميذ يدرسػكف  أفالسنتيف األخيرتيف ف

فالحػػػػػة  أكاالختػػػػػزاؿ  أكاآللػػػػػة الكاتبػػػػػة أك مسػػػػػؾ الػػػػػدفاتر  أكة مثػػػػػؿ المحاسػػػػػبة  العمػػػػػـك التقنيػػػػػ
الطفػػؿ المتخػػرج مػػف المدرسػػة  أفبحيػػث    األرض...كغيرىػػا مػػف الصػػناعات كالميػػف األخػػرل
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و يكػكف قػادرا أنػمعترؾ الحياة ف إلىكية كخرج انلـ يكاصؿ دراستو في المرحمة الث إذا األساسية 
 .1قتصاد لبالده كيصبح فردا منتجادماج في عجمة االنعمى اال

كقػػػػػػد شػػػػػػرع فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ المدرسػػػػػػة األساسػػػػػػية عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ التجربػػػػػػة منػػػػػػذ العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 
  0981/0980  كعممػػت عمػػى المسػػتكل الػػكطني ابتػػداء مػػف المكسػػـ الدراسػػي 0977/0978

 كذلؾ ألداء كظيفتيف  حيث تتمثؿ:
ــة األ  ــىو الوظيف لمػػكاطف الجزائػػرم مػػف سػػت : فػػي العمػػؿ عمػػى الرفػػع مػػف مسػػتكل تعمػػيـ ال

 تسع سنكات تمييدا إلجبارية تعميـ عامة. إلىسنكات 
نفتتمثػػؿ فػػي التقريػػب بػػيف التعمػػيـ النظػػرم )عمػػـك ك  يــةانالوظيفــة الثأمػػا  يات(  كالتعمػػيـ انسػػاا

 .2التقني )تعميـ ميني كتكنكلكجي(
لتيػا اك حكمف خالؿ ىذا العرض لمتطػكرات التػي مػرت بيػا المدرسػة الجزائريػة األساسػية كم

مػػػف خػػػالؿ محتكيػػػات مناىجيػػػا كبػػػرامج تعميميػػػا ككسػػػائمو    إلثبػػػات ىكيتيػػػا الكطنيػػػة الجزائريػػػة
كحتى اليندسة الخاصة ليذه المدرسة  كذلؾ مػف أجػؿ إعػداد المػكاطف الجزائػرم كجعمػو يكاكػب 

كالتػي مػف خالليػا يحقػؽ النجاحػات فػي مختمػؼ    التربية كالتعميـ افالتطكرات العالمية في ميد
 ياديف الحياة.م

خصػػائص منػػاىج التعمػػيـ فػػي المدرسػػة  افأساسػػيت اففػػي نقطتػػ افكبػػيف محمػػد أرزقػػي بركػػ
 3األساسية:

التجربة  المالحظة  الممارسة اليدكية  المشاركة في النشاطات فػي كػؿ  لى:و الخاصية األ 
فػػي ت المدرسػػة تكجػػد انػػك إذا المراحػػؿ  فػػي الحػػدائؽ المدرسػػية  كفػػي المعامػػؿ  ك فػػي المػػزارع 

 الريؼ.
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تكامؿ المكاد الدراسية  ىذا التكامؿ يتبمػكر عمػى مسػتكل المنػاىج بتعمػيـ  ية:انالخاصية الث
غػػالؽ المصػػطنع بػػيف المػػكاد الدراسػػية المنفصػػمة  فالػػدمج فػػي بعػػض ني مػػف االانتركيبػػي ال يعػػ

 ف المدرسػػيف عمػػىاك فػػي العمػػـك الفيزيائيػػة كالتكنكلكجيػػة(. يتطمػػب تعػػ أف)كمػػا ىػػك الشػػ افاألحيػػ
سجاـ مف أجؿ تكػكيف كتكامػؿ النمػك المتعػدد انشكؿ فرؽ تربكية متضامنة حقيقية تعمؿ بجد كب

 ب لمتمميذ.انالجك 

 1كيكضح كذلؾ أسباب فشؿ برامج المدرسة األساسية في النقاط التالية:
ضػػػعؼ مسػػػتكل التكػػػػكيف لػػػدل بعػػػػض المعممػػػيف  ممػػػا جعميػػػػـ يتعمقػػػكف بالبرنػػػػامج  -2-0

ة بػػػالبحكث العمميػػػة انلبرنػػػامج مػػػع مسػػػتكل التالميػػػذ  كعػػػدـ االسػػػتعالقػػػديـ  ككػػػذا عػػػدـ تكيػػػؼ ا
 األساسية.

ىنػػاؾ بعػػض المفتشػػيف مػػا زالػػكا يتشػػبثكف بطػػرؽ تػػدريس ثبػػت ضػػعؼ فعاليتيػػا فػػي  -2-2
 المناىج القديمة  كاالىتماـ بكـ المعمكمات ال نكعيتيا.

التعػػػديؿ  أكعػػػدـ تحمػػػس بعػػػض كبػػػار المشػػػرفيف عمػػػى العمميػػػة التعميميػػػة لمتغييػػػر  -2-8
 يـ ضد ىذا التغيير.أن أكالالزميف  

عدـ التنسيؽ بيف القمة كالقاعدة كبيف الييئات المشرفة عمى التربيػة كاألفػراد الػذيف  -2-4
 يطبقكف البرامج التعميمية.

ف بػػػػػيف البيػػػػت كالمدرسػػػػػة كبػػػػػيف المدرسػػػػة كالمؤسسػػػػػات االجتماعيػػػػػة اك التعػػػػػ عػػػػداـان -2-5
 المختمفة.

البػد مػف إعػادة النظػر فيػو   فام عرفتو مناىج المدرسة األساسػية  كػنتيجة ليذا الفشؿ الذ
شػػ  عمػػى أثرىػػا المجمػػس األعمػػى لمتربيػػة سػػنة أنكذلػػؾ مػػف خػػالؿ إصػػالح المنظكمػػة التربكيػػة  ف

  كالمجنػػة الكطنيػػة إلصػػالح التعمػػيـ  كالتػػي نصػػبت مػػف طػػرؼ رئػػيس الجميكريػػة بتػػاري  0997
 .21112مام  08
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  كالتػي تعتمػد عمػى المقاربػة 2118صػياغة المنػاىج فػي ديسػمبر لقد تـ عمػى أثرىػا إعػادة 
بالكفػػػاءات  كتجعػػػؿ مػػػف المػػػتعمـ مركػػػز العمميػػػة التعميميػػػة التعميميػػػة  كذلػػػؾ إلعػػػداده لمكاجيػػػة 
التحػػػديات التػػػي يعرفيػػػا العػػػالـ فػػػي جميػػػع المجػػػاالت  كتكػػػكيف مػػػكاطنيف غيػػػكريف عمػػػى ىػػػكيتيـ 

 .1كيحافظكف عمى تراثيـ كثقافتيـ الكطنية

 التربوي: المنياج (2
فقػد    صػعب التعريفػات جميعػاأج الدراسػي فػي بعػض الحػاالت اربما يككف تعريػؼ المنيػ 

  لفػو طبيعػة االخػتالؼ كثيػرة منػذ بدايػة تكػكيف مجػاؿ  المنػاىج افاسػتخدـ مصػطمح مػنيج بمعػ
قبػػػؿ المعػػػاجـ نسػػػتعرض التعريفػػػات التػػػي كضػػػعت مػػػف  أفو قػػػد يكػػػكف مػػػف المفيػػػد أنػػػف   كمػػػداه
 ب في ىذا المجاؿ .اميس كبعض الكتكالقك 
الطريؽ البّيف الكاضح  كمنيج الطريؽ  بأنويعرؼ المنياج لغة تعريف المنياج لغة:  ( 1ـ1ـ2

 " :لىاكضكحو  كالمناىج كالمنيج  قاؿ تع           " 48المائدة 

رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ حتى  كفي قكؿ ابف عباس  رضي هللا عنيما :" لـ يمت
 ترككـ عمى طريقة ناىجة .

 .2ك المنيج كما يقكؿ ابف كثير ىك الطريؽ الكاضح السيؿ
المغػػػػة الالتينيػػػػة  إلػػػػى فػػػػي األصػػػػؿ curriculumالمنيػػػػاج   أككيرجػػػػع مصػػػػطمح المػػػػنيج  

يقػػػاـ فػػػي مضػػػمار مػػػا مػػػف كقػػػت آلخػػػر فػػػي  فاكالػػػذم كػػػ   كيعنػػػي سػػػباقا يػػػتـ فػػػي مضػػػمار مػػػا
مقػػػرر دراسػػػي  إلػػػىكمػػػع مػػػركر الػػػزمف تحػػػكؿ مطمػػػب السػػػباؽ    يػػػةانيػػػة كالركمانعصػػػكر اليكنال

ثػػـ اسػػتمر األمػػر بعػػد    التػػدريب أكفػػتـ إطػػالؽ كممػػة المػػنيج عمػػى مقػػررات الدراسػػة    تػػدريبي
كبالتػػػالي يكػػػكف معنػػػى    الخطػػػط الخاصػػػة بيػػػا أكذلػػػؾ لتعنػػػي الكممػػػة محتػػػكل المػػػكاد الدراسػػػية 

ذا ك    ىػػدؼ معػػيف إلػػىلطريقػػة التػػػي ينتيجيػػا الفػػرد حتػػى يصػػػؿ المػػنيج ا أكالمنيػػاج    رجعنػػػا اا
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كممػػػة مػػػنيج لغػػػة تعنػػػي  أفنجػػػد    المعػػػاجـ المغكيػػػة لكممػػػة مػػػنيج كمنيػػػاج ككممػػػة ناىجػػػة إلػػػى
 1الطريؽ الكاضح .

أما مف الناحية االصطالحية فيكجد اخػتالؼ كتػداخؿ فػي  تعريف المنياج اصطالحا: ( 2ـ1ـ2
 لباحثيف كىي:تعريؼ المناىج عند ا

 إلػػىيػػؤدم  أفمقػػرر دراسػػي ينبغػػي  "و  :أنػػالمػػنيج عمػػى  Websterػػػ يعػػرؼ قػػامكس كبسػػتر 
 . "الحصكؿ عمى درجة عممية

 ػ كيعرفو قامكس التربية بثالث تعريفات ىي :
الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة عمميػػػة فػػػي  أك( مجمكعػػػة مػػػف المقػػػررات الدراسػػػية التػػػي تمػػػـز لمتخػػػرج 0
 اسة .رئيس مف مياديف الدر  افميد
درجػة  ليحصؿ عمى  يدرسيا التمميذ في المدرسة أف( خطة عامة شاممة لممكاد التي ينبغي 2 

 شيادة تؤىمو لمعمؿ بمينة معينة . أكعممية 
 الكمية . أك( مجمكعة مف المقررات كالخبرات يكتسبيا التمميذ تحت تكجيو المدرسة 8

كعػة الخبػرات التػي يكتسػبيا المػتعمـ :" مجم بأنػوػ بينما تعرؼ دائرة معارؼ المربي المنيج 
 تحت تكجيو المدرسة " 

قسػػمكا فػػي تعػػريفيـ اننػػا نجػػدىـ قػػد ن ف  ربيػػيفك تتبعنػػا تعريفػػات عممػػاء المنػػاىج األ ا إذا مػػأ
   مػػػػػف جيػػػػػة ةخمسػػػػػة اتجاىػػػػػات كػػػػػؿ حسػػػػػب خمفيتػػػػػو كخبرتػػػػػو التربكيػػػػػة كالحياتيػػػػػ إلػػػػػىلممػػػػػنيج 

ـ الػػنفس بصػػفة خاصػػة مػػف جيػػة مػػيػػة كعمػػة كفػػي ميػػاديف الترباع بصػػفة كالتطػػكرات فػػي العمػػـك
 :كفيما يمي ذكر ممخص ليذه االتجاىات    أخرل

: كيمثػػػؿ ىػػػذا االتجػػػاه النظػػػرة  ل : المـــنيج كمجموعـــة مـــن المـــواد الدراســـيةواالتجـــاه األ 
و  artherbestor 1956يرثــــر بســــتور بػػػػرز دعػػػػاة ىػػػػذا االتجػػػػاه أالتقميديػػػػة لممػػػػنيج  كمػػػػف 

 1965و ماكسـيا kansas  1958سـاسانو ك robert hutchins 1965روبـرت ىتشـنز 
maccia في :  فحيث  يتفقكف عمى تعريفيف لممفيـك التقميدم لممنيج يتمثال 
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كيقػػػـك    كتأليفيػػػا المػػػنيج ىػػػك مجمكعػػػة المػػػكاد الدراسػػػية التػػػي يتػػػكلى المختصػػػكف إعػػػدادىا (0
كػػكف المػػػنيج   ىنػػػا يأك دراسػػتياـ الطػػالب عمػػػى تعمميػػا مػػكيع   تدريسػػػيا أكالمعممػػكف بتنفيػػذىا 

 مرادفا لممادة الدراسية .

المنيج ىك محتكل المقررات الدراسػية الػذم يشػمؿ الحقػائؽ كالمفػاىيـ كالمبػادئ كالنظريػات  (2
 .ىنا يككف المنيج مرادفا لممحتكل المعرفي    يفانكالقك 

 1962ىيمدا تابـا كيمثؿ ىذا االتجاه كؿ مف    المنيج كخطة تعميمية تعمميةي : اناالتجاه الث
h.taba     1965و مكدونالــد  j.macdonald 1980بوشــامبbeaucchaump  الػػذيف

ككصػؼ لمنشػاطات تسػبؽ عمميػة    أكالمنيج يعتبر خطة معدة مسبقا أفيالحظ مف تعريفاتيـ 
فمػا عميػو   الباحػث فػي عمميػة المػنيج أكالتدريس كمسجؿ عمى الكرؽ يفيد فقط كاضع المنيج 

كمػا    كيقػـك بدراسػتيا  طمػع عمييػايحفظ فيو خطة المػنيج كي الذم األرشيؼ إلىيتكجو  أف إال
كلكػػف ىػػؿ المػػنيج المسػػجؿ عمػػى الػػكرؽ    المػػدرس يتسػػمـ المػػنيج كخطػػة لتدريسػػو لمتالميػػذ أف

يعبػػػر عػػػف النشػػػاطات ك الممارسػػػات التػػػي تنفػػػذ فعػػػال داخػػػؿ غرفػػػة  أكيمثػػػؿ  )الكثيقة/الخطػػػة(
يتطػػابؽ  أففينبغػػي    عػػف المنفػػذ فعػػالالمػػدكف المرجػػك ال يختمػػؼ  أفالصػػؼ ؟ مػػف المفتػػرض 

و يختمػؼ أنػطبيػؽ المػنيج المكتػكب فػي المدرسػة كمػع ذلػؾ نالحػظ عنػد ت   المكتكب مع المنفػذ
 قميال عف المنيج المنفذ . أككثيرا 
يركػػز أصػحاب ىػػذا االتجػاه عمػػى  االتجـاه الثالــث : المــنيج كوصــف لمخرجـات الــتعمم : 

 أف johnson 1961جونســون فيػػرل    ـ المقصػػكدالمػػنيج كسمسػػمة منظمػػة مػػف نتػػائج الػػتعم
   أمػػػػػاالمػػػػػنيج ىػػػػػك سمسػػػػػمة مػػػػػف المخرجػػػػػات التعميميػػػػػة المطمكبػػػػػة كالمنتظمػػػػػة فػػػػػي بنػػػػػاء معػػػػػيف

المنيج ىك الجيد المركػب الػذم تخططػو أم مدرسػة لتكجيػو تعمػـ تالميػذ  أففيرل  inlowأنمو
 naegley et 1970ز اننجمــي و ايفــ كمػػا عرفػػو كػػؿ مػػف   نحػػك مخرجػػات محػػددة سػػمفا

evans ىا لتسػػاعدىـ عمػػى بمػػكغ ذجميػػع الخبػػرات المخططػػة التػػي تتيحيػػا المدرسػػة لتالميػػ بأنػػو
 popham 1970بوفـام وبـاكر كؿ مف كعرفو    المخرجات التعميمية المرغكبة كفقا لقدراتيـ
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et paker0978كمػا عرفػو سشػيرك    جميع النتائج المرغكبة مػف التػدريس وأن schiro بأنػو 
 . 1مية تطكير المنيج التي قصد مف استخداميا تخطيط التعميـمخرجات عم

ــع : المنػػاىج المػػنيج كخبػػرة تعميميػػة تعمميػػة : كيعػػرؼ أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه  االتجــاه الراب
مفيػػـك قبػػكال لاكيالقػػي ىػػذا    جميػػع الخبػػرات التػػي يكتسػػبيا المػػتعمـ تحػػت تكجيػػو المدرسػػة بأنػػو

ية أكثػػػر اإلنسػػػانيج المبنػػػي عمػػػى أسػػػاس الخبػػػرات لكػػػكف المػػػن   كاسػػػعا لػػػدل كثيػػػر مػػػف المػػػربيف
إشباعا لميكليـ كاىتمامػاتيـ .كينتصػر ليػذا الػرأم كػؿ مػف  لقك أك    التصاقا بحاجات المتعمميف

ورالــف تــايمر  haroldruggىورلــد رج caswell et campell 1935كازويــل وكامبــل 
1957 ralph Tyler   1960و كــارني وكــوك kearny etCook  1978ليــف أو  و 

Oliver    مػػػػا يتعممػػػػو التالميػػػػذ ال يقتصػػػػر عمػػػػى المقػػػػررات الدراسػػػػي  أفالػػػػذيف يتفقػػػػكف عمػػػػى
كػؿ مػا  أفبمعنػى    غيػر مباشػرة ببيئػة المدرسػة كميػا أككلكنو يتأثر بطريقة مباشرة    التقميدية

 يؤثر في المتعمـ ينبغي أخذه في االعتبار عند النظر في المنيج .
نظػػاـ ربػػاعي : حيػػث يمكػػف تعريػػؼ المػػنيج الدراسػػي كنظػػاـ المػػنيج ك االتجــاه الخــامس :

خطػػة تتضػػمف مجمكعػػة مػػف العناصػػر المترابطػػة تبادليػػا كالمتكاممػػة كظيفيػػا كالتػػي  أكنسػػؽ  بأنػػو
كمػا يبينيػا الشػكؿ رقػـ   أىػداؼ المػنيج كعناصػر المػنيج تسير كفػؽ خطػكات متسمسػمة لتحقيػؽ

 .2ـ ك التقكيـ( ىي األىداؼ المحتكل كنشاطات التعميـ كالتعم10)

                                                           
 .  17رشدم احمد طعيمة ك  خركف   مرجع سابؽ   ص 1
 .  20   ص نفس المرجع 2
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 1( يبيف عناصر المنيج كنظاـ رباعي10شكؿ رقـ )

 نا نجد:أنتعرضنا لمتعريفات العمماء العرب ف إذا  أما
: مجمكعػػة الخبػػرات المتنكعػػة التػػي تقػػدميا المدرسػػة بأنػػويعػػرؼ حسػػف شػػحاتة المنيػػاج  -
كفػػؽ   البشػػر رجيػػا لتحقيػػؽ النمػػك الشػػامؿ المتكامػػؿ فػػي بنػػاءاالتالميػػذ داخػػؿ المدرسػػة كخ إلػػى

 .  2جسميا كعقميا كاجتماعيا كدينيا  أىداؼ تربكية محددة كخطة عممية مرسكمة
المنيػاج  خبػرات مخططػة مػف أجػؿ تحقيػؽ نمػك شػامؿ  أفيتضح مف خػالؿ ىػذا التعريػؼ 

 يككف طبقا ألىداؼ تربكية. أفالنمك يجب  أفلمبشر  كما يكشؼ ىذا التعريؼ عمى 

                                                           
 .  21رشدم احمد طعيمة ك خركف   مرجع سابؽ   ص  1

 

 .18  17  ص ص 2001  القاىرة  2اب  طحسف شحاتة  المناىج الدراسية بيف النظرية كالتطبيؽ   مكتبة الدار العربية لمكت 2

 ابهداف

 المحتكل

 التقكيـ
نشاطات 

 التعميـ كالتعمـ 
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شػػطة المتعممػػيف بطريقػػة منتظمػػة نتنظػػيـ كتخطػػيط أل :بأنػػوكيعرفػػو كػػكثر حسػػيف ككجػػؾ  -
ب انػت مرتبطػة بجك انػخارجيػا  سػكاء ك أكشػطة داخػؿ المدرسػة نت ىػذه األانػمقصكدة  سكاء ك
 .1تعميمية أـ تدريبية

المنيػػاج تخطػػيط كتنظػػيـ لكػػؿ مػػا يقػػـك بػػو المتعممػػيف  أفيتضػػح مػػف خػػالؿ ىػػذا التعريػػؼ 
 بشكؿ منظـ كمقصكد.

شػػطة التػػي تقػػدميا المدرسػػة نمجمػػكع الخبػػرات كاأل بأنػػومػػدككر:  كمػػا يعرفػػو عمػػى أحمػػد -
 .  2لمتالميذ  بقصد تعديؿ سمككيـ  كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة

المنيػػاج ىػػك خبػػرات مقدمػػة لمتالميػػذ  مػػف المدرسػػة لتحقيػػؽ  أف إلػػىك يشػػير ىػػذا التعريػػؼ 
تعػديؿ سػمككيات  إلػىخبػرات المػنيج تيػدؼ  أفاألىداؼ التربكيػة  كمػا نفيػـ مػف ىػذا التعريػؼ 

 الغايات المسطرة. إلىالمتعمميف مف أجؿ الكصكؿ 

 (األساس االجتماعي لممناىج التربوية :3
إدخػاؿ العناصػر التػي تجعػؿ المنيػاج  التربػكم    يراعي ميندس المنياج فػي ىػذا األسػاس

ة كأداة فعالػػ   ىكيتػػو كصػػادقا مػػع مشػػكالتو األساسػػية إلػػىمرتبطػػا بالنظػػاـ االجتمػػاعي كمنتميػػا 
بكػػؿ    تمكنػػو مػػف القػػدرة عمػػى التكيػػؼ كمكاجيػػة التغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى النظػػاـ االجتمػػاعي

المجتمػػع  افالمحافظػػة عمػػى كيػػ افلضػػم   مضػػامينو البيئيػػة كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كالتكنكلكجيػػة
 جؿ التكازف الثقافي بصكرة مستمرة . أمائو كتطكيره مف نإكالعمؿ عمى استمراره كتحقيؽ  

يأخػػػذىا مصػػػمـ المنيػػػاج بعػػػيف أف يمكػػػف    األسػػػاس االجتمػػػاعي عكامػػػؿ عديػػػدة كيشػػػتمؿ
كمػػػػػف أىػػػػػـ ىػػػػػذه العكامػػػػػؿ : العكامػػػػػؿ التاريخيػػػػػة    االعتبػػػػػار عنػػػػػد التخطػػػػػيط لممنيػػػػػاج التربػػػػػكم

كالعكامػػػؿ السياسػػػية كالديمقراطيػػػة    كالجغرافيػػػة كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالحػػػراؾ االجتمػػػاعي
عمػػى العكامػػؿ الثقافيػػة كمػػا يعترييػػا مػػف تغيػػر يطػػرأ عمػػى أىػػداؼ  ةك عػػال   كالقكميػػة كالحضػػارية

 نية.اسنداخؿ النظاـ االجتماعي في المجتمعات اإل   المؤسسات االجتماعية كبنيتيا ككظائفيا
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كيمكػػػف تمخػػػيص المعػػػالـ العديػػػدة التػػػي تػػػدخؿ فػػػي مككنػػػات األسػػػاس االجتمػػػاعي لبنػػػاء   
 المنياج التربكم في محددات أساسية ىي : 

محػػػددات تتعمػػػؽ بالبيئػػػة كمككناتيػػػا .ػػػػ محػػػددات تتعمػػػؽ بػػػالمجتمع كمككناتػػػو .ػػػػ التركيػػػب ػػػػ 
 ي .ػ محددات تتعمؽ بالثقافة كمككناتو.انالسك
ــة ومكوناتيــا :  (أ كنقصػػد بالبيئػػة الطبيعيػػة التػػي تحػػيط بػػالمجتمع كتشػػتمؿ محــددات البيئ

كطبيعػػػة مصػػػادر الثػػػركة عمػػى المككنػػػات الماديػػػة التػػػي تتعمػػػؽ بطبيعػػػة األرض كطبيعػػػة المنػػػاخ 
 1كغير ذلؾ مف عناصر مادية تكجد في البيئة الطبيعية .    يةانالمعدنية كالزراعية كالحيك 

كػػػاألرض كالسػػػماء    فػػػي بيئػػػة تتكػػػكف مػػػف أشػػػياء ذات خصػػػائص معينػػػة اإلنسػػػافإذ يكلػػػد 
ا مػف فيمػ افكحتػى النبػات كالحيػك    كالمكف كالصػكت كالممػس كالحػرارة كالضػكء   كالماء كاليكاء

عناصػػر  أفىػػذا كيالحػػظ    عناصػػر البيئػػة الطبيعيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف خصائصػػيما البيكلكجيػػة
سػػػتمرة عمػػػى مسػػػرح الحيػػػاة بعػػػد كىػػػي الشػػػؾ م   اإلنسػػػافلبيئػػػة الطبيعيػػػة سػػػابقة عمػػػى كجػػػكد ا

 2.فنائو
كحتػػػػى تػػػػتـ    تشػػػػكؿ البيئػػػػة الطبيعيػػػػة التػػػػي يعػػػػيش فييػػػػا المجتمػػػػع إثػػػػارة خاصػػػػة ألفػػػػراده  

يتشػكؿ مسػتكل مػف عالقػات الفكػر  أفو يجدر ن ف   البيئة إلىقيقية مف المجتمع االستجابة الح
 إلػىالمجتمػع  أكيمجػ   ك المراقبػة كالتنبػؤ بػيف البيئػة كالمجتمػع  كالكعي كالفيـ كالعقػؿ كالسػيطرة

ليػػأتي دكر    المنيػػاج التربػػكم إلػػى أكالتربيػػة بػػدكرىا تمجػػ   التربيػػة لتسػػاعده عمػػى ىػػذه الميمػػة
 ياج في تككيف ىذه العالقة .مصمـ المن
ــــدةكيقتػػػػرح الػػػػدكتكر     كاإلجػػػػراءات  التػػػػي تسػػػػاعد  مجمكعػػػػة مػػػػف األفكػػػػار محمــــد الخوال

 مخططي المنياج التربكم عمى تحقيؽ ىذه الغايات كىي : 
 . تحديد طبيعة البيئة المادية التي تحيط بالمجتمع كما تشمؿ عميو مف مجاالت كأبعاد 
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 ظيػػار مػػا فييػػا مػػف    مككناتيػػا األساسػػية إلػػى  يطػػة بػػالمجتمعتحميػػؿ البيئػػة الطبيعيػػة المح كاا
أـ غيػر ذلػؾ مػػف    يػة أـ نباتيػة أـ معدنيػػةانت جغرافيػػة أـ مناخيػة أـ حيك انػسػكاء أك   اتانػإمك

 معطيات .

  حقكؿ معرفية تتفػؽ مػع التصػنيؼ المعرفػي السػائد فػي  إلىتصنيؼ مككنات البيئة الطبيعية
 .التربكم  أكالنظاـ المدرسي 

 االحتياجات المنتظرة  في ضكء حركػة التنميػة كمكجاتيػا داخػؿ     تحديد االحتياجات الممحة
 المجتمع .

 عػػادة صػػياغتيا   كضػػع الخطػػط التنمكيػػة التػػي تمكػػف المجتمػػع مػػف تشػػكيؿ البيئػػة الطبيعيػػة كاا
ات كخصػػائص البيئػػة انػػعػػف طريػػؽ معرفػػة إمك   كتكييفيػػا لخدمػػة الكاقػػع االجتمػػاعي الحضػػارم

 .استغالليا كالمحافظة عمييا  ككيفية

 دكار المؤسسات العاممة في المجتمع في عممية التكعية كالمحافظة عمى البيئة .تحديد أ 

 يراعي في ذلؾ ما يمي: أفكعمى المنياج 
 مة كالخاصة عمى ما يؤكد عمى إحكػاـ العالقػة بػيف المجتمػع  اتنطكم أىداؼ المنياج الع أف

 كالبيئة الطبيعية .
 ياج بالمحتكيات كالمعمكمات كالخبرات التي تمكف أفراد المجتمع مف معرفة البيئػة تزكيد المن

 اتيا كما فييا مف مشكالت حقيقية .انكالكقكؼ عمى إمك   ككعييا

  تزكيػػػػد المنيػػػػاج بػػػػالطرؽ كاألسػػػػاليب كالقػػػػيـ كاالتجاىػػػػات كالحقػػػػائؽ التػػػػي تمكػػػػف األفػػػػراد مػػػػف
خبػرات المربيػػة  التػي تمكنػػو مػف اسػػتعماليا فػػي باكتسػػاب ال   التعامػؿ مػػع البيئػة كالتكيػػؼ معيػا
 تنمية البيئة كالمحافظة عمييا .

  نإدخػػػاؿ نمػػػكذج معرفػػػي ك تػػػاجي يسػػػاعد المجتمػػػع عمػػػى مكاجيػػػة التغيػػػرات التػػػي تحػػػدث فػػػي اا
 البيئة الطبيعية .

غراضػػػنا كالتربيػػػة فػػػي لمنيػػػاج كسػػػيمة التربيػػػة فػػػي تحقيػػػؽ أ اب( محـــددات المجتمـــع ومكوناتـــو :
عكػػاس لمػػا فػػي المجتمػػع مػػف انفيػػي    فػػي الكقػػت نفسػػو اجتماعيػػة كسػػيككلكجيةأساسػػيا عمميػػة 
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التػػي تسػػكد ىػػذا    الثقافيػػة افكغيػػر ذلػػؾ مػػف األلػػك    مػػاط سػػمكؾأنقػػيـ كمثػػؿ كعػػادات كتقاليػػد ك 
فيػػػي فػػػي    كتكػػػكيف الشخصػػػية لمفػػػرد   المجتمػػػع كىػػػي كػػػذلؾ أداة المجتمػػػع فػػػي صػػػنع أفػػػراده

الخبػػرات  بػػدرجات متفاكتػػة  تعكػػس    ي برامجيػػا التعميميػػةكفػػ   فمسػػفتيا كأىػػدافيا االجتماعيػػة
 أكؼ كالمطػػػامح التػػػي تعػػػيش فييػػػا جماعػػػة مػػػف النػػػاس اك كالظػػػركؼ كالمكاقػػػؼ كاآلمػػػاؿ كالمخػػػ

فالتربيػػػة مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة لػػػـ  اف  فػػػي فتػػػرة محػػػددة مػػػف الزمػػػ   مجمكعػػػة ثقافيػػػة مػػػف البشػػػر
ػػن   أفيحػػدث عبػػر تاريخيػػا الطكيػػؿ  عمػػى أمػػكر ال تقػػع فػػي دائػػرة  أكف فػػراغ ت مػػديػػر  أ  أك ت ظم 

 .1المجتمع
ة انػبفضؿ ما يحتمو مػف مك   المنياج التربكم يتحمؿ مسؤكلية اجتماعية خطيرة ف كليذا ف

كبفضػػؿ مػػا يعػػكد عميػػو النظػػاـ االجتمػػاعي فػػي تحقيػػؽ    فػػي العمميػػة التربكيػػة نفسػػيا مػػف ناحيػػة
كيتكلى المنياج التربػكم كظػائؼ    ارعةافتراضات أساسية لمكاجية التغيرات االجتماعية المتس
نو ك انػتو كالمحافظة عمى كياناجتماعية عديدة ليا أىميتيا في بناء المجتمع كصي مائػو كتحقيػؽ اا

 .غاياتو 
 الكظائؼ ما يمي :  ىذه كمف

 ةالمنياج التربكم كسيمة المجتمع ك التربية في تحقيؽ أىدافيا التربكية كتنشئتيا المدرسي 

 كمجتمػع    إلعداد األفراد لمجتمػع معاصػر بكػؿ مقكماتػوالمناسب السبيؿ  المنياج التربكم
 المستقبؿ بكؿ  مالو كتطمعاتو .

 . المنياج ىك البيئة التي يكضع األفراد في إطارىا بصكرة سكية 

 . المنياج يمثؿ اتجاىات المجتمع كىيئاتو 

 عف قيمو كتراثو.   المنياج يعبر عف اتجاىات المجتمع كميكلو ك مالو 

 . المنياج يمثؿ النمكذج المعرفي لبناء شخصية الفرد كالجماعة 

  نلية المجتمع في تعظيـ دكر الفرد ك  المنياج  . 2تاجيتواا
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كخاصػػػػة المرحمػػػػة    تتضػػػػمف المنػػػػاىج التربكيػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مراحػػػػؿ الدراسػػػػة أفكىػػػػذا يسػػػػتدعي 
ية كبمػكرة نمػط حيػث يػتـ بنػاء الشخصػ   المتكسطة التي يكػكف فييػا التمميػذ فػي مرحمػة المراىقػة

يسػػاير المجتمػػع كيحبػػؾ كفػػؽ الحبكػػة المػػؤثر داخػػؿ النظػػاـ القيمػػي   أفمػػف السػػمكؾ يفتػػرض فيػػو 
 ليذا المجتمع ما يمي :

 دخاليػػا    كحصػػر المشػػكالت الجكىريػػة   تحديػػد االحتياجػػات األساسػػية لمفػػرد كالمجتمػػع كاا
 .كل الفرد كالجماعةكداللة عمى مستحتى يككف لمتعمـ معنى    في مضمكف المنياج التربكم

 كتأكيد االتجاىػات    العمؿ عمى تكامؿ الخبرة التعميمية التي تتصؿ بركح العمؿ الجماعي
 .المجتمع نية الديمقراطية كالمشاركة في اتخاذ القرار لتككيف عقمية قيمية عامة بيف أفراداك التع

 ؿ القػػػػدرة عمػػػػى نعمػػػػـ األجيػػػػا أفلػػػػذلؾ عمينػػػػا    عػػػػالـ اليػػػػـك غيػػػػر عػػػػالـ المسػػػػتقبؿ أف إدراؾ
كقبػكؿ الجديػد فػي االجتيػادات كاخػتالؼ اآلراء كالمفػاىيـ حػكؿ مفيػـك    االستقالؿ في التفكيػر

الحياة االجتماعية كتطكيرىا . لقد أدرؾ عمر بف الخطػاب رضػي هللا عنػو ىػذه الحقيقػة فأشػار 
عيشػػكف يـ سيأنفػػ  الدكػػـ غيػػر مػػا تعممػػتـأك مقكلػػة رائعػػة ىػػي : " عممػػكا  إلػػىبحكمتػػو كبصػػيرتو 

 عصرا غير عصركـ " .

  بحيػػػث تسػػػتكعب المتغيػػػرات    تكػػػكف خبػػػرات المنػػػاىج كبرامجيػػػا متنكعػػػة كمرنػػػة أفيجػػػب
مجػػاؿ التػػدريب الفنػػي الػػذم يػػتالءـ مػػع  أكفػػي مجػػاؿ الميػػارات  أكالجديػػدة فػػي مجػػاؿ المعرفػػة 

مك  . 1اتيا كاحتياجاتو كتساعد في تطكير المجتمع كأفرادهانظركؼ المجتمع كاا

بمػا يشػتمؿ عميػو    يتضػمف األصػالة كالمعاصػرة   ي سبيؿ تككيف مجتمع جديػدكؿ ذلؾ ف
مػاط معرفيػة حديثػة تسػاعد عمػى أنمف جذكر تراثيػة تؤكػد ىكيػة المجتمػع كمػا يحتػكم عميػو مػف 

 تطكير المجتمع كتحديثو .
م بػػػيف اك الػػػذم يسػػػ   كالمجتمػػػع الحػػػديث  ىػػػك مجتمػػػع ديمقراطػػػي فيػػػو العػػػدؿ االجتمػػػاعي

 إلػػػىكينظػػػر    لشػػػكرل كتبػػػادؿ الحػػػكار فػػػي سػػػبيؿ تعقيػػػؿ القػػػرارات لمصػػػالح العػػػاـأفػػػراده  فيػػػو ا
األفػػػراد فيػػػو يػػػدرككف  أفك    اسػػػتثنائية أكو قاعػػػدة أساسػػػية كلػػػيس حالػػػة طارئػػػة أنػػػالتغييػػػر عمػػػى 
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قباليـ عمى اختيار األساليب العممية كالمكاقؼ المنطقية في كػؿ مػا    بكعي عمميات تفكيرىـ كاا
 مجتمع .يذىبكف إليو داخؿ ال

بعػػػػػض المككنػػػػػات    فػػػػػي ىػػػػػذا المقػػػػػاـ   ياننقصػػػػػد بالتركيػػػػػب السػػػػػكي: انالتركيـــــب الســـــك ( ج
ثربكلكجيػػة الديمقراطيػػة التػػي تشػػكؿ تػػأثيرا عمػػى النظػػاـ التربػػكم كعمػػى المنيػػاج كمػػدخؿ مػػف ناأل

 ي عمى خمسة أبعاد ىي :انمدخالتو  كيشمؿ التركيب السك

ات التػي انػكالظػركؼ كاإلمك   ألفكػار كالحقػائؽ: يراعػى فػي ىػذا البعػد ا يانفجار السكنبعد اال 
كتثػػار ىنػػا بعػػض المشػػاكؿ    عكػػاس ذلػػؾ عمػػى النظػػاـ التربػػكمانك    كتزايػػدىـ افتتعمػػؽ بالسػػك

ممػػػا يخمػػػؽ عػػػدـ التػػػكازف بػػػيف عػػػدد   ي فػػػي الػػػكطف العربػػػيانفجػػػار السػػػكنالتػػػي يتسػػػبب فييػػػا اال
فػػػي سػػػف التمػػػدرس كالتسػػػرب كعػػػدـ اسػػػتيعاب كػػػؿ األطفػػػاؿ الػػػذيف    كالنظػػػاـ التربػػػكم افالسػػػك

 .كازدحاـ األقساـ كنقص الكفاية كاالىتماـ بالكـ...ال    كالرسكب كاألمية
ذلػػؾ يسػػبب مشػػكالت لمنظػػاـ  ف تعػػددت المغػػة فػػي المجتمػػع الكاحػػد فػػ إذا البعــد المغــوي : 

المغػػة     أفكممػػا يجػػب مراعاتػػو فػػي ىػػذا البعػػد   كذلػػؾ بسػػبب مػػا تصػػنعو مػػف أعبػػاء   التربػػكم
ؿ إدخػػاؿ اك ىنػػاؾ بعػػض األقميػػات التػػي تحػػ أفك   سػػكد الػػكطف العربػػي ىػػي المغػػة العربيػػةالتػػي ت

تمييدا لتحػؿ محميػا فػي التحػدث كالتفكيػر   لغات أجنبية في النظاـ بصكرة معادلة لمغة العربية
   كىنػػػا يػػػأتي دكر المنيػػػاج التربػػػكم فػػػي تعزيػػػز المغػػػة العربيػػػة   الت غيػػػر ناجحػػػةاك يػػػا محػػػأن إال

ي كالمفػػاىيـ كالقػػيـ التػػي تحمميػػا كرمػػكز انكتفػػاعال كتكاصػػال كاتصػػاال كداللػػة لممعػػفكػػرا ككالمػػا 
 المغة كىي تفاعؿ في البنية االجتماعية.

داخؿ المجتمع مف العكامػؿ المػؤثرة  افيعد التككيف العنصرم لمسك بعد التكوين العنصري:
في العػركؽ كالسػالالت  بسبب االختالفات   عمى نظاـ التعميـ بما تفرضو التركيبة االجتماعية

كالقكميػػػػات كالتبػػػػايف فػػػػي الجػػػػذكر العرقيػػػػة األمػػػػر الػػػػذم يفػػػػرض نظامػػػػا تربكيػػػػا يكاجػػػػو حاجػػػػات 
 .1ية المختمفة ضمف إطار المجتمع الكاحدانالمجمكعات السك

 :ىج التربكية في ىذا البعد ما يميكيراعي مخطط المنا : انالبعد المعيشي واالقتصادي لمسك
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مكتتضمف أىداؼ  ػػػ أف ات البيئػة االقتصػادية كالجغرافيػة انػالمناىج التربكية ىمـك كمشػكالت كاا
 ية .انكالسك
تراعػػي المنػػاىج التبػػايف البيئػػي كاالقتصػػادم كالمعيشػػي كالجغرافػػي كذلػػؾ ب دخػػاؿ الحقػػائؽ  ػػػػػ أف

كالمعمكمػػػػات التػػػػي تػػػػرتبط بيػػػػذه العكامػػػػؿ مػػػػف حيػػػػث شػػػػرحيا كتفسػػػػيرىا ككعييػػػػا كالعمػػػػؿ عمػػػػى 
 رىا .استثمارىا كتطكي

فػػػي بيئػػػة   الحيػػػاة المعيشػػػية افػػػػ رفػػػد المنػػػاىج بالكفايػػػات كالخبػػػرات المالئمػػػة لكػػػؿ لػػػكف مػػػف ألػػػك 
 . 1اجتماعية ما

 د( محددات الثقافة ومكوناتيا
لةسػػػاس االجتمػػػاعي  الػػػذم يراعػػػى فػػػي بنػػػاء المنيػػػاج  الرابػػػع تشػػػكؿ الثقافػػػة كمككناتيػػػا البعػػػد 

نقػـك  أفو مػف المفيػد أنػ  نػرل جتمػاعي لممنيػاجتباطو باألساس االكحتى نقؼ عمى ار   التربكم
 ب التالية : انبدراسة الثقافة مف الجك 

: تػػػرتبط الثقافػػػة بػػػالمجتمع ارتباطػػػا عضػػػكيا  فيػػػي تكجػػػد فػػػي البيئػػػة  المجتمـــع بيئـــة الثقافـــة
 فيـ كتتكيؼ  كفي إطارىػا تعػيش كتنتقػؿ تجميا تدرؾ ك أ االجتماعية  كفي داخميا تتككف  كمف

لػػىأبنائػػو ك  إلػػىي الخيػػر انالمجتمػػع كيتطػػكر كيحمػػؿ معػػ فبالثقافػػة يحيػػا    غيػػره مػػف المجتمعػػات اا
ال كىػك نكعيػة يؿ صياغة الكجػو الحضػارم لممجتمػع أالتربية في سب إلىكمف ىنا كجب المجكء 

 . 2أفضؿ كسيمة تعيف التربية عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ ىي المناىج التربكية أفالثقافة فيو  ك 
أكثػر مػف عرفػكا التربيػة تكجيػكا  أفإليػو ىنػا  كممػا يجػدر اإلشػارة: امفيوم الثقافة وداللتيـ

كمػا قػاـ بػو    تناسكا عف قصد المعكنة اإلليية فػي ىػذا أككنسكا   يا جيد بشرم خالصأن إلى
مػػا نػػزؿ  بفضػػؿي كذلػػؾ اإلنسػػانبيػػاء كالمرسػػمكف مػػف جيػػد عظػػيـ فػػي بنػػاء التػػراث الثقػػافي ناأل

 عمييـ مف نكر الكحي اإلليي.
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 دكار منيا :تقـك بأ في أنيا مف دكر التربية كمناىجياكيك
  جيػػػؿ إلػػػىيقػػػـك المنيػػػاج باعتبػػػاره كسػػػيمة لمتربيػػػة  بكظيفػػػة نقػػػؿ التػػػراث الثقػػػافي مػػػف جيػػػؿ  أفػػػػ 

 المتعمميف في جميع مراحؿ التعميـ. إلىمكذج مف التراث الثقافي أنرفع  يقدـ أ أفكذلؾ ب
 التراث الثقافي كنقده كتقكيمو.يتكلى المنياج التربكم كظيفة تحميؿ  أفػ 
أىميػػػا تشػػػكيؿ اإلنسػػػاف   يتػػػكلى المنيػػػاج التربػػػكم كظيفػػػة تشػػػكيؿ خصػػػائص سػػػمككية فػػػي  أفػػػػ 

 الفكر الناقد كالمبادأة كاإلبداع كاالبتكار.
يتػػكلى المنيػػاج التربػػكم إحػػداث التكامػػؿ كالتػػكازف كالػػربط بػػيف خبػػرات المنيػػاج كبػػيف الكاقػػع  أفػػػ 

 الثقافي في البيئة .
أم التجديػػػد   ػػػػ كلممنيػػػاج كظيفػػػة خاصػػػة نحػػػك الثقافػػػة ىػػػي تػػػدعيـ مفيػػػـك األصػػػالة كالمعاصػػػرة

عف طريؽ ما يتضمنو المنياج التربكم مػف أفكػار كمفػاىيـ    كالتبشير بيذا المبدأ عند التالميذ
 .1جذكره الثقافية األصيمة إلى اإلنسافتشد    كقيـ

جػػدر بالنظػػاـ التربػػكم فػػي أم مجتمػػع مػػف يموجيــات فــي العالقــة بــين المنيــاج والثقافــة: 
كذلػؾ بتشػكيؿ    التػراث الثقػافي فػي البيئػة التػي يشػتغؿ فييػا إلػىيكػكف منتميػا    أفالمجتمعػات

تقػديرا لمػا يحممػو ىػذا التػراث مػف مفػاىيـ كأفكػار    عالقة كالء مع التراث الثقافي كاالعتػزاز بػو
يظػػػػؿ النظػػػػاـ التربػػػػكم  أفجػػػػؿ أمػػػػف    كأسػػػػاليب حياتيػػػػة ي كأخالقيػػػػاتانكمعتقػػػػدات كقػػػػيـ كمعػػػػ

في نقمو كالمحافظة عميػو    مؤديا لرسالتو   حامال ليكيتو عامال عمى تأصيمو   مخمصا لتراثو
 كتطكيره .

ذا ك   ف فػػ   غراضػػو االجتماعيػػة كالثقافيػػةأ المنيػػاج التربػػكم ىػػك أداة المجتمػػع لتحقيػػؽ  فاكػػ اا
أىدافػػػو العامػػػة ذات العالقػػػة بػػػالمتعمـ  ؾالمنيػػػاج التربػػػكم ىػػػك كسػػػيمة النظػػػاـ التربػػػكم فػػػي إدرا

 كغير ذلؾ مف أبعاد .   كالمجتمع كالتراث الثقافي
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كيتحمؿ مسؤكلياتو األخالقية تجػاه التػراث الثقػافي    كحتى ينسجـ المنياج مع ىذه الميمة
تمػػػاء بػػػيف انيراعػػػي تشػػػكيؿ عالقػػػة  أفو يتكجػػػب عمػػػى مصػػػمـ المنيػػػاج التربػػػكم نػػػ ف   لممجتمػػػع

 التراث الثقافي كيمكف تحقيؽ ذلؾ بمراعاة اإلجراءات كالمكجيات التالية : المنياج كبيف
تتضمف المناىج التربكية العمكميات الثقافية المشتركة التػي تعمػؿ عمػى تكحيػد االتجاىػات  أفػ 

 كاالستجابات كالمكاقؼ .
 .تشتمؿ المناىج التربكية المككنات الرئيسية لمثقافة في البيئة االجتماعية  ػ أف
 ة في المنياج التربكم .انتحتؿ الخصكصيات الثقافية مك أفػ 

ػػػػ صػػػنع معادلػػػة مػػػف الشػػػمكؿ كالتكامػػػؿ بػػػيف المضػػػمكف الثقػػػافي الػػػذم يشػػػتمؿ عميػػػو المنيػػػاج 
 التربكم.

ية مكتسػػبة انسػػإنالثقافػػة ظػػاىرة  أفجميػػع العناصػػر التػػي تؤكػػد  ػػػ أف تتضػػمف المنػػاىج التربكيػػة 
 كائنات .دكف غيره مف ال اإلنسافيتصؼ بيا 

 تؤسس المناىج التربكية عمى مفيـك مبدأ التأصيؿ كالتجديد لمثقافة لتككف معاصرة . أفػ 
 يؤسس المنيج عمى مفيـك اإلشباع كالتكيؼ مع البيئة الثقافية . أفػ 
 مبدأ المركنة كالتجديد . تؤسس المناىج التربكية عمى أساس أفػ 

 ي:(  المضامين االجتماعية في المنياج التربو 4
مػف العناصػر التػي تكػكف المنيػاج الدراسػي  يانالثػالمحتكيات العنصر  أكتعد المضاميف  

شػػطة المدرسػػية ثػػـ نكتمييػػا الطرائػػؽ كالكسػػائط كاأل   حيػػث تسػػبقيا األىػػداؼ   بمفيكمػػو الحػػديث
 التقكيـ التربكم .

يػة :" المضاميف التعميمية ىي المكضكعات النظرية كالتطبيق حبيب رحمة انطو أنكحسب  
التػػي تسػػاعد فػػي  دةانالمسػػكمػػف المناشػػط المكممػػة    تعميميػػا كتعمميػػا إلػػىالتػػي يسػػعى المنيػػاج 

 تحقيؽ أىداؼ المنياج ".
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المػدركات  أك :" األفكػار كالعناصػر األساسػية بأنػوالمحتػكل  كوثر حسين كوجككتعرؼ   
   عميميػػػػةكالمفػػػػاىيـ الرئيسػػػػية المػػػػراد تعميميػػػػا لمتمميػػػػذ فػػػػي كػػػػؿ صػػػػؼ مػػػػف صػػػػفكؼ المرحمػػػػة الت

 كالمحتكل ىك كسيمة تحقيؽ أىداؼ المنياج ".
:"المضػػػاميف التعميميػػػة ىػػػي كػػػؿ مػػػا تضػػػمو دفتػػػا الكتػػػاب مػػػف  أف رشـــدي طعيمـــةكيػػػرل 

 أفكػ   يحكميا نظاـ معػيف لتحقيػؽ ىػدؼ مػا   تحمميا رمكز لغكية   معمكمات كحقائؽ كأفكار
 يككف ىذا اليدؼ تزكيد اآلخريف بالجديد في مكضكع معيف ".

جممػػػػػة الحقػػػػػائؽ  أكالمضػػػػػاميف التعميميػػػػػة ىػػػػػي المحتػػػػػكل التعميمػػػػػي  أف:" الخوالـــــدةرل كيػػػػػ
فضال عف االتجاىات كالقيـ التي تنطػكم    كالمعمكمات كالمفاىيـ كالمبادئ كاألفكار كالميارات

كيتمثميػا فػي بنػاه  يكتسػبيا كيسػتكعبيا أفكالتػي يػراد مػف المػتعمـ    عمييا المادة العممية لمكتاب
 .1كاألداتية " يةانكالكجد العقمية
المضػػػػاميف التعميميػػػػة  أفمنيػػػػا مػػػػا يؤكػػػػد عمػػػػى  أفىػػػػذه التعريفػػػػات يػػػػرل بػػػػ إلػػػػىكالمتطمػػػع  

كالمعرفيػػػػة ىػػػػي المكضػػػػكعات الدراسػػػػية النظريػػػػة كالتطبيقيػػػػة المقدمػػػػة لمتمميػػػػذ لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ 
 داؼكمنيػا مػا يركػز عمػى تحقيػؽ المحتػكل ألىػ   حبيـب انطـو أن كىػك مػا ذىػب إليػو   المنياج

أم كػػؿ مػػا    و الكسػػيمة التػػي تشػػمؿ المفػػاىيـ كاألفكػػار كالمكضػػكعاتأنػػالمنيػػاج عمػػى أسػػاس 
كمنيػا مػا ركػز عمػى دالالت    كـوثر كوجـك يقدـ لمتمميػذ خػالؿ المرحمػة التعميميػة كىػك مػا رأتػو

المضاميف التعميمية ىي ما يحتكيو الكتاب مػف معمكمػات كأفكػار  أفىذا المحتكل عمى اعتبار 
محمـــد محمـــود مػػػا قػػػاؿ بػػػو  ككىػػػ   فػػػي شػػػكؿ دالالت لغكيػػػة لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ المنيػػػاج كحقػػػائؽ
 . الخوالدة
ذا ك  مجمكعػة  إلػىالمضػاميف التعميميػة تشػير  أفنا نقػكؿ ن ف  أردنا صياغة تعريؼ إجرائياا

المقدمػػة    المتضػػمنة بػػيف دفتػػي الكتػػاب  المدرسػػي   مػػف المعمكمػػات كاألفكػػار كالمفػػاىيـ كالقػػيـ
شػػكؿ دركس نظريػػة كتطبيقػػات ) كضػػعيات تعميميػػة تعمميػػة (محمكلػػة فػػي دالالت  لمتالميػػذ فػػي
 تعتبر الكسيمة األساسية لتحقيؽ أىداؼ المنياج .  كرمكز لغكية
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ؼ المضاميف االجتماعية في الكتػاب المدرسػي  فػي كتػاب التربيػة يكمف ىنا يبرز لنا تعر  
بعد ما مف األبعاد االجتماعيػة التػي كالتي يقصد بيا مجمكعة الدركس المعبرة عف   اإلسالمية

كالمكجيػػة بشػػكؿ رسػػمي لمتمميػػذ المتمػػدرس بمرحمػػة التعمػػيـ    يحتكييػػا كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية
تعبػػػػػر عػػػػػف أحػػػػػد األبعػػػػػاد   كػػػػػؿ فكػػػػػرة تحمػػػػػؿ معنػػػػػى ذك داللػػػػػة اجتماعيػػػػػةالمتكسػػػػػط. كتشػػػػػمؿ 

 ية.االجتماعية  كىك بمثابة الكحدة األساسية لمتعبير عف األبعاد االجتماع
 ك يقصد بيا الباحث أربعة أبعاد أساسية تتمثؿ في:( األبعاد االجتماعية: 2-3-1
كىػػػك البعػػد الخػػاص بتكػػػريس الصػػكر االيجابيػػة لعمميػػػات التفاعػػؿ االجتمػػػاعي ل: والبعــد األ -أ

 كنبذ الصكر السمبية كيشمؿ عمى أربع مجاالت ىي:
ـــة: - ـــات التفاعـــل االيجابي   اعيػػػة المتعمقػػػة بيػػػذا المجػػػاؿالمضػػػاميف االجتم ؿاك تتنػػػحيػػػث عممي

كالتكافػػػؿ االجتمػػػاعي كالتكيػػػؼ كالتكافػػػؽ كالتطػػػكع كمسػػػاعدة الغيػػػر كزيػػػارة  فاك التعػػػالحػػػث عمػػػى 
 المرضى كاألقارب  كالتسامح بيف الناس...

المضػػاميف االجتماعيػػة المتعمقػػة بيػػذا  ؿاك تتنػػحيػػث عمميــات التفاعــل االجتمــاعي اليالميــة: -
كىػػي مفػػاىيـ غيػػر   لمتمميػػذ فػػي مفػػاىيـ كالمنافسػػة كالخضػػكعالمجػػاؿ إعطػػاء الصػػكرة األفضػػؿ 

بحيػػػث تعطػػػى لمتمميػػػذ كضػػػػعيات   تكػػػػكف مفّرقػػػة أفتكػػػكف مجّمعػػػة كيمكػػػف  أفكاضػػػحة يمكػػػف 
 مجمعا. أكذاؾ مفرقا  أكمتعددة حتى يمكنو الحكـ متى يككف ىذا المفيـك 

ــة: - ــات التفاعــل االجتمــاعي المفرق ة المتعمقػػة بيػػذا المضػػاميف االجتماعيػػ ؿاك تتنػػحيػػث عممي
ككػؿ مػا يفػرؽ الجماعػة كيشػتت شػمميا   نبذ مفاىيـ كالصراع كالحسػد كالغيبػة كالنميمػة  المجاؿ

 كحث التالميذ عمى االبتعاد عنيا.
 المضػػاميف االجتماعيػػة المتعمقػػة بيػػذا المجػػاؿ لػػتاك تن: حيػػث مفــاىيم التماســك االجتمــاعي -

تعػػػػاد عػػػػف السػػػػمككيات التػػػػي تشػػػػتت شػػػػمؿ تكػػػػريس مفػػػػاىيـ التماسػػػػؾ بػػػػيف أفػػػػراد الجماعػػػػة كاالب
 .1الجماعة كالمجتمع عمكما
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كىك البعد الخػاص بتكػريس مفػاىيـ الضػبط االجتمػاعي  كنعنػي بػو مجمكعػة : يانالثالبعد -ب
اإلجػػػراءات كاألسػػػاليب التػػػي تقػػػـك بيػػػا كسػػػائؿ الضػػػبط داخػػػؿ المجتمػػػع  بيػػػدؼ فػػػرض النظػػػاـ 

كيشػمؿ المجػاالت  حػراؼناالمف االتجػاه نحػك  االجتماعي كالقيـ عمى أفراد المجتمع  كحمايتيـ
المضػػاميف االجتماعيػػة المتعمقػػة  ؿاك كتتنػػ والمؤسســات واألشــخاص: ينانالقــو احتــرام  -التاليػػة:

كالدسػػػػػػتكر كمؤسسػػػػػػات المجتمػػػػػػع  كفانالقػػػػػػبيػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ جميػػػػػػع المفػػػػػػاىيـ المكرسػػػػػػة الحتػػػػػػراـ 
 كاألشخاص المعبريف عف ىذه المؤسسات.

المضػػػاميف االجتماعيػػػة  ؿاك كتتنػػػ: ليـــد والقـــيم والمعـــايير االجتماعيـــةاحتـــرام العـــادات والتقا -
تكػػػػريس احتػػػػراـ عػػػػادات المجتمػػػػع كتقاليػػػػده  ؿاك تحػػػػالخاصػػػػة بيػػػػذا المجػػػػاؿ كػػػػؿ المفػػػػاىيـ التػػػػي 

 كمكركثاتو كقيمو كمعاييره التي يحكـ مف خالليا عمى سمككيات األفراد كأفكارىـ.
االجتماعيػػػة الخاصػػػة بيػػػذا المجػػػاؿ كػػػؿ المضػػػاميف  ؿاك كتتنػػػ: حضـــور الرقيـــب االجتمـــاعي -

 ةانػػػػػبالمكالمفػػػػػاىيـ التػػػػػي تكػػػػػرس عػػػػػدـ ارتكػػػػػاب األخطػػػػػاء كالمخالفػػػػػات نتيجػػػػػة إحسػػػػػاس الفػػػػػرد 
 االجتماعية كالكجاىة كرأم الناس كتعميقاتيـ عمى ىذا السمكؾ.

ــام - ــرام النظــام الع المضػػاميف االجتماعيػػة الخاصػػة بيػػذا المجػػاؿ كػػؿ المفػػاىيـ  ؿاك كتتنػػ: احت
 .1ساخك يات الحضارية ك ماطة األذل عف الطريؽ كعدـ رمي األكالسمكك

الػػكطني كالحضػػارم  تمػػاءنباال: كىػػك البعػػد الخػػاص بترسػػي  مفػػاىيـ االعتػػزاز البعــد الثالــث-ج
 كحسف التعامؿ مع معطيات العكلمة كيشمؿ عمى المجاالت التالية:

شػػػرح مفيػػػـك  المجػػػاؿالمضػػػاميف االجتماعيػػػة الخاصػػػة بيػػػذا  ؿاك تتنػػػاالجتمـــاعي:  تمـــاءناال  -
 لممجتمع كحب الكطف كالذكد عنو كتغذية ىذا المعنى كتكريسو. تماءناال

مفيػػػػـك ، المضػػػػاميف االجتماعيػػػػة الخاصػػػػة بيػػػػذا المجػػػػاؿ ؿاك تتنػػػػالحضــــاري:  تمــــاءناال  -
مػف  سػالخنلالكنبذ أم فكػرة  جازاتياانكبالحضارة العربية اإلسالمية كاالعتزاز بيا  إلى تماءناال
 .ءتماناالىذا 
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المضاميف االجتماعيػة الخاصػة بيػذا المجػاؿ كيفيػة التعامػؿ  ؿاك تتنالتعامل مع انخر:  -
 العربي اإلسالمي  دكف عداء كال استالب.  تماءناالمع األفكار الكافدة مف خارج دائرة 

المضػػاميف االجتماعيػػة الخاصػػة بيػػذا المجػػاؿ  ؿاك تتنػػالشــعور بالمســؤولية الجماعيــة:  -
تبػاعيـ فػي جميػع  تظػارانؿ المسؤكلية  كالمبػادرة كالمبػادأة كعػدـ تكريس مفاىيـ تحمّ  اآلخػريف كاا

 ما يفعمكف دكف التمييز بيف الخطأ كالصكاب.  
المضػػاميف االجتماعيػػة الخاصػػة بيػػذا المجػػاؿ تعريػػؼ التمميػػذ  تتنػػاكؿ حقــوق المــواطن: -

ا كاجباتػو تجػاه ىػذا ككػذ كالقػانكفكمكاطف ككفػرد فػي المجتمػع  بحقكقػو التػي كفميػا لػو الدسػتكر 
 1المجتمع الذم ينتمي إليو.

  كيشػػػػمؿ كاإلنسػػػػانية: كىػػػػك البعػػػػد الخػػػػاص بتكػػػػريس المفػػػػاىيـ األخالقيػػػػة البعــــد الرابــــع-د
 المجاالت التالية:

المضاميف االجتماعية الخاصػة بيػذا المجػاؿ  حػث  ؿاك تتن التمسك باألخالق الحميدة: -
 لصدؽ كالكـر كالعفك كاإليثار  كالتسامح.التمميذ عمى االلتزاـ باألخالؽ الحميدة كا

المضاميف االجتماعية الخاصة بيذا المجاؿ  حػث التمميػذ  ؿاك تتن نبذ األخالق السيئة: -
   كالكراىية.يةنانكاأل. ةانكالخيعمى االبتعاد عف األخالؽ السيئة كالكذب كالبخؿ  

صػة بيػذا المجػاؿ  حػث المضػاميف االجتماعيػة الخا ؿاك تتنػ ية:اإلنسـاناحترام المبادئ  -
ية كمعاممػة اإلنسػانية فػي مسػاعدة البشػر كالشػعكر بػاألخكة اإلنسػانالتمميذ عمى احتػراـ المبػادئ 

 2بمطؼ... اتانالحيك 

 منياج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط  حسب التعميم الجزائري( 5
عقديا  اإلنسافدؼ لتنشئة تعني النشاط الفردم كاالجتماعي اليا التربية اإلسالمية 

كتزكيده    تنشئة شاممة   كالسنة افالقر كفؽ ما جاء في    كجسديا كجماليا كخمقيا ياانككجد
قاؿ    الكريـ افالقر كفؽ لمغرض الذم رسمو   بالمعارؼ كاالتجاىات الالزمة لنمكه نمكا سميما
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: "  لىاهللا تع              فالتربية اإلسالمية  56"  الذاريات .

 إلىكىي تعمؿ لمكصكؿ بو    التاـ مع ىذا الغرض سجاـناال إلى اإلنسافتكجو طاقات 
ىك  افاإليم فأل   مف العقيدة اإلسالمية طالقاانفي الكجكد  توانبمكالمستكل الذم يميؽ 

)الثكاب كالعقاب ( . كعند تحديد أىداؼ الكفيؿ بتنمية الرقابة الذاتية النابعة مف فمسفة الجزاء 
تعكس ىذه األىداؼ الغايات  أفلمادة دراسية ما  فالبد  أكالمناىج لمرحمة تعميمية ما ..

 .1التربكية التي يتبناىا كيحددىا المجتمع لنظامو التربكم التعميمي
<< ىػػي عبػػػارات يػػةانالكجدمفػػػاىيـ   كاألىػػداؼ المعرفيػػة<< ك  األىػػػداؼ  ف كعميػػو  فػػ

 أكماىيػة القػدرة  إلػىالمطمكب مف المػنيج  كيشػير كػؿ منيػا  اإلنسافتصنؼ في مجمميا  نكع 
 السمكؾ الذم سيجرم بو التالميذ بعد التعميـ كالتعمـ.

األىػػداؼ ىػػي السػػمككيات المتكقعػػة مػػف المػػتعمـ بعػػد العمميػػة  أف  يتضػػح مػػف ىػػذا التعريػػؼ
 التعميمية التعممية.

شػئت مػف أنيمثػؿ المحصػمة النيائيػة لمعمميػة التربكيػة التػي  اليػدؼ التربػكم أف تيمرك يػرل 
 .2أجميا المدرسة لتحقيؽ النتائج المرغكب فييا

 فاليدؼ التربكم ىك تحقيؽ ما يراد الكصكؿ إليو في نياية العممية التربكية.
األىػػداؼ التربكيػػة ىػػي مجمكعػػة العبػػارات التػػي تنشػػؽ  ف : فػػقــالدة ســميمانفــؤاد كحسػػب 
 .3يير السمكؾ تغييرا مرغكبا مف خالؿ العممية التعميميةمنيا قنكات تغ

األىداؼ ىي كؿ ما ينتظر منو تحقيؽ سمكؾ مرغػكب فيػو  أفنستخمص مف ىذا التعريؼ 
 مف خالؿ العممية التعميمية.

 4ثالث أىداؼ كىي: إلىكزمالئو فيقسمكف األىداؼ التربكية كيصنفكنيا  بمومأما 
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ــــداف المعرفيــــة - أ اؼ التػػػػي تتعامػػػػؿ مػػػػع عمميػػػػات التعػػػػرؼ عمػػػػى : كتتضػػػػمف األىػػػػداألى
ماء القدرات كالميارات العقمية المعرفية  كتعتبػر ىػذه األىػداؼ نإالمعمكمات كاسترجاعيا  ككذا 

مػف ميػاديف  افميػدعتبػر تمركز كجكىر بحكث بناء االختبارات في مجاؿ التربيػة كالتعمػيـ  كمػا 
 تطكير المناىج كتحسينيا.

ييػػػػتـ باألىػػػػداؼ التػػػػي تصػػػػؼ التغيػػػػرات فػػػػي الميػػػػكؿ عاطفيــــة(: اال يــــةانالوجداألىــــداف  -ب
نك كاالتجاىػػػات كالقػػػيـ   التقػػػدير  كدقػػػة األحكػػػاـ كرجاحتيػػػا  كتعتبػػػر ىػػػذه األىػػػداؼ صػػػعبة  مػػػاءاا

 أف إلػى يةانالكجدالفيـ كصعبة التحديد كالقياس  كقد يرجع سبب صعكبة متضمنات األىداؼ 
 1ة ىي محكر اىتماميا.الشعكر كاإلحساسات كالعكاطؼ الداخمية الكامن

المشػػػػاعر كالعكاطػػػػؼ كاإلحساسػػػػات الكامنػػػػة لػػػػيس بػػػػاألمر  إلػػػػىطريػػػػؽ الكصػػػػكؿ  أفكمػػػػا 
 السيؿ.

ىػي األىػداؼ التػي تصػؼ كتقػيس الميػارات الحركيػة كالعضػالت  األىداف السيكولوجية: -ت
ة ىػذه األىػداؼ تيػتـ بالميػارات المتصػم ف األشػياء كالمػكاد  بمعنػى  خػر فػ ؿاك تنالمسئكلة عف 

 .  2بالتكافؽ العصبي الحركي
كاع الثالثة مف األىداؼ تتكامؿ فيما بينيػا لتحقيػؽ اليػدؼ ناأل أفنستخمص مف ىذه الفقرة 

النمك الكامػؿ لمتالميػذ فػي أم مجػاؿ مػف المجػاالت التػي ينبغػي منيػا  افلضمالتربكم الشامؿ  
 تنمية قيـ معينة لدل التمميذ لمكاجية مشاكؿ الحياة المختمفة.

لتربية اإلسالمية كمادة تعميمية  ترتكز عمى التصكر الشمكلي القائـ عمى التكازف ا أف

  ": لىاقاؿ هللا تع   العقمية كالمادية كالنفسية كالركحية بانالجك كالتكامؿ بيف    

                       

                     "    77القصص . 

                                                           
 .26سميماف قالدة  مرجع سابؽ    ص  - 1
 .27نفس المرجع  ص  - 2



 منياج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط الفصل الرابع : 

060 
 

كالسمككية  يةانالكجد بانالجك تعكس المادة ىذا التصكر بالتركيز عمى  أفكعميو فينبغي 
كال    كال تفقد فعاليتيا   تياحتى ال تفرغ المادة مف طبيع  عكض اإلغراؽ في المعارؼ فقط

كما   اإلنسافكمف ثـ يتحقؽ مبدأ العبكدية المنظـ لعالقات    بدكف مضمكف يفاك عنتصبح 
 يمي :

: ىػي عالقػة عبكديػة تتجمػى فػي المظيػر الشػعائرم كالمظيػر   نانساإل العالقة بين الخالق و ػ 
 االجتماعي كالمظير الككني .

حس: ىي عالقة عدؿ  إلنساناوأخيو  اإلنسان العالقة بين  ػ    . افكاا
كعالقتػو بػػاآلخرة    : ىػػي عالقػة اختبػػار ككػد كعمػؿ كمسػػؤكلية والـدنيا اإلنســانالعالقــة بـين ػػ 

 ىي عالقة جزاء كحساب .
: ىػػػػػي عالقػػػػػة تسػػػػػخير كتعميػػػػػر كتنميػػػػػة باعتمػػػػػاد العمػػػػػـ  والكـــــون اإلنســـــانالعالقـــــة بـــــين ػػػػػػ 

 .1كالتكنكلكجيا
 السنة الثالثة و الرابعة متوسط :(مجاالت التربية اإلسالمية في 4
 العقيدة :أ( 

بعيػػػدا عػػػف    مػػػف البػػػراىيف النقميػػػة كالعقميػػػة طالقػػػاان  غػػػرس العقيػػػدة اإلسػػػالمية الكاضػػػحة
كالشكائب كالتعقيدات الغريبة عنيا . مما يجعؿ سمكؾ المتعمـ كتصػرفاتو  حرافاتنكاالالخرافات 

 . افكاطمئنالطاعة كيتجنب المعصية بكؿ كد  إلىسميمة فيتجو 
 الكريم والحديث النبوي الشريف : ينالقر ب( 

كالحػػػديث النبػػػكم   ف الكػػػريـ القػػػر كىمػػػا    ربػػػط التمميػػػذ بأصػػػكؿ اإلسػػػالـ كمنابعػػػو الصػػػافية
كلتنميػػػة الفكػػػر    عمػػػى أسػػػرار التشػػػريع كمقاصػػػد الشػػػريعة الكبػػػرل لمكقػػػكؼ المباشػػػر   الشػػػريؼ

كيجػد ليػا حمػكال كجعمػو يكاجػو مشػكالت الحيػاة     بالمغة العربية وانلساالستنباطي لديو كتقكيـ 
 .حريره مف الجمكد كالتقميد األعمىسميمة عمى ضكء ىدل اإلسالـ كت
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 األخالق والسموك :ت( 
جعؿ تدريس األخالؽ كالسمكؾ مجاال لمتكجيو الدائـ لممػتعمـ كغػرس القػيـ كالمثػؿ كالمبػادئ 

ربػط ىػذه المثػؿ  بانػج إلػى  كبيػريف عنػاء كجيػد إلػىكىذا يحتاج في ىػذه المرحمػة    في نفسو
مف خالؿ ضرب األمثاؿ كالقدكة العمميػة مػف السػيرة كالقصػص كحيػاة    كالمبادئ كالقيـ بالكاقع

 الصالحيف .
ممػا يثيػر الطاقػات    أضػرار مخالفتيػا افكبيػ  ثمرات ىذه القيـ في الحيػاة افبيكمف ثـ    

التنفيػػػر بسػػػرد األضػػػرار  ف ي التربيػػػة فػػػالترغيػػػب كسػػػيمة محببػػػة فػػػ فاكػػػ فاا ىػػػذا ك    الخيػػػرة فيػػػو
 ثر في نفس المتعمـ .أالنفسية كالصحية كاالجتماعية كالمادية أمر ميـ تربكيا كلو 

 السيرة والقصص :ث( 
إيجػػػاد نمػػػكذج تطبيقػػػي كمثػػػاؿ كاضػػػح مػػػف خػػػالؿ المكاقػػػؼ السػػػمككية كالعمميػػػة مػػػف السػػػيرة 

 لسمكؾ في الحياة اليكمية لممتعمـ .كنمكذجا تطبيقيا لةخالؽ كا   ي نالقر النبكية كالقصص 
 الفقو :ج( 

المتمثػػػؿ فػػػي   الفقػػػو راك محػػػكقػػػد يتعػػػرؼ المػػػتعمـ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ عمػػػى محػػػكر جديػػػد مػػػف 
كعميػو  سػيقؼ المػتعمـ عمػى بعػض األحكػاـ الفقييػة    المعامالت باعتبػاره مالئمػا لسػف المػتعمـ

تصػح فييػا تمػؾ المعػامالت كال  التػي 1فيػدرؾ األسػس الشػرعية  المتعمقػة بالمعػامالت )الكسػب(
امػر كيتجنػب النػكاىي ك تثػؿ لةممع تمثؿ األسرار التشريعية مف كراء ىذه المعػامالت في   تبطؿ

 متعبد .لبكؿ قناعة كمحبة كدافعية 
كمػػف ىنػػا يظيػػر الغػػرض مػػف تػػدريس الفقػػو فمػػيس الغػػرض ىنػػا ىػػك إغػػراؽ المػػتعمـ فػػي    

و ال الكقػػػت كال اليػػػدؼ البيػػػداغكجي مػػػف نػػػأل   يالفػػػركع الفقييػػػة المتشػػػبعة بػػػالمعنى التخصصػػػ
 بذلؾ . افيسمحتدريس الفقو في ىذه المرحمة مف مراحؿ التعميـ 

 األعالم :
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ىػػذا  يتنػاكؿرغػـ مػا يحفظػو المػػتعمـ مػف أسػماء األعػػالـ كمكتسػبات قبميػة   إال أنػػو لػـ    
سػػط( مػػف خػػالؿ منفػػردا   كتػػـ إدراجػػو فػػي ىػػذه السػػنة ) السػػنة الرابعػػة متك  تنػػاكالالمجػػاؿ 

كػػكنيـ أكثػػر األعػػالـ شػػيرة   اختيػػار بعػػض األعػػالـ )اإلمػػاـ مالػػؾ   البخػػارم   مسػػمـ (
 :عند المتعمـ   كلالعتبارات التالية  كتداكال

حيػث تعتبػر مؤلفػاتيـ مصػدرا ىامػا لمعرفػة األحكػاـ    ػ اشتغاليـ بالحػديث النبػكم الشػريؼ
مكطػأ    صػحيح مسػمـ   لإلمػاـ البخػارم الشرعية لما تمتاز بػو مػف الصػحة )الجػامع الصػحيح

 اإلماـ مالؾ (.
حرصػيـ عمػى تحػرم الدقػة  افتبيػػ جعميـ قدكة لممػتعمـ فػي أدبيػـ كطمػبيـ لمعمػـ مػف خػالؿ 

 في طمبيـ لمحديث النبكم الشريؼ .
إذ    بينيػػا سػػجاـنكاالكتػػـ اختيػػار مضػػاميف الػػدكرات األربعػػة عمػػى أسػػاس تحقيػػؽ التناسػػؽ 

 . 1دكرات تقاربا ازداد احتماؿ الربط بينيا في التعمـ كالحفظ كالتذكرو كمما ازدادت الأن
 ال منياج السنة الثالثة متوسطأو 

 مصفوفة المفاىيم وىيكمة الكفاءات
 ( يبيف مصفكفة المفاىيـ كىيكمة الكفاءات 03جدكؿ رقـ )

 الكفاءات المرحمية الوحدات المجاالت الدورات 

ـــــــــــــدورة  ال
 لىو األ 

أداء 
الواجـــــــــــب 

ير وتقــــــــــــد
 األمور

 ػ الحديث النبكم

 بياءنقصص األ 

 ػ األخالؽ كالسمكؾ

 ػ السيرة النبكية

 ػ األخالؽ كالسمكؾ

ػػػػػػػػػ األسػػػػػػػػس الخمقيػػػػػػػػة لمحيػػػػػػػػاة 
 االجتماعية

مكقػػػؼ مػػػف قصػػػة نػػػكح عميػػػو  
 السالـ

 ػ الصبر كالشكر

القػػػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أداء 
مػف  الكاجب كتقدير األمػكر

خػػػػػػالؿ تكظيػػػػػػؼ المعػػػػػػارؼ 
 المكتسبة

                                                           
 .34كزارة التربية الكطنية   الكثيقة المرافقة لمنياج السنة الرابعة متكسط  مرجع سابؽ  ص 1



 منياج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط الفصل الرابع : 

064 
 

 ػصمح الحديبية

احتػػػػراـ النظػػػػاـ العػػػػاـ كاآلداب 
 العامة

ـــــــــــــدورة  ال
ـــــــــــــة ناالث ي

التســـــــامح 
ورحابـــــــــــة 

 الصدر

 الكريـ ف ػ القر 
 ػ العقيدة

 ػ األخالؽ كالسمكؾ
 ػ السيرة النبكية

 الكريـ  فالقر ػ 

 كالدعاء افاإليمػ 
 يةاك السمبالكتب  افاإليمػ 

 افكاإلحسػ الحمـ 
 ػ فتح مكة

 ػ سكرة عبس

القػػػػػػدرة عمػػػػػػى ممارسػػػػػػة 
لعفػػك مػػف خػػالؿ التسػػامح كا

معرفػػػػػػػة حػػػػػػػدث فػػػػػػػتح مكػػػػػػػة 
كاالقتػػػػػداء بالرسػػػػػكؿ صػػػػػمى 
 هللا عميو كسمـ في مكقفو .

ـــــــــــــدورة  ال
الثالثـــــــــــــة 
التواصــــــــل 
 االجتماعي

 ػ العقيدة

 الكريـ  افالقر ػ 

 ػ القفو 

 بياءنػ قصص األ

 ػ السيرة النبكية ػ 

 ػ األخالؽ كالسمكؾ 

 بياء كالرسؿ نباألاف اإليم

 ػ النداء لمحج

 وػ الحج كأحكام

مكاقػػػػػػؼ مػػػػػػف قصػػػػػػة إبػػػػػػراىيـ  
 عميو السالـ

 خطبة حجة الكداع .ـ

 ػ السمكؾ االجتماعي القكيـ .

القػػػػدرة عمػػػػى التكاصػػػػؿ 
االيجػػػػػػػػػابي مػػػػػػػػػع المجتمػػػػػػػػػع 
بػػػػالحكار البنػػػػاء مػػػػف خػػػػالؿ 
معرفػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػرار الحػػػػػػػػػػػػػج 
كاالقتػػػػػداء بالرسػػػػػكؿ صػػػػػمى 

 هللا عميو كسمـ 

ـــــــــــــدورة  ال
الرابعـــــــــــــة 
االجتيـــــــاد 

 ػ الحديث النبكم 

 لفقو ػ ا

 ػ األخالؽ كالسمكؾ 

 ػ فضائؿ العبادات 

 ػ العمرة كأحكاميا

 ػ المسارعة في الخيرات 

رة عمػػػػػػى ممارسػػػػػػة دالقػػػػػػ
الخيػػر كاالجتيػػاد فيػػو كتػػرؾ 
الكسػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ معرفػػػػة 

 .1فضائؿ العبادات 
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 ػ األخالؽ كالسمكؾ  والمثابرة 

 الكريـ   فالقر ػ 

 ػ المثابرة كترؾ الكسؿ 

 ػ سكرة النازعات 

تمػت صػياغة برنػامج السػنة الثالثػة متكسػط تماشػيا مػع التكجييػات المنيجيػة : تقسيم الـدورات 
 مة اآلتية : االع

 ػ مراعاة مستكل المتعمـ الذىني كالزمني.
كذكػػر قػػدر مػػف الكسػػائؿ لتكػػكف نمكذجػػا يسػػير    تضػػميف جميػػع خطكاتػػو باإليضػػاح كالتبيػػيفػ ػػػ

كرسػكخا  اانػكبييزداد بو كضػكحا ك    عميو األستاذ في كضع نماذج مماثمة لكؿ مكضكع يتطمبو
 المتعمميف . افأذىفي 

  ػ عرضو عرضا يناسػب األسػتاذ كالمػتعمـ حتػى يجػدا فيػو زاد الفكػر كمتعػة الػنفس كغػذاء الػركح
تماشػػػيا مػػػع    كأثػػػره فػػػي حيػػػاة الفػػػرد كالجماعػػػة  مػػػع تػػػكخي إظيػػػار أسػػػرار التشػػػريع اإلسػػػالمي

 المنيج ككفؽ المقاربة بالكفاءات .
 دكرات كىي : أربعد برنامج السنة الثالثة متكسط  في كقد تـ تحدي

 ( يبيف برنامج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة متكسط  04جدكؿ رقـ )
 الدكرة الرابعة الدكرة الثالثة  يةانالثالدكرة  لىك الدكرة األ

أداء الكاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 كتقدير األمكر

التسػػػػػامح كرحابػػػػػة 
 الصدر

التكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االجتماعي 

 ثابرة االجتياد كالم

 

زداد احتمػػػاؿ الػػػربط بينيػػػا فػػػي التحمػػػؿ كالحفػػػظ إ  و كممػػػا ازدادت الػػػدكرات تقاربػػػاأنػػػحيػػػث 
بكػؿ  األربعبشكؿ يخدـ التناسؽ المطمكب بيف الدكرات  يفاك العنكالتذكر  كليذا تـ اختيار ىذه 

 ما احتكتو كؿ دكرة مف مضاميف .
 عكامؿ رئيسية كىي :  إلىكقد رتبت ىذه الدكرات ترتيبا منطقيا مقصكدا يستند 
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: تقتضػػػػي مقاربػػػػة التػػػػدريس بالكفػػػػاءات منطقػػػػا بيػػػػداغكجيا يراعػػػػي  ـــــ العامــــل البيــــدالوجي
دكف إغفػػػاؿ التناسػػػؽ بػػػيف    الكفػػػاءة المرحميػػػة إلػػػىالتسمسػػػؿ االشػػػتقاقي مػػػف الكفػػػاءة الختاميػػػة 

تكضػيح ك    الكفاءات المرحمية مف جية كالكفاءات القاعدية في الدكرة الكاحػدة مػف جيػة أخػرل
 1ذلؾ كما يمي : 
 : لى : أداء الواجب وتقدير األمورو الدورة األ 

اكتسػاب ميػارة تقػدير األمػكر  إلػىكلقد تـ اختيار كحػدات ىػذه الػدكرة لمكصػكؿ بػالمتعمـ    
  مثػػؿ نػػكح عميػػو السػػالـ  بيػػاء ك الرسػػؿنكالقيػػاـ بالكاجػػب كالصػػبر فػػي أدائػػو كاالقتػػداء بسػػيرة األ

حتػػػى يقػػؼ المػػتعمـ عمػػػى   حيػػث تػػـ اختيػػػار صػػمح الحديبيػػة   كسػػػمـكالرسػػكؿ صػػمى هللا عميػػو 
 حكمتو صمى هللا عميو كسمـ في معالجتو كتقدير األمكر.

: تـ تحديػد كحػدات ىػذه الػدكرة لمكصػكؿ بػالمتعمـ ورحابة الصدر: التسامح  يةانالثالدورة 
مػػف  286   285  284ممارسػػة التسػامح كرحابػػة الصػدر مػػف خػالؿ حفػػظ كفيػـ اآليػػات  إلػى

 كالكقكؼ عمى أحداث فتح مكة .   سكرة البقرة
: كحػػدات ىػػذه الػػدكرة تتضػػمف قيمػػة التكاصػػؿ كأثػػره  الــدورة الثالثــة : التواصــل االجتمــاعي

كمكاقؼ مف حيػاة سػيدنا إبػراىيـ   عمى الفرد كالمجتمع مف خالؿ معرفة البعد االجتماعي لمحج
بعادىػػا أ افكبيػػيػػؿ خطبػػة حجػػة الػػكداع كتحم   االجتمػػاعي منيػػا بانػػالجعميػػو السػػالـ  خاصػػة 

 االجتماعية االيجابية . السمككياتكالكقكؼ عمى بعض  يةاإلنسان
الحػرص عمػى  إلػى: كحدات ىذه الدكرة تصؿ بالمتعمـ  الدورة الرابعة : االجتياد والمثابرة

فضػػؿ العبػػادات  افكبيػػ  كليػػذا تػػـ اختيػػار المضػػاميف المتعمقػػة بػػذلؾ   االجتيػػاد كتػػرؾ الكسػػؿ
 الحرص عمى فعؿ الخير.ك 

مكضػكع الحػج كأحكامػو ثػـ العمػرة  ؿاك تنتـ اعتماد المنيجية الفقيية في العامل الفقيي :  
 كأحكاميا تماشيا مع نمك المتعمـ .
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ــة :   تػػـ ترتيػػب الكحػػدات المتعمقػػة بالسػػيرة النبكيػػة ترتيبػػاالعامــل الزمنــي فــي الســيرة النبوي
 يػػػاانثلػػػى ( ثػػػـ فػػػتح مكػػػة ك ال )الػػػدكرة األأك الحديبيػػػة  المضػػػاميف المتعمقػػػة بصػػػمح تانػػػفك  متتاليػػػا
 مف خالؿ ككثيقة خطبة حجة الكداع ثالثا )الدكرة الثالثة (. فانساإل( ثـ حقكؽ  يةانالث)الدكرة 

لمحفػظ بحسػب  تػـ تكزيػع السػكر المقػررةالعامل التوقيفي اترتيب سور المصحف الكريم ( 
 كمف حزب عـ .   ترتيبيا في المصحؼ الشريؼ

تـ تكزيع الكحدات المتعمقة باألخالؽ بما يخدـ الكفػاءة المرحميػة لمػدكرة  العامل المنيجي :
 .1دكف إىماؿ تناسقيا مع الكحدات األخرل المشكمة لمدكرة 

 : منياج السنة الرابعة متوسط ياانث
تحتػػػكل سػػػتة كحػػػدات تعميميػػػة /تعمميػػػة   لـــى "العمـــل الصـــالح أســـاس النجـــاح":و الـــدورة األ 
أىميتػػو فػػي  افبيػػك كتسػػيـ كػػؿ كحػػدة فػػي الحػػث عمػػى العمػػؿ    فػػاءة مرحميػػة كاحػػدةتسػػتيدؼ ك

الحيػػاة اليكميػػة كفكائػػد ذلػػؾ عمػػى الفػػرد كالمجتمػػع . كعميػػو تػػـ إدراج المضػػاميف المتعمقػػة بالفقػػو 
كفػػػػي    كفػػػػي السػػػػمكؾ االسػػػػتقامةعمػػػػؿ صػػػػالح فػػػػي المعػػػػامالت الماليػػػػة  )الكسػػػػب المشػػػػركع (ك

ف حيػػػػاة سػػػػيدنا مكسػػػػى عميػػػػو كفػػػػي القصػػػػص )مكاقػػػػؼ مػػػػ  ( لىاالحػػػػديث )فضػػػػؿ ذكػػػػر هللا تعػػػػ
التػػي ترتكػػز عمػػى العمػػؿ الصػػػالح     ممػػا يمكػػف المػػتعمـ مػػف معرفػػة األحكػػػاـ الشػػرعيةالسػػالـ(

كتبيػػيف  لىاكتعػػ وانسػػبحكخشػػيتو     لىاكبالتػػالي تحقػػؽ النجػػاح كتربيػػة الػػنفس عمػػى ذكػػر هللا تعػػ
الكػػريـ ( إطػػارا جامعػػا  ف القػػر ص الشػػرعي )كيعتبػػر الػػن   بػػاليـك اآلخػػر( افاإليمػػ)فػػي أثػػار ذلػػؾ 

 لمعرفة أىمية العمؿ الصالح كثكابو في الدنيا كاآلخرة .
تحتػػػكم عمػػػى سػػػت كحػػػدات تعميميػػػة تعمميػػػة  "األســـرة أســـاس المجتمـــع ":  يـــةانالثالـــدورة 

التماسػػػؾ االجتمػػػاعي  بانػػجك كتسػػػيـ كػػػؿ كحػػدة فػػػي إيضػػػاح    تسػػتيدؼ كفػػػاءة مرحميػػػة كاحػػدة
كعميػو تػـ إدراج المضػاميف المتعمقػة بيػا فػي الفقػو )قيمػة    لػى لػوك ة النػكاة األالذم تعتبػر األسػر 

كفػػي    كفػػي السػػمكؾ بػػر الكالػػديف كفػػي الحػػديث مػػف مظػػاىر بػػر الكالػػديف األسػػرة فػػي اإلسػػالـ (
ممػػػا يمكػػػف المػػػتعمـ مػػػف معرفػػػة    القصػػػص ) مكاقػػػؼ مػػػف حيػػػاة سػػػيدنا عيسػػػى عميػػػو السػػػالـ(
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الخفيػػة منيػػا كاسػػتمرارية بػػر  بانػػالجك خاصػػة    ي تحػػيط باألسػػرةاألحكػػاـ الشػػرعية المتنكعػػة التػػ
إطػػارا  الكػػريـ ( افالقػر كيعتبػػر الػنص الشػػرعي )   األـ فػي األسػػرة ةانػػكمك  الكالػديف بعػػد مكتيمػا

كاعتبػار كحػدة )الرسػكؿ يحفػظ الحقػكؽ (   جامعا لةسس األخالقية التي يرتكز عمييػا المجتمػع
 .1نمكذجا تطبيقيا

تحتػػػكم عمػػػى سػػػت كحػػػدات تعميميػػػة/ تعمميػػػة   ة :"اإلســـالم عقيـــدة وعمـــل ":الـــدورة الثالثـــ
تسػتيدؼ كفػاءة مرحميػة كاحػػدة كتسػيـ كػؿ كحػػدة فػي تكضػيح مفيػػـك اإلسػالـ الشػامؿ المتكامػػؿ 

 وكمػا يترتػب عنيػا مػف خػالؿ سػمكك  حيث يبرز لػدل المػتعمـ أسػس العقيػدة اإلسػالمية السػميمة
يتعػرؼ ابتػداء  ففػي الحػديث)التعريؼ بالػديف اإلسػالمي (   كمكاقفو المتعددة في الحياة اليكمية

كفػػػي   السػػػاعة( مػػػف خػػػالؿ حػػػديث جبريػػػؿ عميػػػو السػػػالـ  افاإلحسػػػ  افاإليمػػػ  عمػػػى )اإلسػػػالـ
مػع ربػط أثػاره   بالقضػاء كالقػدر افاإليمػيتعػرؼ عمػى مفيػـك  بالقضاء كالقػدر( افاإليمالعقيدة )

التككػػؿ( يكتسػػب القػػدرة عمػػى تحمػػؿ نتػػائج    يةبمفيػػـك اإلسػػالـ الشػػامؿ كفػػي السػػمكؾ )المسػػؤكل
كحػػدة األعػػالـ   نمكذجػػا تطبيقيػػا لػػذلؾ كمػػا تعتبػػر كحػػدة السػػيرة )مكاقػػؼ فػػي الشػػكرل (  أعمالػػو

 نمكذج يقتدم بو في فيـ اإلسالـ كطمب العمـ . )مف عظماء األمة (
سػتيدؼ ت تحتػكم عمػى سػت كحػدات تعميميػة / تعمميػةالدورة الرابعة "ال ضرر في اإلسالم 

قاعػػػدة ميمػػػة فػػػي التشػػػريع اإلسػػػالمي )ال  افبيػػػكتسػػػيـ كػػػؿ كحػػػدة فػػػي    كفػػػاءة مرحميػػػة كاحػػػدة
كفػػي السػػػمكؾ )كػػػؼ األذل كصػػػمة   ضػػرر كال ضػػػرار (  ففػػػي الفقػػو )الكسػػػب غيػػػر المشػػػركع (

  كأىميػػة كػػؼ األذل عػػف الغيػػر  الػػرحـ( ممػػا يمكػػف المػػتعمـ مػػف ضػػرر الكسػػب غيػػر المشػػركع
 ()مكاقؼ في السمـ كالرسكؿ القػدكة يحقؽ ذلؾ مف خالؿ كحدة السيرة أفكيتبيف لو كيؼ لمسمـ 

اقتػػػػػػداء بالرسػػػػػػكؿ صػػػػػػمى هللا عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ مجػػػػػػاالت الحيػػػػػػاة  كيعتبػػػػػػر الػػػػػػػنص 
 . 2الكريـ ( إطارا جامعا في تربية النفكس عمى ىذه القيـ  فالقر الشرعي)
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نػػػػة تتضػػػػمف مسػػػػار ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف خطػػػػة منظمػػػػة كمعقم إســــتراتيجية التعمــــيم والــــتعمم :
تعكػػس نػػكع التطػػكر فػػي أشػػكاؿ أف كعميػػو ينبغػػي    تحقيػػؽ األىػػداؼ إلػػىالعمميػػات التػػي تقػػكد 

التفاعػػؿ بػػيف عناصػػر عمميػػة التعمػػيـ كالػػػتعمـ )األسػػتاذ كالمػػتعمـ كمكضػػكع الػػتعمـ ( فػػي منيػػػاج 
 بحيػث تضػع   كذلؾ حسب مػا تقتضػيو مبػادئ مقاربػة التػدريس بالكفػاءات   التربية اإلسالمية

ـ قدراتػو الذاتيػة باسػتخدا المتعمـ أماـ كضعيات تحفػزه عمػى النشػاط كالػتعمـ )كضػعية/ مشػكمة (
كذلؾ بتفعيػؿ    القدرة عمى األداء في مختمؼ كضعيات الحياة   أكجؿ اكتساب الكفاءاتأمف 

كػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التنكيػػػػع فػػػػي كسػػػػائؿ الػػػػتعمـ كتكزيػػػػع    سػػػػمككيات إلػػػػىمعارفػػػػو كتحكيميػػػػا 
كاسػػتخداـ أسػػاليب التقػػكيـ المناسػػب كأسػػاليب التنشػػيط الميسػػرة لمػػتعمـ .    القسػػـ المتعممػػيف فػػي

 إلػػىمػػف منطمػػؽ التعمػػيـ الػػذم يرتكػػز عمػػى المػػادة المعرفيػػة  تقػػاؿناال إلػػىكيعػػكد ىػػذا االختيػػار 
الذم يركز عمى المتعمـ كيجعؿ دكره محكريا في الفعؿ التربكم  فبنػاء المنػاىج   منطمؽ التعميـ
ة تعطػػي فرصػػة لممػػتعمـ لمحصػػكؿ عمػػى كػػؿ معرفػػة جديػػدة ككػػؿ مػػا يعػػده لتطػػػكير بيػػذه الكيفيػػ
يكػػػكف مكاكبػػػا فعػػاال بػػػدكره الػػػذم سيجسػػده مػػػف خػػػالؿ ممارسػػتو لممكاطنػػػة. كقػػػد  أفشخصػػيتو  ك 

حيػػػث يقصػػػد   اعتمػػػد فػػػي إسػػػتراتيجية التعمػػػيـ كالػػػتعمـ إسػػػتراتيجية التػػػدريس بالمقاربػػػة بالكفػػػاءات
 مقاربة الكفاءات: ب ستراتيجية التدريس عف طريؽ 

البيػػداغكجيا التػػي تعمػػؿ عمػػى تمكػػيف المػػتعمـ مػػف اكتسػػاب المعرفػػة كالكفػػاءة كالشخصػػية  -
نمكذج المكاطف اإليجابي الػذم يبنػي ذاتػو كيؤسػس  إلىلمكصكؿ بو   المتكازنة الفاعمة المنفعمة

 . 1ليا مكقعا في المجتمع كالعالـ
مجريػػػات الحيػػػاة بكػػػؿ مػػػا تحممػػػو مػػػف كىػػػي بيػػػداغكجيا كظيفيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى الػػػتحكـ فػػػي  -

تشػػابؾ فػػي العالقػػات كتعقيػػد فػػي الظػػكاىر االجتماعيػػة. كمػػف ثّػػـ  فيػػي اختيػػار منيجػػي يمّكػػف 
تثمػيف المعػارؼ المدرسػية  إلىالمتعمـ مف النجاح في ىذه الحياة عمى صكرتيا  كذلؾ بالسعي 

 . 2كجعميا صالحة لالستعماؿ في مختمؼ مكاقؼ الحياة
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تعميـ التمميذ االعتماد عمى نفسو كالتعػّرؼ عمػى  إلىراتيجية التي تيدؼ كىي تمؾ اإلست -
 .1قدراتو الكامنة ككيفية تكظيفيا في حياتو التعميمية كاالجتماعية كالمينية

ىػػػػي تمػػػػؾ التقنيػػػػات التػػػػي يػػػػتحكـ فييػػػػا الفػػػػرد شػػػػعكريا كيقػػػػـك  داللــــة إســــتراتيجية الــــتعمم :
يػػػر كحػػػؿ المشػػػكالت كمعالجػػػة المعمكمػػػات كتشػػػمؿ بتكظيفيػػػا فػػػي الػػػتعمـ كالحفػػػظ كالتػػػذكر كالتفك

 :التالية  بانالجك 
كالراحػػػػة    كالتييػػػػؤ العقمػػػػي   شػػػػطة مػػػػا قبػػػػؿ الػػػػتعمـ : مثػػػػؿ التمييػػػػد العتػػػػداؿ المػػػػزاجأن (1

 كاالسترخاء .
 أكالتنظيمػػات اليرميػػة  أكرسػػـ الخػػرائط  أكالتمخػػيص  أكشػػطة الػػتعمـ : مثػػؿ التسػػميع أن (2

 المصفكفات المفاىيمية .
ربػط  أك  دالالت جديػدة أك  يانمعػاشػتقاؽ  أكبعػد الػتعمـ : مثػؿ االسػتيعاب شطة ما أن (3

 . 2المادة المتعممة بما ىك ماثؿ في البناء المعرفي
 تسيير الوضعيات التعميمية التعممية :

ثنائيػة تفاعميػة داخػؿ العمميػة  فشػكالياألستاذ كالمتعمـ في إستراتيجية الػتعمـ بالكفػاءات  فإ
فيكػػكف دكر األسػػتاذ    مػػف حيػػث المسػػاىمة معػػا فػػي تفعيػػؿ نشػػاط التعمػػيـ  دةالبيداغكجيػػة الجديػػ

كدكر المػػتعمـ الػػتعمـ كالبحػػث كاالستكشػػاؼ فػػي    تنشػػيط كتكجيػػو كتيسػػير كتسػػيير عمميػػة الػػتعمـ
 عالقة تفاعمية مع مضمكف التعمـ في كؿ مجاؿ )معارؼ/سمككيات(.

 ما المقصود بالوضعية التعميمية التعممية ؟:
   فكػػرة تتحػػدل تفكيػػره كمعمكماتػػو أكلحالػػة التػػي يكضػػع فييػػا المػػتعمـ أمػػاـ مشػػكمة ىػػي ا   

كمػػػا يتطمػػػب مػػػف    تكظيػػػؼ قدراتػػػو العقميػػػة كالمعرفيػػػة إلػػػىفيتطمػػػب منػػػو ىػػػذا المكقػػػؼ المجػػػكء 
تكظيػػؼ األسػػاليب البيداغكجيػػة كالكسػػائؿ التعميميػػة الكفيمػػة بتحقيػػؽ الكفػػاءة  إلػػىاألسػػتاذ المجػػكء 

 لية :كفؽ الخطكات التا
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لػػى التػػي يكػػكف فييػػا المػػتعمـ أمػػاـ تسػػاؤالت تثيػػر ك : كىػػي الخطػػكة األ طػػالؽناالكضػػعية  (1
كىػػي غالبػػا مػػا تػػرتبط بػػأداءات المتعممػػيف المتعمقػػة    قبػػؿ الػػدخكؿ فػػي مكضػػكع الػػتعمـ تباىػػوان

 بمكتسباتيـ القبمية )التقكيـ المبدئي(.
شة كتثبيػت المعػارؼ الجديػدة تتـ خالؿ ىذه المرحمة تقديـ كمناق : كضعيات بناء التعمـ (2

 مف خالؿ تبني جممة مف االستراتيجيات نذكر منيا :
لػػػى "المالحظػػػة كاسػػػتخداـ الحػػػكاس " : كتػػػتـ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ الحػػػكاس الكتشػػػاؼ ك ػػػػ األ

حيػث تصػبح ىػذه الكحػدات    إلعادة تنظيـ المعػارؼ   لجمعيا   أكالمعمكمات كالتعرؼ عمييا
  كالحػكاس نكافػذ تصػؿ اإلنسػافالمالحظػة سػمكؾ طبيعػي فػي  فأل أكثر قابمية لمحفظ كالتذكير 

أقصى حد ممكف في تنميػة ميػارات  إلىلذا يجب استخداميا كاستغالليا    مف خالليا المعرفة
لػى نحػك أك التفكير كاالستكشاؼ كاالستنتاج  كالمالحظة كضعية يكضع فييا المتعمـ في خطػكة 

  فيسػػيؿ اء المعرفػػة بنػاء متناسػقا كمتػدرجابنػ إلػىصػؿ ثػػـ التك    اسػتقباؿ المعمكمػات كمعالجتيػا
المعمكمػػػات  تانػػػكالمالحظػػػة دقيقػػػة  تانػػػكو كممػػػا نػػػأل   عميػػػو فيػػػـ المػػػدلكالت كالتفاعػػػؿ معيػػػا

 المستنتجة المبنية عمييا أكثر كضكحا كدقة كاستيعابا .
 : استثارة الفيـ : كتتمثؿ فيما يمي : يةانالثػ 
  ثارة  لمتعمـ . ةافعيدتييئة المتعمـ بتشكيقو كاا
  مػػا يػػدؿ عميػػو الػػنص  أك( حػػكؿ مػػا يسػػتيدفو  فرضػػياتعمػػؿ تنبػػؤات )كضػػع  أكاشػػتقاؽ

 الحديث النبكم الشريؼ... ( .   الكريـ  فالقر )
  الحػػػديث    الكػػػريـ ف القػػػر الرئيسػػػية التػػػي يتضػػػمنيا الػػػنص ) يانالمعػػػإثػػػارة أسػػػئمة حػػػكؿ

رشادات .  أكالشريؼ...(   المكضكع مف تعاريؼ كأحكاـ كاا
  النصكص غير المفيكمة . أكإدراؾ كفيـ الفقرات الغامضة 

الثالثػػة الػػربط : حيػػث يػػتـ الػػربط بػػيف المعػػارؼ الجديػػدة كالمكتسػػبات القبميػػة فػػي سػػياؽ بنػػاء 
 الكاعي لمتغيرات المكقؼ التعميمي . تقاءنكاالكىنا يقـك األستاذ بعممية التحكـ    الكفاءة
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تاميػػػػة ( : فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يمكػػػػف إتبػػػػاع كضػػػػعية اسػػػػتثمار المكتسػػػػبات )المرحمػػػػة الخ (3
 :  1اإلستراتيجية التالية

 كيتـ مف خالؿ : عمل روابط ذىنية : ( أ
 : كتعنػي إعػادة تصػنيؼ المعمكمػات فػي مجمكعػات ليػا معنػى فػي  التصنيف في مجموعات

 كذلؾ لتسييؿ تذكر تمؾ المعمكمات التي تـ تخزينيا كاستدعاؤىا .   كتابيا أكالعقؿ ) ذىنيا ( 
 كىػػػي تعنػػػي ربػػػط المعمكمػػػات الجديػػػدة بالمفػػػاىيـ المكجػػػكدة فعػػػال فػػػي  داعي والتفصـــيل :التـــ

ربػػط جػػزء مػػف المعمكمػػات بػػآخر إليجػػاد ارتباطػػات بالػػذاكرة حيػػث يكػػكف ليػػا مػػدلكؿ  أكالػػذاكرة 
 عند المتعمـ .

 : عبػارة مػا  أككضػع كممػة  إلػىكىػي تشػير  استخدام الكممات الجديدة فـي الفقـرات وليرىـا
قصػػػة ذات معنػػػى بحيػػػث يمكػػػف تػػػذكرىا . كىػػػذه اإلسػػػتراتيجية تحتػػػكم  أكتعريػػػؼ  كأفػػػي جممػػػة 

 المعمكمات الجديدة ترتبط بسياؽ معركؼ مف قبؿ . أفعمى شيء مف الربط كالتفصيؿ حيث 
 كتتـ مف خالؿ : االستفادة من الصور واألصوات : ( ب
 : كرة باسػػػتخداـ أم ربػػػط المعمكمػػػة الجديػػدة بمفيػػػـك مكجػػػكد بالػػػذا اإلســـتراتيجية التصـــورية

بتصػكر مرسػـك  أكيكػكف بتصػكر مكجػكد بالعقػؿ  أفكىػذا الػربط أمػا    تصكر بصرم لو معنى
 ماـ المتعمـ .أبالفعؿ 

 : صػمة    التككػؿ كالتكاكػؿ   كتعني تنظيـ المفػاىيـ مثػؿ ) البػر ك العقػكؽ الصور الداللية
 الرحـ كالقطيعة ....( في شكؿ مصفكفة .

 : تعنػػي تػػذكر كممػػة جديػػدة باسػػتخداـ ركابػػط سػػمعية بصػػرية ك  اســتخدام كممــات مفتاحيــو
 .2ليا مدلكؿ يرتبط بالكممة الجديدةؿ ىذه اإلستراتيجية ىك تحديد كممة مألكفة لدل المتعمـ أك ك 
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 كيفية تطبيق الوضعيات التعميمية التعممية :
 أك( جػػػػػازنااللتطبيػػػػػؽ الكضػػػػػعيات التعميميػػػػػة التعمميػػػػػة  عمػػػػػى كحػػػػػدة تعميميػػػػػة )خطػػػػػكات   

 يتبع األستاذ الخطكات التالية :    حضير الحصة التعميميةت
 التفكير في تسيير التعممات :

 ػ تنظيـ الكفاءة المستيدفة كأىداؼ التعمـ .
 (. داءاتأ  ػ تنظيـ التعممات )معارؼ

 ػ إعداد الكسائؿ الضركرية .
 ػ إعداد نماذج لمتقكيـ .

الكفػاءة التػػي تنػػدرج تحتيػػا المعػػارؼ  إيجػػاد كضػػعية مشػكمة تتفػػؽ مػػع طبيعػػة وضــعية مشــكمة :
 كالميارات المحددة ألداء المياـ المطمكبة . فما ىي خصائص الكضعية المشكمة ؟ . 

 ة ككضعية تعمـ داخؿ كحدة لمخصائص التالية : أتستجيب الكضعية المنش أفالبد 
 مف طرؼ المتعمـ . جازىانإلنقترح ميمة  أف ( أ
 داء الميمة كىي :يجند المتعمـ المكارد الضركرية أل أف ( ب

 ػ مكارد شخصية )فردية ( معمكمات قبمية .
 القسـ (. أكػ مكارد المجمكعة )معمكمات الفكج 

 تكجييات ......(.   صكر   ػ مكارد  األستاذ )كثائؽ
 تتـ كفؽ الخطكات التالية : معالجة مشكمة اتسييرىا ( :

)مشػػػكمة( تتحػػػدد مػػػف  أم كضػػػع المػػػتعمـ أمػػػاـ ميمػػػة صػػػعبة الصـــعوبة المعرفيـــة لمفـــرد : ( أ
الصعكبات )تكظيؼ المكتسػبات  زاك لتجلى ك األ التاك المححيث تظير    خالليا أىداؼ التعمـ

 القبمية لممتعمـ(.
مقابمػػة نتػػائج  إلػػىأفػػكاج كتػػكجيييـ  إلػػىبتقسػػيـ التالميػػذ  الصــعوبة المعرفيــة لممجموعــة:  ( ب

 1..(قارنة  الشركح المتبادلة.ؿ  الم  التكامراك التشإجابات متفؽ عمييا ) إلىأعماليـ لمكصكؿ 
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فينشػط األسػتاذ المجمكعػة مسػاءلة حػكؿ إجابػاتيـ كطريقػة الحصػكؿ  رد الفعل الجمـاعي : ( ت
التغييػر  كيمكػف  أكالتعػديؿ  أكعمييا  كذلؾ لمعرفة سالمة المسعى كدعػـ التعممػات باإلضػافة 

 تمخيص ىذه اإلستراتيجية كفؽ الجدكؿ التالي : 
 اتيجية التعميـ كالتعمـ                  ( يبيف إستر 05جدكؿ رقـ )

 اإلستراتيجية الكضعية

 .ػ التحضير لجك مكضكع الكحدة1 طالؽناالكضعية 
 ػ استرجاع المعارؼ السابقة .2
 المتعمـ . تباهانتساؤالت تشد  أكػ إثارة مكاضيع 3

 ػجعؿ المتعمـ في كضعية مشكمة .1 كضعية بناء التعمـ 
 لحكاس .ػالمالحظة باستخداـ ا2
 يانالمعػػػػػ اسػػتثارة الفيػػـ عػػف طريػػؽ إثػػارة أسػػئمة حػػكؿ 3

 كفيـ الفقرات الغامضة .
كيػػػػتـ بػػػػربط المعػػػػارؼ السػػػػابقة بالمعػػػػارؼ    ػػػػػ الػػػػربط4

 الجديدة .
اسػػػػػػػػػػػػػػػتثمار المكتسػػػػػػػػػػػػػػػبات 

 )المرحمة الختامية(
 كيتـ ذلؾ مف خالؿ    ػ عمؿ ركابط ذىنية1
 . التصنيؼ في مجمكعات 
 . التداعي كالتفصيؿ 
 خداـ الكممات الجديدة.است 
 ػ االستفادة مف الصكر كاألصكات كتتـ مف خالؿ :2
 اإلستراتيجية التصكرية. 
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  الصكر الداللية. 
  1استخداـ كممات مفتاحيو. 

 نموذج لتسيير الوضعيات التعميمية التعممية :
 ( يبيف نمكذج لتسيير الكضعيات التعميمية التعممية06جدكؿ رقـ )

 سرة أساس المجتمع   الكحدة : قيمة األسرة في اإلسالـ : األ يةانالثالدكرة 
 النشطات المقترحة إستراتيجية الكضعية الكضعيات

كضػػػػػػػػػػعيات 
 طالؽناال

يستغؿ األستاذ مناسػبة كاقعيػة )الثػامف مػارس عيػد األـ(كيثيػر مػع  (1 كضعية المشكمة
 .التالميذ أسئمة تتعمؽ بأسباب ىذه المناسبة 

كيبػػدأ    ألسػػتاذ بعػػض ىػػذه األسػػبابيسػػتخرج التالميػػذ بمسػػاعدة ا (2
 .مف ذلؾ في تقديـ المكضكع 

كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعية 
 بناء التعميـ 

شريط يتضمف حقػائؽ حػكؿ تكامػؿ  أكيقـك األستاذ بعرض صكر  (1 المالحظة
 .دكر المرأة مع الرجؿ 

الشػػػػريط  أكيجػػػػرم حػػػػكارا مػػػػع التالميػػػػذ حػػػػكؿ مضػػػػمكف الصػػػػكر  (2
 . كتسجيؿ ما يمكف استخالصو مف مالحظات عمى السبكرة

مف خالؿ المالحظػة يمكػف إعطػاء فكػرة بسػيطة عمػة قيمػة األسػرة  (3
 .في المجتمع 

طػرح أسػػئمة حػػكؿ الخصػػاؿ الحميػدة التػػي يعرفيػػا التمميػػذ كالكاجػػب  (1 استثارة الفيـ 
 التعامؿ بيا داخؿ األسرة .

 .يتعرؼ المتعمـ عمى جممة مف األسس الخمقية لمحياة األسرية  (2
سػػػس الخمقيػػػة باالعتمػػػاد عمػػػى فيػػػـ حقيقػػػة ىػػػذه األ إلػػػىالكصػػػكؿ  (3
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 نصكص شرعية .
 استخراج اآلثار االيجابية لمتماسؾ األسرم عمى الفرد كالمجتمع. (4

بتكجيػػو مػػف األسػػتاذ يػػربط المػػتعمـ بػػيف مكتسػػباتو القبميػػة كمعارفػػو  (1 الربط 
 .الجديدة 

يػػػذكر المػػػتعمـ مػػػا يعرفػػػو عػػػف أىميػػػة األسػػػرة كتماسػػػكيا عمػػػة الفػػػرد  (2
 1كالمجتمع .

 النشاطات المقترحة  إستراتيجية الكضعية الكضعيات 

 

 

 

 

 

 

 

الكضػػػػػػػػػػػػػعية 
الختاميػػػػػػػػػػػػػػػػة 
)اسػػػػػػػػػػػػػتثمار 
 المكتسبات(

 

 

 

 

 

 

 

 عمؿ ركابط ذىنية 

 التصنيؼ في مجمكعات: (1
  عػرض لمجمكعػة مػف اآلثػار الطيبػة الناتجػة عػف تماسػؾ األسػرة

 كما يقابميا مف  ثار سيئة عند تفككيا .
 الـ كيحػػػرص عمػػػى يتعػػػرؼ المػػػتعمـ عمػػػى قيمػػػة األسػػػرة فػػػي اإلسػػػ

 تماسكيا .
  يتعرؼ المتعمـ عمى كاجبات كحقكؽ كؿ فرد داخؿ أسرتو 
 التداعي كالتفصيؿ : (2
  يػػذكر المػػتعمـ بعػػض كاجباتػػو كحقكقػػو التػػي يعرفيػػا كيجػػب التقيػػد

بيػػػا داخػػػؿ األسػػػرة مػػػع االسػػػتدالؿ بالنصػػػكص الشػػػرعية التػػػي تحػػػث 
 عمى ذلؾ .

  األسػػػػرة حقيقػػػػة حػػػػرص اإلسػػػػالـ عمػػػػى بنػػػػاء  إلػػػػىيصػػػػؿ المػػػػتعمـ
 كتماسكيا ف كفكائدىا عمى الفرد كالمجتمع .

 استخداـ الكممات الجديدة في النصكص : (3
  يقػػـك األسػػتاذ بعػػرض قصػػة كاقعيػػة تنبػػو عمػػى أىميػػة المحافظػػػة
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 عمى األسرة في اإلسالـ 

االستفادة مف الصكر  
 كاألصكات 

 اإلستراتيجية التصكيرية :  (1
  لفػػرد كالمجتمػػع بمػػا أىميتيػػا عمػػى ا افكبيػػىػػذه القػػيـ  يانمعػػربػػط

 بصكر . ةاناالستعيمكف    يعرؼ التمميذ مف كفكائد ك ثار ايجابية
  كجػػكب التمسػػؾ باألسػػرة لمػػا ليػػا  إلػػىيصػػؿ األسػػتاذ مػػع المػػتعمـ

 مف  ثار ايجابية .
 الصكر الداللية :  (2
  تنظػػػػػيـ بنػػػػػاء عناصػػػػػر األسػػػػػرة كأحكاميػػػػػا كقيمتيػػػػػا )التعريػػػػػؼ   

حقػػػكؽ كالكاجبػػػات ....(ك ثارىػػػا ال   عقػػػد الػػػزكاج   األحكػػػاـ الشػػػرعية
 .كفكائدىا 

  معرفػػة أىميػػة بنػػاء األسػػرة عمػػى األسػػس الشػػرعية إلػػىالكصػػكؿ   
 ككيفية المحافظة عمييا .

 . االستدالؿ بقصة حكؿ المكضكع 
 استخداـ كممات مفتاحيو :  (3
 الد ( ك األ   الحقػػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػػات   الػػػػػػزكاج   الكممػػػػػػات )األسػػػػػػرة

تعمـ فػي عمميػة اسػتنتاج قيمػة األسػرة كممات مفتاحيو ينطمؽ منيا الم
كدكرىػػػػػا فػػػػػي صػػػػػالح الفػػػػػرد    .كأىميػػػػػة بنائيػػػػػا كفػػػػػؽ قكاعػػػػػد الشػػػػػرع

 .1كالمجتمع

 
 
 

                                                           
 .44كزارة التربية الكطنية   الكثيقة المرافقة لمنياج السنة الرابعة متكسط   مرجع سابؽ   ص  1



 منياج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط الفصل الرابع : 

078 
 

 (استعمال الوسائل التعميمية : 5
 ـ المعينات التربويةـ : تعريف الوسائل التربوية

ئؽ كاع الكسائط التي يستخدميا األسػتاذ  فػي المكقػؼ التعميمػي لتكصػيؿ الحقػاأنىي جميع 
 كفؽ إستراتيجية التعميـ كالتعمـ لتحقيؽ الكفاءات المستيدفة . يانالمع أك

الكسػػػائؿ التعميميػػػة برمتيػػػا تػػػكفر الخبػػػرات الحسػػػية التػػػي  أفأىميـــة الوســـائل التعميميـــة : 
ككػػػذلؾ فػػػي تخطػػػي العكائػػػؽ التػػػي    يصػػػعب تحقيقيػػػا فػػػي الظػػػركؼ الطبيعيػػػة لمخبػػػرة التعميميػػػة

 افأركػفحينمػا ننػاقش مػع التالميػذ    ا اعتمػد عمػى الكاقػع نفسػومػ إذا تعترض عمميػة اإليضػاح 
و تتشػكؿ لػدييـ صػكرة غيػر نػ ف   افاإلحسػمعنى الحمػـ ك  أكحقيقة العمرة  أككاجباتو  أكالحج 

كاضػػحة ال يمكػػف تحديػػػد معالميػػا إال بمختمػػؼ الكسػػػائط التػػي يسػػتخدميا األسػػػتاذ فػػي المكقػػػؼ 
ة فػػي الصػػبر كالشػػكر مشػػاىدة قصػػ أكء الحػػج كعػػرض قػػرص مضػػغكط لكيفيػػة أدا   التعميمػػي

ذلػػؾ فقػػد أثبتػػت األبحػػاث التػػي قػػاـ بيػػا رجػػاؿ التربيػػة كعمػػـ  إلػػى... كباإلضػػافة لشػػرح فكائػػدىا 
كتجعػؿ    يػا تتغمػب عمػى العيػكب المفظيػةأنحيث   النفس كاالجتماع فائدتيا التعميمية كالتربكية

كفػي نيايػة    نشػطيـ كتنمػي اسػتقرارىـ الفكػرمكما تثير اىتمػاـ المتعممػيف كت   بقي أثراأالتعميـ 
 .1المطاؼ تسيؿ عممية التعميـ عمى األستاذ كالتعمـ عمى المتعمـ

 األسس العامة في اختيار الوسائل التعميمية :
يسبؽ اسػتخداـ أيػة كسػيمة مػف الكسػائؿ التعميميػة اختيػار دقيػؽ ليػا كفػؽ  أفمف الضركرم 
 أسس مف أىميا :

الكسػػػائؿ حسػػػية كتسػػػمح بالفاعميػػػة  تانػػػكفكػػػؿ مػػػا  مسػػػتكل التالميػػػذ:تتناسػػػب الكسػػػائؿ ك  أف ( أ
الكالػديف ترسػ  فػي ذىنػو كاجػب  ةانػمكفسػماعو لقصػة تحكػي عػف    ذلػؾ أفضػؿ فاكالنشاط كػ

 كفضؿ ك ثار ذلؾ .   كمظاىر البر   برىما
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   كػػؿ خطػػأ فػػي المػػادة العمميػػة يػػؤثر سػػمبا عمػػى مػػدارؾ المػػتعمـصػػحة المػػادة العمميػػة :   ( ب
يفسػػد المػػادة العمميػػة كيحػػدث خمػػال    ـ شػػريط سػػمعي لغيػػر مقػػرئ مخػػتص فيػػو أخطػػاءفاسػػتخدا

 لدل المتعمـ .
تحتػػػكم الكسػػػائؿ عمػػػى القػػػدر  أفيجػػػب  كفايػػػة المػػػادة العمميػػػة التػػػي تقػػػدميا الكسػػػائؿ :  ( ت

فعػػرض جػػزء مبتػػكر مػػف   الكػػافي مػػف المعمكمػػات التػػي تتناسػػب مػػع المكضػػكع كغػػرض الػػدرس
 ينقص مف المادة العممية كيحدث خمال لدل المتعمـ .   شريط فيديك حكؿ حدث ما

تتناسػب المػادة  أفيجػب  مناسبة المادة العممية التي تقدميا الكسػائؿ لخبػرات التالميػذ : ( ث
كتتجنػػػػػب    العمميػػػػػة لمكسػػػػػائؿ مػػػػػع مسػػػػػتكل خبػػػػػرات المتعممػػػػػيف كتحقػػػػػؽ اسػػػػػتمرارية المعمكمػػػػػات

 ية التالية : كيمكف اقتراح الكسائؿ التعميم   المصطمحات صعبة الفيـ
  السبكرة. 
 الطبيعة ......( .   صكر أداء العبادة   صكر األماكف المختمفة )مساجد 
 . األجيزة السمعية البصرية 
  بصرية . أكأشرطة سمعية 
 . أقراص مضغكطة 
 . مسجالت 
 . جياز إعالـ  لي 
 مف غيره ( حسب الكضعيات  أكقصص مف التراث    مراجع خاصة ) مصحؼ مدرسي. 
  كمداخالت األئمة كالعمماء كرجاؿ التخصصات المختمفة .شيادات 
 . كسائؿ أخرل 

 فيمكف االستفادة مف ىذه الكسائؿ في مختمؼ المجاالت كعمى سبيؿ المثاؿ : 
 ػ تستعمؿ السبكرة لممحك التدريجي في التحفيظ كغيره .

 .. .  ت .ػ كيستعمؿ المسجؿ لتسميع السكر كاآليا
 ة كالعممية في تثبيت العقيدة .ػ تستغؿ مختمؼ الصكر الطبيعي
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 .   1ػ كفي مجاؿ السمكؾ نذكر مختمؼ القصص كالحقائؽ العممية كاألمثمة الكاقعية
 نموذج الستعمال الوسائل التعميمية :

 (  يبيف نمكذج الستعماؿ الكسائؿ التعميمية07جدكؿ رقـ )
 الكسائؿ التعميمية  الكحدات الدكرات 

العمػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػالح  (1
 أساس النجاح

 الستقامة ػا
 ػ الكسب المشركع

 ػ عرض قصة عف االستقامة تبرز فكائدىا .
ػ عرض قرص مضغكط يبرز سبؿ الكسب الحالؿ 

 ك ثاره  

األسػػػػػػػػػػػػػػػػرة أسػػػػػػػػػػػػػػػػاس  (2
 المجتمع 

 

 ػ مف أخالؽ المسمـ
 

ػػػػػػػػػػػػػ الرسػػػػػػػػػػػػكؿ يحفػػػػػػػػػػػػظ 
 الحقكؽ  

 أكآليػػػات مػػف خػػػالؿ شػػريط سػػػمعي  ةك تػػالػػػ سػػػماع 
 قرص .

ممو مػع ػ عرض قصة تركم مكاقؼ الرسكؿ في تعا
 أصحابو .

اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ عقيػػػػػػػػػػػػػػدة  (3
 كعمؿ 

 ػ التككؿ 
 

 ػمف عظماء األمة 

قػرص مضػغكط حػكؿ التككػؿ ك  أكػ عػرض شػريط 
 التكاكؿ .
بمكتبػػػة المؤسسػػػة لالطػػػالع عمػػػى تػػػراث  نةاالسػػػتعا
 العمماء.

ال ضػػػػػػػػػػػػػػػػػرر فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  (4
 اإلسالـ

 كجكب كؼ األذل . إلىػ عرض الفتات تشير  كؼ األذل 
 .2حكؿ المكضكع كر ايجابية /سمبية  ػ عرض ص

 منيجية تقويم التعمم : 
التقػػكيـ التربػػكم ىػػك عمميػػة تربكيػػة شػػاممة مجاليػػا الرئيسػػي ىػػك إصػػدار تعريــف التقــويم :

سػػػكاء مػػػا تعمػػػؽ منيػػػا باألىػػػداؼ كالغايػػػات   أحكػػػاـ عمػػػى مككنػػػات العمميػػػة التعميميػػػة التعمميػػػة
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يػا لكػؿ منظكمػة تربكيػة جػادة فيػك كسػيمة ال غنػى عن   أداء التالميػذ   أككالكفاءات المسػتيدفة
تكييػػػؼ  إلػػػىكمتطمعػػػة    فػػػي اىتماميػػػا كحريصػػػة عمػػػى التأكػػػد مػػػف تحقيػػػؽ أىػػػدافيا كسػػػالمتيا
 الحيػكم كالمصػيرم  افالميػدمنظكمتيا بصكرة مستمرة مع مختمػؼ التطػكرات الحاصػمة فػي ىػذا 
ذلػػؾ  ف فػػ  ؾكالسػػمك  افكالكجػػدكنظػػرا لتميػػز مػػادة التربيػػة اإلسػػالمية بككنيػػا تجمػػع بػػيف المعرفػػي 

ككػػػذا كسػػػائؿ مكيفػػػة كفػػػؽ ىػػػذه    يتطمػػػب إتبػػػاع خطػػػكات معينػػػة عبػػػر مراحػػػؿ التقػػػكيـ المتدرجػػػة
 الميزة .

ماط التقكيـ المحددة في نمطػيف أنمف خالؿ   مراحل التقويم في مادة التربية اإلسالمية :
سػػالمية إتبػػاع كيمكننػػا فػػي مػػادة التربيػػة اإل   أساسػػييف كىمػػا التقػػكيـ البنػػائي كالتقػػكيـ التجميعػػي

 :مراحؿ التقكيـ حسب الترتيب التالي 
كيتضػػمف تحديػػد المسػػتكل كالقػػدرات    : كيػػتـ قبػػؿ بدايػػة عمميػػة الػػتعمـلــي و التقــويم األ  ( أ

مػادة التربيػة اإلسػالمية ػ بخػالؼ  أفكبما    كالمكتسبات السابقة الميكؿالذىنية كاالستعدادات ك 
لػػي يكتسػػي فييػػا ك التقػػكيـ األ ف فػػ   المدرسػػة بقيػػة المػػكاد ػ ليػػا مصػػادر تمقػػي متنكعػػة مػػف غيػػر

ممػا يمكنػو مػف    سرم كاجتماعي متشػبع بػالقيـ اإلسػالميةأأىمية بالغة بحكـ التمميذ في كسط 
لػػػي تحديػػد مػػػدل تحصػػػيؿ ك فيكػػػكف اليػػدؼ مػػػف التقػػكيـ األ   تحصػػيؿ معػػػارؼ قبميػػة فػػػي المػػادة

 أفككػذا تصػحيح مػا يمكػف    1كاكتساب المتعمـ لممعارؼ كالسمككيات مف كسػطو المكجػكد فيػو
كمػػا يفيػػد ىػػذا التقػػكيـ فػػي    كتمكينػػو مػػف الفيػػـ السػػميـ المناسػػب لقدراتػػو   يكػػكف قػػد أسػػاء فيمػػو
بحيػث تبػدأ كػؿ مجمكعػة مػف المسػتكل المناسػب    سػةانمتجمسػتكيات  إلػىتصػنيؼ المتعممػيف 

 ليا .
الػتعمـ يسػير  فاكػ  إذا: ىك الػذم يحػرؾ عمميػة التػدريس بيػدؼ تحديػد مػا التقويم البنائي  ( ب

كفؽ بناء الكفػاءة المسػتيدفة . فيػك بيػذا المعنػى يسػتغرؽ مػدة ممارسػة العمميػة التعمميػة بحيػث 
فيسػػعى األسػػتاذ بنػػاء عمييػػا    يػكفر لةسػػتاذ كالمػػتعمـ تغذيػػة مرتػػدة مػػف خػالؿ النتػػائج المحصػػمة

يػػػػة التعمميػػػػة اختيػػػػار مناسػػػػب لإلسػػػػتراتيجية قصػػػػد تسػػػػييؿ سػػػػير العمميػػػػة التعميم أكتعػػػػديؿ  إلػػػػى
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مػػػف جيتػػػو ك   يانالكجػػػدالتفاعػػػؿ  إلػػػىكمػػػف ثػػػـ   األداء  إلػػػىمػػػف التحصػػػيؿ المعرفػػػي  تقػػػاؿنلال
كتػػتـ ىػػذه المرحمػػة مػػف مراحػػؿ    القػػكة كالضػػعؼ فػػي أدائػػو بانػػجك يسػػتفيد المػػتعمـ مػػف معرفػػة 

 التطبيؽ أثناء تطبيؽ البرنامج .
ــامي  ( ت ــويم الخت  أكدكرة  أك  ؿ كحػػدة دراسػػية: يػػأتي ىػػذا النػػكع مػػف التقػػكيـ فػػي نيايػػة كػػالتق

كمػػنحيـ شػػيادة تبعػػا    مرحمػػة دراسػػية كفػػؽ بنػػاء الكفػػاءات أك  مقػػرر دراسػػي أكفصػػؿ دراسػػي 
 لذلؾ .

كمػػا ىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة   األىػػداؼ الفرعيػػة أكفيػػذا النػػكع مػػف التقػػكيـ ال يركػػز عمػػى التفاصػػيؿ 
 ييتـ ب عطاء تقديرات نيائية . امناا ك   لمتقكيـ البنائي

عبػػر مراحػؿ التقػػكيـ بػػالمتعمميف الػػذيف يجػػدكف صػػعكبة  تقػػاؿناالييػػتـ أثنػػاء  أفلةسػػتاذ  كالبػد   
كمػف ثػـ    ياانكجػدتفعيميا    أكسمككية داءاتأ إلىترجمتيا    أكفي عممية تحصيؿ المعمكمات

كىػذا الػذم اصػطمح    السعي لمكشػؼ  عػف ىػذه الصػعكبات كتحديػد عكامميػا كسػبؿ اسػتدراكيا
كلتحقيػػؽ ذلػػؾ تسػػتعمؿ المالحظػػة كاالختبػػارات التحصػػيمية    كيـ التشخيصػػيعمػػى تسػػميتو بػػالتق

 . 1يانالكجدلتحديد المستكل المعرفي كربطو باألداء كالتمثؿ 
التقػػػكيـ التربػػػكم باعتبػػػاره األداة  أفأىـــداف التقـــويم التربـــوي فـــي مـــادة التربيـــة اإلســـالمية : 

تكػكف لػو أىػداؼ يسػعى  أفالبػد    لتعمميػةعمى العمميػة التعميميػة ا إصدارا ألحكاـالرئيسية في 
حػػػدىما دافعػػػي كاآلخػػػر أ  كىػػػذه األىػػػداؼ نجػػػدىا محػػػددة فػػػي ىػػػدفيف أساسػػػييف   تحقيقيػػػا إلػػػى

 تترتب عف اليدفيف مجمكعة مف األىداؼ نذكرىا عمى النحك التالي :   تصحيحي
 بالنسبة لميدؼ الدافعي : فيمكف تحديده في : ( أ

 ـ .دافعية المتعمميف لمتعم ستثارةا 
  تنمية مسػتكل كفػاءة األفػراد )شػرح النصػكص الشػرعية كاسػتخراج األحكػاـ كالفكائػد التربكيػة

 كتحديد مكاطف القدكة(.
 المعامالت...(.   تنمية األداء الصحيح لةفراد )العبادات 
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  ك ثاره عمى النفس كالسمكؾ  (. اف اإليملممكتسبات المعرفية ) يانالكجدالتفعيؿ 
  الثكاب في اآلخرة ( .   الصالح اإلنسافتحديد أىداؼ المستقبؿ )مساعدة األفراد عمى 
 . مكافأة األفراد ذكم األداء الجيد 
 بالنسبة لميدؼ التصحيحي : فيمكف تحديد عناصره :  ( ب
 .) تصحيح المعارؼ المكتسبة بشكؿ خاط  )في األسرة كالمجتمع 
 .)تعديؿ األداء الردمء )العبادات كالمعامالت 
 أداء  إلػػػػىإلجرائيػػػػة فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة التعمميػػػػة )تحكيػػػػؿ المعرفػػػػة تحديػػػػد المشػػػػكالت ا

 (. ياانكجدكتفعيميا 
  تشػػخيص صػػعكبات الػػتعمـ )حفػػظ النصػػكص الشػػرعية كفيميػػا كمػػف ثػػـ اسػػتخراج األحكػػاـ

 ضبط المصطمحات كالتعاريؼ الشرعية ....(.   كالفكائد التربكية
 1ات المستجدةاتخاذ استراتيجيات تعممية/ تعميمية كفؽ المعطي. 

ــــويم :  كسػػػػائؿ التقػػػػكيـ فػػػػي مػػػػادة التربيػػػػة اإلسػػػػالمية كغيرىػػػػا مػػػػف المػػػػكاد ىػػػػي :  وســــائل التق
 عمى التفصيؿ اآلتي :    المالحظة كاالختبارات كبطاقة المتابعة المدرسية

مالحظػػػة مػػػدل تفاعػػػؿ التالميػػػذ مػػػع المػػػادة التعميميػػػة كتمثمػػػو لػػػى المالحظػػػة : ك الكسػػػيمة األ
تأخػػذ  ككيفيػػة تطبيقػػو لمكاجبػػات الدينيػػة المقػػررة فػػي المنيػػاج . كىػػذه الكسػػيمة  لممكاقػػؼ الخمقيػػة

بحكػػػػـ ككنيػػػػا ترتكػػػػز عمػػػػى األداء كالسػػػػمككيات كالتفاعػػػػؿ   فػػػػي مػػػػادة التربيػػػػة اإلسػػػػالمية اانػػػػمك
 اف:نكعكىذا ما يعد مكضكعا لممالحظة . كالمالحظة    مع التحصيؿ المعرفي يانالكجد

األستاذ بحيػث يطػرح فرضػية  تباهانلية التي تشد ك الحظة األكىي الم المالحظة البسيطة : ( أ
 لتبني استراتيجيات التحكـ في المكقؼ التعميمي.

بحيػث يسػجؿ كػؿ مػا    كيقصد بيا المشػاىدة التػي يقػـك بيػا الفػاحص المالحظة العممية : ( ب
 كال   اجتماعيػػة أكتربكيػػة  أكسػػمككية  أكطبيعيػػة  تانػػكيالحظػػو حػػكؿ ظػػاىرة المالحظػػة سػػكاء 

 بد مف تكفر عدة شركط حتى تككف المالحظة جيدة نذكر منيا ما يمي :
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 يككف اليدؼ كاضحا . أفػ 
 يككف مكضكع المالحظة متاحا بحيث يمكف مشاىدتو بيسر . أفػ 

كتكػػكف شخصػػية مػػع بعػػض المتعممػػيف الػػذيف يجػػدكف صػػعكبة فػػي المقابمػػة :   يػػةانالثالكسػػيمة 
يػػة التعميميػػة التعمميػػة فػػي المػػادة التربيػػة اإلسػػالمية لػػب العمم أفكخاصػػة    التكيػػؼ كالتحصػػيؿ

كثيػػػرا مػػػف  أفكبالتػػػالي دلػػػت التجربػػػة عمػػػى    األداء كالسػػػمكؾ إلػػػىمػػػف المعرفػػػي  تقػػػاؿناالىػػػك 
األداء  إلػىمػف ذلػؾ  تقػاؿناالالمتعمميف كالممتازيف في التحصػيؿ المعرفػي يجػدكف صػعكبة فػي 

ؿ ىذه الكسيمة بشػكؿ متكاصػؿ مػع المتعممػيف مما يفرض استعما   يانالكجدكالسمكؾ كالتفاعؿ 
 . 1المعنييف

بحيث تكضػع لكػؿ مػتعمـ بطاقػة يسػجؿ عمييػا ة : بطاقة المتابعة المدرسية : لثالكسيمة الثا
   يػػػةانالكجد داءاتػػػو السػػػمككية كتمثالتػػػوأمختمػػػؼ التطػػػكرات الحاصػػػمة فػػػي مكتسػػػباتو المعرفيػػػة ك 

لمػػػادة تشػػػمؿ عمػػػى الحفػػػظ كالشػػػرح كالتحميػػػؿ ا أفىػػػذه البطاقػػػة ىػػػك  سػػػتعماؿاكممػػػا يؤكػػػد عمػػػى 
فينبغي حينئذ كضع البطاقة التي تتبع مدل تقدـ المػتعمـ فػي    داءاتاالكاالستنتاج ككثير مف 

 ذلؾ .
كتحتػػػكم عمػػػى األسػػػئمة الشػػػفكية التػػػي ال تتطمػػػب إجابػػػات الكسػػػيمة الرابعػػػة : االختبػػػارات : 

بمراعػػاة مػػا يناسػػب كػػؿ    ةالمقاليػػكعية ك ككػػذا االختبػػارات التحريريػػة بنكعييػػا المكضػػ    طكيمػػة
االختبػػارات األدائيػػة بحكػػـ خصكصػػية المػػادة ليػػذا  إلػػى باإلضػػافة   مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التعمػػيـ

كاألحاديػػػث النبكيػػػة  يفضػػػؿ فػػػي التقػػػكيـ باألسػػػئمة الشػػػفكية فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالحفظ كشػػػرح اآليػػػات
بيػػػػػاء نة النبكيػػػػػة كقصػػػػػص األكاسػػػػػتخراج األحكػػػػػاـ كالفكائػػػػػد التربكيػػػػػة كسػػػػػرد الكقػػػػػائع مػػػػػف السػػػػػير 

 كىذا ال يعني االستغناء عف االختبارات التحريرية في ىذه المجاالت .   كالصالحيف
كال    كأمػػا االختبػػارات األدائيػػة فيػػي مطمكبػػة بشػػدة فيمػػا يتعمػػؽ بمجػػاؿ السػػمكؾ كالعبػػادات

ز ىػػػػذه اجتيػػػػا فأل   ينبغػػػػي االكتفػػػػاء فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ عمػػػػى االختبػػػػارات التحريريػػػػة كالشػػػػفكية
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كعنػػدىا يفقػػد    أداء كسػػمكؾ إلػػىفييػػا كمعرفػػة  تقػػاؿناالالتمميػػذ يحسػػف  أفيعنػػي  االختبػػارات ال
 تدريس السمكؾ كالعبادات الغاية األساسية منيما .

 فيػػػي كسػػػيمة تسػػػتخدـ فػػػي جميػػػع مجػػػاالت التربيػػػة اإلسػػػالمية  كأمػػػا االختبػػػارات التحريريػػػة
التفاعػؿ  إلػى  التالميػذ مػف التحصػيؿ المعرفػي تقاؿانكلكف فائدتيا العظمى تظير لقياس مدل 

بػذلؾ نخػرج    ا يختمج فػي صػدكرىـمكذلؾ مف خالؿ إتاحة الفرصة ليـ لمتعبير ع   يانالكجد
 . 1يةانالكجدقياس التفاعالت  يةانإمكمف إشكالية عدـ 

 نموذج لمتقويم باستعمال مراحمو : 
 مكاقؼ الشكرل  الكحدة التعميمية 
اقتػداء بمكاقػؼ    الػرأم كممارسػة الشػكرل القدرة عمػى إبػداء)القاعدية(:  الكفاءة المستيدفة

 مف حياة الرسكؿ في ذلؾ .
ـــدئي : ـــويم مب ؿ األسػػػتاذ المتعممػػػيف عمػػػى مفيػػػـك الشػػػكرل فػػػي الحيػػػاة ليقػػػؼ عمػػػى أيسػػػ تق

 معارفيـ السابقة في المكضكع .
كعػػػف    شػػػكرليسػػػأليـ عػػػف أىميػػػة ال   يػػػتـ دراسػػػة مكضػػػكع الكحػػػدة أفبعػػػد تقـــويم بنـــائي :

  ثارىا كدالالتيا عمى الفرد كالمجتمع .
 تقويم ختامي :

كاآلثػػار السػػمبية    مػػع اآلخػػريف راك كالتشػػؿ األسػػتاذ المتعممػػيف عػػف أىميػػة إبػػداء الػػرأم أيسػ 
ككػػذا اآلداب    راك التشػػيعػػددكا مػػف  أفثػػـ يطمػػب مػػف المتعممػػيف    راك التشػػالناتجػػة عػػف  عػػدـ 

كأىميػػة الشػػكرل كدالالتيػػا ك ثارىػػا االيجابيػػة عمػػى الفػػرد    ء الػػرأمالكاجػػب التقيػػد بيػػا أثنػػاء إبػػدا
 2كالمجتمع .
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 نموذج لمتقويم باستعمال وسائمو : 
تتخػػذ المالحظػػة كسػػيمة لمتقػػكيـ فيمػػا يتعمػػؽ بػػالحفظ: بمالحظػػة حسػػف إخػػراج المالحظػػة : 

تقػػكيـ كمػػا تتخػػذ كسػػيمة ال   كسػػرد اآليػػات عػػف غيػػر إسػػقاط  الحػػركؼ عػػف مخارجيػػا الصػػحيحة
 راك التشػآداب الحػديث أثنػاء بػ كالتػأدب كاالسػتقامة ككػؼ األذل  فيما يتعمؽ ببعض السمككيات

 كالتسامح معيـ في حاؿ االختالؼ ..ال  .   مع الغير
مػػػف التحصػػػيؿ  تقػػػاؿناالفػػػي  أكقػػػد يجػػػد بعػػػض المتعممػػػيف صػػػعكبة فػػػي الحفػػػظ المقابمػػػة : 

ممػػػػا يتطمػػػػب مقػػػػابمتيـ لمعرفػػػػة أسػػػػباب    يانالكجػػػػدالتفاعػػػػؿ  أكاألداء السػػػػمككي  إلػػػػىالعممػػػػي 
 كمف ثـ تقكيميا كمعالجتيا .   الصعكبة

 المعمكمات الخاصة بالمتعمـ :  1بطاقة المتابعة المدرسية : 
 ..........................: االسػػـ كالمقػػػػػب 
 .......................... :تاري  الميػػػػػػالد 
 .....: المستكل االجتماعي لةسرة.................... 
 ..........................: المستكل الثقافي لةسرة 
 ...........................: عدد األخكة كمرتبتو بينيـ 
 . المستكل الدراسي السابؽ : جيد ػ متكسط ػ ضعيؼ 
 ................................: السنة الدراسية الحالية 

 تابعة المدرسية( يبيف بطاقة الم02شكؿ رقـ )
 (  يبيف طريقة التقييـ 08جدكؿ)

 المالحظة التقكيـ افالمك المستكل المجاؿ النشاط التاري 

 القسـ حفظ معرفي حفظ سكرة النبأ 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؼ 
 متكسط جيد

فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ فػػػػػػػي 
 تأخر...ال 

 :مقاؿ  أك: كاالختبارات تككف إما مكضكعية  االختبارات
                                                           

 .54  صكزارة التربية الكطنية  الكثيقة المرافقة لمنياج الرابعة متكسط   مرجع سابؽ 1



 منياج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط الفصل الرابع : 

087 
 

 اح ما يمي : : يمكف اقتر  أ االختبارات المكضكعية
 االستظيار .....ال . أكمة الفراغات  إلىفي مجاؿ الحفظ : يمجأ 

المقابمػػػػة بػػػػيف سػػػػمككيف متضػػػػاديف مػػػػف حيػػػػث  إلػػػػىفػػػػي مجػػػػاؿ األخػػػػالؽ ك السػػػػمكؾ: يمجػػػػأ 
 .الصكاب كالخطأ ... ال  إلى المجكء   أككاآلثار ئاك المس

كالشػػركط مػػف خػػالؿ    تكالكاجبػػا   افاألركػػالتمييػػز بػػيف  إلػػى أفػػي مجػػاؿ العبػػادات : يمجػػ
 .1كضع مصفكفة 

 .التعريفات كالتمييز...ال   إلىفي مجاؿ العقيدة: يمجا 
 .بياء نبياء : يذكر مكاقؼ مف حياة بعض األنفي مجاؿ قصص األ

 : يمكف اقتراح ما يمي :  ب المقاؿ
........ ككػػذا مػػدل قدرتػو عمػػى التحميػػؿ  يانالكجػدلممقػاؿ دكر كبيػػر لقيػاس مػػدل التفاعػػؿ 

كالتركيػػػػب كاالسػػػػتنباط ........ كاسػػػػتخراج الحكػػػػـ التشػػػػريعية مػػػػف كراء العبػػػػادات كالمعػػػػامالت 
بيػػػػاء كالصػػػػالحيف كتحديػػػػد مكاطف..........كذلػػػػؾ مػػػػف ن......... السػػػػيرة النبكيػػػػة كقصػػػػص األ

احػػػد أفػػػراد  أكصػػػديؽ  أكمؤسسػػػة مػػػا  إلػػػىخػػػالؿ كضػػػعية دالػػػة بالنسػػػبة لممػػػتعمـ ككتابػػػة رسػػػالة 
 . 2ع مقترح في الكضعيةالعائمة حكؿ مكضك 

 الفصل خالصة
و يػنظـ حيػاة أنػنػا نػرل أناإلسػالمية ف التربيةالمضاميف االجتماعية لمنياج  إلىبعد تطرقنا 

 كما يمي :  اإلنسافجؿ تحقيؽ مبدأ العبكدية المنظـ لعالقات أالمسمـ مف  اإلنساف
ظيػػػر الشػػػعائرم : ىػػػي عالقػػػة عبكديػػػة تتجمػػػى فػػػي الم  اإلنسػػػافػػػػ العالقػػػة بػػػيف الخػػػالؽ ك 

 كالمظير االجتماعي كالمظير الككني .
حس اإلنسافكأخيو  اإلنسافػ  العالقة بيف   . فا: ىي عالقة عدؿ كاا
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كعالقتو بػاآلخرة    كالدنيا : ىي عالقة اختبار ككد كعمؿ كمسؤكلية اإلنسافػ العالقة بيف 
 ىي عالقة جزاء كحساب .

سػػػػخير كتعميػػػػر كتنميػػػػة باعتمػػػػاد العمػػػػـ كالكػػػػكف : ىػػػػي عالقػػػػة ت اإلنسػػػػافػػػػػ العالقػػػػة بػػػػيف 
 .كالتكنكلكجيا
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 تمييد
تعتبػػػػػر القػػػػػيـ مػػػػػف أىػػػػػـ المكجيػػػػػات التػػػػػي يتحػػػػػدد مػػػػػف خالليػػػػػا سػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػاف كالتفاعػػػػػؿ 
االجتماعي داخؿ المجتمع   ذلػؾ أنيػا تنبػع مػف معتقػدات كقناعػات الفػرد   كسػنحاكؿ فػي ىػذا 

 .تعريفا لمقيـ االجتماعية كنتعرؼ عمى تصنيفاتيا كمككناتيا كمصادرىا  ـنقد أفالفصؿ 

 :لمفاىيم المقاربة ليامفيوم القيمة وا( 1
 :( مفيوم القيمة1ـ1

ــا( 1ػػػ1ػػػ1 بػػف منظػػكر فػػي لسػػاف إكردت القيمػػة بمعػػاف متعػػددة فػػي اشػػتقاقاتيا  أشػػار إليػػو  لغوي
الفعػؿ قػـك كأدرج منيػا العديػد مػف المعػاني نػذكر منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ  إلىالعرب  إذ ترجع 

 حاكؿ أف ندرسو في مكضكعنا : محاكليف أف نأخذ ما يقرب مف المعنى الذم ن  ال الحصر

: كدينػػار قػػائـ إذا كػػاف مثقػػاال سػػكاء ال يػػرجح  كىػػك عنػػد الصػػيارفة نػػاقص حتػػى يػػرجح  التقــدير
 .قدرىا حدد لنا قيمتيا  ستقاميااك كقـك السمعة   بشيء فيسمى مياال  كالجمع قـك كقيـ

ؿ بايعػت رسػكؿ حكػيـ بػف حػزاـ قػا أف: الثبات عمى الشػيء  كفػي الحػديث االستمساك بالدين 
أمــا مــن  قػػاؿ لػػو النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ  ال أخػػر إال قائمػػا أفهللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ 

 . قبمنا فال تخر إال قائما

ف مادة قـك التػي يشػكؿ منيػا المصػطمح الػذم نحػف بصػدد دراسػتو أكالمتتبع لما سبؽ يدرؾ    
ا  فالمصػػػػدر ىػػػػك هللا القيػػػػـك ا كامتػػػػدادىا كأثرىػػػػا كصػػػػفاتييتػػػػدكر حػػػػكؿ مصػػػػدر القيمػػػػة كمسػػػػمك

كاألثػػر فػػي اإلنسػػػاف   كالمسػػمؾ طريػػؽ مسػػتقيـ ال عػػكج فيػػػو  كاالمتػػداد فػػي الحيػػاة كالكػػػكف كمػػو
الذم جعمو هللا خميفة في األرض كالذم ميزه بحسف التركيب كحسػف التعػديؿ فػي الييئػة  كأمػره 

طاعػػػة لمخػػػالؽ ك التسػػػيير فػػػي التعامػػػؿ مػػػع المخمكقػػػات المسػػػخرة لػػػو عبػػػادة ك ك  بحسػػػف التػػػدبير
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صفات الثبات كالدكاـ اإلطػالؽ  كعػدـ التغييػر التػي تكسػبيا القػيـ التػي زرعيػا هللا فػي اإلنسػاف 
 1.حيف نف  فيو  ركحو

 ( اصطالحيا 2ـ1ـ1

 :تنكعت مفاىيـ القيـ عند المفكريف كيمكف تحديد كجيات نظرىـ عمى النحك اآلتي 

كالجماعػات كالمجتمعػػات مػف خػػالؿ مؤشػػرات  : يمكػػف تعرفيػػا فػي األفػػراد أوال : حالـة وجدانيــة
كالطمكحػػػات كالسػػمككيات العمميػػػة  ك تػػػدفع   كاالتجاىػػػات كالميػػكؿ  ىػػي المعتقػػػدات كاألغػػراض

  ك بصػػػػكرة متكػػػػررة  رة كاعيػػػػةحػػػػأف يصػػػػطفي بػػػػ رادة  إلػػػػىالحالػػػػة الكجدانيػػػػة كالعقميػػػػة صػػػػاحبيا 
اه مػف أنشػػطة بديمػػة متاحػػة يرجعػو عمػػى مػػا عػػد  نشػاطا إنسػػانيا يتسػػؽ فيػو الفكػػر كالقػػكؿ كالفعػػؿ

دكف انتظػار لمنفعػة   جمػو مػا ال يحتممػو فػي غيػرهأكمػف   كيسعد بو كيحتمؿ فيػو  فيستغرؽ فيو
 .ذاتية 

بيػا الفػرد مػف انفعالػو  يشػعرالمتصػمة بمضػاميف كاقعيػة مجموعة من األحكام المعياريـة ثانيا :
األحكػػػاـ قبػػػكال مػػػف جماعػػػة ف تنػػػاؿ ىػػػذه أكتفاعمػػػو مػػػع المكاقػػػؼ كالخبػػػرات المختمفػػػة  كيشػػػترط 

 .تجسد في سياقات الفرد السمككية ت ىحت  اجتماعية معينة

مػا ميتػػديا بمعػػايير اجتماعيػػة تحػػدد المرغػػكب فيػػو  ىــي حكــم يصــدره الفــرد عمــى شــيء: ثالثــا 
كالمرغػػكب عنػػػو   أمػػػا فػػػي اإلسػػػالـ فيػػػي حكػػػـ يصػػدره اإلنسػػػاف المسػػػمـ عػػػف شػػػيء مػػػا ميتػػػديا 

ف  مػف ىنػا فػك كب فيو كالمرغكب عنو مف منطمػؽ القػر ف كالسػنة   تحدد المرغ  بمعايير شرعية
غيػرة تالعقيدة اإلسالمية منبع القػيـ كىػي ثابتػة بثباتيػا   أمػا فػي الغػرب فيػي مرتبطػة بػالكاقع كم

 بتغيره .

                                                           
ألردف سعاد جبر سعيد   القيـ العالمية كأثرىا في السمكؾ اإلنساني   عالـ الكتاب الحديث   الربد   األردف   كدار الكتاب العالمي   عماف ا 1
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أك نمط مف أنماط الحياة كقػد تكػكف مفيكمػا  تعرف بفنيا معيار الحكم عمى األشياء، رابعا
ا أك ضػعيفا  ىػػدفا أك كسػيمة  صػػفة شخصػية أك ميػػزة اجتماعيػة   طريقػػة كاسػعا أك اعتقػادا قكيػػ

تطبيقيػػػا  كقػػػد تكػػػكف القيمػػػة طريقػػػة تنظيميػػػة أك إداريػػػة مكقفػػػا ك فػػػي التفكيػػػر أك ممارسػػػة كعمػػػال 
أك مػا   كمبدأ يتقبمو الفرد كيتمسؾ بو المجتمػع  كالقيمػة قػد تكػكف مرغكبػا فييػا أك مرغكبػا عنيػا

 شابو ذلؾ .

تنمػػك مػػف خػػالؿ المعتقػػدات كاالتجاىػػات التػػي   يـ االجتماعيػػة ىػػي حالػػة كجدانيػػةف القػػ إذا فػػ 
إنتاج مجمكعة مف األحكػاـ كالمعػايير المتصػمة  بمضػاميف  إلىيتبناىا الفرد كالمجتمع   تؤدم 

يشعر بيا الفرد مف خالؿ انفعالو كتفاعمػو مػع اآلخػريف   كىػذه األحكػاـ يصػدرىا الفػرد   كاقعية
تحػػػدد المرغػػػكب فيػػػو كالمرغػػػكب عنػػػو   بحيػػػث تحػػػدد نمػػػط حياتػػػو   اجتماعيػػػةميتػػػديا بمعػػػايير 

 كطريقة تفكيره   كتككف طريقة تنظيمية تحدد المبدأ الذم يتقبمو الفرد كيتمسؾ بو المجتمع .

 ( القيم والمفاىيم المقاربة ليا :2ـ1

اء مكضػكع مػا الػرفض إز  أكنو ميؿ بالمكافقة أ: االتجاه يعرؼ عمى  ( القيم واالتجاىات1ـ2ـ1
أك مكضػػكعات معينػػة  حيػػث يمكػػف التعػػرؼ عمػػى اتجػػاه الفػػرد إزاء ىػػذا المكضػػكع مػػف خػػالؿ 

 سمككو قكال كاف أـ فعال   كفي تفسير عالقة القيـ باالتجاىات تعددت اآلراء: 

فػالقيـ اتجاىػات مشػتركة مػف   :كالذم يساكم فيػو العممػاء بػيف القػيـ كاالتجاىػات االتجاه األول
تسػػػاؽ لقكاعػػػد معياريػػػة أك مثػػػؿ أخالقيػػػة تمعػػػب دكرا ىامػػػا فػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة حيػػػث أنيػػػا ا

ال مجمكعػة اتجاىػات اجتماعيػة تمثػؿ فػي شػكميا النيػائي إف القػيـ مػا ىػي أ إلػى افرايز(فيشير 
ف القػػيـ بػػؤرة لتجمػػع االتجاىػػات   حيػػث يػػرل أحػػد المظػػاىر الذاتيػػة لمقػػيـ   بينمػػا يػػرل  خػػركف أ
 مجمكعة اتجاىات شاممة تتجمع حكؿ مركز محكرم ىذا المحكر ىك القيـ . ػػػ أم القيـػػنيا أ

 اســارجنت(نػػو يميػػز بػػيف القػػيـ كاالتجاىػػات : فيميػػز أ: يتمثػػؿ ىػػذا االتجػػاه فػػي  االتجــاه الثــاني
ال ميػؿ سػمكؾ مػف الفػرد السػتجابة إف االتجػاه مػا ىػك أ إلػىيشػير   حيػث بيف القيـ كاالتجاىػات
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ال مكقػؼ تجػاه كاحػدة مػف إف االتجػاه مػا ىػك أك مكضػكع معػيف  أم سػالبة نحػ أـمكجبة كانػت 
ال أمكر تتجػو نحكىػا اتجاىػات الفػرد كفػي جمػاع اآلراء أخػرل إالقيـ   كعمى ىذا فالقيـ ما ىي 

قؿ عددا مػف االتجاىػات  كألنيػا كػذلؾ فيػي قػادرة أف القيـ أكثر عمكمية كشمكال ك أ إلىنخمص 
 مى تفسير تمؾ االتجاىات .ع

 : كالجدكؿ التالي يبيف ىذه الفركؽ  ف ىناؾ فركقا بيف القيـ كاالتجاىات ىذا فكعمى 

 .( يبيف الفركؽ بيف القيـ كاالتجاىات 09جدكؿ رقـ )

نقطـــــــــــــــــــــــــة 
 المقاربة

 االتجاىات  القيم 

تمثػػؿ القػػيـ تمػػؾ األمػػكر التػػي تتجػػو  الماىية
 .نحكىا اتجاىات الفرد

ك الػرفض أتعبر عف ميؿ سكاء بالمكافقػة 
 .ه مكضكع معيف تجا

دور المجتمــع 
 في اإلقرار 

تتطمػػػػػػػب القػػػػػػػيـ مكافقػػػػػػػة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ 
 .المجتمع إلقرارىا 

ال تتطمػػػب االتجاىػػػػات مكافقػػػػة اجتماعيػػػػة 
 إلقرارىا.مف قبؿ المجتمع 

تكتسػػػػػب القػػػػػيـ بػػػػػبطء كعمػػػػػى مػػػػػدل  االكتساب 
خبػػػرات  إلػػػىالحيػػػاة كذلػػػؾ لحاجتيػػػا 

 .كمعارؼ متراكمة 

مجتمػػػػع تنبثػػػػؽ االتجاىػػػػات مػػػػف أىػػػػداؼ ال
 .قيـ المجتمع   النظاـ الثقافي لممجتمع

التجريــــــــــــــــــد 
 والعمومية 

  تتميػػػػػز القػػػػػيـ بالتجريػػػػػد كالعمكميػػػػػة
نػػػػػو مػػػػػف أذ إأكثػػػػػر ثباتػػػػػا  أنيػػػػػا كمػػػػػا

 .رىا يالصعب تغي

ذ إ  قػػػػػؿ ثباتػػػػػاأقػػػػػؿ تجريػػػػػدا ك أاالتجاىػػػػػات 
نيػػػػا أيسػػػػيؿ تغييػػػػر اتجاىػػػػات الفػػػػرد كمػػػػا 

 .تتغير بالخصكصية 
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 ما يأتي :  إلىف نخمص أبقيف يمكف ك بتحميؿ االتجاىيف السا

بػيف االتجػاىيف السػابقيف   كاضػحا اختالفػاىناؾ  أفنو يتضح لمكىمة األكلى أعمى الرغـ مف   
 ف نممس تكامال كاضحا فيما بينيما : أنو يمكف أال إ

 اكالمتفػػؽ عمييػػ   ك مكقػػؼ معػػيفأفمعنػػى قيػػاـ الفػػرد باسػػتجابة سػػمبية كانػػت إزاء مكضػػكع مػػا  
ف أفيػػذا يعنػػي   ف تػػأتي بصػػكرة عشػػكائيةأاسػػتجابة الفػػرد ال يمكػػف  أفكحػػيف ااتجــاه( اباعتبارىػػ

إلطػار المرجعػي لخبػرة الفػرد  اتمؾ لعدة أشػياء تػأتي فػي مقػدمتيا : توالفرد قد استند في استجاب
  اإلطػػار القيمػػي لممجتمػػع كأخيػػرا النسػػؽ القيمػػي الخػػاص بػػالفرد  كبالتحديػػد ىػػـر الفػػرد القيمػػي

ء ىػػي التػػي تسػػاىـ فػػي تكجيػػو الفػػرد التخػػاذ قػػرار مػػا فػػي مكضػػكع مػػا ك بصػػكرة مػػا فتمػػؾ األشػػيا
يػػتالءـ مػػع النسػػؽ القيمػػي لمفػػرد كالمجتمػػع  كبمػػا يحقػػؽ التػػكازف االجتمػػاعي كالنفسػػي ليػػذا الفػػرد 

 .1في إطار مجتمعو

ــ2ـــ1 نػػو تكػػكيف فرضػػي معنػػاه ميػػزاف أك أ: يعػػرؼ المعيػػار عمػػى  (  القــيم باعتبارىــا معــايير2ـ
 ة أك إطار مرجعي لمخبرة  كالسمكؾ االجتماعي .قاعد

ك المثاليػػػة كالتػػػي يقػػػاس عمييػػػا تصػػػرفات أحػػػد السػػػمككيات النمكذجيػػػة أف المعيػػػار يمثػػػؿ أكمػػػا  
ذ يتككف ىذا السمكؾ المعيارم مػف خػالؿ التفػاعالت الشخصػية إ  األفراد في المكاقؼ المختمفة

كمػف ثػـ يحػددكف تصػرفاتيـ ليسػيؿ   لةفراد بعضيـ مع بعض   حيث يتعرفكف عمػى أدكارىػـ 
 بذلؾ تعامميـ داخؿ إطار المجتمع .

ى بقبػكؿ اجتمػاعي  كيعمػؿ بمثابػة ضػكبيذا فػ ذا كػاف المعيػار سػمككيا  نمكذجيػا متكػررا يح
ف القػػيـ كمػػا  إطػػار مرجعػػي مشػػترؾ لمحكػػـ عمػػى السػػمكؾ كتصػػرفات األفػػراد داخػػؿ المجتمػػع  فػػ

يػػػؤدم كظيفتػػػو   ؽ رمػػػزم مقبػػػكؿ مػػػف المجتمػػػععنصػػػر فػػػي نسػػػ إالمػػػا ىػػػي  بارســـونز(يشػػػير )
ذ تتصػػػػؿ مػػػػف قريػػػػب إ قاعػػػػدة لالختيػػػػار بػػػػيف المتقػػػػابالت مػػػػف مكقػػػػؼ مػػػػا أك باعتبػػػػاره معيػػػػارا 
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التػػي يػػزف بيػػا  وكيمتصػػيا الفػػرد كيقػػيـ منيػػا مكازينػػ  بالمسػػتكيات الخمفيػػة التػػي تقػػدميا الجماعػػة
 ماعة .أفعالو   ليصنع بذلؾ حدكدا بينو كبيف كؿ سمكؾ ال تقبمو الج

 الفركؽ بيف القيـ كالمعايير فيما يمي : اروكيتش(ىذا كيمخص   

منحػى  إلػىبينمػا يشػير المعيػار   منحى سمككي يتجػو نحػك غايػة أك مثػؿ عميػا إلىتشير القيـ  
سػػمككي نػػكعي  فػػالقيـ تعمػػك فػػكؽ المكاقػػؼ النكعيػػة  كعمػػى ىػػذا فػػ ذا كػػاف النظػػاـ قيمػػة يحترميػػا 

 الجماعة ب تباع ترتيب معيف في مكقؼ ما يعد معيارا . التزاـف  ف  نياأالمجتمع كيعمي مف ش

مسػػتقال عػػف يكػػكف يكػػاد  اتفػػاقيالقػػيـ أكثػػر تجريػػدا مػػف المعػػايير إذ تكتسػػب مشػػركعيتيا بشػػكؿ  
 الفرد .

ــ1 ــ2ـ : كقػػد تعػػددت  راء المفكػػريف ىنػػا حػػكؿ القػػيـ باعتبارىػػا سػػمككا  ( القــيم ســموك مرلــوب3ـ
جنػب أك مػا ينبغػي تتعنػي ببسػاطة مػا ي  ف القػيـ مفػاىيـ مرغكبػةأ إلػىمرغكبا   فػالبعض يشػير 

فػػالقيـ ىػػي التػػي تػػؤثر فػػي سػػمككو كمػػف ثػػـ   كتسػػيـ فػػي تكجيػػو الفػػرد خػػالؿ المكاقػػؼ المختمفػػة
 ف نيا تكجو أىدافو .

ف أف القيـ كفؽ ىذا المعنى تشير لمجمكعة الصػفات الشخصػية التػي يجػب أكعمى الرغـ مف  
ال أنيػػا كمػػا يشػػير إي يفضػػميا أك يرغػػب فييػػا األفػػراد فػػي ثقافػػة معينػػة  تتػػكافر لػػدل الفػػرد  التػػ

لػػزاـ ف ليػػا قػػكة اإلأ( مثميػػا مثػػؿ كافػػة الظػػكاىر االجتماعيػػة مجتمعيػػة الصػػنع   بمعنػػى ادوركــايم
 رغـ أنيا أمكر مرغكب فييا. 

سػػػػكاء أكػػػػاف ىػػػػذا المكضػػػػكع نسػػػػؽ   القػػػػيـ باعتبارىػػػػا تصػػػػكرات حػػػػكؿ مكضػػػػكع مرغػػػػكب فيػػػػو  
أـ نسؽ شخصية   حيث تتصؼ تمؾ التصػكرات بالعمكميػة كمػا أنيػا تمقػى قبػكال مػف اجتماعي 

 جانب األفراد في ظؿ الثقافة كالمجتمع الكاحد .

ـــيم ومنفعـــة لالقتصػػػادييف  حيػػػث أنيػػػـ أكؿ مػػػف  فػػػي ىػػػذا يعػػػكد الفضػػػؿ :القـــيم باعتبارىـــا تقي
قيمػػػػة كالتقيػػػيـ مػػػف أىػػػػـ اسػػػتخدـ مفيػػػـك القػػػيـ بمعنػػػػاه الفنػػػي كالػػػذم يشػػػػير لمتقيػػػيـ كالمنفعػػػة  فال
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كالتػي يتضػمنيا ذلػؾ الفػرع  théorie of valueالمصطمحات التي بنيػت عمييػا نظريػة القيمػة 
 الياـ  في عمـ االقتصاد كالمسمى عمـ االقتصاد السياسي. 

كاالىتمػػاـ الرئيسػػي  بػػالقيـ ىنػػا ىػػك اىتمػػاـ بالػػدكر الػػذم تمعبػػو فػػي  تثمػػيف األشػػياء  كمػػف ثػػـ   
ف القػػػيـ ىػػػي تفريػػػد لمشػػػيء أ إلػػػى( Deweyديـــوي  مفػػػرد كفػػػي ىػػػذا يشػػػير )تحقيػػػؽ المنفعػػػة ل

ثػـ كضػع قيمػة لػو أم تثمينػو فػي المرتبػة   كااعطائو مكانتو فػي المرتبػة األكلػى   قػيـ اسػتعماليو
تبادليػػة   فػػاألكلى تعنػػي الحػػرص عمػػى الشػػيء كاالعتػػزاز بػػو كالثانيػػة  ـالثانيػػة كيطمػػؽ عمييػػا قػػي

إذا مػػا تمػػت مقارنتػػو بشػػيء  خػػر  كبيػػذا تعنػػي   ار ىػػذا الشػػيءتعنػػي الحكػػـ عمػػى طبيعػػة كمقػػد
 منفعة . إلىالقيمة في مختمؼ المناقشات االقتصادية ما ىك مرغكب كيؤدم 

نػو حكػـ صػادؽ يتسػـ بالكاقعيػة كيؤسػس أعمػى  belife: يعػرؼ االعتقػاد  ( القيم اعتقاد4ـ2ـ1
 صحيحا .مبريقية كالمنطؽ كيقبمو الفرد باعتباره إلعمى المالحظة ا

ف القيمػػة ىػػي عبػػارة عػػف اعتقػػاد ثابػػت لػػدل الفػػرد بأفضػػمية  أ إلػػى( rakishروكــيشكيشػػير ) 
عمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكل الشخصػػػػػػػػػي                                                                أك غايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف غايػػػػػػػػػات الكجػػػػػػػػػكد نمػػػػػػػػػكذج سػػػػػػػػػمككي معػػػػػػػػػيف

 :إلىا التعريؼ قاـ بتقسيـ القيـ حدد ذلؾ االعتقاد بالسمكؾ أك الغايات كبناء عمى ىذ

 أم غايات في حد  ذاتيا .terminalفيـ نيائية  ( أ
غايػػات حيػػث تتضػػمف تمػػؾ القػػيـ  إلػػىأم سػػمككيات تػػؤدم  instrumentalقػػيـ كسػػطية   ( ب

مثميػػا فػػي ذلػػؾ مثػػؿ االعتقػػاد جكانػػب معرفيػػة ككجدانيػػة كسػػمككية  لككنيػػا تعبػػر تمثػػيالت رمزيػػة 
 .كمعرفية لحاجات الفرد

ف ىنػاؾ أاألخير يتضح مف خالؿ استقرار مختمؼ التعريفات التي عالجت مفيـك القػيـ كفي   
طػػػرا مرجعيػػػة أ  فػػػي تعريػػػؼ ىػػػذا المفيػػػـك جػػػاءت جميعيػػػا لتمثػػػؿ   رؤل ككجيػػػات نظػػػر متعػػػددة

يمكف إرجاعيا لتمؾ الطبيعة الخاصة بيػذا المفيػـك كالمتغيػر فػي ذات   كخمفيات عممية متعددة
 .خرج بعدد مف المؤشرات حكؿ ىذا المفيـك ن فأ ال أننا يمكفإالكقت  
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حػػد عناصػػر النسػػؽ االجتمػػاعي كالتػػي تػػؤدم أغايػػات كمثػػؿ عميػػا كمػػا أنيػػا  إلػػىتشػػير  القػػيـ  
 .كظيفتيا معيارا لمحكـ عمى سمكؾ األفراد 

ال إ  عمى الرغـ مف اإلشارة لمقيـ في بعض األدبيات باعتبارىػا مصػطمح ( القيم مفاىيم5ـ2ـ1
تكجػػػد ذلػػػؾ   لقػػػيـ تمػػػؾ الشػػػركط التػػػي تؤىميػػػا لكػػػي تكػػػكف مصػػػطمحاافر فػػػي مفيػػػـك نػػػو ال يتػػػكاأ

اآلف   كيمكػف إرجػاع ذلػؾ  إلػىالتعريؼ الجامع المانع لمقيـ المأخكذ بو في كافػة المجتمعػات  
كمػػف ثػػـ كانػػت   ف يكػػكف مرتبطػػا بالسػػياؽ المجتمعػػيأرض عميػػو لطبيعػػة ىػػذا المفيػػـك كالػػذم ف ػػ

 .1تعريفوفي  ةكجيات النظر المتعدد

 :القيم عند علماء االجتماع( 2

الػػػذم تػػػػأثر   ارتبطػػػت محػػػاكالت تعريػػػؼ القػػػػيـ عنػػػد عممػػػاء االجتمػػػاع بنشػػػػأة ىػػػذا العمػػػـ  
صػكغيا فػي مفيكمػات مجػردة  حيػث يتنػاكؿ عممػاء االجتمػاع القػيـ مػف  إلػىبالفمسفة مما أدل 

ابتػة كمسػتقرة لمتبػايف منظػكر تكػاممي   فبجانػب أنيػا مكجيػة لمسػمكؾ عنػد أفػراد ف نيػا مصػادر ث
أحيانػػا عكائػػؽ  تعتبػػرأنيػػا  إلػػىوايــت مــور(فػػي األنسػػاؽ االجتماعيػػة أك عمػػى األقػػؿ كمػػا ذىػػب )

ال تتماشػى مػع   أشكاؿ جديدة لمنشػاط االقتصػادم إلىىائمة لقبكؿ أم مخترعات حديثة تؤدم 
 .2قيـ المجتمع

ف أعممػػاء االجتمػػاع كيػػرل   ف القػػيـ تعتبػػر عضػػكا مشػػتركا فػػي تركيػػب البنػػاء االجتمػػاعيإ
نيػػػا تعبػػػر عػػػف الكاقػػػع  فػػػالقيـ حقػػػائؽ كاقعيػػػة تكجػػػد فػػػي المجتمػػػع أالقػػػيـ مػػػف صػػػنع المجتمػػػع ك 

لػػذلؾ   كيقػػارف بػػيف الجماعػػات المختمفػػة  ف يحمميػػاأكيحػػاكؿ عػػالـ االجتمػػاع عنػػد دراسػػتو لمقػػيـ 
لعديػػد فقػػد طرحػػت قضػػية سكسػػيكلكجية لمقػػيـ ك حػػدل المحػػاكر الرئيسػػية التػػي انشػػغؿ بدراسػػتيا ا

مػػػػف البػػػػاحثيف االجتمػػػػاعييف  بحيػػػػث تجسػػػػد ذلػػػػؾ فػػػػي كتابػػػػات العديػػػػد مػػػػف عممػػػػاء االجتمػػػػاع 
إيمانػػػػا مػػػػنيـ بأنػػػػو تكجػػػػد عالقػػػػة كظيفيػػػػة بػػػػيف القػػػػيـ كسػػػػائر الظػػػػكاىر   المحػػػػدثيف كالمعاصػػػػريف

بػػػالرغـ مػػػف كحػػػدة  المنظػػػكر لػػػدل ك  االجتماعيػػػة السػػػائدة داخػػػؿ البنػػػاء االجتمػػػاعي لممجتمػػػع  
                                                           

 . 21  20ماف العربي النقيب   مرجع سابؽ   ص ص إي1
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  1ال أنيػػـ يختمفػػكف فػػي تفسػػير طبيعتيػػا كأسػػباب تغيرىػػاإ ي معػػالجتيـ لمقػػيـ  ىػػؤالء العممػػاء فػػ
ف عػددا كبيػرا أال إننػا  نجػد إ  كعمى الرغـ مف األىمية التي تحتميا القػيـ عنػد عممػاء االجتمػاع

 إلػػػىمػػػنيـ كلمػػػدة جيػػػؿ أك قريػػػب مػػػف ذلػػػؾ قػػػد عػػػزؼ عػػػف دراسػػػة القػػػيـ  كذلػػػؾ بغيػػػة الكصػػػكؿ 
غمػب أ القػيـ عمػى أنيػا فػي  إلىكالدقة العممية  حيث كاف ينظر  مستكيات عميا مف المكضكعية

األحياف تتسـ نكعا ما بالذاتية  كممػا يػدعـ ىػذا التعميػؿ إلىمػاؿ دراسػة القػيـ مػف جانػب عممػاء 
فػي معػرض كالمػو عػف القػيـ فػي دراسػة الثقافػات المختمفػة  ليفي سـتراوش(االجتماع ما قالو )

ك التػػػردد أك التحقيػػػر أك أاالجتماعيػػػة شػػػيء مػػػف العػػػزكؼ نػػػو إذا كػػػاف قػػػد بػػػدا مػػػف العمػػػـك إ:" 
نػػو لمػػا نػػتكمـ عػػف العكاطػػؼ كاالنفعػػاالت كالظػػكاىر غيػػر أالتبػػاطؤ فػػي معالجػػة القػػيـ ذلػػؾ فػػي 

 المنطقية .  

ضػػي فف يأف ننػػا نخشػػى   ف يعبػػر عػػف الظػػكاىر بأسػػمكب منطقػػيأميمػػة أم عمػػـ  أفكبمػػا 
منطقيػػػة بعبػػػارات المػػػف تفسػػػير البيانػػػات غيػػػر التنػػػاقض الحػػػادث  إلػػػىالكػػػالـ عمميػػػا عػػػف القػػػيـ 

 .2"ف ييدـ ىذه البيانات كيشكه طبيعة القيـ أنو أف ىذا مف ش منطقية  ف

ف عممػاء االجتمػاع بحكػـ مػنيجيـ العممػي مضػطركف  لكف عمى الرغـ مف ىذا الغمكض  ف   
ركؼ دراسة القيـ   كما تبػدكا فػي مجتمػع بشػرم فػي مكػاف معػيف كزمػف محػدد يخضػع الظػ إلى

كػكف فيػي بػذلؾ ت     ف القيـ تتطكر  عندىـ بتطكر  المجتمع الػذم تكجػد فيػو بعينيا  كبالتالي ف
 .3طعا نسبية متغيرةق  

ف ظيػرت دراسػة أال بعػد إ  حد مػف عممػاء االجتمػاع عمػى اسػتخداـ مفيػـك القػيـأ أكلـ يتجر     
.  1918أمريكػػا سػػنة ( حػػكؿ الفػػالح البكلنػػدم فػػي أكربػػا ك وليــام تومــاس وفموريــان زينــانيكي)

كمنذ ذلؾ الكقت أصبح عمماء االجتماع يستخدمكف مفيـك القيـ اسػتخداما متزايػدا كسػرعاف مػا 
                                                           

   2006عادؿ غزاؿ   اثر القيـ االجتماعية عمى التنظيـ الصناعي الجزائرم   رسالة ماجستير   قسـ عمـ االجتماع   قسنطينة   الجزائر    1
 .49  ص  2007

 بف مرابط لمنشر كالتكزيع  المحمدية 1999ػ 1967القيـ في المجتمع الجزائرم  عمى محمد بكشمكش  التحكالت االجتماعية كاالقتصادية ك ثارىا طاىر2
 . 35 ص 2008   1  الجزائر   ط

 . 49عادؿ غزاؿ   مرجع سابؽ   ص   3
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ف أدرجػة  إلػى  أصبحت القيـ تمثؿ مكضكعا مف المكضكعات التي ييػتـ بيػا عممػاء االجتمػاع
ؾ صػػاغكا العديػػد مػػف النظريػػات السكسػػيكلكجية حكليػػا  كاعتبركىػػا محػػددا مػػف محػػددات السػػمك 

. لػػػػذلؾ ظيػػػػرت عمػػػػى مسػػػػرح الفكػػػػر االجتمػػػػاعي العديػػػػد مػػػػف  1كمفتػػػػاح فيػػػػـ الثقافػػػػة اإلنسػػػػانية
محاكلػة تفسػير القػيـ مػف حيػث   االتجاىات الفرعيػة تنطػكم تحػت لػكاء المنظػكر السكسػيكلكجي

 .2نشأتيا كمصادرىا كاكتسابيا كعالقاتيا بالظكاىر االجتماعية األخرل

 كجية التي درست القيـ :ليؾ عرضا مف االتجاىات السكسيكلاا ك 

ف القػػيـ كالحقػػائؽ كاقعيػػة تكجػػد فػػي أ: يػػرل أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه  ( االتجــاه الماركســي1ـــ2  
إطػػار اجتمػػاعي كاقتصػػادم  فيػػي تػػرتبط بحياتنػػا العمميػػة ارتباطػػا كثيقػػا  كينطمػػؽ مفكػػركا ىػػذا 

قػػػػػكانيف  ف التػػػػػاري  تػػػػػتحكـ فػػػػػي مسػػػػػيرتوأاالتجػػػػػاه كتفسػػػػػيرىـ لمحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة مػػػػػف منطمػػػػػؽ 
مكضػػػكعية ال تخضػػػع إلرادة األفػػػراد كالجماعػػػات   كمػػػا يعػػػد البنػػػاء االقتصػػػادم لممجتمػػػع ىػػػك 

تشكؿ كتتطكر بتطػكر النسػؽ االقتصػادم  كذلػؾ لكجػكد رابطػة تألنيا   المصدر األساسي لمقيـ
كثيقة بيف البناء التحتػي كالبنػاء الفػكقي  كالبنػاء التحتػي يػؤدم حتمػا لحػدكث تغيػرات فػي البنػاء 

مككناتػػػو  كمػػػا يػػػؤكؿ البنػػػاء الفػػػكقي بػػػدكره لحػػػدكث   لحػػػدإالفػػػكقي   كبالتػػػالي فػػػالقيـ باعتبارىػػػا 
 .  3يجابي فيسرع ىذا البناء كالعكسإتأثيرات في عالقة اإلنتاج سكاء كاف ىذا التأثير 

ف التغيػػرات فػػي إنتػػاج التكنكلكجيػػا صػػنع تغيراتيػػا أ(  اكــارل مــاركساعتقػػدفمنػػذ قػػرف تقريبػػا    
مة في مجاؿ العالقات الصػيغية تعػدد التغيػرات فػي العناصػر األخػرل لممجتمػع   كيؤكػد المالز 
ف التغيير االجتماعي يبدأ بصراع جماعات المصمحة بػالرغـ مػف قػكة الصػفكة الحاليػة أ ماركس
ف أالقيمػػي  كالنػػاس يقبمػػكف مبػػدأ التغيػػر عنػػدما يصػػبحكف كاعيػػيف بػػ وتقػػاـك التغييػػر بمفيكمػػالتػػي 

ف كػػؿ أ إلػػى مــاركسكيػػذىب   ة اسػػتغمت فػػي بنػػاء النظػػاـ االجتمػػاعي نفسػػومصػػالحيـ الخاصػػ

                                                           
 . 35طاىر محمد بكشمكش   مرجع سابؽ   ص  1
 .49سابؽ   ص  عادؿ غزاؿ   مرجع 2
 .109  ص 1999حميد خركؼ ك خركف  اإلشكاالت النظرية كالكاقع   منشكرات جامعة منتكرم   قسنطينة   الجزائر   3
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ف أ  كما كشؼ ىػذا االتجػاه عمػى حقيقػة مؤداىػا 1ال قيـ الطبقة الحاكمةإالقيـ النظامية ما ىي 
بتغيػػػر األكضػػػاع االقتصػػػادية كمختمفػػػة    يػػػرةغمتطػػػكرة مت ةدينامكيػػػالقيمػػػة نسػػػبية ذات طبيعػػػة 

تػي يمػر بيػا المجتمػع  كمػا أنيػا تتبػايف بتبػايف الكضػع كالظػركؼ باختالؼ المراحؿ التطكريػة ال
ف تكجػد أالمادية لمطبقة المككنة لمبناء الطبقي لممجتمع  لػذا فػالقيـ اإلنسػانية المطمقػة ال يمكػف 

لكنيػا سػكؼ تكجػد حينمػا تػزكؿ الممكيػة كيػزكؿ معيػا   في مجتمع  يتسـ بالصراع بيف الطبقػات
 ال بتحقيؽ الشيكعية تحقيقا كامال .إذا ال يككف كى  استغالؿ اإلنساف لإلنساف

ف القػػػيـ تحػػػدد مػػػف خػػػالؿ مؤشػػػر التغيػػػر االجتمػػػاعي كالثقػػػافي فػػػي تػػػاري  أ ســـوركينكيػػػرل     
تكػكف مػف الشخصػية ت  نػو ظػاىرة اجتماعيػة ثقافيػةأكيعبر عف التفاعػؿ عمػى أسػاس   اإلنسانية

 .  2كالمجتمع كالثقافة

ليػػػا كجػػػكد   د أصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه تػػػرتبط بأشػػػياء كاقعيػػػةف القػػػيـ عنػػػأكخالصػػػة القػػػكؿ      
خػػػػػػارج ذاتنػػػػػػا   كبالتػػػػػػالي فيػػػػػػػي صػػػػػػفات لممكضػػػػػػكعات الماديػػػػػػة كظػػػػػػكاىر الشػػػػػػػعكر  مممػػػػػػكس

 .3االجتماعي

كذلػػؾ عػػف    نػػو ركػػز بصػػكرة كبيػػرة عمػػى الماديػػة االقتصػػاديةأكممػػا يأخػػذ عمػػى ىػػذا االتجػػاه  
ف القػػيـ كالػػديف أالجتمػػاعي   كركػػز عمػػى طريػػؽ تأكيػػد نسػػؽ القػػيـ متغيػػر مسػػتقؿ فػػي التغييػػر ا

ف تفيػػـ بعيػػدا أف المصػػالح الطبقيػػة ال يمكػػف أال انعكاسػػات لكاقػػع الطبقػػة   ك إ يكاألفكػػار مػػا ىػػ
 عف مفيـك الطبقة لمديف كااليدكلكجيا كنسقيا القيمي .

بنػػػاء عمػػػكم كمفػػػاىيـ عينيػػػة  إلػػػى: ىػػػذا االتجػػػاه يكجػػػو مصػػػدر القػػػيـ  االتجـــاه الـــوظيفي(  2ػػػػ2
ف يحققيػػا  كبػػذلؾ يكػػكف منطمػػؽ ىػػذا االتجػػاه أفػػة القػػيـ تبػػدك مػػثال معياريػػة عمػػى المجتمػػع ككظي

ديػػػف كثقافػػػة  إلػػػىف مصػػػدر القػػػيـ يمكػػػف إرجاعػػػو أكمصػػػدرىا ىػػػذا البنػػػاء العمػػػكم بػػػالرغـ مػػػف 
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الكشػػؼ عػػف كيفيػػة  إلػػىىادفػػا     يسػػتند ىػػذا االتجػػاه عمػػى التطػػكر العضػػكم لممجتمػػع1المجتمػػع
تكيػػؼ ىػػذه األجػػزاء مػػع  إلػػىممػػا يػػؤدم   تحقيػػؽ تكامػػؿ النسػػؽ ككػػؿ إسػػياـ أجػػزاء النسػػؽ فػػي

  كلػك تفحصػنا 2كضػركرة تػكفير أسػاليب الضػبط إلعػادة التػكازف  المؤشرات الداخمية كالخارجية
لكجػػػػدنا ظيػػػػكر القيمػػػػة ضػػػػمنيا أك صػػػػراحة فػػػػي كافػػػػة ىػػػػذا   مػػػػدارس عمػػػػـ االجتمػػػػاع الػػػػكظيفي

الظػػاىرة بأنيػػا نظػػـ اجتماعيػػة ليػػا صػػفة  الػػذم حػػدد مككنػػات  دوركــايمالمػػدارس كخاصػػة عنػػد 
مفيػػػـك  عمػػػى الضػػػغط كاإلجبػػػار  كمػػػا تتكػػػكف مػػػف الرمػػػكز كالقػػػيـ كاألفكػػػار كالمثػػػؿ   كمػػػا يؤكػػػد

ف أ( مػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ دوركــــايم كيػػػػرل )3الضػػػػمير الجمعػػػػي فػػػػي تحديػػػػد الضػػػػبط االجتمػػػػاعي
صػػكرات المشػػتركة ال بتكسػػط التإمجتمػػع ال يػػدرؾ نفسػػو كال اآلخػػريف  إلػػىاإلنسػػاف الػػذم ينتمػػي 
ال تعبيػػرا عػػف رغبػػات إجانػػب مػػف الكجػػداف الجمعػػي  كليسػػت القػػيـ  إلػػىالتػػي ترجػػع فػػي كيانػػو 

ف القػػػيـ أالقػػػكؿ بػػػ إلػػػىكػػػذلؾ  دوركـــايم(األفػػػراد فػػػي أراء المجتمػػػع الػػػذم ينتمػػػكف إليػػػو  كيػػػذىب )
مكجكدة كجػكدا خارجيػا عػف الشػخص الػذم يصػدر أحكػاـ القيمػة  فيػي تتصػؼ بصػفة مسػتقمة 

كىػي تطػابؽ نكعػا مػف الحقػائؽ المكضػكعية كالمكجػكدة   فية اإلحساس بيا لحظػة الحكػـعف كي
خػارج الػذات  لقػد رفػض دكركػايـ الػرأم القائػؿ بكجػكد القيمػة فػي المكضػكع ذاتػو  مسػتدال بعػػدـ 

ف جميػػع أكجػػكد أم تناسػػب بػػيف خصػػائص األشػػياء مػػف جيػػة كقيمتيػػا مػػف جيػػة أخػػرل  مؤكػػدا 
تعبيػػر عػػف نمػػاذج  ادوركــايم(لقػػيـ المكجػػكدة فػػي المجتمػػع فػػي نظػػر ف اإالقػػيـ تقػػدير لةشػػياء  

مختمفػػة تتبػػايف حسػػب تقسػػيـ العمػػؿ كالنشػػاط المسػػتمر لكػػؿ شػػخص غيػػر مػػؤثرة فػػي المجتمػػع 
بقدر مماثؿ فتأثير بعضيا في الحياة االجتماعية أقكل مف تأثير الػبعض األخػر  كذلػؾ حسػب 

مصػػدر  أفادوركــايم(كيبػػدك فػػي نظػػر  القيمػػةنػػكع النشػػاط السػػائد فػػي المجتمػػع الػػذم تػػرتبط بػػو 
المجتمػػع الػػذم يعػػيش فيػػو    إلػػىترتػػد   القيمػػة التػػي يػػديف بيػػا الفػػرد كالتػػي تتجسػػد فػػي سػػمككاتو

بحيث يستمد الفػرد أحكامػو القيميػة حػكؿ مػا ىػك مرغػكب فيػو كغيػر مرغػكب فيػو اجتماعيػا مػف 
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مسئكلة عف تغييػر القػيـ كالتقاليػد ثقافة المجتمع  فالتغيرات التي تحدث في بناء المجتمع ىي ال
 .1كالعادات االجتماعية كذلؾ كفقا لمحاجات  كالمطالب المتغيرة

نػػو لػػـ يكػػف ميتمػػا بػػالتغير ك صػػراع القػػيـ   كػػذلؾ لػػـ يبػػذؿ أم أادوركــايم(لكػػف يعػػاب عمػػى 
محاكلة منظمة لتصنيؼ كتميز محتكيات نسؽ القيمة أك العقؿ الجمعي   كػذلؾ لػـ يػذىب فػي 

ذلػػؾ لػػـ  إلػػىمعرفػػة الػػدكافع المشػػكمة اللتػػزاـ بالقيمػػة كاالمتثػػاؿ لممعػػايير  باإلضػػافة  لػػىإتحميمػػو 
 .2يتناكؿ المشاكؿ السيككلكجية

ــر(كلعػػؿ ىػػذه النقطػػة ىػػي التػػي انطمقػػت منيػػا المدرسػػة األلمانيػػة كعمػػى رأسػػيا )     مــاكس فيب
كظيفػة المعياريػة كنادل بالفصؿ بيف العمـ كال الذم كضع أساس مكضكعي لمعمـك االجتماعية 

 امــاكس فيبــر(  3ف مكضػػكعات العمػػـ تتكػػكف مػػف خػػالؿ قيمنػػاأكجػػد مفيػػـك المياقػػة القيميػػة  ك أك 
ف السمكؾ الذم تفرضو القػيـ ىػك سػمكؾ مصػدر أالذم كانت نظريتو السكسيكلكجية تتجمى في 

 انػو حينمػا يسػمؾ الفاعػؿ االجتمػاعي سػمككأأصال لتحقيػؽ قيمػة اجتماعيػة معينػة بالػذات  ذلػؾ 
ف يكجػػو نمػػط سػػمككو كفقػػا أإنمػػا تفػػرض عميػػو ىػػذه القيمػػة   كفقػػا لقيمػػة مػػا كصػػنيعا لمثػػؿ أعمػػى

 .4ليا

بينيػا كبػيف بقيػة   ف أصحاب ىذا االتجاه يعتبركف القيمة ظاىرة  اجتماعية ذات تػأثير تبػادليإ
حػد أد الظكاىر االجتماعية األخرل المتفاعمة ضمف إطار البناء االجتماعي  كبالتالي فالقيـ تعػ

كتبػػدك ىػػذه القػػيـ    المتغيػػرات كالمحػػددات الدافعػػة لسػػمكؾ األفػػراد كالمكجيػػة لمفعػػؿ االجتمػػاعي
حاسػػػمة ككاضػػػحة فػػػي تحديػػػد الفعػػػؿ أثنػػػاء مكاقػػػؼ الفػػػاعميف  كمػػػف ثػػػـ فػػػالقيـ ليسػػػت تصػػػكرات 

بػػؿ تتكػػكف نتيجػػة التفاعػػؿ بػػيف األفػػراد داخػػؿ المجتمػػع  كمػػا أنيػػا تتسػػـ بػػالتغير النسػػبي   صػػماء
القيمػػة عمػػى أسػػاس  إلػػىنػػو كمػػا نظػػر أتطػػكر المجتمػػع  كممػػا يالحػػظ عمػػى ىػػذا االتجػػاه  نتيجػػة
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نو لـ يكلي أىمية لصراع القيـ  كىػذا االتجػاه يضػع القػيـ خػارج الفػرد بػالرغـ مػف  أنيا  مطمقة ف
 .1نو ىك حامؿ ىذه القيـ كباعتباره أيضا طرفا في عممية التأثير كالتأثرأ

ف المتأمػػؿ فيمػػا قدمػػو إ:  ات السوســيولوجية فــي تفســير القــيم(  رؤيــة نقديــة لمســيام3ـــ2 
ف الدراسػػات السكسػػيكلكجية أأصػػحاب االتجػػاه السكسػػيكلكجي فػػي تفسػػيرىـ لمقػػيـ   سػػكؼ يػػدرؾ 

التػػي قػػدميا ىػػؤالء حػػكؿ تحميػػؿ القػػيـ  كتفسػػيرىا  تنطػػكم عمػػى إسػػيامات ايجابيػػة تثػػرم الفكػػر 
نػو كبػالرغـ مػف أال إيف المعرفيػة كالمنيجيػة   السكسػيكلكجي فػي شػرح كتفسػير القػيـ مػف النػاحيت

 كؿ  ذلؾ   فقد كانت ليذه الدراسات عدة سمبيات كنقائص نكجزىا في ما يمي:

القػيـ تحػدد األىػداؼ  أفف القيـ مكجيات لمسػمكؾ اإلنسػاني  كمػا أعمماء االجتماع  اتفؽ (1
 اإلنسانية كالكسائؿ المستخدمة في تحقيؽ ىذه األىداؼ اإلنسانية .

عمػػى مػػدل السػػياؽ   يجابيػػا فػػي الكشػػؼ عػػف أىميػػة تفسػػير القػػيـإـ السكسػػيكلكجيكف أسػػي (2
 االجتماعي كالتاريخي الذم تكجد كتتشكؿ فيو .

كبيػػػذا أضػػػفى   أكػػػدكا عمػػػى دراسػػػة القػػػيـ كالظػػػكاىر األخالقيػػػة دراسػػػة عمميػػػة مكضػػػكعية (3
 عمماء االجتماع عمى القيـ الطابع العممي .

ف ىنػاؾ تػأثيرات تحػدثيا أحقيقػة مفادىػا  إلػىف يمفتػكا النظػر أكقد استطاع عممػاء االجتمػاع    
التحػػػػكالت االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة عمػػػػى النسػػػػؽ القيمػػػػي فػػػػي المجتمػػػػع  حيػػػػث كشػػػػفت ىػػػػذه 

التنميػػػة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػة تمعػػػب دكرا مػػػؤثرا عمػػػى تغييػػػر  أف النظريػػػات عمػػػى
ركؼ األفػراد ظػادية ىػي بالضػركرة تغييػر فػي ف التنمية االقتصػأالنسؽ العممي كحديثو   حيث 

التػي كانػت تػؤدم مػف جانػب  خػر   تحػكؿ بعػض القػيـ إلػىفي المجتمع كسكؼ تؤدم بالتػدرج 
 .2بركز قيـ جديدة تستجيب لمحاجات الجديدة كىذا ما يسمى بالتجديد القيمي إلى
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ف القػيـ تعجػؿ فػي أ بمعنػى   يجابيػاإكالقيـ تؤثر في النسؽ االقتصادم كىػذا التػأثير قػد يكػكف  
مػا   التنمية االقتصادية سػمبا  ىػاف يكػكف تأثير أكتساعد فػي تحقيػؽ النمػك االقتصػادم بسػرعة  كاا

 ف القيـ قد تعكؽ النمك االقتصادم كتؤخره .أبمعنى 

بػػؿ   ف القػػيـ ليسػػت مطمقػػة الثبػػاتألقػػد أصػػابت النظريػػات السكسػػيكلكجية عنػػدما أبػػرزت  (4
التفاعػػؿ المسػػتمر بػػيف الفػػرد كبيئتػػو مػػف أنػػاس كأشػػياء  كقػػد  ىػػي قابمػػة لمتغيػػر كالتطػػكر  نتيجػػة

ف القػػػيـ أحيػػػث أكضػػػحت ىػػػذه النظريػػػات   أصػػػابت فػػػي الكشػػػؼ عػػػف الطبيعػػػة الطبقيػػػة لمقػػػيـ
ف لكػػػؿ طبقػػػة مفاىيميػػػا القيميػػػة التػػػي تتفػػػؽ عمييػػػػا االجتماعيػػػة تختمػػػؼ بػػػاختالؼ الطبقػػػات أل

لح االجتماعيػػة لمطبقػػات متباينػػة كطبيعػػة مصػػاغيا كمكانتيػػا فػػي المجتمػػع  كلمػػا كانػػت المصػػا
 .  1ف القيـ أيضا تتصارع كتتبايف بتبايف ىذه المصالح كمتصارعة ف

لقػػػد أصػػػابت النظريػػػات السكسػػػيكلكجية عنػػػدما أبػػػرزت الجانػػػب المعرفػػػي فػػػي تفسػػػير القػػػيـ  (5
باعتبارىػػػا تصػػػكرات صػػػريحة كضػػػمنية   يتحػػػدد مػػػف خالليػػػا مػػػا ىػػػك مرغػػػكب فيػػػو كمػػػا غيػػػر 

العالقػات القائمػة بػيف الظػكاىر  إلػىب ىػذه النظريػات أيضػا بصػكرة أدؽ مرغكب فيو  كما تػذى
 االجتماعية كفيـ العكامؿ كاألسباب التي تنضكم عمييا ىذه القيـ .

كتحديده متعديف بذلؾ أكثػر   عمماء االجتماع بحثكا في مساىمة القيـ في تشكيؿ السمكؾ  (6
ة التأكيمية لمظكاىر االجتماعيػة تعػد ف الرؤي مف رصده عمى مسرح الحياة االجتماعية  كعميو ف

 .2مرحمة ىامة مف مراحؿ التطكر المنيجي في عمـ االجتماع
اىتمػػػت النظريػػػات السكسػػػيكلكجية بػػػالتخطيط األخالقػػػي   الػػػذم يسػػػتيدؼ تفسػػػير كتكجيػػػو  (7

  يمضػػػي بػػػالمجتمع قػػدما نحػػػك التطػػػكر  األخػػالؽ السػػػتغالؿ الطاقػػات الركحيػػػة اسػػػتغالال رشػػيدا
 ىك المكجو الحقيقي لبقية النشاطات التخطيطية األخرل.  ف ىذا التخطيطأل
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ف طبيعػة القػيـ أفي تشبيو القيـ األخالقية بالظكاىر السكسػيكلكجية  حيػث  سبنسر(اخفؽ ) (8
ف طبيعػػة تطػػكر القػػػيـ تكػػكف مكجيػػػا أاألخالقيػػة تختمػػؼ عػػػف طبيعػػة الظػػاىرة السكسػػػيكلكجية  ك 

 تمقائيا .راديا  أما صيغة تطكر الظاىرة الطبيعية يككف إ
كقيمة العمػؿ   ف النظرية الماركسية قد كشفت عف العديد مف القيـ اليامةأعمى الرغـ مف  (9

ال أنيػػا أىممػػت إكفػػائض القيمػػة  كأبػػرزت مػػدل تفاعػػؿ النسػػؽ القيمػػي مػػع النسػػؽ االقتصػػادم  
حػػد  مككنػػات  أ ػػػػػعنػػي النسػػؽ القيمػػي أ  ػػػػنػػو أكمػػع   النسػػؽ القيمػػي فػػي البنػػاء التحتػػي لممجتمػػع

 نو ينتشر عمى كؿ مستكيات البناء االجتماعي .أال إلبناء الفكقي ا
دكر القػػػيـ فػػػي بنػػػاء النظريػػػة السكسػػػيكلكجية كالفعػػػؿ   بارســـونز( اتـــالكوتظيػػػر  ألقػػػد   (10

ركػػز فيػػو عمػػى التكامػػؿ   ف رؤيتػػو الفمسػػفية جعمتػػو يفسػػر القػػيـ تفسػػيرا معياريػػاأال إاالجتمػػاعي  
 .1تماعيةكاالتساؽ كالتجانس مع المعايير االج

كلعػػػؿ المػػػتفحص لمتعريفػػػات السػػػابقة لمقػػػيـ يممػػػس بكضػػػكح خمكىػػػا مػػػف تقػػػديـ مفيػػػـك عػػػاـ  
نيا تستعمؿ ألفاظػا كلػـ تكضػح المكقػؼ الػذم  كشامؿ ليا  كلـ تتفؽ عمى مفيـك معيف لمقيمة كاا

الحػػػد الػػػذم يجعػػػؿ أم  إلػػػىف تكػػػكف عميػػػو القػػػيـ كالعالقػػػة بينيػػػا كبػػػيف السػػػمكؾ العقمػػػي  أيجػػػب 
 رة مف أمره   كيجد الشؾ طريقا إليو .باحث في حي

كمػػا ىػػي مكجػػكدة أيضػػا   ف القػػيـ االجتماعيػػة مكجػػكدة فػػي أفعػػاؿ األفػػرادأكخالصػػة القػػكؿ      
مقػػػيـ عمػػػى ىػػػذه القػػػيـ لف األنظمػػػة االجتماعيػػػة تعتمػػػد فػػػي تشػػػكيميا أفػػػي كػػػؿ بنيػػػاف اجتمػػػاعي ك 

األفػػراد  إلػػىتمػػاعي ك تنتقػػؿ كػػؿ بنيػػاف اج إلػػىكالتػػي تنتقػػؿ   المكجػػكدة فػػي البنيػػاف االجتمػػاعي
إطػػػالؽ صػػػناع القػػػيـ عمػػػى ىػػػؤالء  إلػػػىعػػػف طريػػػؽ النفػػػكذ  ممػػػا حػػػدا بػػػبعض عممػػػاء االجتمػػػاع 

 .2لتغير االجتماعيامعرض لاألفراد   كاعتبارىـ المحركيف األساسييف 
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 تصنيف القيم( 3
نيفا ف مػػف العسػػير تصػػنيفيا تصػػأيقػػرر كثيػػر ممػػف تعرضػػكا لدراسػػة القػػيـ مػػف البػػاحثيف       

ف تكػكف ىنػاؾ قاعػدة أبأنو مػف المسػتحيؿ sorley) سورلياشامال يتفؽ عميو الجميع  كأشار 
نػو ميمػػا يكػف فػػي تصػنيؼ القػػيـ تصػكر عػػف أيمكػف عمػى أساسػػيا تكحيػد جميػػع القػيـ   كالكاقػػع 

ف أف التصنيؼ أمر مػف ألػـز المزكميػات لدراسػتيا   كممػا الشػؾ فيػو  اإلحاطة بكؿ أنكاعيا   ف
قػػيـ يسػػاىـ كثيػػرا فػػي التقميػػؿ مػػف الخمػػط الممحػػكظ  دائمػػا فػػي مناقشػػتيا   كلقػػد بػػدأت تصػػنيؼ ال

ىػػذه المحػػاكالت المتعػػددة لتصػػنيؼ القػػيـ كتكضػػيح أقسػػاميا   كفػػي مػػا يػػأتي عػػرض ألىػػـ ىػػذه 
 التصنيفات في مجاؿ القيـ : 

 : كىي متضمنة في أحكاـ . قيم الذوق( 1 

 أخرل .:كتعد كسيمة إلدراؾ غايات  ( قيم النفع2

كىػػي التػػي يصػػح اعتبارىػػا غايػػات قصػػكل  كحتػػى فػػي الغايػػات يمكننػػا إحػػداث  قــيم الغايــات( 3
كتتخػذ ىػذه التصػنيفات عػادة شػكؿ   تفرقة فيما يسػمى بقػيـ الشػجاعة كقػيـ الخيػر كقػيـ الصػدؽ

سمسػػمة مػػف األزكاج المتقابمػػة كػػالقيـ الحقيقيػػة فػػي مقابػػؿ القػػيـ الكسػػيمة كالقػػيـ العميػػا فػػي مقابػػؿ 
لقػػيـ الػػدنيا   كمػػع ذلػػؾ فمػػيس لكػػؿ ىػػذه األزكاج أىميػػة متسػػاكية لػػذا نقتصػػر عمػػى القػػيـ التػػي ا

 :يشيع النظر إلييا عمى أساس أنيا أساسية كىي 

: القيـ الحقيقيػة كىػي القػيـ الجكىريػة أك القػيـ الكامنػة فػي ذاتيػا  القيم الحقيقية والقيم الوسيمة
كذلػػؾ   غػػرض أك حاجػػة أخػػرل إلػػىيػػا كسػػيمة لمكصػػكؿ ال لككن  كالتػي يتجػػو إلييػػا العقػػؿ لػػذاتيا

القػػيـ الكسػػيمية التػػي ينظػػر إلييػػا كسػػبيؿ لمحصػػكؿ عمػػى ىػػدؼ  خػػر أك كسػػيمة إلشػػباع  ؼبخػػال
نػػػو ال يمكػػػف كضػػػع حػػػد جػػػامع مػػػانع  لتحديػػػد مػػػا ىػػػي القػػػيـ الحقيقيػػػة أحاجػػػة معينػػػة  كالحقيقػػػة 

 . 1كالكسيمية
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تقسػيـ  خػر يميػز بػيف القػيـ الدائمػة كالقػيـ العاجمػة  كىنػاؾوالقيم العاجمة العابرة : ائمةالقيم الد
ففػػػي حالػػػة المػػػذة   برةاف القػػػيـ الدائمػػػة ينبغػػػي تفضػػػيميا دائمػػػا عمػػػى القػػػيـ العػػػأكلػػػيس صػػػحيحا 

فػػػنحف ال نكػػػكف حكمػػػاء   الجسػػػمية نجػػػد أف اشػػػتداد المػػػذة إنمػػػا يكػػػكف سػػػريعا كفػػػي زمػػػف قصػػػير
كانػػػت القيمتػػػاف متسػػػاكيتيف فػػػي كػػػؿ ال إذا إ  بحيػػػث ال نفضػػػؿ قيمػػػة دائمػػػة عمػػػى قيمػػػة عػػػابرة

األخػػػرل  الظػػركؼف تفضػػيؿ القػػػيـ الدائمػػة كاجػػب إذا كانػػت أالنػػكاحي األخػػرل  فمػػف الكاضػػح 
نو مف الصػعب فػي كثيػر مػف األحيػاف إيجػاد أكلكف مف سكء الحظ   متساكية في كمتا الحالتيف
 .ركؼ األخرل ال سيما فيما يتعمؽ بميكلنا ظمكقؼ تتساكل فيو كؿ ال

قؿ إثػارة لمخػالؼ ىػك التمييػز بػيف قػيـ أ: ىناؾ تقسيـ  خر أكضح ك  بين الشيوع والفردية القيم
كبذلؾ تستبعد عمػى كثيػريف   مثػاؿ    تنسحب عمى كثيريف كقيـ تككف مقصكرة عمى فرد بعينو

ف القيمة االقتصادية تككف عادة مرتبطة بفػرد بعينػو كال تتعػداه ل خػريف   كمثػاؿ ذلػؾ مػا أذلؾ 
كتصػػػبح ليػػػا قيمػػػة فرديػػػة  ف ىػػػذه الممكيػػػة ال يشػػػاركو فييػػػا  خػػػركف  لفػػػرد مػػػف أشػػػياء فػػػيمتمكػػػو ا

أما العمػؿ الشػاىد نشػارؾ فيػو جميعػا فػي اإلعجػاب  كشخصية مقصكرة عمى صاحبيا فحسب 
     بػػػو كتقييمػػػو  فينػػػا تجػػػد ىػػػذا الفعػػػؿ ينبػػػع مػػػف شػػػيكع اإلعجػػػاب بػػػو فػػػي مجمػػػكع المشػػػاىديف لػػػو 

ىنػػا مػػف الناحيػػة الجماليػػة بأنيػػا قػػيـ تشػػيع فػػي مجتمػػع معػػيف أك  ف القػػيـ أك المجتمػػع كمػػو   فػػ
تقسػيـ  إلػىقػؿ أىميػة بالقيػاس أفػاألخالؽ تبػدكا   جماعة معينة كال تقتصر عمى فرد كاحد بعينػو

جكىريػػػة أك حقيقيػػػة   أم قػػػيـ تقػػػـك فػػػي حػػد ذاتيػػػا كقػػػيـ خالصػػػة كقػػػيـ تنصػػػب عمػػػى  إلػػػىالقػػيـ 
 ا ثانكية أك مرتبطة بالغايات المرجكة منيا .السمكؾ كاألفعاؿ اإلنسانية كتعتبر قيم

نػكعيف قػيـ عميػا كقػيـ دنيػا   إلػىكىنػاؾ تقسػيـ عمػى أسػاس تصػنيفيا  القيم العميا والقيم الـدنيا :
كىػذه الثنائيػة تبمػ  فػي بعػض األحيػاف حػدا   كاف أمرا مألكفا أك شائع في المناقشات األخالقيػة

مػػدل بعيػػد مػػف األخػػالؽ   إلػػىأم ذىبنػػا   ؽ العميػػامػػف المبالغػػة   بحيػػث إذا أغرقنػػا فػػي األخػػال
ف ننػػا سنضػػع حتمػػا فػػي دائػػرة الزىػػد كالتمظيػػر األخالقػػي كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي   الركحيػػة كالعقميػػة

ـــيم جـــيمساألخػػػالؽ الصػػػكفية عمػػػى مػػػا يػػػرل         (   أمػػػا إذا بالغنػػػا فػػػي تطبيػػػؽابيرجســـون وول
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اؼ ك التػػػػردم أك سػػػػمكؾ بعيػػػػد عػػػػف سػػػػقننػػػػا سػػػػنقع حتمػػػػا فػػػػي اإل أك ممارسػػػػة األخػػػػالؽ الػػػػدنيا ف
ف ألتكحيد بيف القيـ الدنيا كاإلشباع المادم بكؿ أنكاعو   عمى حػد ااألخالؽ كليذا فمف السيؿ 

كىػػذه الفرقػػة تنضػػكم ضػػمنا عمػػى   القػػيـ العميػػا تصػػبح ىػػي القػػيـ التػػي ال تشػػكبيا شػػائبة ماديػػة
ف كػؿ القػيـ أالؽ  عمػى حػيف ف اإلشباع سيصبح بالضركرة في الرتبة الػدنيا مػف  األخػأالقكؿ ب

 .1المرتبطة بعمؿ اإلنساف في المجاؿ الذىني أك الركحي إنما تكضع في مرتبة أخالقية عميا

 ( تصنيف سبرنجر1ـ3

تصػنيفا لمقػيـ  أنمـاط الرجـال( فػي كتابػو سـيبرنجركىناؾ تصنيفات أخرل لمقػيـ حيػث قػدـ )    
 .2ف ىناؾ ستة أنكاع مف القيـأمفاده 

 : حسب المحتوىوىذا التصنيف 

جػػؿ أكتعبػػر عػػف اىتمػػاـ الفػػرد الزائػػد كميمػػو الكتشػػاؼ الحقػػائؽ كالمعػػارؼ مػػف  القــيم النظريــة :
 منحا معرفيا مف العالـ المحيط بو . ينحمما يجعمو    تحقيقيا

تتجسػد فػي كسػيمة لمحصػكؿ عمػى الثػركة كزيادتيػا عػف طريػؽ  القـيم االسـتغاللية االقتصـادية :
حيػػػث تعبػػػر عػػػف االىتمامػػػات العمميػػػة ذات   التسػػػكيؽ كاسػػػتثمار األمػػػكاؿاإلنتػػػاج كاالسػػػتيالؾ ك 

الفائػػػدة كالنفػػػع كالثػػػركة كالعمػػػؿ  كيتميػػػز األفػػػراد الػػػذيف تسػػػكد عنػػػدىـ ىػػػذه القيمػػػة بنظػػػرة عمميػػػة 
ف لػػـ يككنػػكا كػػذلؾ فػػ نيـ أفػػراد عمميػػيف اا كحتػػى ك    كيككنػػكف عػػادة مػػف رجػػاؿ المػػاؿ كاألعمػػاؿ

 .كية التفكير في األمكر االقتصادية كالمالية عمى الصعيد الميني يتسمكف بحي

ــة : مػػا ىػػك جميػػؿ مػػف ناحيػػة الكػػؿ كالتكافػػؽ كالتنسػػيؽ  إلػػىكيترجميػػا ميػػؿ الفػػرد  القــيم الجمالي
 .الفف إلىالعالـ كالمحيط نظرة تقديرية  كيتميز المؤمف بيذه القيـ بالميؿ  إلىفينظر 

 البتكار كتذكؽ الجماؿ كاإلبداع الفني. كا
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كيتميػز   أك التسمطية تتعمؽ بالحصكؿ عمى القكة كالسيطرة كالعمػؿ السياسػي سياسية :القيم ال
    األفػػػراد الػػػذيف تسػػػكدىـ ىػػػذه القيمػػػة بالقيػػػادة فػػػي نػػػكاحي الحيػػػاة المختمفػػػة  سػػػكاء كانػػػت سياسػػػية

 أك عسكرية أك إدارية أك اقتصادية أك غيرىا .

جميػـ ألفػرد  بحػب النػاس كالتضػحية مػف كتعبػر عػف اىتمػاـ ا القيم االجتماعية أو اإلنسـانية :
غيػػره عمػػى أنيػػـ غايػػات  إلػػىكينظػػر   غيػػره مػػف النػػاس كمسػػاعدتيـ إلػػىكيعبػػر عنيػػا ميػػؿ الفػػرد 

 غايات أخرل . إلىفي حد أنفسيـ  كليسكا كسائؿ 

معرفػة مػا كراء  إلػىأك الركحية كتعبر عف اىتماـ الفػرد بالمسػائؿ الدينيػة كميمػو  القيم الدينية :
معرفػة مػا كراء العػالـ الظػاىرم  فيرغػب فػي معرفػة  إلىكيتجمى مف خالؿ ميؿ الفرد  الطبيعة 

 .1تعاليـ الديف في كؿ نكاحي الحياة

 إلػىمشػيرا  لبـورتأانتقػده   نػو قكبػؿ بعػدة اعتراضػاتأكعمى الرغـ مف شيرة ىذا لتصنيؼ إال  
نػػو  ال يسػػمح بكجػػكد أفػػراد ال قػػيـ ليػػـ أفضػػال عمػػى   ف ىػػذا التصػػنيؼ قػػد أىمػػؿ القػػيـ الحسػػيةأ

ال عمى أفراد نػالكا قسػطا مػف التعمػيـ إفي نفس الكقت ال يمكف تطبيقو ك كالنفعييف كالبكىيميف   
ف األفراد ال يتكزعكف عميو كلكػف يعنػي أف القػيـ مكجػكدة أف التصنيؼ ال يعني أكما   كالتجربة

د آلخػػر قػػكة أك ضػػعفا لػػدل الفػػرد أك نيػػا تختمػػؼ فػػي نظػػاـ ترتيبيػػا مػػف فػػر ألػػدل كػػؿ فػػرد غيػػر 
 .الجماعة 

 تشر( تصنيف 2ـ3
 : كفؽ عدة منظكرات . تشرصنفيا كلقد 

 المنظور األول : مجال القيم   
 ياء كتدكر حكؿ المكجكدات الطبيعية كالحركة .ش: كتشمؿ القيـ الخاصة باأل القيـ الشيئية
 لحفاظ عمييا .: كتدكر حكؿ مستقبؿ البيئة كتطكيرىا كا القيـ البيئية
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 ذكات اإلفراد مف حيث السمات كالمكاىب كالشجاعة كالذكاء. إلى: كتشير  القيـ الذاتية

 .الثقة ـ ك : تمؾ التي تعبر عف العالقات كالتفاعالت بيف األفراد مثؿ االحترا القيـ الجماعية

 : تمؾ التي تمس مستقبؿ المجتمع كحياة أفراده كالمساكاة . القيـ المجتمعية

 منظور الثاني : موضوع القيمة ال 

 . 1: تمؾ التي تفرضيا معايير الصكاب كالخطأ داخؿ المجتمع قيـ أخالقية

 : تمؾ  المتعمقة بالنكاحي االقتصادية )االستثمار كالمنفعة(. قيـ اقتصادية

 : تمؾ التي تحدد النكاحي السياسية السمطة كالحرية . قيـ سياسية

 العالقات بيف العناصر المادية كالمعنكية عمى أساس االتساؽ  : تمؾ التي تعددىا قيـ جمالية

 : تمؾ التي تتعمؽ بطبيعة الخير الحؽ   الجماؿ.  قيـ دينية 

 المعرفة . إلى: تمؾ التي تنشا نتيجة الحاجة  قيـ عقمية

 : تمؾ التي تدكر حكؿ الحب كالمكدة العالقات بيف األشخاص . قيـ عاطفية 

 عالقة بالنكاحي البدنية كالجسمية . وكؿ مالتعبر عف  : تمؾ التي قيـ بدنية

 : تمؾ التي تتضمف كؿ ما يمس مستقبؿ المجتمع كالحياة االجتماعية ألفراده . قيـ اجتماعية

 المنظور الثالث : التصنيف وفق مجموعة من المعايير :

 معيار الذاتية والموضوعية : 

 ضمى .القيمة باعتبارىا غاية ف إلى: النظر  الذاتية

 : إمكانية قياس ىذه القيـ لدل األفراد  اعتمادا عمى كزف القيمة النسبي. المكضكعية 
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 معيار العمومية والخصوصية :

 : تكزيع القيمة عمى مستكل الجميع . العمكمية

 .1:مدل تعمؽ القيمة بفئة معينة مف الجميع الخصكصية

ــة  ــار النيائي يمػػة باعتبارىػػا غايػػة نيائيػػة أك ككنيػػا الق إلػػىالتفريػػؽ بػػيف النظػػر :  والوســيمةمعي
 كسيمة تؤدم غاية أخرل .

:النظػػر لمقيمػػة مػػف حيػػث اتجاىيػػا نحػػك اسػػتفادة  العالقػػة بػػيف محتضػػف القيمػػة كالمسػػتفيد منيػػا
 الفرد كالمجتمع ككالىما .

 القيمة مف حيث ككنيا اجتماعية دينية . إلى:النظر  معيار المضمون 

 رتكز عمى أكثر مف أساس .كىناؾ محاكلة لتصنيؼ القيـ كت 

كىػػي إمػػا قػػيـ إلزاميػػة  كتكػػكف ممزمػػة لمجميػػع مػػف الضػػركرم تنفػػذىا بػػالقكة كػػالقيـ  حسػػب شػػدتيا
الدينية أك قيـ مفضمة يشجع المجتمع أفراده عمى التمسؾ بيا كلكنػو ال يمزمػو بمراعاتيػا   كقػيـ 

مقابمػػة اإلسػػاءة  إلػػىكالػػدعكة   مثاليػػة كىػػي التػػي يحػػس الفػػرد بصػػعكبة تحقيقيػػا بصػػكرة كاممػػة
 باإلحساف .

لشخصػػػػيات اقػػػػيـ تاريخيػػػػة أصػػػػيمة كتكجػػػػد لػػػػدل الشػػػػباب ذكم  إلػػػػى: كتنقسػػػػـ  حسػػػػب تاريخيػػػػا
المكجية نحك األخرل كالشخصيات التقميديػة   كقػيـ منبثقػة كعصػرية كتكجػد لػدل الشػباب ذكم 

 الشخصيات المكجية في الذات .

القػػػػيـ  إلػػػػىالقػػػػيـ حسػػػب مقصػػػػدىا ( تصػػػػنيؼ rokeahروكييــــو): فقػػػػد حػػػاكؿ  حسػػػب المعتقػػػػد
كالتػػػي ينظػػػر إلييػػػا األفػػػراد كالجماعػػػات عمػػػى أنيػػػا كسػػػائؿ  instrumental valueالكسػػػيمية
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كىػي األىػداؼ التػي  terminal valueبعػد كػالقيـ األخالقيػة كالكفائيػة كالقػيـ الغائيػة ألغايػات 
 يضعيا األفراد أك الجماعات ألنفسيا   كالقيـ الشخصية كاالجتماعية .

: كػػالقيـ العػػابر التػػي تػػزكؿ بسػػرعة   مثػػؿ المكضػػات كالنػػزكات كيقبػػؿ عمييػػا   سػػب ديمكمتيػػاح
المراىقػػكف بالدرجػػة األكلػػى كيعتقػػد أنيػػا تػػرتبط بػػالقيـ الماديػػة   كالقػػيـ الدائمػػة التػػي تػػدـك زمانػػا 

 طكيال كتمتد جذكرىا في أعماؽ التاري    كيعتقد أنيا ترتبط بالقيـ الركحية. 

: يتضػػػمف ىػػػذا التصػػػنيؼ ثمػػػاني مجمكعػػػات متجانسػػػة مػػػف القػػػيـ كىػػػي  وايـــتتصـــنيف ( 3ػػػػ3 
 حسب بعض التعديالت التي طالتيا .

: مثػػػؿ كحػػػدة الجماعػػػة التكاضػػػع   التسػػػامح   حػػػب اآلخػػػريف    مجمكعػػػة القػػػيـ االجتماعيػػػة (1
 حب األسرة   التعاكف   الصداقة .

 .:كالصدؽ  الطاعة  العدالة   الديف  مجمكعة القيـ األخالقية (2
 :حرية الكطف  االستقالؿ  الكحدة . مجمكعة القيـ القكمية (3
 :الطعاـ   النشاط   الصحة   الرفاىية . مجمكعة القيـ الجسمانية (4
 : التسمية   المعب   اإلثارة   الجماؿ   المرح . مجمكعة القيـ التركيحية (5
نجػػػػاح  : التكيػػػػؼ   األمػػػػف  االنفعػػػػالي   التحصػػػػيؿ   ال مجمكعػػػػة القػػػػيـ تكامػػػػؿ الشخصػػػػية (6

 اختيارات الذات .
 المعرفة   الذكاء   الثقافة . :مجمكعة القيـ المعرفية كالثقافية (7
 .1: العمؿ   الضماف االقتصادم مجمكعة القيـ العممية االقتصادية (8
األسػمى  برسػـ االرتقػاء  مػف  إلى: كيككف ىذا التصنيؼ مف األدنى ( التصنيف الصاعد 4ـ3

ؿ الحيػػاة الفكريػػة كالركحيػػة   كيتميػػز ىػػذا التصػػنيؼ باحتكائػػو أعمػػى أشػػكا إلػػىاالنػػدفاع الغريػػزم 
 ثالثة  أنظمة لمقيـ نظاـ القيـ الحيكية كنظاـ القيـ الفكرية كنظاـ القيـ الركحية .

 .غرائز التناسؿ كغرائز الممارسة  ككيضـ غرائز الحياة  :نظاـ القيـ الحيكية
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ؼ   الػػػذعر   القمػػػؽ  ك اة   مشػػػاعر الخػػػ:كتشػػػمؿ االحتفػػػاظ بالػػػذات   إنقػػػاذ الحيػػػ غرائػػػز الحيػػػاة
الراحػػػػة   إثبػػػات القػػػػكة  السػػػيطرة   العنػػػػؼ   إلػػػىالممػػػؿ   الطعػػػاـ   السػػػػكف   المبػػػاس  الحاجػػػػة 

 المفركض أك المحتمؿ .

: كتشمؿ الغريزة الجنسية كاألمكمة   اعتبػار الفػرد   األبػكة   التجػدد  االتحػاد  الغرائز التناسمية
 ك االجتماع .

  : كتشػػمؿ بعػػديف بػػذؿ الػػذات مجانػػا كيػػذؿ أفػػاؽ الطاقػػة الفائضػػة   أك غائيػػة  سػػةغرائػػز الممار 
 .بال غاية  كالبعد الثاني : فاعمية بدكف غائية ك يضـ التعبير التحرر عف الفرد 

: كىػػي نظػػاـ اإلنسػػاف كيقابػػؿ المعرفػػة الصػػريحة كيتضػػمف ثػػالث مجػػاالت  نظػػاـ القػػيـ الفكريػػة
 ىي :

 .1ت الذات إرادة القكة   تأكيد الذاتية:كتظـ إثبا القيـ الفردية

 بعادىا الحب   الصداقة   االتصاؿ   التضامف .أنحف ك لنت كاـ األظكت :قيـ التعاطؼ

 : كيضمف الميك   الرياضة   الفنكف . قيـ المعب كاالنطالؽ كالخياؿ

خالقػي : كىػك النػكع الرفيػع الػذم يػنجـ عػف تػدخؿ الضػمير أك الكجػداني األ نظاـ القيـ الركحية
لتحقيػؽ رسػػالة الشخصػػية    كيشػػمؿ جميػػع اإلمكانػات لالرتقػػاء بػػالكاقع كالفػػكز بالحيػػاة الركحيػػة 
كيتحقؽ ذلػؾ بانتظػاـ فػي تسمسػؿ كاع كالتػزاـ الكجػكد بالسػعي لتحقيػؽ نمػكذج مػف أنػكاع الحكمػة 

 .2أك األخالؽ  كالديف

باعتبػػار الكظػػائؼ التػػي القػػيـ   وبيــرأ رينيــو: يقسػػـ العػػالـ االجتمػػاعي (  تصــنيف  أوبيــر5ـــ3
 قسميف : إلىتقـك الركح اإلنسانية ذاتيا كيقسميا  
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 زمرة  الكظائؼ االجتماعية المشخصة كالتي تتمثؿ القيـ المادية.  

 زمرة الكظائؼ االجتماعية المجردة كتقابميا القيـ الثقافية .

 كتشمؿ : القسم األول :  الوظائف االجتماعية المشخصة القيم المادية 

 ني الكظائؼ العضكية .ع: كت قيـ الحيكيةال

 : كتعني الكظائؼ الجسمية . القيـ الخاصة

 :كتعني كظائؼ االكتساب . القيـ االقتصادية

 : كتعني كظائؼ اإلنتاج. القيـ التقنية

 : كتعني كظائؼ التنظيـ. القيـ السياسية

 : : كتشمؿالقسم الثاني : الوظائف االجتماعية المجردة القيم الثقافية

 كظائؼ المعرفة . ي: كتعن قيـ الحقيقة

 : كتعني كظائؼ األخالؽ . قيـ الخير

 : كتعني الكظائؼ الجمالية. قيـ الفف كالجماؿ

 كتعني كظائؼ المحبة . : قيـ الحب

 : كتعني التركيب الكمي . قيـ الديف

خمػو بعػض بػؿ يتدا  أف ىػذا الترتيػب لػيس بالضػركرة أف يكػكف مثاليػا فػي الترتيػب رينيوكيشير 
الترتيػػب كالتقطيػػع كالنقػػؿ ربمػػا يتخػػذ إشػػكاال أخػػرل بحسػػب الحاجػػة  كلػػيس بالضػػركرة أف يكػػكف 

 .1مستخدما مف قبؿ المجتمعات عمى اإلطالؽ

                                                           
 . 52 51عبد الرحيـ أبك الييجاء   مرجع سابؽ    ص  ص   1
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 بيف أربع مستكيات مف القيـ كتضـ : شمر: لقد ميز  ( تصنيف شمر6ـ3

حسية كتختمؼ مػف فػرد : مستكل قيـ المالئـ كالمنافي كىذه ىي قيـ الطبيعة ال المستكل األدنى
 آلخر كىؤالء أصحاب مذىب المذة .

: كتضػـ ىػذه القػيـ الصػحة كالمػرض   الراحػة كالتعػب كالمػكت   كتعػرؼ  مستكل القيـ الحيكية
 بتعارض النبالة كالحقارة .

كىػػذه مسػػتقمة عػػف الجسػػد ك تشػػتمؿ عمػػى قػػيـ الحقيقػػة كالجمػػاؿ كالعػػدؿ  :مسػػتكل القػػيـ الركحيػػة
 ماميا .أف تتراجع أالحيكية كعمييا  كىذه ارفع مف القيـ

: كقكاميػا التقػديس  كتشػتمؿ عمػى مشػاعر اإليمػاف كالعبػادة كتيػيمف عمػى  مستكل القػيـ الدينيػة
 ىذا النكع . إلىكؿ القيـ ترمز  أفسائر القيـ كبما 

ف ىػذه القػيـ أعمى ارتباط القيـ بالكظائؼ كالشعكر حيث  الفيل: كيعتمد  ( تصنيف الفيل7ـ3 
 : إلىاية ىذه الكظائؼ كيقسـ القيـ ىي غ

 القيـ االقتصادية كاالنفعالية القيـ العقمية كالجمالية . 

 القيـ العقمية كالدينية كالركحية   كىذا تاج القيـ جميعا . 

ف القػيـ أالتسميـ بقبكؿ قيمي تسمسمي كحيد متسؽ فيرل  لويس: يرفض تصنيف لويس ( 8ػ3 
 حدد القيـ قي إطارات أربعة :  كميا تصدر عف الفكر كالركح كقد

 قيـ التحديد الطبيعي أم الحقيقة . قيـ التحديد التصميمي أم الجماؿ .

 .1قيـ التحديد المثالي أم األخالؽ . قيـ التحديد الركحية أم الحب كالديف
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 خصائص القيم وموقعيا في حياة الفرد   :( 4
 :  خصائص القيم( 1ـ4

يػػا كقػػد حػػددىا البػػاحثكف فػػي ثػػالث خصػػائص ىػػي الثبػػات الخصػػائص ىػػي مػػا يميػػز القػػيـ ذات 
 كيمكف تحديد مظاىر ىذه الخصائص عمى النحك التالي :1كالتراتبية كالعمكمية

كيسػتمدىا 2:حيث أنيا ليست بشيء كتعرؼ مػف قبػؿ األشػياء  القيم ذات صبغة مثالية( 1ػ1ػ4
 .3اإلنساف مف فمسفة أك تصكر أك عقيدة أك ديف

البحث التربػكم كقطػب سػمبي يكػكف مػا يسػمى بـ تيجابي ييإ: قطب  قطبين(القيم ذات  2ـ1ـ4
كبيذا فيي تشتمؿ عمى خاصية التقابؿ في المعاني التػي    4بعكس القيمة  أك القيمة المضادة

 .5تحمميا فيي تككف مكجبة أك سالبة خيرا أك شرا 

تقيػيـ حيػػث يكتسػػبيا : كبالتػػالي فيػػي قابمػة لمقيػػاس كال (القــيم مكتســبة وليســت موروثــة3ـــ 1ــ4
ذاتيا   أك مف خػالؿ مػا يتكارثػو عػف المجتمػع الفرد اكتسابا ذاتيا مف المعتقدات التي يؤمف بيا 

أم كبمعنػػػى  خػػػر ىػػػي محصػػػمة تفاعػػػؿ اإلنسػػػاف  6ةعمػػػى حصػػػيمة خبػػػرة كتفاعػػػؿ مػػػع الجماعػػػ
ات كأنيػا محػدد أساسػي مػف المحػدد  ب مكاناتو الشخصية مع متغيرات اجتماعيػة كثقافيػة معينػة

 .7الثقافية لممجتمع 

ظاىرية يعبر عنيا مف طريػؽ الكػالـ أك الكتابػة أك ضػمنية  :( القيم ظاىرية وضمنية 4 ـ1ـ4
 تعرؼ مف خالؿ السمكؾ غير المفظي .

                                                           
 28 ص  1977غرب  سعيد اليردة   القيـ المكجية لمطفؿ العربي مف خالؿ الكتاب المدرسي كبرامج األطفاؿ   رسالة الدراسات العميا   الرباط الم1

 .35 نقال عف بكغازم الطاىر   القيـ التربكية  ص 
 .41عبد الرحيـ أبك الييجاء  مرجع سابؽ   ص 2
 .38  ص مرجع سابؽ عبد هللا عقمو مجمي الخزاعمة   3
 . 35 مرجع سابؽ بكغازم الطاىر   4
 .38  ص مرجع سابؽ عبد هللا عقمو مجمي الخزاعمة   5
 .38رجع   صمنفس ال6
 .40  صرجع منفس ال7
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ألنيا تصدر عف فػرد بعينػو كىػي ذاتيػة تختمػؼ مػف شػخص آلخػر كمػف  :( القيم فردية5 ـ1ـ4
 مجتمع آلخر .

: حيث أنيػا تتضػمف الجكانػب المعرفيػة ك الكجدانيػة  ة متضمنة( القيم متداخمة مترابط6 ـ1ـ4
 .1كالسمككية  كما أنيا متضمنة مف حيث التصنيؼ فالعدؿ مثال قيمة سياسية كقيمة أخالقية

ليػػي المصػػدر كيػػدفع إاتػػي يكجػػو السػػمكؾ كيدفعػػو  كلكنػػو دالقػػيـ مكػػكف معرفػػي عقمػػي كجػػداني أ
 إرضاء هللا . إلى

 فالمذة كاألفكار اىتماـ بأمكر ترتبط باإلنساف . : ( القيم إنسانية7 ـ1ـ4

: يسعى إلييا مػف خػالؿ العػكالـ التػي تختػار كىػي  ( القيم لاية عالمية دنيوية قصوى8 ـ1ـ4
 كراء عالـ الكجكد .

مصػممة نحػك األشػػخاص كاألشػياء كالمعػاني كأكجػػو  :القـيم تنظيمــات عقميـة انفعاليــة( 9ـــ1ــ4
نحكىػا  فالقيمػة مصػدر  مجػرد ضػمني يعبػر عػف الفضػؿ  ىاتنػاالنشاط التي تكجػو رغبتنػا كاتجا

 ك المعاني ك أكجو النشاط  .أكاالمتياز أك درجة الفضؿ التي ترتبط باألشخاص 

كبيػذا فيػي معػايير   2أم تتخذ طابع األحكاـ المعياريػة: القيم تتضمن الرأي والحكم( 10ـ1ـ4
 ك الجماعة .أعات مف قبؿ الفرد ك المكضك ألمسمكؾ فيي أساس إصدار الحكـ عمى األشياء 

كيظيػر الجانػب الػكاقعي  قيمػا  يمثمػو الفػرد  :تتميز القيم ببعدييا المثالي و الواقعي( 11ـ1ـ4
فتحػػػكم بػػػذلؾ عمػػػى الجانػػػب الركحػػػي كالمػػػادم    مػػػف قػػػيـ تفاعميػػػة إجماليػػػة أك تأمميػػػة فمسػػػفية

 .روكاتش،  وديويفتصبح بعض القيـ كسيمة كبعضيا غاية كما يرل 

ـــ4 ـــ1ـ ـــات نســـبي( 12ـ ـــز بثب : نتيجػػػة لتككنيػػػا البطػػػيء فػػػي الكجػػػداف كبػػػذلؾ فيػػػي تقػػػاـك  تتمي
 إلػػىكانتقػػاؿ الفػػرد مػػف القريػػة   التغيػرات المفاجئػػة لمفػػرد أك الجماعػػة فػػي الظػػركؼ غيػر العاديػػة

                                                           
 . 40عبد الرحيـ أبك الييجاء   مرجع سابؽ  ص  1
 . 41  40نفس المرجع   ص  2
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تغيػر فػي المعػامالت االجتماعيػة كاالقتصػادية  عػدـ صػالحية بعػض القػيـ لمسػػايرة كالالمدينػة  
 التقدـ .

بية القيـ تظير فػي التغيػرات التػي تحصػؿ فػي تطػكر المجتمػع عبػر الػزمف فارتبػاط القػيـ أف نس
ف يحػػافظ عمػػى بقػػاء أباألشػياء كالمكضػػكعات يفسػػر جانبػػا كبيػػرا مػػف شػػدتيا   فيحػػاكؿ المجتمػػع 

ف يغيػر اتجػاه األفػراد نحػك أا يضطر فػي مراحػؿ تاريخيػة مالقيـ بالثكابت اإلنسانية كالكطنية بين
جػػؿ التكافػػؽ مػػع التصػػكرات الحاصػػمة أتفرضػػيا الظػػركؼ الخاصػػة بػػالمجتمع  مػػف   قػػيـ جديػػدة
 .        1في المجتمع

ف ىنػاؾ ترتيبػا أأم   2: القيـ مرتبة فيمػا بينيػا ترتيبػا ىرميػا القيم مرتبة ترتيبا ىرميا( 13ـ1ـ4
تنظػيـ  نسػاؽ مػف القػيـ فػيأف الفػرد يمتمػؾ عػدة أمقيـ داخؿ الفػرد كالمجتمػع  حيػث نجػد لىرميا 

تبػػادؿ ىػػذه القػػيـ التػػأثير   تاألدنػػى قيمػػة إلػػىتػػدريجي مػػف أعمػػى قيمػػة مسػػيطرة عمػػى اتجاىاتػػو 
ف ىػػػذا أأم    3ركالتػػػأثر خاضػػػعة لةحػػػكاؿ كالظػػػركؼ  تابعػػػة لمنمػػػك كالتطػػػكر كالنضػػػج كالتطػػػك 

فالسػػمـ القيمػػي قػػد ييتػػز سػػمبا كايجابيػػا إذ   الترتيػػب اليرمػػي لػػيس جامػػدا بػػؿ متحػػرؾ كمتفاعػػؿ
مػػػا يتفكػػػؾ النسػػػؽ القيمػػػي كيعػػػاد ترتيبػػػو مػػػف جديػػػد نتيجػػػة لمتغيػػػرات االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة كثيػػػرا 

 .  4ليككف لدينا شخصية الفرد كنمكذج المجتمع المتفرد

 وظائف القيم: -4-2

 لمقيـ كظائؼ عديدة في حياة الفرد كالمجتمع يمكف إيجازىا كما يمي:

 فتككف لديو إمكانية االختيار كاالستجابة  : تيي  القيـ لمفرد خيارات معينة بالنسبة لمفرد
فتمعب دكرا ىاما في بناء شخصيتو  كما أف القيـ تعطي الفرد إمكانية أداء ما   لمكقؼ معيف

كذلؾ ف نيا تحقؽ لمفرد   ىك مطمكب منو  لذلؾ فيي تجعمو أقدر كأصبر عمى  التكيؼ
                                                           

 . 35بكغازم الطاىر   مرجع سابؽ   ص 1
 .41أبك الييجاء مرجع سابؽ   ص  2
 . 36بكغازم الطاىر   مرجع سابؽ   3
 . 395عبد هللا عقمة   مرجع سابؽ   ص  4
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عمى ذلؾ "بالؿ بف رباح" اإلحساس باألماف ألنيا تقكيو عمى مكاجية ضعؼ النفس  كمثالو 
كيصدع باآلذاف مف فكؽ الكعبة   الذم جعمو اإلسالـ يسخر ممف كانكا يسكمكنو سكء العذاب

يكـ فتح مكة  كالقيـ تدفع الفرد لتحسيف أفكاره كمعتقداتو  كتساعده عمى فيـ اآلخريف مف 
ى إصالح حكلو  كتكسع إطاره المرجعي في فيـ عالقاتو مع اآلخريف  كما أنيا تعمؿ عم

الفرد اجتماعيا كأخالقيا كنفسيا كفكريا كثقافيا...إل   ألف القيـ كسيمة عالجية ككقائية  كما 
أنيا تعمؿ عمى ضبط نزكات الفرد كشيكاتو كمطامحو  ككؿ ىذه الكظائؼ يكمؿ بعضيا 

مرحمة الرضا " إلىبعضا كصكال             "  رضا هللا كرضا أم  8البينة

 .1النفس
 تحػػافظ القػػيـ عمػػى تماسػػؾ المجتمػػع كتسػػاعده عمػػى مكاجيػػة التغيػػرات  :بالنســبة لممجتمــع

ألنيػػا ىػػي التػػي تعطػػي الػػنظـ   كمػػا أنيػػا تػػربط بػػيف أجػػزاء الثقافػػة فػػي المجتمػػع   التػػي تحػػدث
كد االجتماعيػػػػة أساسػػػػا عقميػػػػا  كالقػػػػيـ تحمػػػػي المجتمػػػػع مػػػػف األنانيػػػػة ك الدكنيػػػػة الطائشػػػػة  كتػػػػز 

المجتمػػع بالصػػيغة التػػي يتعامػػؿ بيػػا مػػع المجتمعػػات األخػػرل مػػف حكلػػو  كمػػا أف القػػيـ تجعػػؿ 
. ك الكظػػائؼ الفرديػػة كالمجتمعيػػة تتكامػػؿ فيمػػا لىاسػػمكؾ الجماعػػة عمػػال تبتغػػي بػػو كجػػو هللا تعػػ

 :  إلىبينيا كتؤدم 
دكرىػػػػػا بنػػػػػاء الػػػػػذات اإلنسػػػػػانية القػػػػػادرة عمػػػػػى التكيػػػػػؼ اإليجػػػػػابي مػػػػػع ظػػػػػركؼ الحيػػػػػاة ألداء  -

 الحضارم المحدد.

 .2إعطاء المجتمع الشكؿ المميز الذم يميزه عف المجتمعات األخرل -

 

 
                                                           

ح  القيـ االجتماعية في منياج التربية اإلسالمية لمسنة الخامسة ابتدائي كتأثيرىا عمى سمكؾ التمميذ  مذكرة مكممة لنيؿ أحالـ الشايع كالعطرة مفتا1
 .37  ص 2011معيد العمـك اإلنسانية ك االجتماعية  جامعة الكادم   في عمـ االجتماع التربية  ليسانس شيادة

ميا  دراسة مقدمة إلى مؤتمر كمية التربية ك الفنكف تحت عنكاف القيـ ك التربية في عالـ متغير  فؤاد عمي العاجز  القيـ ك طرؽ تعمميا ك تعمي2
 .13-12  ص ص1999جامعة اليرمكؾ  إربد  األردف  
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 ( موقع القيمة في الحياة التنظيمية لمفرد : 3ـ4

التفصػػيالت التػػي تممػػؾ قػػكة الحفػػز  إلػػىالقيمػػة باختصػػار ىػػي بنيػػة مفاىيميػػة افتراضػػية تشػػير 
بػػذلؾ تتػػداخؿ مػػع مصػػطمحات أخػػرل مثػػؿ  كتػػؤثر فػػي اختيػػار الكسػػائؿ كالطػػرؽ كالنتػػائج  كىػػي

ف الحاجػات  تتضػمف تػكتر كعػدـ تػكازف يعقبػو تحػرؾ لإلشػباع    لػذلؾ فيػي أالحاجات  حيث 
 كالتيديد يجعؿ  لةمف قيمة .  فالجكع يجعؿ لمشبع قيمة  ليست قيما بؿ مصدرا لمقيـ

حػػكافز ميمػػا كػػاف كالرغبػػات التػػي تػػرتبط بمفيػػـك الحػػافز كالحػػافز ىػػك اآلخػػر مصػػدر لمقيمػػة كال 
 ؿالتػػػػي يمكػػػػف تعريفيػػػػا كظػػػػاىرة سػػػػطحية أك ميػػػػكؿ مسػػػػبقة لمعمػػػػ  شػػػػكميا تػػػػرتبط باالتجاىػػػػات

 كالستجابة لميزات تتسـ بالثبات النسبي .

 ف الحكافز تشكؿ مصدرا لمقيـ كالقيـ تشكؿ مصدرا لالتجاىات .أ

 االتجاىات تجميات لمقيـ تسبؽ قياـ اإلنساف بالعمؿ .

ياس كيمكف مالحظتيا بينما القيـ كالحكافز قػد ال تكػكف كاضػحة لصػاحبيا   االتجاىات قابمة لمق
ــوريكينظػػر ) (  لمقػػيـ كمكػػكف مػػف مككنػػات الثقافػػة التػػي تتفاعػػؿ مػػع عناصػػر أخػػرل فػػي تراجي

الكسػػػط االجتمػػػاعي   :المنظمػػػة لتكليػػػد السػػػمكؾ التنظيمػػػي  كىػػػذه العناصػػػر ىػػػي البيئػػػة الماديػػػة 
الثقافػػػة )نظػػػـ االعتقػػػاد كاألعػػػراؼ    ـ كاتخػػػاذ القػػػرار كاالتصػػػاؿ (البيئػػػة  اإلداريػػػة )كيفيػػػة التنظػػػي

 طرؽ التفكير (.

فصػػكرة الثقافػػة لكػػؿ معقػػد مكػػكف مػػف أربػػع طبقػػات   العالقػػة بػػيف القػػيـ كالثقافػػة اسشــيم(كحػػدد )
 تتفاكت عمقا حسب النظاـ التنازلي .

 أم يعتبر ميما مرمكقا . النظاـ االعتقادم الذم يؤثر في النظاـ القيمي ػػػػ النظاـ القيمي  

 األعراؼ كالمقايسي أم ما ينبغي كما ال ينبغي ػػػػ  أنماط السمكؾ المشاىد .
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كتػػؤثر   تقػػع القػػيـ بػػيف كػػؿ ىػػذه النمػػاذج فػػي مكقػػع متكسػػط متػػأثر ببنػػى مفاىيميػػة  أكثػػر منيػػا 
بػالقيـ  السمكؾ المشاىد  كقد يككف الفػرد كاعيػا إلىتصؿ  أف إلى ىعمأ بدكرىا في بنى تنظيمية 

 .1كقد ال يككف

: تنػػتظـ مجمكعػػة مػػف القػػيـ فػػي كػػؿ جماعػػة كفػػي كػػؿ مجتمػػع فتػػنظـ  تػػأثير القػػيـ عمػػى السػػمكؾ
كقػد   سمككيـ  كيطمػؽ عمػى ىػذا النظػاـ )نظػاـ القػيـ القػائـ لمجماعػة ( كتػؤثر القػيـ فػي اإلدراؾ

مػات الدينيػة ف األشخاص الذيف تسكد عندىـ القيـ الدينيػة يػدرككف الكمأ 1995 بوتسمانكجد 
كيتعرفكف عمييا بسيكلة أكثر مػف غيرىػا مػف الكممػات   كيالحػظ تػأثير القػيـ عمػى السػمكؾ فػي 

شػػعكريا  مثػػؿ إذا أراد شػػخص لديػػو قيمػػة  ك الأف يػػتـ اسػػتخداميا شػػعكريا أالحيػػاة العمميػػة مػػف 
ذا أراد أف أنػػو يسػػ ف  ف يتػػزكجأاقتصػػادية  يعمػػؿ ؿ أكال عػػف المركػػز المػػالي لمػػف يبحػػث عنيػػا  كاا

ذا صػػادؽ ف  كبػػر جػزاء مػػادمأيبحػث عػػف العمػػؿ الػػذم يػػكفر لػػو  نػػو يصػػادؽ مػػف يسػػتفيد مػػف  كاا
 فيك في حياتو يقيـ كؿ شيء في ضكء القيمة االقتصادية السائدة عنده .  كراء صداقتو

 مصادر و مكونات القيم وكيفية اكتسابيا :( 5
حممػػو مػػف قػػيـ مػػف العديػػد مػػف  أف الفػػرد يكتسػػب مػػا إلػػىف الكاقػػع يشػػير إ ( مصــادر القــيم:1ـــ5

المصػػادر األسػػرية كالعائميػػة كاالجتماعيػػة كغيرىػػا مػػف المؤسسػػات المكجػػكدة فػػي المجتمػػع الػػذم 
يكجػػػػػد فيػػػػػو الفػػػػػرد كأىػػػػػـ المصػػػػػادر التػػػػػي يسػػػػػتمد منيػػػػػا الفػػػػػرد قيمػػػػػة التعػػػػػاليـ الدينيػػػػػة  التنشػػػػػئة 

الفكريػة المعاصػرة   االجتماعية  الخبرات التػي يمػر بيػا الفػرد  الجماعػات المرجعيػة  الفمسػفات
المصػػػادر التربكيػػػة  المؤسسػػػات التربكيػػػة  كسػػػائؿ اإلعػػػالـ كالمصػػػادر المينيػػػة  يشػػػبع  األفػػػراد 

كاألفكػػػار المنبثقػػػة مػػػف   بػػػالقيـ مػػػف مصػػػادرىا المختمفػػػة عػػػف طريػػػؽ القػػػدكة ك اإلقنػػػاع كالقػػػكانيف
 2ك ضمير الفرد كما في ىذا الشكؿ:  األصكؿ الثقافية كالدينية

                                                           
  ص  2002   1عبد الرؤكؼ فضؿ هللا ك خركف  الثقافي كالقيـ   أعماؿ المؤتمر الثقافي العربي السابع   جامعة السمطاف قابكس   عماف   ط 1

321 . 
ص2002،د ط  اإلسكىدرية،  شبعان علي حسيه السيسي،  علم الىفس أسس السلوك اإلوساوي بيه الىظرية والتطبيق، المكتب الجامعي الحديث2
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 ( يبيف مصادر القيـ03رقـ ) شكؿ

ككمػػا ىػػك معػػركؼ أف بدايػػة اكتسػػاب الطفػػؿ الصػػغير القػػيـ البسػػيطة التػػي يجعمػػو يكتشػػؼ مػػف 
معرفػة هللا مػػف القػػيـ اإلسػالمية المحيطػػة بػػو  إلػػىحكلػو مػػف األب كاألـ كاألخػػكة  كيبػدأ بػػالتفطف 

 المستمدة مف القر ف الكريـ كالسنة كقصص األنبياء المكرميف.

كعمػػى العمػػـك فػػ ف المصػػادر    أخػػرل إلػػىلمصػػادر التػػي تنبثػػؽ منيػػا القػػيـ مػػف ثقافػػة كتختمػػؼ ا
 التي تشتؽ منيا القيـ في المجتمعات البشرية كىي: 

كتشػػػتؽ منيػػػا القػػػيـ المطمقػػػة  كىػػػي ثابتػػػة مثػػػؿ القػػػيـ المتعمقػػػة بػػػالحؽ  :التشػػػريعات السػػػماكية -
 ركحية كالخمقية المادية كغيرىا.المطمؽ  الخير المطمؽ  كالجماؿ المطمؽ  كتشمؿ القيـ ال

األكضػػاع االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كمجمػػؿ الحيػػاة اإلنسػػانية  تشػػتؽ منيػػا الكثيػػر مػػف القػػيـ  -
 .1المادية كالمعنكية المختمفة

 

 
                                                           

 .211  ص 2006 عماف 2المدخؿ إلى التربية  دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع  طعبد الرشداف كنعيـ حبيب جعنيني  1

 مصادر القيم

 ةــــاليم الدينيـــ* التع

 * التنش ة ابجتماعية

 المـــــ*وسا ل اإلع

 الفلسفات الفكريـة *

 اإلنسانية

 * المصادر التربوية

 ةـر المهنيالمصاد *

 

 كيفية تشبيع األفراد بها 

 

 القدوة

 

 اإلقناع

 

 القواني 

 

 األفراد
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 يمكف تحديد مصادر القيـ كتباينيا عمى النحك التالي : 

ابط بػػػػيف العمػػػػـ ف ىػػػػذا  العصػػػػر يػػػػدعـ التػػػػر أل  صػػػػمة العضػػػػكية بػػػػيف العمػػػػـ كتطبيقاتػػػػوال (1
 .النظرم كالعمـ التطبيقي يعمؿ عمى تكثيؽ العمـ بالمجتمع 

التطػػػكر اليائػػػؿ فػػػي المعرفػػػة اإلنسػػػانية كقػػػد ظيػػػرت مفػػػاىيـ كمبػػػادئ عمميػػػة مػػػف ناحيػػػة  (2
 كتطبيقيا مف ناحية أخرل. 

ممنيج العممي غمبة كالشأف في عالمنا المعاصر ىػك لغمبة المنيج العممي حيث أصبح  (3
الػػػػذم فػػػػتح المجػػػػاؿ أمػػػػاـ العمػػػػـك  كالحاسػػػػب العممػػػػي  ات البحػػػػث المتطػػػػكرأدك  إلػػػػىالكصػػػػكؿ 

ير جمػع المعمكمػات سػالستخداـ ىػذه األدكات فػي مكاجيػة مشػاكمنا كظكاىرنػا التػي كػاف مػف الع
عنيػػػػا الكسػػػػائؿ التقميديػػػػة لكثرتيػػػػا كتعقػػػػدىا   ثػػػػكرة اإلنتػػػػاج كاإلدارة كىػػػػذه الثػػػػركات فػػػػي اإلدارة 

تكػكف قػادرة عمػى حػؿ مشػكالت التخمػؼ    مػف القػيـ اإلنسػانية كاإلنتاج تقـك عمى أسس جديػدة
 الثقافي ك مشكالت قدـ التنظيـ .

ف عالمنا متغير كىذه التغيػرات غالبػا تغيرات القيـ كعدـ ثبكتيا كاالتجاىات التقميدية  أل (4
مػػػا يكاكبيػػػا تغيػػػػرات القػػػيـ كاالتجاىػػػػات كأنمػػػاط السػػػػمكؾ  ممػػػا يترتػػػػب عميػػػو ظيػػػػكر كثيػػػر مػػػػف 

كظػركؼ   النفسية كاالجتماعية تعكس أثارىا عمى سمكؾ األفراد كتحركاتيـ كأفعاليـالمشكالت 
العصر الذم اتسـ بالسرعة كالضغكط النفسية كالمشكالت الحياتية كالتغيػرات المتكاصػمة كثػكرة 

 .1االتصاالت
ف اإلنسػػاف مصػػدر كػػؿ أف مصػػدر القػػيـ جػػاء مػػف السفسػػطائييف   الػػذيف قػػالكا أكيػػرل الػػبعض  

 .ك الذم يحدد ما ىك صكاب كما ىك خطا شيء كى

الػذم يتمشػى مػع طبيعػة األشػياء كيتفػؽ   ف مصػدر القػيـ ىػك القػانكف الطبيعػيأكيرل  خركف  
 مع العقؿ .

                                                           
 . 59 58حيـ أبك الييجاء  مرجع سابؽ  ص ص عبد الر  1
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فيك الػذم يخمقيػا كيحػافظ عمييػا كعمػى األفػراد    كيرل  خركف أف المجتمع ىك مصدر القيمة 
 .ـ أف يمتزمكا بيا طالما أف جماعاتيـ ارتضكىا ألنفسي

دسػػتكر المسػػمميف الجػػػامع  ونػػكفػػي الثقافػػة اإلسػػالمية يكػػكف الػػديف ىػػك مصػػدر كػػؿ قيمػػة   أل 
                       الشامؿ حتى بالنسبة لمقيـ التي تصميا حياتنا المتجددة .                                                                        

 (مكونات القيم 2ـ5

حػػػدىما عػػػف األخػػػر ألنيػػػا تػػػدمج كتتػػػداخؿ  ألقػػػيـ مػػػف ثػػػالث مككنػػػات ال يمكػػػف فصػػػؿ تتكػػػكف ا 
كىػػي تشػػبو االتجاىػػات كالمعتقػػدات كىػػذه العناصػػر ىػػي   لتعبػػر فػػي النيايػػة عػػف كحػػدة اإلنسػػاف

    المككف الكجداني  كالمككف السمككي .المعرفي المككف

معمكمػات  كيكػكف قػد ككنيػا : يقصد بػو  مػا لػدل الفػرد مػف خبػرات ك  ( المكون المعرفي1ـ2ـ5
أك يتمثػػػؿ ىػػػذا المكػػػكف فػػػي   مكضػػػكع معػػػيف كيشػػػمؿ المػػػدركات كالمفػػػاىيـ كالحقػػػائؽ كالمعػػػارؼ

معرفة صاحب القيمة لمطريقة الصحيحة لمسمكؾ أك التصرؼ المطمكب   ككػذلؾ النػكاتج التػي 
 جؿ الكصكؿ إلييا .أيكافح مف  أفعميو 

دير كيعكػػس التعمػػؽ بالقيمػػة كاالعتػػزاز بيػػا كالشػػعكر : كمعيػػاره التقػػ المكــون الوجــداني(  2ػػػ2ػػػ5
   كىػػك يتضػػمف االنفعػػاؿ  بمكضػػكع القيمػػة بالسػػعادة الختيارىػػا كالرغبػػة فػػي إعالنيػػا عمػػى المػػة

 أك الميؿ إلييا أك النفكر منيا   كما يصاحب ذلؾ مف سركر كألـ .

مشػاعر الكجدانيػة ال إلػىشػير تكما يعبر عنو مف حب ككره أك استحساف كاستيجاف  ككؿ مػا  
 كاالنفعاالت التي تؤخذ لدل الشخص نحك مكضكع ما  لمقيمة .

ف تكػػرر أ: كمعيػػاره الممارسػػة ك يشػػمؿ الممارسػػة الفعميػػة لمقيمػػة ك  ( المكــون الســموكي 3ػػػ2ػػػ5
الممارسة بصكرة مستمرة في أكضاع مختمفػة كممػا سػنحت الفرصػة بػذلؾ   فيػذا المكػكف يشػير 

اسػتعداد الشػخص أك  إلىيسمكو الفرد تجاه مكضكع معيف كيشير ف أاألسمكب الذم يجب  إلى
ميمػػػػو لالسػػػػتجابة ك إخػػػػراج المضػػػػاميف السػػػػمككية لمقيمػػػػة فػػػػي التفاعػػػػؿ الحيػػػػاتي   كيعمػػػػؿ ىػػػػذا 
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السمكؾ أك النشاط الذم يصدر عف الفػرد يتحػدد  أفالعنصر بمثابة مرشد مكجو لمسمكؾ حيث 
 .1ما يتبناه مف القيـ كءفي ض

 ساب القيم :( كيفية اكت3ـ5

حدد تعاممػو مػع المكقػؼ كاألشػخاص كاألىػداؼ تيكلد الفرد كىك خاؿ مف اإليديكلكجية التي    
التػػػي تػػػنظـ عمييػػػا محػػػاكر حياتػػػو  ثػػػـ يتػػػكلى المنشػػػئكف فػػػي األسػػػرة كالمجتمػػػع بكافػػػة مؤسسػػػاتو 
 مسؤكلية تعممو كتكجييو في ضكء ما تتمثؿ ثقافة ذلػؾ المجتمػع مػف قػيـ  كقػد أكػدت الدراسػات

ف عممية التنشئة تستمر بالنسبة لمفرد عمى امتداد فترات حياتو المختمفة كما يمر بو الفرد فػي أ
 عمػػى  مػػا ليػػؤالء مػػف قػػدرةلىػػذه الفتػػرات مػػف خبػػرات يمعػػب فييػػا المنشػػئكف دكرا كاضػػحا  نظػػرا 

كتعتبػػر الحيػػاة   إشػػباع حاجاتػػو كتمكينػػو مػػف تكػػكيف معػػاف كدالالت لةشػػياء فػػي محػػيط البيئػػة
ف القػػػيـ ال تصػػػبح محكػػػػا أ جنزبـــرجاديميػػػة مصػػػدرا أساسػػػيا لمتنشػػػئة القيميػػػة  فقػػػد أكضػػػح األك

ال فػػػػػي عمػػػػػر الخامسػػػػػة عشػػػػػر كالسادسػػػػػة عشػػػػػر كبالترقيػػػػػة إمرجعيػػػػػا ىامػػػػػا لمقػػػػػرارات اإلفػػػػػراد 
المكضكعية لمتشكيؿ كالتغيير مف خالؿ معايشة الخبرات الدراسية  كالتي عادة ما يككف دكرىػا 

البػاحثكف فػي الكيفيػة التػي يكتسػب بيػا الفػرد قػيـ  اختمػؼالعمريػة   كقػد الكاضح في ىذه الفتػرة 
 كىػػؿ ىػػي عمميػػة تبنػػي لقػػيـ لػػـ يكػػف يتبناىػػا قبػػؿ ؟مجتمعػػو  فيػػؿ ىػػي عمميػػة معقػػدة غامضػػة 

 حد طرفيو تبني القيـ كطرؼ  خر اليجر كالتخمي.                      أ  في متصؿ ؟ذلؾ

قػػػػؿ اإلطػػػار المرجعػػػػي كنسػػػؽ األىػػػػداؼ كاالتجاىػػػػات ف المشػػػكمة تكمػػػػف فػػػي نأ اابريــــل(كيػػػرل 
الستكشػػػاؼ تمػػػؾ   ف لػػػدل األفػػػراد حاجػػػة أساسػػػيةأفيػػػرم اتولمـــان( األفػػػراد  أمػػػا  إلػػػىالمختمفػػػة 

الحاجػػة تممػػي عمػػى المجتمعػػات كجػػكد معػػايير معرفيػػة كتذكقيػػة كأخالقيػػة لمقػػيـ  يػػتـ مػػف خالليػػا 
كالقبػيح كالحسػف كالػردمء   مػف منظػكر  تمكيف الفرد مف التمييز بيف الحقيقي كالزائؼ كالجميؿ

اخػػػتالؼ  إلػػػىك تفسػػػير نتػػػائج بحػػػكثيـ  إلػػػىكيرجػػػع االخػػػتالؼ بػػػيف البػػػاحثيف   الثقافػػػة المعينػػػة
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المبػػػػادئ كالمفػػػػػاىيـ األساسػػػػػية إلحػػػػدل نظريػػػػػات الػػػػػتعمـ المشػػػػيكرة كالسػػػػػمككية أك المعرفيػػػػػة أك 
 .1التحميمية

تتكػكف مػف  األفػراد ف قػيـأف ننا نؤكد   لمقيـكرغـ اختالؼ العمماء كتفسيرىـ الكتساب الفرد     
تجاربػػو كخبراتػػو الذاتيػػة عػػػف األشػػياء كالمكضػػكعات  باعتبػػار الخبػػػرة مضػػمكنا عاطفيػػا كعقميػػػا 

يتشػكؿ  وكمنػ  فيي صعبة الدراسة إال إذا تراكمت في شكؿ اتجاه معبر عنو فػي سػمكؾ ظػاىر
راد المجتمػع  بتكػكيف نسػقو القيمػي  نسؽ القيمة تبعا لتمػؾ الخبػرات  كبػذلؾ يقػـك كػؿ فػرد مػف أفػ

 ك تالمذتو سبع أكضاع يستمد منيا الفرد نسقو القيمي ىي : راتز( كقد حدد )

ممػا   ف يتػرؾ الفػرد حػرا فػي اختيػار  قيمػو دكف تػأثير خػارجيأ: يجػب  االختيـار الحـر(1ػ3ػ5 
 تقكية القيمة لديو . إلىيؤدم 

بػدائؿ متعػددة  إلػىث يسػمح لػو ذلػؾ بػالتعرض تكسػيع مجػاالت الفػرد بحيػ توفر البـدائل( 2ػ3ػ5
 تتيح لو التكافؽ مع ميكلو النفسية .

: يطمػػع الفػػرد عمػػى نتػػائج البػػدائؿ كاألشػػياء كالمكضػػكعات التػػي  ( معرفــة نتــائج البــدائل3ػػػ3ػػػ5
 حتى يككف االختيار ذك معنى قيمي أصيؿ .  يعرفيا في كسطو

لمفػػػػرد الالتكافػػػػؽ القيمػػػػي مػػػػع المحػػػػيط  قيمػػػػة يػػػػكفر ىنػػػػا سػػػػتدخاؿاف أ ( التعمــــق بــــالقيم4ػػػػػ3ػػػػػ5
 االجتماعي .

: يصػػػرح الفػػػرد بالقيمػػػة التػػػي يعتنقيػػػا كيعتقػػػدىا فػػػي التجمعػػػات  ( اإلعـــالن عـــن القيمـــة5ػػػػ3ػػػػ5
 العامة .

ال إذا ظيػرت فػي شػكؿ سػمكؾ إف القيمة ال تكتسب ذركتيا فػي الفػرد أ:  العمل بالقيمة( 6ػ3ػ5
 . ما أك مكاقؼ إزاء شيء أك مكضكع
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عنػػدما 1: تخمػػؽ القيمػػة فػي الفػػرد إحساسػػا مميػػزا كنمكذجػا لشخصػػية ثابتػػة تكــرار القيمــة (7ػػػ3ػػ5
يتشػػػكؿ النسػػػؽ القيمػػػي لمفػػػرد  كيصػػػبح قػػػادرا عمػػػى إصػػػدار اإلحكػػػاـ مػػػف تراتػػػب تمػػػؾ القػػػيـ فػػػي 

أخرل أدنى درجة مف األىمية كمػف القػيـ  إلىمستكيات فرعية تنازلية مف القيـ العميا المسيطرة 
ثػػر ىػػذيف النػػكعيف مػػف القػػيـ فػػي السػػمككيات التػػي أ  كيظيػػر 2القػػيـ التفضػػيمية " إلػػىاإللزاميػػة 

تػػنظـ حيػػاة الجماعػػة كتظيػػر القػػيـ اإللزاميػػة فػػي العػػادات كالتقاليػػد كالقػػكانيف المنظمػػة لمعالقػػات 
 بيف األفراد .

اع أما القيـ التفضػيمية فيػي مرتبطػة بحيػاة الفػرد كخاصػة بطمكحاتػو المدرسػية كالمينيػة كأنػك     
 األنشطة الفكرية كالرياضية كىذا ما يفسر مكقع القيمة في حياة الفرد .

 :( دور المدرسة في لرس القيم والمحافظة عمى الثقافة القومية 4ـ5

ىنػػاؾ خمسػػة مؤسسػػات رئيسػػية تتػػكلى أمػػر الحضػػارة محتفظػػة أف حػػد المػػربييف أيقػػكؿ        
مؤسسػػات ىػػي البيػػت كالمدرسػػة كالدكلػػة بماضػػييا صػػائنة لحاضػػرىا مؤمنػػة لمسػػتقبميا   كىػػذه ال

كمؤسسػػة العمػػؿ كمؤسسػػة الػػديف   كتقػػـك كػػؿ منيػػا عمػػى فكػػرة جكىريػػة تبػػرر كجػػكد المؤسسػػة 
 كتبيف الخدمة التي تؤدييا لمحضارة .

أما الفكرة التػي تقػـك عمييػا المدرسػة ىػي التنشػئة  أم تنشػئة الجسػـ كالعقػؿ معػا كبيػذا تكػكف   
 . 3سدتو الدىكر لمجنس البشرمالمدرسة قد أسدت لمطفؿ ما أ

ف المحافظػػة عمػػى الثقافػػة الكطنيػػة ال تػػتـ إال أعنػػد تحميمنػػا لمقكلػػة ىػػذا المربػػي ف ننػػا نفيػػـ      
فيي التي تعػد األطفػاؿ   عميـ كالتربية  كمف ىنا كانت صكرة التربية في المجتمعتعف طريؽ ال

ييـ ركح الثقافػة كالكطنيػة الصغار ليككنػكا مػكاطنيف صػالحيف فػي المجتمػع عػف طريػؽ غػرس فػ
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كالقكمية   كما تحممو مف قيـ نبيمة   كىي التي تحمؿ عمى إدماجيـ فػي مجػتمعيـ عػف طريػؽ 
 تطبيعيـ بالطابع االجتماعي ال منعيـ .

كلػػذا كانػػت الكظيفػػة األساسػػية لممدرسػػة فػػي جميػػع المجتمعػػات اإلنسػػانية ىػػي المحافظػػة عمػػى  
ىي التي تعمـ لغة األمة كثقافتيػا كتاريخيػا ك دابيػا كعمكميػا التراث الثقافي لممجتمع  فالمدرسة 

 كفنكنيا كعاداتيا كتقاليدىا كقيميا ألبناء اآلمة منذ نعكمة أظافرىـ .

كحػب التػراث الثقػافي   كالمدرسة ىي التي تغرس في قمكب األطفاؿ حب الكطف كاالعتزاز بػو 
انيػػا كتماسػػكيا كشخصػػيتيا المتميػػزة كبيػػذه الطريقػػة يبقػػى لمجماعػػة  األساسػػية كي  كالتمسػػؾ بػػو

ف يحػب كطنػو حبػا حقيقيػا إال أبيا بيف بقية المجتمعػات اإلنسػانية األخػرل  فاإلنسػاف ال يمكػف 
إذا عرفو معرفة جيدة في ثقافتو الخاصة كفي لغتو العربية كجغرافيتػو كتاريخػو كحضػارتو ككػذا 

 مكقعو االستراتيجي بيف أكطاف الشعكب كاألمـ األخرل .

جػػػؿ اسػػػترجاع أف القكميػػػات المقيػػػكرة كانػػػت تعتمػػػد دائمػػػا فػػػي كفاحيػػػا مػػػف أكمػػػف المالحػػػظ    
مقكمػػات شخصػػيتيا القكميػػة عمػػى التربيػػة كالتعمػػيـ   كيبػػدك ىػػذا فػػي ألمانيػػا فػػي القػػرف العشػػريف 

 كيبدك في الجزائر  ككذلؾ في معظـ البالد العربية كفي القكميات التي تعرضت لالحتالؿ 

ي بالد العالـ بصفة عامة  كفي العصر الحػديث اعتمػدت القكميػات فػي أكربػا كالغزك الثقافي ف
بػػػػراز معػػػػالـ شخصػػػػياتيا القكميػػػػة   فكػػػػاف  كغيرىػػػػا عمػػػػى التعمػػػػيـ كسػػػػالح فعػػػػاؿ لػػػػدعـ كيانيػػػػا كاا

بنػػاء قكمػػو بكجػػكب االعتمػػاد عمػػى التعمػػيـ فػػي بعػػث الشخصػػية يعمػػؿ فػػي ( فيختــوالفيمسػػكؼ )
عشػػرات الكيانػػات الضػػعيفة  إلػػىأللمانيػػة التػػي كانػػت ممزقػػة كتكحيػػد األمػػة ا  القكميػػة األلمانيػػة

ف التعمػػيـ يسػػتغرؽ كقتػػا طػػكيال بقكلػػو :"إف ذلػػؾ قػػد يسػػتغرؽ أككػػاف يػػرد عمػػى مػػف ينتقدكنػػو فػػي 
ف ال يحػػكؿ دكف اىتمامنػػا اىتمامػػا أكلكػػف الكقػػت الػػالـز لتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة يجػػب   كقتػػا طػػكيال

ف زمػػاـ أمػػر اليػػـك قػػد خػػرج مػػف أيػػدينا  كمػػا نمتمكػػو أ ف الغػػد أىػػـ مػػف اليػػـك  كال سػػيماأل  كبيػػرا
 ك عميو يجب عمينا أف نبذؿ كؿ ما نستطيع لتحسيف ذلؾ الغد ".  اآلف ىك الغد
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 ( دور المضامين التعميمية في اكتساب القيم 1ـ4ـ5

تعػػد المػػادة الدراسػػية كمضػػامينيا الثقافيػػة إحػػدل األدكات اليامػػة فػػي اكتسػػاب التالميػػذ لمقػػيـ    
خصػػية كاالجتماعيػػة العامػػة   مػػف خػػالؿ تنػػكع المػػكاد المقػػررة فػػي البرنػػامج كمػػا تحمػػؿ مػػف الش

 نماذج الصكر عف الحياة اإلنسانية كالطبيعية .

 ( أىمية العالقة بين المضامين التعميمية والواقع 2ـ4ـ5

ثػػر عميػػؽ أمػػف المعػػركؼ أف المػػكاعظ كالنصػػائح المباشػػرة قممػػا تكػػكف ذات فائػػدة كذات       
ثر إال تػػأ كػػكف ذاتف األىػػداؼ األخالقيػػة كالدينيػػة كاالجتماعيػػة ال أمػػى شخصػػية المػػتعمـ   إذ ع

لمشػػػاركة الكجدانيػػػة كاالنطباعػػػات ابطػػػرؽ غيػػػر مباشػػػرة   مػػػف خػػػالؿ السػػػمكؾ كالقػػػدكة الحسػػػنة ك 
السػػػميمة كتقبػػػؿ اآلخػػػريف عمػػػى مػػػا ىػػػـ عميػػػو مػػػف شخصػػػيات متفرقػػػة  كمػػػف ىنػػػا تبػػػرز أىميػػػة 

ر عمػػى قػػيـ التالميػػذ عنػػدما تكػػكف متمثمػػة فػػي الكاقػػع مػػف خػػالؿ السػػمكؾ المضػػاميف فػػي التػػأثي
       ىػػػذه الفكػػػرة بقكلػػػو :" إف الطفػػػؿ ال يػػػتعمـ مػػػف بيئتػػػو كيػػػؼ يسػػػمع إلػػػى نعمـــان الييتـــيكيشػػػير 

 .1"س كيتذكؽ مف خالؿ السمكؾمأك يبصر   بؿ يتعمـ معنى ما  يسمع كيبصر كيشـ كيم

الرؤيػػػة المتفحصػػػة كاالسػػػتماع  إلػػػىفيكجييػػػا   يػػػذه الحػػػكاسيػػػتعمـ التمميػػػذ القػػػيـ االيجابيػػػة ل   
لةشػػياء الصػػحيحة غيػػر المخدكعػػة أك المغشكشػػة  كتصػػبح المشػػاىدة المفرحػػة كالكػػالـ الكجيػػو 

 مراجع قيمية .

 ( مكونات النسق القيمي لممدرسة 3ـ4ـ5

 كيتككف النسؽ القيمي مف مدخالت كمخرجات كيتمثؿ فيما يأتي :

 لبرامج كاألىداؼ التعميمية .: كتشمؿ ا المدخالت 

 .بنيات اإلدماج كتتمثؿ في أساليب العالقة بيف المعمـ كالتمميذ كقاعدتيا القيـ 

                                                           
 .7  ص 1988اليادم نعماف الييتي   ثقافة األطفاؿ   سمسمة عالـ المعرفة   الككيت   1
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ف يحممػػػػو التمميػػػػذ بعػػػػد مػػػػركره بعمميػػػػة الػػػػتعمـ أ: تمثػػػػؿ نسػػػػؽ القػػػػيـ الػػػػذم يفتػػػػرض المخرجــــات 
 .  1كانعكاسو عمى سمككو التربكم

المجتمػػع بمؤسسػػاتو كىػػك كسػػط لمتفاعػػؿ تعتبػػر المدرسػػة نسػػقا صػػغيرا ضػػمف نسػػؽ كبيػػر ىػػك   
التربكم كاالجتماعي باشػتمالو عمػى عناصػر التفاعػؿ" اإلدارة المدرسػية  المدرسػكف   التالميػذ  

ىػػذه العناصػػر كالعكامػػؿ ليػػا تػػأثير مباشػػر  2األىػػداؼ  الكسػػط المؤسسػػاتي" األكليػػاء  البػػرامج 
 عمى اتجاىات كقيـ التالميذ سكاء باإليجاب أك بالسمب.

ف دكر المدرسػػػػة ىػػػػك تربػػػػكم بالدرجػػػػة  إذا كانػػػػت ىػػػػذه العناصػػػػر تمثػػػػؿ المدرسػػػػة ككػػػػؿ فػػػػ     
األكلػػػى  أم إعػػػداد التالميػػػذ لممجتمػػػع الػػػذم يعيشػػػكف فيػػػو   يعنػػػي ىػػػذا تمكيػػػنيـ مػػػف حمػػػؿ قػػػيـ 

لتكافػػػؽ مػػػع محػػػيطيـ االجتمػػػاعي كالنفسػػػي كااعطػػػاءىـ المعػػػارؼ الضػػػركرية كعناصػػػر التربيػػػة ا
ي أمػػاف كحريػػة كحػػب كمسػػؤكلية كغيرىػػا مػػف القػػيـ التػػي تمكػػف ىػػ  الميمػػة فػػي المجػػاؿ المعػػيش

كبػػػػذلؾ يمكػػػػف اختػػػػزاؿ دكر المدرسػػػػة بحسػػػػب ىػػػػذا   التمميػػػػذ مػػػػف التكافػػػػؽ النفسػػػػي كاالجتمػػػػاعي
المكقػػػػؼ عمػػػػى " تعمػػػػـ القػػػػيـ االجتماعيػػػػة كاألخالقيػػػػة كالكطنيػػػػة التػػػػي تػػػػتـ عػػػػف طريػػػػؽ العمػػػػؿ 

 .3الجماعي بيف المدرسة كالتمميذ

 القيمي  ( معنى النسق4ـ4ـ5 

ظيرت النسقية كتطكر فكرم منظـ خػالؿ األربعينػات فػي أمريكػا نتيجػة لتطػكر ظػركؼ        
الحػػػػرب كمػػػػا تطمػػػػب مػػػػف ضػػػػركرة تغييػػػػر فػػػػي المعػػػػدات كالتنظيمػػػػات البشػػػػرية كاالسػػػػتراتيجيات 
الحربيػػة  إذ بػػدأ البحػػث فػػي عقمنػػو الميػػاديف الحربيػػة كاالقتصػػادية إلعطػػاء دفػػع جديػػد لمتنظػػيـ 

كالعسػػػكرم   فظيػػػرت النسػػػقية كمػػػنيج تنظػػػيـ كعمػػػؿ فػػػي بحػػػث الظػػػكاىر الطبيعيػػػة  االجتمػػػاعي
الحية كاالجتماعية ذات الطبيعة المركبة كمعقدة التنسيؽ  ككاف ذلؾ بدراسة العناصػر المككنػة 

                                                           
 .86ىر   مرجع سابؽ   ص بكغازم الطا1
 .عف الطاىر بكغازم   القيـ التربكية  391  ص 1983   1مصطفى العكجي   األمف االجتماعي   مؤسسة نكفؿ   بيركت   لبناف   ط 2
 . 29  ص  1983   1إنا نيكار   التربية المستقبمية   ترجمة مكريس ابؿ   د/ ـ /ج  الجزائر ط 3
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كساعد ىذا التطػكر لفكػرة النسػقية التطبيقػات   لمظاىرة قيد البحث في عالقتيا كأشكاؿ تنظيميا
 قا كالبيكلكجيا كنظرية األنساؽ :ييا كؿ مف نظرية اإلعالـ كالسبرنطتالعممية التي شيد

بػػالتركيز عمػػى العالقػػات   ترتكػػز النسػػقية عمػػى حصػػر شػػمكلي لممشػػاكؿ التػػي تحػػيط بالظػػاىرة 
 .أىداؼ محدد  إلىجؿ الكصكؿ أالمتبادلة بيف عناصرىا مف 

منظمػة قصػد   ينيػا(النسؽ بأنو مجمكعة مف العناصر فػي تفاعػؿ ب rosnayروزناييعرؼ ) 
يحيمنػا ىػذا التعريػؼ عمػى جػكىر مككنػات النسػؽ كدكر العالقػة بػيف العناصػر فػي   بمػكغ ىػدؼ

بمػػػػكغ اليػػػػدؼ   كمػػػػا يعيننػػػػا عمػػػػى تعػػػػيف العناصػػػػر داخػػػػؿ الظػػػػاىرة تمػػػػؾ العناصػػػػر المترابطػػػػة 
ف ىػػذه أ إلػػى   باإلضػػافة ؽكالمتفاعمػػة باسػػتمرار لمتعػػرؼ عمػػى مكقػػع كػػؿ عنصػػر داخػػؿ النسػػ

 إلػػػىيجمعيػػػا كيربطيػػػا قػػػانكف المحافظػػػة عمػػػى التػػػكازف الػػػداخمي الػػػذم يسػػػعى النسػػػؽ العناصػػػر 
 تحقيقو .

تتجدد نكعية العالقات كالتفاعالت كالتحكالت التي تحدث داخؿ النسؽ بالغاية التػي يسػعى     
 .تحقيقيا كذلؾ عف طريؽ التقييـ كالتصحيح المستمريف  إلىىذا النسؽ 

تسػػػاعدنا دراسػػػة األنسػػػاؽ عمػػػى الرؤيػػػة الجديػػػدة لمطبيعػػػة  (: rosnayروزنـــاييقػػػكؿ  )      
لكضػػػع الخطػػػكط العريضػػػة لتربيػػػة جيػػػؿ الغػػػد   جػػػؿ بمػػػكغ قػػػيـ جديػػػدةأكاإلنسػػػاف كالمجتمػػػع مػػػف 

ظيار المالمح البارزة لصكر المجتمع المأمكؿ  .1كاا

 

 

 

 

 

                                                           
 .15  ص  الطاىر بكغازم   مرجع سابؽ 1
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 الفصل خالصة
جػكدة أيضػا فػي ف القيـ االجتماعية مكجكدة في أفعاؿ األفراد كما ىػي مك أكخالصة القكؿ 
ف األنظمة االجتماعية تعتمد في تشػكيميا عمػى ىػذه القػيـ المكجػكدة فػي أكؿ بنياف اجتماعي  ك 

األفػػػراد عػػػف طريػػػؽ  إلػػػىكػػػؿ بنيػػػاف اجتمػػػاعي ك تنتقػػػؿ  إلػػػىالبنيػػػاف االجتمػػػاعي  كالتػػػي تنتقػػػؿ 
 .النفكذ

تبػػارىـ إطػالؽ صػػناع القػيـ عمػػى ىػؤالء األفػػراد كاع إلػػىممػا حػػدا بػبعض عممػػاء االجتمػاع  
 لتغير االجتماعي.امعرض لالمحركيف األساسييف 
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 يد:تمي
بعد التطػرؽ كالتحميػؿ فػي الجانػب النظػرم لمكضػكع المضػاميف  االجتماعيػة فػي كتػاب التربيػة 
اإلسػػالمية لمسػػنتيف الرابعػػة كالثالثػػة متكسػػط كالمعتمػػداف فػػي التػػدريس حاليػػا  كالقػػيـ االجتماعيػػة  

ة سنشػرع بػاإلجراءات المنيجيػ  الجانب الميداني لمدراسة  ك في ىذا الفصػؿ إلىف ننا سنتطرؽ 
لمدراسة الميدانية مػف خػالؿ مػنيج الدراسػة ثػـ عينػة الدراسػة ثػـ كحػدة التحميػؿ ثػـ صػنافة فئػات 

 التحميؿ ثـ أداة تحميؿ كخصائصيا السيككمترية ثـ التقنيات اإلحصائية المستخدمة.

 منيج الدراسة :( 1
 نجػاز البحػثإبما أف لكػؿ بحػث عممػي منيجػا مالئمػا لطبيعػة المشػكمة البحثيػة حتػى يػتـ 

األىػػػداؼ البحثيػػػة  إلػػػى ليصػػػؿ عمػػػى الكجػػػو األكمػػػؿ فػػػ ف الباحػػػث سػػػيمتـز بالمكضػػػكعية كالدقػػػة 
المػػراد تحقيقيػػا ألف أىميػػة أم بحػػث يعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة عمػػى المػػنيج المسػػتخدـ لالسػػتفادة مػػف 

 المعمكمات التي يتـ تجميعيا كتحميميا ك تفسيرىا.

المضػمكف )المحتػكل(    كىنػا تجػدر  تـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ تحميػؿ
أف ىناؾ اخػتالؼ قػائـ حػكؿ طبيعػة تحميػؿ المضػمكف كمػدل قدرتػو عمػى التكييػؼ  إلىاإلشارة 

المنيجػػي  فينػػاؾ مػػف يعتبػػره منيجػػا كىنػػاؾ مػػف يعتبػػره أسػػمكبا ممػػف أسػػاليب البحػػث  كالػػبعض 
ىػػا  كلعػػػؿ كراء ىػػػذا كالمالحظػػة ك المقابمػػػة كغير   األخػػر يعتبػػػره أداة مػػف أدكات جمػػػع البيانػػػات

االخػػػتالؼ عػػػدة أسػػػباب رئيسػػػية  منيػػػا حداثػػػة اسػػػتخداـ تحميػػػؿ المضػػػمكف نفسػػػو  كمنيػػػا قدرتػػػو 
المرنػػة التػػي تجعػػؿ كػػؿ باحػػث يكيفػػو مػػع طبيعػػة البحػػث كأىدافػػو  كمػػا أف تحميػػؿ المضػػمكف لػػـ 

ميػاديف عديػدة كشػاع اسػتخدامو فػي البحػكث  إلػىيعد قاصرا عمى مجاؿ اإلعالـ فقط بػؿ امتػد 
 لنفسية كاالجتماعية كالتربكية كبحكث األدب كالمغة .ا

كعمػػى ذلػػؾ فػػ ف تحميػػؿ المضػػمكف يعػػد مجمكعػػة مػػف تقنيػػات التحميػػؿ  كىػػك لػػيس أداة ك 
إنما جممة مف األدكات أك بتعبير أدؽ  إنو أداة متميزة بتنكع كبيػر فػي أشػكاليا  كقابمػة لمتكيػؼ 

 مع مجاالت عديدة ذات طبيعة إعالمية .
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المضػػمكف عمميػػة ذىنيػػة متطػػكرة كمتغيػػرة تتمػػكف كتتخػػذ شػػكؿ البحػػث كتسػػاير إف تحميػػؿ 
 .1طبيعتو

أك مسػػمكعة   كيقػػـك ىػػذا األسػػمكب عمػػى كصػػؼ مػػنظـ كدقيػػؽ لمحتػػكل نصػػكص مكتكبػػة
كتعريػػػػؼ مجتمػػػػع الدراسػػػػة الػػػػذم سػػػػيتـ اختيػػػػار   مػػػػف خػػػػالؿ تحديػػػػد مكضػػػػكع الدراسػػػػة كىػػػػدفيا

 .الحاالت الخاصة منو لدراسة مضمكنيا كتحميمو 

كعػػػادة مػػػا يػػػتـ تحميػػػؿ المضػػػمكف مػػػف خػػػالؿ اإلجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة معينػػػة كمحػػػددة يػػػتـ  
صياغتيا مسبقا  بحيث تساعد اإلجابة عمى ىذه األسػئمة فػي كصػؼ كتصػنيؼ محتػكل المػادة 

 المدركسة بشكؿ يساعد عمى إظيار العالقات ك الترابطات بيف أجزاء كمكاضيع النص .

ـ تحيػػز الباحػػث عنػػد اختيػػار عينػػة النصػػكص أك عػػد  كيشػػترط فػػي مثػػؿ ىػػذا األسػػمكب 
المسػمكعات المػػراد درسػتيا كتحميػػؿ مضػمكنيا  بحيػػث يجػب أف تكػػكف ممثمػة بشػػكؿ مكضػػكعي 

 .2لمجتمع الدراسة الذم تمثمو

ككافػػػػػة  كيػػػػػتـ تنػػػػػاكؿ كتحميػػػػػؿ المحتػػػػػكل مػػػػػف خػػػػػالؿ الكممػػػػػات  كالجمػػػػػؿ  كالرمػػػػػكز   كالصػػػػػكر 
أف تتـ عممية التحميؿ بصػفة منتظمػة ككفػؽ أسػس  األساليب التعبيرية شكال كمضمكنا   بشرط

منيجيػػػػة كمعػػػػايير مكضػػػػكعية  كأف يسػػػػتند الباحػػػػث فػػػػي عمميػػػػة جمػػػػع البيانػػػػات كتبكيبيػػػػا عمػػػػى 
 . 3األسمكب الكمي بصفة أساسية

ألنػو األنسػب لتحقيػؽ أىػداؼ  كلذلؾ اسػتخدمنا أسػمكب تحميػؿ المحتػكل فػي ىػذه الدراسػة 
محتػػكل كتػػابي التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الرابعػػة كالثالثػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ  ىػػذه الدراسػػة 

. لتحديػػد 2013/2014متكسػػط مػػف التعمػػيـ المتكسػػط. كالمعتمػػد فػػي التػػدريس لمسػػنة الدراسػػية 
 مدل تضمينو لممضاميف االجتماعية  مكضكع الدراسة.

                                                           
 .20  ص 1993احمد أكزم   تحميؿ المضمكف كمنيجية البحث  الشركة المغربية لمطباعة كالنشر   المغرب  1
  1ربحي مصطفى عمياف  عثماف محمد غنيـ  مناىج كأساليب البحث العممي )النظرية كالتطبيؽ (  دار صفاء لمنشر كالتكزيع   عماف   ط2

 .48 ص 2000
 .43  ص 7لمحتكل في العمـك اإلنسانية  دار الفكر العربي  القاىرةرشدم طعيمة  تحميؿ ا3
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 عينة الدراسة: (2
مفػػردات المجتمػػع  إف الكضػػع األمثػػؿ فػػي الدراسػػات الميدانيػػة  تطبيػػؽ أداؤىػػا عمػػى جميػػع

األصػػمي الػػذم تتعمػػؽ بػػو ىػػذه الدراسػػة  إال أنػػو يصػػعب إف لػػـ يكػػف مسػػتحيال تحقيػػؽ ذلػػؾ فػػي 
بعض األحياف  ليس مف المعقكؿ مثال أف يحمؿ الباحث كؿ جكانػب المحتػكل لكػؿ كتػب تعمػيـ 
 العربية التي صدرت في كؿ بالد العالـ  منذ أف بدأ تػأليؼ ىػذه الكتػب  كمػف ثػـ تنشػأ الحاجػة

جراء الدراسة عمييا لتقييـ نتائجيا بعد ذلؾ إلى  ...                                     1اختبار عينة ممثمة ليذه الكتب كاا
إف اختيارنػػػا لمعينػػػة كػػػاف قصػػػديا كالمتمثمػػػة فػػػي كتػػػابي التربيػػػة اإلسػػػالمية  لمسػػػنة الرابعػػػة 

  كالػػذم تػػـ تأليفػػو بنػػاء عمػػى كالثالثػػة متكسػػط فػػي ظػػؿ اإلصػػالحات التربكيػػة الجديػػدة بػػالجزائر
األىػػداؼ كالمبػػادئ التػػي كضػػعتيا الػػكزارة كالمقػػررة فػػي المنيػػاج  كلقػػد اعتمػػدنا عمػػى مسػػح كػػؿ 
لػدركس المكجػكدة فػي الكتػاب بسػبب أف ليػا عالقػػة بالمضػاميف التػي نريػد أف نبحػث عنيػا فػػي 

 كحدات الكتاب .
ة األكلػػى كيحمػػؿ اسػػـ المفيػػد الطبعػػ أوال كتــاب التربيــة اإلســالمية الســنة الثالثــة متوســط

أسػػػتاذ  )فػػػي التربيػػػة اإلسػػػالمية كالػػػذم قػػػاـ عمػػػى تأليفػػػو فريػػػؽ تربػػػكم يتكػػػكف مػػػف خالػػػد بكشػػػمة 
محمػػػد  جػػػامعي ( لخضػػػر لكحػػػؿ )أسػػػتاذ جػػػامعي(  عيسػػػى ميقػػػارم )أسػػػتاذ التعمػػػيـ الثػػػانكم (

كم( محمػكد عبػكد األميف بكقمقاؿ )أستاذ التعميـ الثانكم( نصر الديف خالؼ )أستاذ التعميـ الثان
تحػػت إشػػراؼ مفػػتش التربيػػة كالتكػػكيف مكسػػى سػػارم .يحتػػكم عمػػى   )أسػػتاذ التعمػػيـ المتكسػػط( 

األكلػػػى  تحػػػت رقػػػـ اإليػػػداع صػػػفحة .قػػػاـ بطبعػػػو الػػػديكاف الػػػكطني لممطبكعػػػات الجامعيػػػة  125
.فػػػػػػػػػػػي المكسػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػي 9947ػػػػػػػػػػػػ20ػػػػػػػػػػػػ414ػػػػػػػػػػػػ 6ك ردمػػػػػػػػػػػؾ :   333-2005القػػػػػػػػػػػانكني 

ميػػػو لجنػػػة االعتمػػػاد كالمصػػادقة لممعيػػػد الػػػكطني لمبحػػػث فػػػي .كالػػذم صػػػادقت ع2005/2006
أفريػػػػؿ  03كالمػػػػؤرخ فػػػػي  2005/ـ.ع /192التربيػػػػة التابعػػػػة لػػػػكزارة التربيػػػػة طبقػػػػا لمقػػػػرار رقػػػػـ 

.كتػػػـ تصػػػكير  يػػػات كصػػػكر ىػػػذا الكتػػػاب مػػػف المصػػػحؼ الػػػذم كتبػػػو محمػػػد بػػػف سػػػعيد 2005
صػفر  25لدينيػة كاألكقػاؼ بتػاري  شريفي )القرارة ( الجزائر كالمعتمد مف طرؼ كزارة الشؤكف ا

                                                           
 .130  ص 1979تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعالـ  ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر     محمد عبد الحميد1
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ق كالػػذم راجعتػػو لجنػػة تصػػحيح المصػػاحؼ برئاسػػة الشػػي  أحمػػد حمػػاني طبعػػة سػػنة  1399
 .2000/704اإليداع القانكني  2000

 يشمؿ الكتاب عمى أربع  دكرات تعميمية  كؿ دكرة  تتضمف كحدات تعميمية كىي كالتالي : 
 المية لمسنة الثالثة متكسط ( يبيف فيرس كتاب التربية اإلس10جدكؿ رقـ )

 الصفحة  عنكاف الدرس الدكرة 

: أداء الػػػػػػػػػػػػػدكرة األكلػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػ1
 الكاجب كتقدير األمكر

 

 

 10 األسس الخمقية لمحياة االجتماعية 

 12 مكاقؼ مف قصة نكح

 16 الصبر كالشكر 

 22 صمح الحديبية 

 27 احتراـ النظاـ كاآلداب العامة 

امح الػػػػػػػػدكرة الثانيػػػػػػػػة :التسػػػػػػػػ 2
 كرحابة الصدر 

 

 36 اإليماف كالدعاء

 39 اإليماف بالكتب السماكية

 44 الحمـ كاإلحساف

 52 فتح مكة

 57 سكرة عبس

الػػػػػػػػػدكرة الثالثػػػػػػػػػة التكاصػػػػػػػػػؿ  3
 االجتماعي 

 

 64 اإليماف باألنبياء كالرسؿ

 71 النداء لمحج

حكامو  74 الحج كاا
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 83 مكاقؼ مف حياة إبراىيـ عميو السالـ

 87 حقكؽ اإلنساف مف خالؿ خطبة حجة الكداع

 90 السمكؾ االجتماعي القكيـ .

ػػػػػ الػػػػدكرة الرابعػػػػة : االجتيػػػػاد 4
 كالمثابرة 

 

 100 فضائؿ العبادات

 102 العمرة كأحكاميا

 106 المسارعة في الخيرات

 112 المثابرة كترؾ الكسؿ

 118 سكرة النازعات

الطبعػة األكلػى كيحمػؿ اسػـ المفيػد فػي  السـنة الرابعـة  متوسـط ثانيا كتاب التربية اإلسالمية.
لخضػػػػر لكحػػػػؿ )أسػػػػتاذ التربيػػػػة اإلسػػػػالمية كالػػػػذم قػػػػاـ عمػػػػى تأليفػػػػو فريػػػػؽ تربػػػػكم يتكػػػػكف مػػػػف 

جػػامعي(  عصػػاـ طكالبي)أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانكم ( إبػػراىيـ شػػابك )أسػػتاذ التعمػػيـ الثانكم( محمػػد 
  نصػػر الػػديف خػػالؼ )أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانكم( محمكد  األمػػيف بكقمقػػاؿ )أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانكم(

عبػػكد )أسػػتاذ التعمػػيـ المتكسػػط(  نػػكر الػػديف العايػػب ) أسػػتاذ التعمػػيـ المتكسػػط ( تحػػت إشػػراؼ 
صػػفحة .قػػاـ بطبعػػو الػػديكاف الػػكطني  64مفػػتش التربيػػة كالتكػػكيف مكسػػى سػػارم .يحتػػكم عمػػى 

ػػػػػػػػػػػ 6ك ردمػػػػػػػػػػؾ :  231-2006  تحػػػػػػػػػػت رقػػػػػػػػػػـ اإليػػػػػػػػػػداع القػػػػػػػػػػانكني لممطبكعػػػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػػػة
.كالػػػذم صػػػادقت عميػػػو لجنػػػة االعتمػػػاد 2005/2006.فػػػي المكسػػػـ الدراسػػػي 9947ػػػػ20ػػػػ462

/ـ.ع 354كالمصادقة لممعيد الكطني لمبحث في التربيػة التابعػة لػكزارة التربيػة طبقػا لمقػرار رقػـ 
 .2006مارس  13كالمؤرخ في  2006/

 ضمف كحدات تعميمية كىي كالتالي :يشمؿ الكتاب عمى أربع  دكرات تعميمية  كؿ دكرة  تت
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 ( يبيف فيرس كتاب التربية اإلسالمية لمسنة الرابعة متكسط11جدكؿ رقـ )

 الصفحة  الكحدات  الدكرة 

الدكرة األكلى العمؿ الصػالح  1
 أساس النجاح 

 

 04 ثكاب اإليماف كالعمؿ الصالح

 07 لىافضؿ ذكر هللا تع

 10 اإليماف باليـك اآلخر

 12 امةاالستق

 14 الكسب المشركع

 16 مكاقؼ مف حياة سيدنا مكسى عميو السالـ

الػػػػػػػػػػػػػدكرة الثانيػػػػػػػػػػػػػػة : تماسػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 المجتمع كدكر األسرة 

 19 مف أخالؽ المسمـ 

 22 بر الكالديف 

 24 مف مظاىر بر الكالديف 

 26 قيمة األسرة في اإلسالـ 

 26 مكاقؼ مف حياة سيدنا عيسى عميو السالـ 

 30 كؿ صمى هللا عميو كسمـ يحفظ الحقكؽ الرس

الػػػػػدكرة الثالثػػػػػة اإلسػػػػػالـ عقيػػػػػدة 
 كعمؿ كالتزاـ 

 33 التعريؼ بالديف اإلسالمي

 36 اإليماف بالقضاء كالقدر

 38 المسؤكلية 

 40 التككؿ
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 42 مكاقؼ في الشكرل 

 44 مف عظماء األمة 

الػػػػػػػػدكرة الرابعػػػػػػػػة ال ضػػػػػػػػرر كال 
 ضرار 

 49 كعالكسب غير المشر 

 51 كؼ األذل

 53 مكاقؼ في السمـ 

 55 صمة الرحـ

 57 الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ القدكة 

 59 سكرة النبأ

 وحدة التحميل :( 3
يمثػػػػؿ حكمػػػػا عمػػػػى محتػػػػكل المػػػػادة العمميػػػػة التػػػػي   إف اسػػػػتخداـ طريقػػػػة تحميػػػػؿ المحتػػػػكل

أقسػػػاـ المػػػادة المػػػراد تحميميػػػا إذ أنػػػو يعتمػػػد عمػػػى تحديػػػد  يحتكييػػػا الكتػػػاب بطريقػػػة مكضػػػكعية 
 العبارة....ال ( الفقرة  )الكممة المكضكع    الجممة 

كحػػػدة المكضػػػكع عبػػػارة عػػػف فكػػػرة مثبتػػػة حػػػكؿ مكضػػػكع معػػػيف »(: Berlsonيػػػرل بيرلسػػػكف )
 .1«األفكار التي يدكر حكليا التحميؿتتضمنيا جممة أك عبارة مختصرة محدد تشمؿ مجمكعة 

عػػدة مجػػاالت مػػف تحميػػؿ المضػػمكف   كمجػػاؿ اإلعػػالـ  كتسػػتخدـ كحػػدة المكضػػكع فػػي 
كالدعايػػػػة   كتأثيرىمػػػػا عمػػػػى تغييػػػػر اتجاىػػػػات الػػػػرأم العػػػػاـ   كفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة ييػػػػتـ تحميػػػػؿ 
المضػػػمكف بدراسػػػة الشػػػكؿ الػػػذم تقػػػدـ بػػػو األفكػػػار التػػػي يناقشػػػيا النػػػاس  كمػػػا تسػػػتخدـ كحػػػدة 

 ميكؿ المكضكع في دراسة االتجاىات كاآلراء كالدكافع كالقيـ كال

                                                           
 . 59أحمد أكزم   مرجع سابؽ   ص 1
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ك خػػالؿ  القيػػاـ بتحميػػؿ المضػػمكف باسػػتخداـ كحػػدة الفكػػرة كالمكضػػكع فػػ ف تقسػػيـ الػػنص 
التقسػػػػيـ المغػػػػكم  إنمػػػػا يػػػػتـ التحميػػػػؿ كالقػػػػراءة كالتقسػػػػيـ حسػػػػب الفكػػػػرة  إلػػػػىالمحمػػػػؿ ال يخضػػػػع 

المكضػػكع  إلػػىكالمكضػػكع  كلتسػػييؿ التحميػػؿ يكصػػي بيرلسػػكف أف نقسػػـ فػػي ىػػذه الحالػػة الفكػػرة 
ستند عميو ثـ الجكانب التي تتناكليا ىذه الفكرة ثـ القيـ التػي تتضػمنيا  كأخيػرا كاألساس الذم ت

 . 1األسمكب الذم اتبع في عرضيا

فػػػ ف العبػػػارة  مػػػف الكحػػػدات األساسػػػية التػػػي يمكػػػف  كفػػػي إطػػػار تحميػػػؿ الكتػػػب المدرسػػػية 
 ؿاستخداميا في بحكث أدب األطفػاؿ لمكشػؼ عػف دالالت ك معػاني الكممػات المكجيػة لةطفػا

مع الحصيمة المغكية لةطفػاؿ فػي مراحػؿ عمريػة  تاعبار كاتفاؽ تمؾ ال كمدل فيـ األطفاؿ ليا 
معينػػػة  لػػػذلؾ قمنػػػا بتقسػػػيـ كحػػػدة المكضػػػكع التػػػي حممنػػػا مػػػف خالليػػػا مضػػػمكف كتػػػابي التربيػػػة 

العبػارات الدالػة عمػى المضػاميف االجتماعيػة التػي نريػد البحػث عنيػا  إلػىاإلسالمية المذككريف 
 الكتابيف . في ىذيف

كعميو فقد تـ اعتمػاد "العبػارة " ككحػدة تحميػؿ فػي الدراسػة الحاليػة عمػى اعتبػار أف العبػارة  
 كأبسطيا كأسيميا استخداما في عممية الترميز. مف أىـ كحدات تحميؿ المضمكف 

 صنافة فئات التحميل:( 4
محمػد عبػد تعتبر خطكة التصنيؼ كتحديد الفئات مف أىـ خطكات تحميؿ المحتػكل كيػرل 

 إلػػى( أم تحكيػػؿ الكػػؿ partingالحميػػد فػػي ىػػذه الخطػػكة أنيػػا عمميػػة تػػرتبط بمفيػػـك التجزئػػة )
( بنػػاءا عمػػى محػػددات participantأجػػزاء ذات خصػػائص أك مكاصػػفات أك أكزاف  مشػػتركة )

(: بأنيػػا عبػػارة categoryكيكضػػح أكثػػر فئػػات المحتػػكل ) يػػتـ كصػػفيا كاالتفػػاؽ عمييػػا مسػػبقا 
كتعتبػػػر بعػػػد ذلػػػؾ  غر تجتمػػػع فييػػػا كحػػػدة الصػػػفات أك الخصػػػائص أك األكزاف عػػػف أجػػػزاء أصػػػ

تجتمػػع فييػػا ىػػذه الصػػفات أك   جيػكب أك أمػػاكف يضػػع فييػػا الباحػػث كػػؿ مػػا يقابمػػو مػػف كحػػدات
يبػػػدأ الباحػػػث فػػػي ىػػػذه  الخصػػػائص أك األكزاف. كمػػػف خػػػالؿ اإلطػػػار النظػػػرم لمشػػػكمة البحػػػث 
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( حتػػػى ال تصػػػبح الفئػػػات classification criteriaالمرحمػػػة بصػػػياغة معػػػايير التصػػػنيؼ )
كتيسػػػػػر عمػػػػػى الباحػػػػػث عمميػػػػػة  المختػػػػػارة مجػػػػػرد مسػػػػػميات أك عنػػػػػاكيف دكف دالالت تصػػػػػنيفية 

 .1التصنيؼ كتحديد الفئات

 أربع ميزات أساسية يجب تكافرىا في الفئات . إلى( "  Roger Mucchielliلقد أشار )
ي فئػات ليػا قائمػة تأخػذ كػؿ خصػائص كؿ الكحدات الداللية تككف مكزعة فػ تكون شاممة: -

 ىذه الفئات .
فئتػيف فػي نفػػس  إلػػىف ينتمػي أحيػث نفػس العنصػػر ال يمكػف  تكػكف الفئػػات متميػزة  مميـزة: -

 الكقت كتحت نفس العالقة .
 مفيكمة ليا عدة رمكز . موضوعية: -
كمػػػف جيػػػة أخػػػرل بمحتػػػكل التحميػػػؿ فػػػي  فػػػي عالقػػػة مػػػف جيػػػة بأىػػػداؼ التحميػػػؿ  مالئمـــة: -

تنػػدرج فئػػات التحميػػؿ ضػػمف المضػػاميف التعميميػػة لكتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية  لحاليػػة الدراسػػة ا
فػػي سػػياؽ الكحػػدات التعميميػػة كىػػي مكضػػحة فػػي  المقػػرر لمسػػنة  كالرابعػػة مػػف التعمػػيـ متكسػػط 

 مدكنة شبكة التحميؿ)الصنافة ( التي سيتـ الحديث عنيا في العنصر المكالي .

 مترية :أداة التحميل وخصائصيا السيكو ( 5
لمكصػػػػػكؿ لمبيانػػػػػػات الالزمػػػػػػة لبنػػػػػػاء شػػػػػػبكة التحميػػػػػػؿ )الصػػػػػػنافة( فػػػػػػي صػػػػػػكرتيا النيائيػػػػػػة 

 قمنا باإلجراءات التالية: المستخدمة في ىذه الدراسة 

مراجعة بعض الرسائؿ األكاديمية المستخدمة لتحميؿ المضمكف كاالستفادة مػف الخطػكات   -1
 المتبعة مف طرؼ الباحثيف.

 ذة المتخصصيف في شرح خطكات تحميؿ المضمكف.االستعانة ببعض األسات  -2
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القراءة المكثفة لكتابي التربية اإلسالمية  المقرراف لمسػنة الثالثػة ك الرابعػة متكسػط لمكقػكؼ  -3
عمى الكفاءات المستيدفة في كؿ مكضكع مػف كػؿ دكرة تعميميػة كربػط ذلػؾ بفرضػيات اإلجػراء 

 لمدراسة الحالية .
كذلػؾ باسػتعماؿ كحػدة  في ضكء فرضػيات الدراسػة  لية تـ تحديد الشبكة في صكرتيا األك  -4

 )العبارة (.
مػا  إلػىاالسػتناد   فػي اختيػار المضػاميف  االجتماعيػة نا: اعتمػدالمضـامينطريقة اختيـار  -5

انطمػػؽ منػػو المشػػػرع التربػػكم فػػػي تأليفػػو لكتػػاب التربيػػػة اإلسػػالمية لمسػػػتكل المتكسػػط  ذلػػػؾ أف 
ؿ دكرة مف ىذه الدكرات تدكر حكؿ مكضػكع اجتمػاعي لؼ مف أربع دكرات تككينية  كالكتاب أ  

يريػػد أف يرسػػخو فػػي شخصػػية التمميػػذ المسػػمـ  كحػػاكؿ أف يقػػدـ ىػػذا   فػػي أصػػمو ىػػدؼ تربػػكم
اليػػػػدؼ بأسػػػػمكب عممػػػػي تربػػػػكم  فجعػػػػؿ لػػػػو العديػػػػد مػػػػف المؤشػػػػرات  كانػػػػت بمثابػػػػة سػػػػمككيات 

د إلييػػا فػي تأكيػػده ألىميػػة اجتماعيػة ىادفػػة أك نمػاذج تاريخيػػة ي قتػدل بيػػا  أك أدلػة شػػرعية يسػتن
مػف ىػذا اليػدؼ التربػكم فػي صػياغة  باالسػتفادة نػاىذا اليدؼ التربكم .كمف خالؿ ما سػبؽ قم

بحػث عنػو مػف خػالؿ نريػد  أف نكجعميا المضمكف الػذم   القيمة االجتماعية التي يقـك بدعميا
ا المضػػػمكف مػػػف الػػػدركس التػػػي فػػػي الػػػدكرة مؤشػػػرات سػػػمككية ليػػػذ ناتحميػػػؿ ىػػػذه الػػػدكرة  كاتخػػػذ

كتحػػاكؿ الػدركس  األخػػرل  أف لكػؿ مضػػمكف داخػؿ أم دكرة درسػػا محكريػا يػػدكر عميػو  نافكجػد
فػػي كػػؿ فقػػرات  نتتبعػػوأف  مضػػمكفعػػف ال نػػافػػي بحث نػػاتقديمػػو مػػف جيػػة أك أخػػرل . كمػػا حاكل

 الشكؿ الذم سيأتي إيضاحو  إلى ناالدرس     فتكصم
تحميػػػؿ  نااعتمػػد نحػػفبػػػع دكرات تككينيػػة ك كبمػػا أف لكػػؿ كتػػاب مػػػف كتػػب التربيػػة اإلسػػالمية أر 

البحػػػث عػػػف  نػػػاف عػػػدد المضػػػاميف كالقػػػيـ  التػػػي حاكل فػػػ  كتػػػابي السػػػنة الثالثػػػة كالرابعػػػة متكسػػػط
األربعػػيف  أربعػػةمكزعػػة عمػػى   الثمانيػػة إلػػىكجكدىػػا ككيفيػػة انتشػػارىا فػػي ىػػذه الكتػػب قػػد كصػػؿ 

 درسا .
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عمػػى عنػػاكيف الػػدكرات التعميميػػة كمحػػددات  ناعنػػدما اعتمػػد اإال انػػو ممػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػو أننػػ
مػػف كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية  ثالثػػةبتغييػػر عنػػكاف الػػدكرة ال نػػاقم  بحػػث عنيػػانلممضػػاميف التػػي 

 تحمؿ المسؤكلية . إلىلمسنة الرابعة مف اإلسالـ عقيدة كعمؿ كالتزاـ 
التػػػي تحػػػاكؿ  بالبحػػػث عنػػػو فػػػي الػػػدكرة التعميميػػػة نػػػاعػػػف المضػػػمكف اكتفي نػػػافػػػي بحث اكمػػػا أننػػػ  

 البحث عنو في باقي مكاقع الكتاب . إلىعد نكلـ   تقديمو
 ب عادة تحميؿ الكتاب مرة أخرل لضماف ثبات التحميؿ . ناػ ثـ قم7

 ت التحميؿ كالتالي اكبالتالي جاءت كحد
 ( يبيف مناسبة إدراج النصكص في الكحدة .12جدكؿ )

النصػػػػػػكص  المضمكف
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم 

 القيمة 

تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار  يامناسبة إدراج
المضػػػػػػمكف 
 في النص

تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
 لمضػػػػػػمكفا

 في الكحدة 

اإلسػػالـ يحػػث 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أداء 
الكاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
كتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير 

 األمكر 

األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 
الخمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
 االجتماعية 

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي سػػػػبيؿ إيصػػػػاؿ ىػػػػدؼ إدراكػػػػي 
  معرفػػػػي إلظيػػػػار بعػػػػض السػػػػمككيات كالقػػػػيـ الذميمػػػػة

التػػػي مػػػف كاجػػػب اإلنسػػػاف كالتمميػػػذ المسػػػمـ أف يبتعػػػد 
كىػك بيػذا يػؤدم كاجبػػو   عمييػا فػي تعاممػو مػع إخكانػػو

كبػر دالئػؿ أنحك نفسو كمجتمعو كابتعاده ىذا يعد مف 
تقػػػػديره لةمػػػػكر التػػػػي تسػػػػاعد عمػػػػى تماسػػػػؾ الجماعػػػػة 

 المسممة .

9 052 

مكاقػؼ مػػف 
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
سػػػيدنا نػػػكح 

أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة كعممية مػف عمميػات 
عطاء نمكذج لمتمميذ المسمـ مف حيػاة التربية بالقدكة كاا 

كىػػػذا النبػػػي ىػػػك سػػػيدنا   األنبيػػػاء عمػػػييـ صػػػمكات هللا

26 
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عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 السالـ 

نكح عميو السالـ الذم أدل كاجبو نحك الجماعة التػي 
كقػدر كػؿ األمػكر التػي يمكػف   عاش فييػا بكػؿ جػدارة

صػػػالحيـ كدعػػػاىـ بكػػػؿ أنػػػكاع الػػػدعكة  إلػػػىأف تػػػؤدم 
 المستعممة كالمتاحة لو في ذلؾ الزماف .

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر 
 كالشكر 

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ 
فػػػػػػي الصػػػػػػبر كالشػػػػػػكر  يف متمثمػػػػػػيفجػػػػػػزئي مضػػػػػػمكنيف

أداء الكاجػػػػػب  كم ىػػػػػذالكمػػػػػي الػػػػػ المضػػػػػمكفخػػػػػدماف ي
كتقػػػدير األمػػػكر كذلػػػؾ لترسػػػي  ىػػػدفيف ممػػػزكجيف فػػػي 

كىػذاف اليػدفاف   عمؿ تشترؾ فيو كؿ جكارح اإلنسػاف
فس كىػدؼ عممػي لتعمػيـ ىما ىدؼ كجداني لتزكية الن
النػاس مػف حكلػو   ثػـ مػعالفرد السمكؾ الكاجب مع هللا

كبيػػػذيف العمػػػػالف يعػػػػرؼ التمميػػػػذ المسػػػػمـ كيػػػػؼ يقػػػػدر 
ف أصػػػابو مػػػا  فػػػ  األمػػػكر كمنػػػو يػػػؤدم الكاجػػػب عميػػػو

ف أصػػػابو مػػػا اا يحتػػػاج الصػػػبر صػػػبر ككػػػاف خيػػػرا لػػػو ك 
يحتػػاج الشػػكر شػػكر ككػػاف نفعػػو عائػػدا عميػػو ىػػك مػػف 

 .باب أكلى 

58 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمح 
 الحديبية 

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ 
كىك أف عمى اإلنساف أف يقدر األمػكر   ىدؼ معرفي

كيعمػػػؿ طػػػكؿ النظػػػر كيسػػػتغؿ   فػػػي المسػػػتقبؿ البعيػػػد
كلػك   الحكادث بمػا يمكػف أف يكػكف فيػو الصػالح العػاـ

كاف ذلػؾ فيػو شػيء مػف الضػرر الظػاىر اآلنػي عميػو 
اسػػػػػتعمؿ فػػػػػي إيصػػػػػاؿ ىػػػػػذا  كقػػػػػد  كال ينتصػػػػػر لنفسػػػػػو

26 
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اليػػدؼ نمػػكذج مػػف سػػيرة النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ 
الػذم سػماه بعػض صػحابة   كذلؾ في صمح الحديبيػة

نػػو أإال   النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ دنيػػة فػػي الػػديف
كبسػػبب التقػػدير الجيػػد مػػف رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػو 
كسػػمـ لةمػػػكر كػػػاف سػػػببا مباشػػرا أك غيػػػر مباشػػػر فػػػي 

 فتح مكة .

احتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ 
النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
كاآلداب 
 العامة 

أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة لتعميـ التمميذ المسمـ 
كال يسػػتطيع أف يعػػيش   أف اإلنسػػاف اجتمػػاعي بطبعػػو

 أمقتضػػػػػػيات ىػػػػػػذا االجتمػػػػػػاع أف تنشػػػػػػ كمػػػػػػف  بمفػػػػػػرده
مجمكعة مف األنظمة كاآلداب التػي تضػبط سػمككيات 

ال يػػػدب ك   لكػػػي يعػػػيش النػػػاس بسػػػالـ كرخػػػاء  األفػػػراد
الشػػػػقاؽ بيػػػػنيـ يجػػػػب عمػػػػى األفػػػػراد أف يحترمػػػػكا ىػػػػذا 

كذلػػؾ فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ   النظػػاـ كىػػذه اآلداب العامػػة
التمميػػػذ المسػػػمـ فػػػي العديػػػد مػػػف  وىػػػدؼ معرفػػػي يتمثمػػػ

 .السمككيات العممية االجتماعية التي تنظـ حياتو

88 

اإلسػػالـ يحػػث 
عمػػى التسػػامح 
كرحابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الصدر 

اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 كالدعاء

فػػػػي سػػػػبيؿ     الػػػػدرس  فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة أدرج ىػػػػذا 
إيصػػػػػاؿ ىػػػػػدؼ كجػػػػػداني إيمػػػػػاني ىػػػػػك إظيػػػػػار مػػػػػدل 

نػػػو يغفػػػر ليػػػـ ك ال أك   ز كجػػػؿ لعبػػػادهعػػػمسػػػامحة هللا 
فعمػػى التمميػػذ المسػػمـ أف   يكمفيػػـ مػػا ال طاقػػة ليػػـ بػػو
ف أك   ف يػػػػػدعك هللا بػػػػػوأك   يػػػػػؤمف بيػػػػػذا إيمانػػػػػا جازمػػػػػا

يحاكؿ أف يتحمى بالقدر المستطاع مػف ىػذه الصػفات 
 الحميدة .

08 050 
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اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
بالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 السماكية 

أدرج ىػػػػػػذا الػػػػػػدرس مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إظيػػػػػػار دكر الكتػػػػػػاب 
السػػماكم فػػي نشػػر ركح التسػػامح بػػيف العبػػاد   أف هللا 

 لـ يترؾ عباده ىمال .

00 

الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 كاإلحساف 

نػو قػد يحػدث أأدرج ىذا الدرس في ىػذه الكحػدة لبيػاف 
ضيـ فػي حػؽ بيف أفراد المجتمع الكاحد أف يخط  بع

فمػنيـ مػف يطالػب باسػترداد حقػو كال يرضػى   البعض
كربمػػا   كمػػنيـ مػػف يعفػػك كيصػػفح فيكػػكف حميمػػا  بغيػػره

كبالتػػػالي تظيػػػر   يػػػرد بمػػػا ىػػػك أفضػػػؿ فيكػػػكف محسػػػنا
حقيقػػػػة الحمػػػػـ كاإلحسػػػػاف كفكائػػػػدىما فػػػػي حيػػػػاة الفػػػػرد 
دراكػػػػي  كالمجتمػػػع فػػػي سػػػػبيؿ إيصػػػاؿ ىػػػػدؼ عممػػػي كاا

 الفرد . ايجابي لدل مضمكفلتربية خمؽ ك 

95 

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة ككسػػػػيمة التربيػػػػة  فتح مكة 
كذلؾ ب ظيػار المكقػؼ التػاريخي المشػيكر     بالقدكة 

الذم بادر بو النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ مػع مشػرؾ 
قػػػكم أكىػػػك فػػػي   حيػػػث عفػػػا عمػػػييـ كسػػػامحيـ  قػػػريش

كىػػػػك دليػػػػؿ عمػػػػى     درجػػػػات قدرتػػػػو عمػػػػى معػػػػاقبتيـ 
كبػػذلؾ يبػػيف     صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ رحابػػة صػػدره 

ىػػذا الػػدرس سػػمككا عمميػػا لمتمميػػذ المسػػمـ يجػػب عميػػو 
 كقيمة حسنة يجب االتصاؼ بيا .  القياـ بو

24 

لبيػػػػػاف     أدرج ىػػػػػذا الػػػػػدرس فػػػػػي ىػػػػػذه الكحػػػػػدة       سكرة عبس 
رحابػػة صػػدر النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ فػػي دعكتػػو 

كمػػا   عكة ليػػـنػػو حػػريص عمػػى إبػػالغ الػػدألممشػػركيف ك 
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كمػػا أف   أـ مكتػػـك بػػفاتبػػيف رحابػػة صػػدر الصػػحابي 
مكاصػػػػػفات المسػػػػػامحة ال تتنػػػػػافى مػػػػػع معاتبػػػػػة الفػػػػػرد 

أك فعػػؿ   المسػػمـ إذا فعػػؿ األقػػؿ صػػحة مػػف الصػػحيح
 ما ال ينبغي . 

التكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
باألنبيػػػػػػػػػػػػػػاء 

 كالرسؿ 

الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ  أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه
ىػػدؼ كجػػداني إيمػػاني ىػػػك اإليمػػاف بالرسػػؿ كاألنبيػػػاء 

ظيػػػار كيفيػػػة تعػػػامميـ    كسػػػالمو عمػػػييـصػػػمكات هللا كاا
كاف فػي ذلػؾ أركع   مع أمميـ كأقػكاميـ كدعػكتيـ ليػـ

األمثمػػة كالقػػدكة فػػي التكاصػػؿ االجتمػػاعي البنػػاء الػػذم 
ىدفػػو إصػػالح المجتمعػػات كربطيػػا بربيػػا كبارئيػػا عػػز 

 جؿ .ك 

89 087 

النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 
 لمحج

سػػػػػمي مكاقػػػػػؼ التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي أيعتبػػػػػر الحػػػػػج 
ففيػػػػو   اإلنسػػػػاني الكبيػػػػر بػػػػيف أفػػػػراد المجتمػػػػع المسػػػػمـ

كالمغػػػات المختمفػػػػة   يمتقػػػي أبنػػػاء الجنسػػػيات المختمفػػػة
كالمسػتكيات الثقافيػة كاالقتصػادية   كاألكطاف المختمفة

يمتقػػػػػكف كىػػػػػـ متسػػػػػاككف فػػػػػي   كاالجتماعيػػػػػة المختمفػػػػػة
فيحػػدث   المبػػاس كاالمتثػػاؿ ألكامػػر المػػكلى عػػز كجػػؿ
كيحصػػػػؿ   بيػػػنيـ التعػػػػاكف فػػػػي إطعػػػػاـ البػػػػائس الفقيػػػػر

بيػنيـ التعػػارؼ كاالتحػػاد فػػي أداء المشػػاعر كالعبػػادات 
كبذلؾ تظير أىداؼ التكاصؿ االجتماعي الذم يجػب 

كذلػػػػػؾ فػػػػػي سػػػػػبيؿ   الػػػػػتالحـ كالكحػػػػػدة إلػػػػػىأف يػػػػػؤدم 
بػػػػػو  إيصػػػػػاؿ ىػػػػػدؼ معرفػػػػػي كسػػػػػمكؾ عممػػػػػي يتعػػػػػرؼ

28 

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
 كأحكامو 
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التمميػػذ المسػػمـ عمػػى فكائػػد االتحػػاد بػػيف أفػػراد المجتمػػع 
 .اإلسالمي الكبير مف خالؿ أداء فريضة الحج 

مكاقػؼ مػػف 
حيػاة سػيدنا 
إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ 
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 السالـ 

 

 

  

فػػي سػػبيؿ إعطػػاء   أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة
ك كىػػذا األنمػػكذج ىػػ  نمػػكذج تربػػكم مػػف حيػػاة األنبيػػاء

أبػػػك األنبيػػػاء إبػػػراىيـ عميػػػو السػػػالـ كذلػػػؾ فػػػي تكاصػػػمو 
فمػػػػػع األب حػػػػػكار ىػػػػػادئ   مػػػػػع المجتمػػػػػع بكػػػػػؿ فئاتػػػػػو

حػػػػػػػػريص عمػػػػػػػػى اليدايػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػتغفار بعػػػػػػػػػد   مشػػػػػػػػفؽ
(حػػكار عممػػي   اإلعػػراض كمػػع المجتمػػع القريػػب )القـك

كمػػػػػع   بالحجػػػػػة كاإلقنػػػػػاع فػػػػػي سػػػػػبيؿ إيضػػػػػاح الحػػػػػؽ
د الطاغيػػة مجادلػػة بالبرىػػاف كقطػػع الطريػػؽ عػػف العنػػا

جػػػػػؿ إيصػػػػػاؿ ىػػػػػدؼ معرفػػػػػي أكذلػػػػػؾ مػػػػػف   كالمكػػػػػابرة
 كسمكؾ عممي ىك التكاصؿ االجتماعي البناء .
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حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
مػػػػف خػػػػالؿ 
خطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الكداع

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة لتحديػػػػد الحقػػػػكؽ 
كبػذلؾ   كالكجبات التي تنظـ حياة المجتمع اإلسالمي

تحػػة يكػػكف التكاصػػؿ االجتمػػاعي يسػػير فػػي قنػػكات متف
  كصكؿ كؿ فػرد منػو لمػا يؤممػو مػف حياتػو إلىيؤدم 

كجاء ىذا الدرس في صكرة خطبة نبكية ألقاىا صػمى 
كأحػس   هللا عميو كسمـ عندما نزلت عميػو سػكرة الفػتح

ف يبػػػيف قكاعػػػد الحيػػػاة االجتماعيػػػة أجمػػػو فػػػأراد أبػػػدنك 
خصػػػػػاؿ الخيػػػػػر  إلػػػػػىفػػػػػدعت ىػػػػػذه الخطبػػػػػة الشػػػػػريفة 

إيصػػػاؿ ىػػػدؼ  كحػػػذرت مػػػف بػػػذكر الشػػػر .فػػػي سػػػبيؿ
 كجداني .

27 

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ 
االجتمػاعي 

 القكيـ 

لقػػد جػػاء اإلسػػالـ ليػػنظـ المجتمػػع كيقيمػػو عمػػى أسػػس 
جػػػػؿ ذلػػػػؾ شػػػػرع جممػػػػة مػػػػف أمػػػػف     سػػػػميمة كمتينػػػػة 

كالتػػػي يجػػػب عمػػػى الفػػػرد أف   السػػػمككيات االجتماعيػػػة
  كمػػػػف ىػػػػذه السػػػػمككيات : إفشػػػػاء السػػػػالـ   يقػػػـك بيػػػػا

جابػػػة الػػػدعكة المتأمػػػؿ فػػػي ىػػػذه ك   كعيػػػادة المػػػريض كاا
السػػمككيات القكيمػػة المػػذككرة فػػي ىػػذا الػػدرس المػػدرج 
في ىذه الكحدة كيدؼ معرفػي إليصػاؿ سػمكؾ عممػي 

أقكؿ ىذه السمككيات ىي أىـ مظػاىر   لمتمميذ المسمـ
فالسػػػػالـ ىػػػػك   التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي داخػػػػؿ المجتمػػػػع

  عنػػػكاف المحبػػػة كعيػػػادة المػػػريض ىػػػي عنػػػكاف التػػػآزر
جابة الدعكة ىي   أساس الكحدة بيف إفراد المجتمع .كاا
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اإلسػػالـ يحػػث 
عػػػؿ االجتيػػػاد 

 كالمثابرة

فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ 
 العبادات 

أدرج ىػذا الػدرس فػي ىػذه الكحػدة كاسػتعماؿ ألسػمكب 
كذلػػػػػػؾ ب ظيػػػػػار العديػػػػػػد مػػػػػػف   الترغيػػػػػب فػػػػػػي التربيػػػػػة

الفضػػػػائؿ التػػػػي تتسػػػػـ بيػػػػا ىػػػػذه العبػػػػادات كذلػػػػؾ فػػػػي 
لمثػابرة فػي سبيؿ شحذ ىمة التمميذ المسمـ لالجتياد كا

جػؿ إيصػاؿ ىػدؼ أكىذا مػف   ىذه اإلعماؿ الصالحة
تربيتػػو عمػػى سػػمكؾ عممػػي يتمثػػؿ فػػي   معرفػػي لمتمميػػذ

ثػر كجػداني أالفضػائؿ اإلسػالمية التػي ليػا  مػف العديد
كتعميمػػو عمػػى   فػػي تزكيػػة نفػػس العبػػد التمميػػذ المسػػمـ

رغاميػػػا عمػػػى  التغمػػػب عمػػػى ىػػػكل نفسػػػو بمجاىػػػدتيا كاا
 الخير .

06 078 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ال
 كأحكاميا

أدرج ىذا الػدرس فػي ىػذه الكحػدة لتبػيف أسػمكب جديػد 
مػػف المثػػابرة التػػي يثػػابر بيػػا العبػػد المسػػمـ نفسػػو عمػػى 

بػػيف الشػػرع حكميػػا   ىػػذا األسػػمكب ىػػك العمػػرة  الخيػػر
فعمػػى الػػرغـ مػػف   كفضػػميا كػػي يقبػػؿ المسػػممكف عمييػػا

كعمػػػػى مػػػػا فييػػػػا مػػػػف المشػػػػقة     أنيػػػػا ليسػػػػت فرضػػػػا 
جػػػػػػؿ أإال أنيػػػػػػا مػػػػػػف   قػػػػػػاه المعتمػػػػػػركالتعػػػػػػب الػػػػػػذم يم

 كمف أعظـ كسائؿ تزكية النفس .  القربات

02 

المسػػػػػػػػػارعة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الخيرات

  لقػػػد رتػػػب هللا عػػػز كجػػػؿ البشػػػر عمػػػى ثػػػالث مراتػػػب
حػػػػػػػػط ىػػػػػػػػي مرتبػػػػػػػػة الظػػػػػػػػالميف فالمرتبػػػػػػػػة األدنػػػػػػػػى كاأل

كالمرتبػة التػي فكقيػا ىػي   العاصيف لمكالىـ  ألنفسيـ
ء ىػػـ الػػذيف يػػأتكف كىػػؤال  مرتبػػة المػػؤمنيف المقتصػػديف

كفػػكؽ ىػػؤالء   بالطاعػػات عمػػى قػػدر بسػػيط كال يزيػػدكف

54 
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ىػػػػـ الػػػػذيف   جميعػػػػا تػػػػأتي مرتبػػػػة السػػػػابقيف بػػػػالخيرات
  عمػػي مراتػػب الطػػائعيفأ يسػػارعكف فػػي الخيػػرات كىػػي 

فػػػي سػػػبيؿ شػػػحذ ىمػػػة التمميػػػذ  كقػػػد أدرج ىػػػذا الػػػدرس
المسػػمـ ليكػػكف أكثػػر اجتيػػادا كمثػػابرة فػػي فعػػؿ الخيػػر 

يعمػػػػؿ عمػػػػى   كىػػػػك ىػػػػدؼ إدراكػػػػي  كالقيػػػػاـ بالطاعػػػػة
إيصػػػػػاؿ ىػػػػػدؼ أخالقػػػػػي يعمػػػػػـ التمميػػػػػذ المسػػػػػمـ أف ال 
يكتفػػػػي بالػػػػدرجات الػػػػدنيا فػػػػي مراتػػػػب الصػػػػالحيف بػػػػؿ 
يجػػػػب أف يكػػػػكف مػػػػف المتفػػػػكقيف فػػػػي كػػػػؿ المجػػػػاالت 

 كبالتالي يككف إنسانا بناءا مثابرا حضاريا .

المثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرة 
كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ 

 الكسؿ 

سػػبيؿ إيصػػاؿ فػػي   أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة
ىػػدؼ عممػػي لتعمػػيـ سػػمكؾ أخالقػػي يتمثػػؿ فػػي تربيػػػة 
  التمميذ المسمـ عمى المثابرة كالسعي في الحياة الػدنيا

كجعمػػػو يسػػػعى   خمػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي كبػػػدف هللا ذلػػػؾ أل
كلقػػد تأكػػد عنػػد أكلػػي العقػػكؿ   كيتعػػب فػػي ىػػذه الػػدنيا

الراجحػة أف النجػػاح فػي الحيػػاة ال ينػاؿ بالكسػػؿ كتػػرؾ 
ن  العمؿ كبيذا يتكجب عمػى   ما يناؿ بالجد كالمثابرةكاا

الكسػػػؿ كاالنحطػػػاط  إلػػػىالتمميػػػذ المسػػػمـ عػػػدـ الركػػػكف 
بػػػػؿ يتصػػػػؼ بالعمػػػػؿ الجػػػػاد   دكف الحيكانيػػػػة مػػػػا إلػػػػى

كالمثابرة الدائمة في سبيؿ تربية فػرد عامػؿ بنػاء يتسػـ 
بأسػػػػمى مكاصػػػػفات المدنيػػػػة كىػػػػي العمػػػػؿ المتكاصػػػػؿ 

 كالدءكب.

72 
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  عمػػاؿ العديػػد مػػف مػػكاطف المثػػابرة كاالجتيػػاد فػػي األ النازعات 
ثػـ النػاس العػاديكف   ثػـ الرسػؿ  مف كظائؼ المالئكػة

كىػػك أسػػمكب مؤلػػؼ مػػف العديػػد مػػف الكسػػائؿ التربكيػػة 
  منيػػػػا إعطػػػػاء القػػػػدكة كاألنمػػػػكذج األمثػػػػؿ فػػػػي العمػػػػؿ

ف جػػػزاء كػػػؿ كمنػػػو الترغيػػػب كالترىيػػػب فػػػي إظيػػػار مػػػ
ممػػػػف يتكاسػػػػؿ كيتبػػػػع ىػػػػكل نفسػػػػو كمػػػػف يثػػػػابر عمػػػػى 

فجػػػاء ىػػػذا الػػػدرس فػػػي سػػػبيؿ   الخيػػػر كيجاىػػػد نفسػػػو
جػػؿ تعمػػيـ سػػمكؾ أخالقػػي أإيصػػاؿ ىػػدؼ معرفػػي مػػف 

الكمػػػػػي التػػػػػي  مضػػػػػمكفكذلػػػػػؾ خدمػػػػػة لم  ىػػػػػك المثػػػػػابر
 جاءت الكحدة إليصاليا .

اإلسػػالـ يحػػث 
عمػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح 
كيجعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 أساس النجاح 

ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب 
اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الصالح

 مضػػػمكفأدرج ىػػػذا الػػػدرس فػػػي ىػػػذه الكحػػػدة لخدمػػػة ل
كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إظيػػػػػػار جػػػػػػزاء   العمػػػػػػؿ الصػػػػػػالح

المػػػؤمنيف الػػػذيف يقكمػػػكف بالعمػػػؿ الصػػػالح فػػػي الحيػػػاة 
 .الدنيا استعماال ألسمكب الترغيب في التربية 

22 087 

فضػػؿ ذكػػر 
 لىاهللا تع

 يعتبػػر أىػػـ  ف ذكػػر هللاأدرج ىػػذا الػػدرس فػػي الكحػػدة أل
كيعبػػػػر ىػػػػذا اليػػػػدؼ   عمػػػػؿ صػػػػالح يقػػػػـك بػػػػو المػػػػؤمف

 إلػػىىػػدؼ كجػػداني تحػػاكؿ التربيػػة اإلسػػالمية إيصػػالو 
كقد ذكر في ىذا النص العديد مف اإلعمػاؿ   التالميذ

 .ثر عمى نفس المؤمف أالصالحة التي ليا 

41 

اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـك 

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة كيػػػػدؼ إدراكػػػػي 
جعػػػؿ التمميػػػذ المػػػؤمف يجعػػػؿ محكػػػا لكػػػؿ إعمالػػػو فػػػال ل

عمالػػػو الختػػػامي أل يـكيكػػػكف التقيػػػ  تكػػػكف إال صػػػالحة

08 
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كىػػذا مػػا يربػػي المراقبػػة الداخميػػة   فػػي ذلػػؾ اليػػـك جيػػدا األخر 
 .عند التمميذ 

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة كيػػػػدؼ سػػػػمككي  االستقامة 
يظيػػػػر إف مػػػػف أىػػػػـ أىػػػػداؼ اإلسػػػػالـ ىػػػػي   أخالقػػػػي
ببيػػػػػػاف ضػػػػػػرره   اإلنسػػػػػػاف مػػػػػػف نزعػػػػػػات الشػػػػػػر كقايػػػػػػة

   .االستقامة إلىكالتحذير منو كالدعكة 

28 

الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 المشركع 

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة كيػػػػدؼ سػػػػمككي 
ف اإلسػػػالـ ديػػػف ييػػػتـ أعممػػػي ليعػػػرؼ التمميػػػذ المسػػػمـ 

ف الكسب إذا كافؽ أبالدنيا ك اآلخرة في نفس الكقت ك 
ينجح بو المؤمف فػي نو يككف عمال صالحا  الشرعة ف

 .الدنيا كاآلخرة 

40 

مكاقػؼ مػػف 
حيػاة سػيدنا 
مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
غميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 السالـ 

أدرج ىػػذا الػػػدرس فػػػي ىػػذه الكحػػػدة إلظيػػػار الخصػػػاؿ 
الرفيعػػػة التػػػي تحمػػػى بيػػػا سػػػيدنا مكسػػػى عميػػػو السػػػالـ 

جػؿ إعطػاء قػدكة لمتمميػذ أكنمكذج لمعمػؿ الصػالح مػف 
ظيػػار   المسػػمـ العمػػؿ نػػو عمػػى األنبيػػاء أف يقكمػػكا بأكاا

 .الصالح كسائر البشر 

88 

اإلسػػالـ يحػػث 
عمػػػػػى تماسػػػػػؾ 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
كيؤكػػػػػػػد عمػػػػػػػى 
دكر األسػػػػػػػػػػػػػػرة 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
األخػػػػػػػػػػػػػالؽ 

 المسمـ

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة إلظيػػػػار حػػػػرص 
كذلػؾ  بتبيػػيف العديػػد   اإلسػالـ عمػػى تماسػؾ الجماعػػة

نيا أف تخػؿ بيػذا أمف السمككيات الذميمة التي مػف شػ
اسػتعمؿ فػي   ي سػبيؿ ىػدؼ إدراكػيالتماسؾ كذلػؾ فػ

 .إيصالو أسمكب التحذير كالترىيب 

46 092 



 اإلجراءات المنيجية الفصل السادس : 

255 
  

أدرج ىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة إلظيػػػػار حػػػػرص  بر الكالديف في ذلؾ
اإلسػػالـ عمػػى تماسػػؾ األسػػرة التػػي ىػػي نػػكاة المجتمػػع 

كذلػػؾ مػػف   كذلػػؾ بتمتػػيف العالقػػة بػػيف األبنػػاء كاآلبػػاء
  ا ىػػػػػػدؼ عممػػػػػػيذكيعتبػػػػػػر ىػػػػػػ  خػػػػػػالؿ بػػػػػػر الكالػػػػػػديف

 .استعمؿ في إيصالو أسمكب الترغيب 

80 

 

 

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
مظػاىر بػر 

 الكالديف

يعتبػػػػػر ىػػػػػذا الػػػػػدرس كسػػػػػيمة إليصػػػػػاؿ ىػػػػػدؼ إدراكػػػػػي 
باسػػػتعماؿ اإلخبػػػار عػػػف العديػػػد مػػػف   لمتمميػػػذ المسػػػمـ

األعمػػػػاؿ التػػػػي يبػػػػر بيػػػػا المسػػػػمـ أبكيػػػػو بعػػػػد مكتيمػػػػا 
كتعبػػػػر كميػػػػا أدكات لتمتػػػػيف صػػػػالة تماسػػػػؾ المجتمػػػػع 

القيمػػػػة  هسػػػالـ عمػػػػى ىػػػذكمػػػف ىنػػػا يظيػػػػر حػػػرص اإل
 .حتى مف خالؿ ربط العالقة بيف الحي كالميت 
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قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
األسػػػرة فػػػي 

 اإلسالـ

األسػػرة ىػػي النػػكاة التػػي يتكػػكف منيػػا المجتمػػع كتعتبػػر 
ففييػػػا يكلػػػد   فػػػي اإلسػػػالـ المنبػػػت الطبيعػػػي لإلنسػػػاف

الطفػػؿ كيترعػػرع فػػي أحضػػاف أـ حنػػكف كأب عطػػكؼ 
كف ك ػكي    رأة راشػدةحتى يصير رجػال راشػدا كالطفمػة امػ

كمػػػف ىنػػػا كجػػػب المحافظػػػة عمييػػػا   كػػػؿ منيمػػػا أسػػػرة
 .لممحافظة عمى تماسؾ المجتمع 

88 

مكاقػؼ مػػف 
حيػاة سػيدنا 
عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

كػػػاف مػػػيالد عيسػػػى عميػػػو السػػػالـ عمػػػى غيػػػر مػػػا ألفػػػو 
فكػػػػؿ مكلػػػػكد لػػػػو أب كأـ إال عيسػػػػى عميػػػػو   المجتمػػػػع

ر قػػكة هللا كذلػػؾ إلظيػػا  السػػالـ فقػػد كلػػد مػػف دكف أب
كبيػاف محاكلػة المػرأة العفيفػة   في بناء المجتمع لىاتع

يؤلػػؼ فػػي إنجػػاب أف الػػدفاع عػػف الشػػيء الػػذم يجػػب 
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كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ   األكالد لبقػػػػػػاء تماسػػػػػػؾ المجتمػػػػػػع السالـ 
كيظيػػػػػر   تحػػػػػاكر مػػػػػريـ مػػػػػع جبرائيػػػػػؿ عميػػػػػو السػػػػػالـ

تماسػػؾ المجتمػػع كػػذلؾ فػػي تعاكنػػو عمػػى الػػدعكة مػػف 
كة عيسػػى ليػػـ كقيػػاميـ خػػالؿ اسػػتجابة الحػػكارييف لػػدع

 بأعباء الدعكة معو .  

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
صػػػػػػػػػمى هللا 
عميػػو كسػػمـ 
يحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ 
 الحقكؽ 

أدرج ىػذا الػدرس فػي ىػػذه الكحػدة إلظيػار قيمػة حفػػظ 
فػػالمجتمع الػػذم   الحقػػكؽ فػػي زيػػادة تماسػػؾ المجتمػػع

البػد   تحفظ فيو األمانة كيحفػظ فيػو حػؽ الجػار...ال 
   .ستقرارأف يعيش حياة األمف كالسالـ كاال

48 

اإلسػػالـ يحػػث 
عمػػػػػػػى تحمػػػػػػػؿ 

 المسؤكلية 

التعريػػػػػػػػػػػػػػؼ 
بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 
 اإلسالمي 

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة لتبيػػاف كمػػاؿ الػػديف 
كذلػػؾ ليتحمػػؿ كػػؿ فػػرد   مػػف العقيػػدة كالعمػػؿ كااللتػػزاـ

مف أفراد المجتمع اإلسػالمي مسػؤكليتو تجػاه ربػو عػز 
مػف نػو فيػو كجػو أخػر أكمػا   كال يعتػذر بالجيػؿ  كجؿ

ال كىػػػػػػػك تحمػػػػػػػؿ جبريػػػػػػػؿ أكجػػػػػػػكه تحمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػؤكلية 
حيػػػػث جػػػػاء   لمسػػػؤكلية تعمػػػػيـ الصػػػػحابة ألمػػػر ديػػػػنيـ

ؿ النبػي عػف كػؿ شػيء أكسػ    بنفسو مرسؿ مف ربو 
 ييـ أمر الديف .

82 091 

اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
القضػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 كالقدر

يعتبػػر اإليمػػاف بالقضػػاء كالقػػدر مػػف أىػػـ الركػػائز التػػي 
مطمػػػػئف البػػػػاؿ   تجعػػػػؿ التمميػػػػذ المسػػػػمـ ىػػػػادئ الػػػػنفس

إال أف األمػػػػر الميػػػػـ   مستسػػػػمما ألمػػػػر هللا عػػػػز كجػػػػؿ
الػػػػػذم نػػػػػكه عميػػػػػو الشػػػػػرع فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف األحاديػػػػػث 
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كاآليػػات أف القضػػاء كالقػػدر لػػيس حجػػة لمتكاكػػؿ كتػػرؾ 
كلػػػػػػيس مشػػػػػػجبا يعمػػػػػػؽ عميػػػػػػو المخطئػػػػػػكف   األسػػػػػػباب

أخطػػاءىـ فػػا  عػػز كجػػؿ قػػدر المقػػادير كتػػرؾ الحريػػة 
أك الشػػر كرتػػب عمػػػى  لمعبػػد فػػي اختيػػار سػػبيؿ الخيػػر

فػال يجػكز لمفػرد   ىذه األعماؿ مسؤكلية الجزاء عمييػا
المسػػػػػػمـ االحتجػػػػػػاج بالقػػػػػػدر لتبريػػػػػػر الخطػػػػػػأ أك تػػػػػػرؾ 
الكسب .كىذا في سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ إدراكػي كتعمػيـ 

 سمكؾ أخالقي قيمي .

كتظيػر بػو   جؿ ما يقػـك بػو اإلنسػاف فػي ىػذه الحيػاةأ المسؤكلية 
كال يشػػاركو   سػػؤكلية التػػي تخصػػوديانتػػو كعبقريتػػو الم

كال يتػػػكانى فػػػي القيػػػاـ   حػػػد إال مػػػف يماثمػػػو فييػػػاأفييػػػا 
كمػػػف ىنػػػا يمقػػػي اإلسػػػالـ عمػػػى كػػػؿ إنسػػػاف تبعػػػة   بيػػػا
عمالػػو الحسػػنة كالسػػيئة بصػػفتو الفرديػػة فكػػؿ فػػرد فػػي أ 

كالمسػؤكلية شػاممة   اإلسالـ يتحمؿ كحده نتيجة عممو
كػػػػػؿ  كيشػػػػػترؾ فييػػػػػا الجميػػػػػع  لجميػػػػػع منػػػػػاحي الحيػػػػػاة
كالقيػػاـ بيػػا عمػػى أحسػػف كجػػو   حسػػب سػػمطتو كقدراتػػو

تقػػدـ كازدىػػار المجتمػػع كتػػرابط أفػػراده فيمػػا  إلػػىيػػؤدم 
كليػػػذا أدرج المشػػػرع التربػػػكم ىػػػذا الػػػدرس فػػػي   بيػػػنيـ

ىػػذه الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ معرفػػي كسػػمكؾ 
مػػػف   لتربيػػػة تمميػػػذ مسػػػمـ يتحمػػػؿ مسػػػؤكلياتو  أخالقػػػي

 دني .جؿ إنشاء فرد مسمـ بناء كمأ
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  مسػػػؤكلية الفػػػرد المسػػػمـ عمػػػى كسػػػب رزقػػػو المشػػػركع
ظيػػار أف ىػػذا الػػرزؽ متكفػػؿ بػػو هللا عػػز كجػػؿ لكػػؿ  كاا

عبػػػػػد إال أف يطمبػػػػو مػػػػػف المػػػػػكلى لفمػػػػػا عمػػػػى ا  عبػػػػاده
إال أف ىذا السػعي المكفػكؿ مػف هللا   الرزاؽ عز كجؿ
ضػػػعت لػػػو أسػػػباب ككنيػػػة  كجػػػب عمػػػى جػػػؿ جاللػػػو ك 
كيحػػػاكؿ الػػػديف اإلسػػػالمي   ف األخػػػذ بيػػػامالعبػػػد المػػػؤ 

إظيار أف ىذا األخػذ باألسػباب ال يتنػافى مػع التككػؿ 
بػػػػػؿ عمػػػػػى العبػػػػػد المػػػػػؤمف أف يسػػػػػير بػػػػػيف   عمػػػػػى هللا

خػػػػذ باألسػػػػباب كلػػػػـ يتككػػػػؿ أفمػػػػف   األمػػػػريف بالسػػػػكاء
  خػػػػػػذ باألسػػػػػػباب تػػػػػػرىبفلػػػػػػـ يأكمػػػػػػف تككػػػػػػؿ ك   الحػػػػػػد

 كسط بيف الرىبنة كاإللحاد . كاإلسالـ

مكاقػػؼ فػػي 
 الشكرل

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة إلظيػػار أف تحمػػؿ  
المسػػؤكلية داخػػؿ المجتمػػع ال يمقػػى عمػػى كاىػػؿ كاحػػد 

كال يميػػػػؽ بفػػػػرد مػػػػف أفػػػػراد   مػػػػف أفػػػػراده دكف اآلخػػػػريف
إنمػػػا عميػػػو أف يقسػػػـ   المجتمػػػع أف يسػػػتأثر بيػػػا لنفسػػػو
الػػػػرأم فيػػػػو يشػػػػاكرىـ  ىػػػػذه المسػػػػؤكلية بػػػػيف أصػػػػحاب

فػػ ذا كقػػع األمػػر   كيسػػتخرج كجػػكه الػػرأم التػػي عنػػدىـ
ف كػاف اا ك   عمى ما أحبو المجتمع كاف بمغة في األمر

غيػػر ذلػػؾ قسػػمت مسػػؤكلية ذلػػؾ عمػػى كػػؿ أىػػؿ الػػرأم 
كذلػػػػػؾ فػػػػػي سػػػػػبيؿ إيصػػػػػاؿ ىػػػػػدؼ     فػػػػػي المجتمػػػػػع 

عممػػي كسػػمكؾ اجتمػػاعي يعمػػـ التمميػػذ المسػػمـ مقاسػػمة 
جػػػػػؿ نشػػػػػر التعػػػػػاكف داخػػػػػؿ أمػػػػػف   غيػػػػػره فػػػػػي الػػػػػرأم
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 المجتمع.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
عظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 األمة

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ 
كذلػػػؾ ب عطػػػاء   ىػػػدؼ معرفػػػي لتعمػػػيـ سػػػمكؾ أخالقػػػي

نمػػػاذج تربكيػػػة تمثػػػؿ قػػػدكة لمتمميػػػذ المسػػػمـ فػػػي تحمػػػؿ 
ذلػػػؾ أف الػػػدارس لتػػػاري  األمػػػـ كالػػػديانات   المسػػػؤكلية
كصػػػػنعت   بالرجػػػػاؿمػػػػة حفمػػػػت أال يجػػػػد   كالمػػػػذاىب

    بطاؿ كصناع الحضػارة كقػادة األمػـ األجياؿ مف األ
مػػة أكال عجػػب فػػي ذلػػؾ كىػػي   كمػػا يجػػد فػػي اإلسػػالـ

ف الػػػذم ال يفتػػػأ ينػػػكه كيػػػذكر كيحػػػث عمػػػى تحمػػػؿ  القػػػر 
ف الفػػػرد المسػػػمـ مسػػػتخمؼ فػػػي األرض أك   المسػػػؤكلية

حامػػػػؿ ألمانػػػػة ربانيػػػػة كمسػػػػؤكلية إلييػػػػة أشػػػػفقت منيػػػػا 
نعػػػـ أف ىػػػذه األمػػػة قػػػد   كالجبػػػاؿ السػػػماكات كاألرض

أنجبػػػػػػػت رجػػػػػػػاال ضػػػػػػػػربكا أركع األمثمػػػػػػػة فػػػػػػػي تحمػػػػػػػػؿ 
كقد كضع المشرع التربكم في ىذا الدرس   المسؤكلية

ثالثػػػػة مػػػػف أئمػػػػة اإلسػػػػالـ كػػػػي يكػػػػكف منػػػػارة تتػػػػداكليا 
مػف اجػؿ االقتػداء بيػـ   أجياؿ ىذه األمة عبر التاري 

 في تحمؿ المسؤكلية .

86 

اإلسػالـ يػدعك 
دفػػػػػػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػػػػػػى
 الضرر

الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 المشركع

جػػػؿ إظيػػػار أأدرج ىػػػذا الػػػدرس فػػػي ىػػػذه الكحػػػدة مػػػف 
حكمػة الشػريعة اإلسػالمية فػػي الحفػاظ عمػى ممتمكػػات 

كجعػػػؿ الفائػػػدة مػػػف المػػػاؿ الػػػذم ىػػػك عصػػػب   النػػػاس
الحيػػػاة كالػػػذم حػػػث عمػػػى تحصػػػيمو الػػػديف اإلسػػػالمي 

فائػػػػدة اجتماعيػػػػة تتسػػػػاكل فييػػػػا كػػػػؿ فئػػػػات   الحنيػػػػؼ
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الشػػػارع اإلسػػػالمي العػػػدد مػػػف كبػػػذلؾ حػػػـر   المجتمػػػع
نشػر  إلىالمعامالت المالية التي مف شانيا أف تؤدم 

فػػػي   الفسػػػاد كالعػػػداكة كالبغضػػػاء بػػػيف أبنػػػاء المجتمػػػع
سػبيؿ المحافظػػة عمػى تماسػػؾ المجتمػع كدفػػع أم نػػكع 

نيا أف تخػػػػؿ بيػػػػذا أمػػػػف أنػػػػكاع الضػػػػرر التػػػػي مػػػػف شػػػػ
كيسػػػعى كاضػػػعكا المنيػػػاج مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا   التماسػػػؾ
تربيػػة التمميػػذ المسػػمـ عمػػى نبػػذ كػػؿ أنػػكاع  إلػػى الػػدرس

 المجتمع الذم يعيش فيو. إلىالضرر التي تسيء 

فيػػك ال يسػػتطيع أف   اإلنسػػاف كػػائف اجتمػػاعي بطبعػػو كؼ األذل
بػػػػؿ البػػػػد لػػػػو مػػػػف العػػػػيش فػػػػي كسػػػػط   يعػػػػيش بمفػػػػرده

كقػػػد أكصػػػانا   جماعػػػة تربطػػػو بأفرادىػػػا عالقػػػات عػػػدة
  سػػػػػػاءة ل خػػػػػػػريفاإلسػػػػػػالـ بتػػػػػػرؾ األذل كتجنػػػػػػب اإل

كذلػػؾ لنشػػر   حرصػػا منػػو عمػػى تقكيػػة ركابػػط المجتمػػع
طاعػة  إلػىالمحبة كالتعاكف كتكجيو الجكارح كالحكاس 

كيجعػػؿ الفػػرد مكرمػػا   هللا كمنعيػػا عػػف األذل كالحػػراـ
كلػػذا أدرج المربػػي الجزائػػرم ىػػذا   محترمػػا بػػيف النػػاس

الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة فػػػػي سػػػػبيؿ إيصػػػػاؿ ىػػػػدؼ 
يتربػى بػو التمميػذ   سػمكؾ اجتمػاعي كجداني ينتج عنو

المسػػػػمـ عمػػػػى قيمػػػػة دفػػػػع الضػػػػرر التػػػػي يػػػػدعك إلييػػػػا 
 اإلسالـ دائما .

48 

مكاقػػؼ فػػي 
 السمـ

كالحػػػرب   السػػػمـ ىػػػك القاعػػػدة األساسػػػية فػػػي اإلسػػػالـ
كلػػذا حػػرص الرسػػكؿ صػػمى هللا عميػػو   حالػػة اسػػتثنائية
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كسمـ في سػيرتو العطػرة عمػى تكطيػد دعػائـ السػالـ ك 
ككثيػرا مػا   ؿ السالـ بيف المسػمميف كغيػرىـعمى إحال

نػػػرل الػػػديف اإلسػػػالمي فػػػي العديػػػد مػػػف الكقػػػائع ينشػػػد 
السػػػػػمـ الػػػػػداخمي كالخػػػػػارجي فػػػػػي عالقتػػػػػو مػػػػػع األمػػػػػـ 

ف المسػػػػػمـ ال يمكػػػػػف لػػػػػو أف يحقػػػػػؽ ذلػػػػػؾ أل  األخػػػػػرل
كطاعتػػو إال فػي جػػك يسػػكده األمػػف  لىاكحدانيػة هللا تعػػ

لمسػػػػمـ كجػػػػاء ىػػػػذا الػػػػدرس ليعطػػػػى لمتمميػػػػذ ا  كالسػػػػالـ
قػػػػػدكة عمميػػػػػة مػػػػػف سػػػػػيرة المصػػػػػطفى عميػػػػػو الصػػػػػػالة 
كالسالـ في العديد مف المكاقؼ التي حقؽ فييػا النبػي 
صػػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػػمـ السػػػػمـ كدفػػػػع األذل كالضػػػػرر 

 حسب ما تقتضيو المصمحة الدينية كالحياتية .

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 
 الرحـ

جػؿ تبيػاف أف أمػف   أدرج ىذا الدرس فػي ىػذه الكحػدة
الحيػػػاة اإلنسػػػانية مترابطػػػة كمتكاممػػػة جعػػػؿ  لىاهللا تعػػػ

كمف أىـ ما تقـك عميو الحيػاة    كقائمة عمى التعاكف 
أسػػرتو  إلػػىحيػػث ينسػػب اإلنسػػاف   االتصػػاؿ األسػػرم 

كىػػذا النسػػب يجعػػؿ   كيتكػػاتؼ كيتعػػاكف عمػػى أساسػػيا
الصػػػػمة زائػػػػدة عمػػػػػا ىػػػػك عميػػػػو بالنسػػػػػبة لسػػػػائر أفػػػػػراد 

ؿ جػػؿ إيصػػاأكىػػذا الػػدرس جػػاء كػػذلؾ مػػف  المجتمػػع.
ىػػػػػدؼ معرفػػػػػي لتنميػػػػػة سػػػػػمكؾ اجتمػػػػػاعي يتمثػػػػػؿ فػػػػػي 

فػي سػبيؿ   التعاكف مع أفراد األسػرة أك العائمػة الكبيػرة
دفػػػػػع األذل كالضػػػػػرر المترتػػػػػب عمػػػػػى القطيعػػػػػة التػػػػػي 

ثػر سػمبي أيمكف أف تقع بيف أفػراد األسػرة كمػا لػو مػف 
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 عمى الفرد كالمجتمع .

الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
صػػػػػػػػػمى هللا 
عميػػو كسػػمـ 

 القدكة

صمى هللا عميػو كسػمـ األنمػكذج األمثػؿ يعتبر الرسكؿ 
كقػػػد كانػػػت حياتػػػو صػػػمى هللا عميػػػو   فػػػي دفػػػع الضػػػرر

كسػػػمـ كميػػػا دفػػػع لمضػػػرر مػػػف خػػػالؿ حياتػػػو األسػػػرية 
فكػػػاف أخيػػػر النػػػاس ألىمػػػو كال يمػػػـك عمػػػى شػػػيء كقػػػع 

نػػو كػػاف أكثػػر النػػاس مسػػارعة لمػػيف كاليسػػر أكمػػا   أبػػدا
 إلػىحريصا عمػى األخػذ بأيػدييـ   في معاشرتو لمناس

يف مػػػاليدايػػػة كالصػػػراط المسػػػتقيـ بأحسػػػف األسػػػاليب كال
كقػػد جػػاء ىػػذا الػػدرس ليعطػػي القػػدكة العمميػػة   الطػػرؽ 

في الحياة العادية لمنبي صمى هللا عميو كسػمـ كالفكائػد 
التػػي يجنييػػا التمميػػذ المسػػمـ مػػف اقتدائػػو بنبيػػو الػػرحيـ 

 صمى هللا عميو كسمـ .

80 

جؿ دفػع ضػرر أه الكحدة مف أدرج ىذا الدرس في ىذ سكرة النبأ
عقدم تقػع فيػو العديػد مػف المجتمعػات الحاليػة أك قػؿ 

كيتمثؿ ىذا الضرر العقدم في اإللحاد كعػدـ   أكثرىا
عػػػدـ اإليمػػػاف بػػػالجزاء   اإليمػػػاف بكجػػػكد هللا عػػػز كجػػػؿ
حيث أف كفر المجتمعات   كالحساب كالبعث كالنشكر

الحديثػػػػػػػة أصػػػػػػػبح اإللحػػػػػػػاد بػػػػػػػدؿ كفػػػػػػػر الشػػػػػػػرؾ فػػػػػػػي 
كليػػػػػذا جػػػػػاء ىػػػػػذا الػػػػػدرس فػػػػػي   ات القديمػػػػػةالمجتمعػػػػػ

التػي تعتبػر   فػي سػكرة النبػأ متمثػؿ صكرة نص قر نػي
مػػػف الناحيػػػة التربكيػػػة المعرفيػػػة تتكيجػػػا لحفػػػظ التمميػػػذ 

كمػف الناحيػة التربكيػة   المسمـ جزءا مف القػر ف الكػريـ
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اإلدراكية  إثبات لكجكد هللا كاثبات لحقيقة يـك القيامػة 
 كالبعث كالنشكر

 

 (  يبيف كيفية عرض المضاميف في كتاب التربية اإلسالمية 08جدكؿ رقـ )

 )س(الدرس رقـ 

 

 ( شبكة التحميل : 6
 شبكة تحميؿ بالشكؿ التالي  إلىلنصؿ 

 (  يبيف شبكة تحميؿ كتابي التربية اإلسالمية04جدكؿ رقـ)
 

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

         تكرارىا 



462 
 

حديث  متن الدرس  تمهيد عنوان الدرس الدورة البعد  الكتاب 
 نبوي 

نص 
 قرآني 

 المجموع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

كتاب التربية 
اإلسالمية  
لمسنة الثالثة 
من التعميم 
 المتوسط

المفاهيم 
األخالقية 
 واإلنسانية

ـ الدورة األولى: أداء 1
 الواجب وتقدير األمور

 
 

          الخمقية لمحياة االجتماعية  األسس
          مواقف من قصة نوح

          الصبر والشكر 
          صمح الحديبية 

          احترام النظام واآلداب العامة 

الدورة الثانية :التسامح  2 
 ورحابة الصدر 

 

          اإليمان والدعاء
          اإليمان بالكتب السماوية

          الحمم واإلحسان
          فتح مكة

          سورة عبس
الصور  

االيجابية 
لعمميات 
التفاعل 

 االجتماعي 

الدورة الثالثة التواصل  3
 االجتماعي 

 

          اإليمان باألنبياء والرسل
حكامه           النداء لمحج وا 

          مواقف من حياة إبراهيم عميه السالم

حجة حقوق اإلنسان من خالل خطبة 
 الوداع

         

          السموك االجتماعي القويم .
ـ الدورة الرابعة : االجتهاد 4 

 والمثابرة 
 

          فضائل العبادات
          العمرة وأحكامها

          المسارعة في الخيرات
          وترك الكسلالمثابرة 

          سورة النازعات
كتاب التربية 
اإلسالمية  

االعتزاز 
 باالنتماء

الدورة األولى العمل  1
 الصالح أساس النجاح 

          ثواب اإليمان والعمل الصالح
          اهلل تعالىفضل ذكر 



462 
 

لمسنة الرابعة 
من التعميم 

 المتوسط

          اإليمان باليوم اآلخر  الوطني
          االستقامة

          الكسب المشروع
          مواقف من حياة سيدنا موسى عميه السالم

الدورة الثانية : تماسك 
 المجتمع ودور األسرة 

          من أخالق المسمم 
          بر الوالدين 

          من مظاهر بر الوالدين 
          قيمة األسرة في اإلسالم 

          مواقف من حياة سيدنا عيسى عميه السالم 
          الرسول صمى اهلل عميه وسمم يحفظ الحقوق 

الضبط 
 االجتماعي

الدورة الثالثة اإلسالم عقيدة 
 وعمل والتزام 

          التعريف بالدين اإلسالمي
          اإليمان بالقضاء والقدر

          المسؤولية 
          التوكل

          مواقف في الشورى 
          من عظماء األمة 

ضرر وال الدورة الرابعة ال 
 ضرار 

          الكسب غير المشروع
          كف األذى

          مواقف في السمم 
          صمة الرحم

          الرسول صمى اهلل عميه وسمم القدوة 
          سورة النبأ

          المجموع  
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 .( يبيف حساب االتفاؽ بيف التحميميف05جدكؿ رقـ )

 التقنيات اإلحصائية المستعممة( 7
 التكرار .

 النسب المئكية .

 الكسيط الحسابي .

 تي لحساب االتفاؽ .معادلة ىكلس

 نسبة االتفاؽ  المجمكع  عدـ االتفاؽ   االتفاؽ    القيمة 

 88.89 070 09 052 أداء الكاجب 

 92.88 050 7 044 التسامح 

 011 087 1 087 التكاصؿ االجتماعي 

 98.26 078 8 071 المثابرة 

 95.41 096 9 087 النجاح

 97.96 096 4 092 تماسؾ المجتمع

 96.45 097 7 091 تحمؿ المسؤكلية

 98.72 285 8 282 دفع الضرر

 96.55 0516 52 0454 المجمكع
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 الفصل : خالصة
المتمثػؿ فػي المػنيج  التحميمػي الكصػفي  لقد قػدمنا فػي ىػذا الفصػؿ المػنيج المسػتخدـ ك

مسػػػػتعمميف تحميػػػػؿ المضػػػػمكف لتناسػػػػبو مػػػػع المكضػػػػكع  معتمػػػػديف عمػػػػى كحػػػػدة العبػػػػارة ككحػػػػدة 
رابعػػة متكسػػط مػػف لمتحميػػؿ  كاخترنػػا عينػػة متمثمػػة فػػي كتػػابي التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة كال

انطالقػا مػف فرضػيات الدراسػة   التعميـ الجزائرم  كبناءا عمى  ىذا كمو قمنا ببناء شبكة تحميػؿ
ف نعرضػػيا بشػػيء مػػف أحيػػث سػػنحاكؿ   نتػػائج التحميػػؿ المبينػػة فػػي شػػبكة التحميػػؿ إلػػىلنصػػؿ 

نػػػب ثػػػـ نحمميػػا معتمػػديف عمػػػى قراءتيػػا اإلحصػػػائية كربطيػػا بالجا  التفصػػيؿ فػػي الفصػػػؿ القػػادـ
 النظرم كالتراث العممي كمقارنتيا بالدراسات السابقة التي اعتمدناىا .
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 تمييد :
أننػػػا قػػػدمنا حالػػػة حيػػػث   ث النظػػػرم المتعمػػػؽ بمتغيػػػرات الدراسػػػةالتػػػرا إلػػػىبعػػػد أف تطرقنػػػا 

كحالػػة الكتػػاب المدرسػػي ككيفيػػات اسػػتعمالو كفائدتػػو فػػي العمميػػة   فػػي الجزائػػرالتعمػػيـ الرسػػمي 
كقػػدمنا حالػػة المضػػاميف االجتماعيػػة فػػي الدكلػػة الجزائريػػة فػػي التعامػػؿ معػػو  التعميمػػة كسياسػػة 

          .كقدمنا الطريقة المنيجية التي سندرس بيػا ىػذا المكضػكع لكتاب المدرسي لمتربية اإلسالمية ا
  سػػػنحاكؿ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ أف نقػػػـك بعػػػرض كتحميػػػؿ النتػػػائج التػػػي تكصػػػمنا إلييػػػا خػػػالؿ بحثنػػػا

كالتػػي كانػػت إجابػػة عػػف تسػػاؤالت الدراسػػة المعمػػف عنيػػا فػػي الفصػػؿ األكؿ ك المتعمقػػة بعالقػػة 
اإلسػػػػالمية لمسػػػػنة الثالثػػػػة كالرابعػػػػة متكسػػػػط بػػػػالقيـ  المضػػػػاميف االجتماعيػػػػة فػػػػي كتػػػػاب التربيػػػػة

كمػػدل مراعػػاة المؤلػػؼ ليػػذيف الكتػػابيف لمخصكصػػية القيميػػة لممجتمػػع الػػذم تػػدرس   االجتماعيػػة
 فيو ىذه المضاميف االجتماعية .
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 والثانية عرض و تحميل نتائج الفرضية األولى( 1
لموجــودة فــي الكتــاب المدرســي لمســنة الثالثــة العبــارات الدالــة عمــى المضــامين االجتماعيــة ا

 :وعالقتيا بالقيم االجتماعية 

 المضمون األول : اإلسالم يحث عمى أداء الواجب وتقدير األمور 

 الدرس : األسس الخمقية لمحياة االجتماعية

( يبيف العبارات الدالة عمى مضػمكف أداء الكاجػب كتقػدير األمػكر المكجػكد فػي 06جدكؿ رقـ )
 .لسنة الثالثة درس  األسس الخمقية لمحياة االجتماعيةاكتاب 

إلظيػػار بعػػض السػػمككيات كالقػػيـ   أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ إدراكػػي معرفػػي
كىػك   تي مف كاجب اإلنساف كالتمميػذ المسػمـ أف يبتعػد عمييػا فػي تعاممػو مػع إخكانػوال  الذميمة

كبػر دالئػؿ تقػديره لةمػكر التػػي أكابتعػاده ىػذا يعػد مػػف يػذا يػؤدم كاجبػو نحػك نفسػػو كمجتمعػو  ب
تساعد عمى تماسؾ الجماعة المسممة .كلقد استعمؿ التربػكم المؤلػؼ لكتػاب التربيػة اإلسػالمية 

س العديػػد مػف طػرؽ االسػػتثارة النفسػية التػي مػف خالليػػا يضػمف التييئػة النفسػػية داخػؿ ىػذا الػدر 
كتأكيد ىذه المعمكمات بالعديد مف النصكص المقدسػة فػي   كالتغذية الراجعة لمعمكماتو  لمتمميذ

حيث نرل مف خػالؿ تحميمنػا ليػذا الػدرس   الديف اإلسالمي التي تحث عمى ىذه القيمة الرفيعة
ككػاف ىػذا التكػرار منتشػرا عمػى ىػذه الػدعائـ التربكيػة النفسػية فظيػرت   اتمػر  01أنيا تكػررت 

مػرات فػي الحػديث  4كمػا ظيػرت   مرة كاحدة في التمييد تبيف أمػر اإلسػالـ بالتحػاب كالتعػاكف
 كالذم حػث فيػو صػمى هللا عميػو كسػمـ عمػى كجػكب االلتػزاـ بكاجبػات األخػكة اإلسػالمية  النبكم

نػػو يجػػب عميػػو أكيقػػـك بتأديتيػػا كمػػا   مػػف الكاجبػػات نحػػك أخيػػو ميػػوعف يعػػرؼ كػػؿ مسػػمـ مػػا أك 

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 
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 كلػو  كبيػر فػي تقػدير األمػكر أفاحتقار الناس مثال خط  تقدير األمكر في معامالتو مع إخكانو
كمػػف ىنػػا نػػرل النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ ينيانػػا   ثػػر سػػيء عمػػى تماسػػؾ الجماعػػة المسػػممةأ

ث فػي ىػذا الػنص لعممػو بمػدل تقػديس المسػمميف لمثػؿ كالمشرع التربكم يكرد ىذا الحدي   عميو
كلعممػػػػو كػػػػذلؾ بمػػػػدل فاعميتيػػػػا فػػػػي تنشػػػػئة الجيػػػػؿ عمػػػػى أداء كاجبػػػػاتيـ نحػػػػك   ىػػػػذه األحاديػػػػث

كيكررىػا أربػع مػرات  لمضػمكفكما أننا نرل المشرع التربكم يعيد التركيز عمى ىذه ا  مجتمعيـ
كاالبتعػػاد عػػف بغػػض اآلخػػريف   ظػػففػػي جمػػؿ مختمفػػة فػػي االسػػتنتاج منيػػا االبتعػػاد عػػف سػػكء ال

كالفائػػػدة مػػػف ىتػػػو اإلعػػػادة االسػػػتنتاجية ىػػػي ترسػػػي    كالتأكيػػػد عمػػػى فريضػػػة األخػػػكة اإلسػػػالمية
فيػك دائمػا يحػاكؿ التأكػد مػف   االسػتنتاج إلىكبعد أف يصؿ المربي   المعمكمة في ذىف التمميذ

رىا لإلجابػة عػف السػؤاؿ فيسػتعمؿ التطبيػؽ ليستحضػر التمميػذ المعمكمػة كيسػخ  رسكخ المعمكمة
كنرل أف المؤلؼ لمكتاب المدرسي لمتربية اإلسالمية قد أكرد سؤاال كاحػدا  فػي   المطركح عميو
ك بالتػػالي نسػػتنتج أف   دار حػػكؿ كيفيػػة تجسػػيد األخػػكة اإلسػػالمية بػػأداء الكاجبػػات  ىػػذا الػػدرس

اء الكاجػب كتقػدير أدمضػمكف قػد نشػر   المربي خالؿ درس األسس الخمقية لمحياة االجتماعيػة
 .األمكر باستعماؿ األساليب التربكية المعركفة لترسي  المعمكمة 

 ف من قصة نوح عميو السالمقالدرس الثاني : موا

(  يبيف العبارات الدالة عمى مضمكف أداء الكاجب كتقدير األمكر المكجػكد فػي 07جدكؿ رقـ )
 . لسنة الثالثة درس مكافؽ مف قصة نكح عميو السالـاكتاب 

كااعطػاء نمػكذج لمتمميػذ   أدرج ىذا الدرس فػي ىػذه الكحػدة كعمميػة مػف عمميػات التربيػة بالقػدكة 
لنبي ىك سيدنا نػكح عميػو السػالـ الػذم أدل كىذا ا  المسمـ مف حياة األنبياء عمييـ صمكات هللا

مكقػػػػػػػػع المضػػػػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة
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 إلػىكقػدر كػؿ األمػكر التػي يمكػف أف تػؤدم   كاجبو نحك الجماعػة التػي عػاش فييػا بكػؿ جػدارة
كدعاىـ بكؿ أنكاع الدعكة المستعممة كالمتاحة لو في ذلؾ الزماف .كقػد كػرر المربػي   صالحيـ

مػرة  26ر األمػكر فػي ىػذه الػدرس الجزائرم العبارات الدالة عمى مضػمكف  أداء الكاجػب كتقػدي
مػػا اسػػتثارة انتبػػاه التالميػػذ إيكػػكف الغػػرض منيػػا   منتشػػرة فػػي الػػنص عمػػى شػػكؿ أسػػاليب تربكيػػة

كالتي أظيرت تفاني األنبياء في إبالغ الدعكة كمف ثـ أدائيػـ   كالعبارة التي جاءت في التمييد
ألداء كاجبػػو نحػػك ربػػو  عػػز  أك لتكضػػيح أداء سػػيدنا نػػكح عميػػو  المػػأمكريف بػػو لمكاجػػب اإلليػػي
جػاءت   عبػارات ظيػرت فػي مػتف الػدرس 6كالذم أكرده مؤلؼ الكتاب فػي    كجؿ كنحك قكمو

كىػػك فػػي الحقيقػػة قػػدكة   كميػػا مكضػػحة مػػدل تفػػاني ىػػذا النبػػي العظػػيـ فػػي أداء كاجبػػو الربػػاني
مػػكر حسػػنة  كمػػف أىػػـ منػػارات التػػاري  البشػػرم فػػي الصػػبر عمػػى أداء الكاجػػب كعمػػى تقػػدير األ

ثػـ شػفع المؤلػؼ التربػكم لكتػاب التربيػة اإلسػالمية   ككضع اإلحداث في مكازينيػا المالئمػة ليػا
أساسػية لمعديػد مػف الفقػرات .  كالتي كانت في حقيقتيػا أفكػارا  عبارتو المكجكدة في متف النص

مي كىػذه ىػي طريقػة االسػتدالؿ اإلسػال  أقكؿ شفعيا بالعديد مف النصكص القر نية المثبتػة ليػا
ف يقػػدـ المػػتكمـ دلػػيال بينػػا عمػػى كالمػػو ليكػػكف لػػو أبػػ  الصػػحيح كطريقػػة الترسػػي  التربػػكم السػػميـ

فتكػػررت   األثػػر البػػال  مػػف حيػػث القبػػكؿ الػػديني كالعقمػػي كمػػف حيػػث األثػػر التربػػكم األخالقػػي
مرات فػي اآليػات التػي اسػتعمميا المربػي  6لة أداء سيدنا نكح عميو السالـ لكاجبو الرسالي أمس
 لجزائرم  ككانت ىذه اآليات مف سكرتي ىكد كنكح.ا
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 الدرس الثالث الصبر والشكر

تقدير األمكر المكجػكد فػي ( يبيف العبارات الدالة عمى مضمكف أداء الكاجب ك 08جدكؿ رقـ ) 
 .لسنة الثالثة درس الصبر كالشكراكتاب 

أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة في بسيؿ إيصػاؿ مضػمكف جزئػي متمثمػة فػي الصػبر كالشػكر 
كذلػػػػؾ لترسػػػي  ىػػػػدفيف   الػػػذم ىػػػػك أداء الكاجػػػب كتقػػػػدير األمػػػكر  يخػػػدماف المضػػػمكف  الكمػػػػي

ذاف اليػػدفاف  ىمػػا ىػػدؼ كجػػداني لتزكيػػة كىػػ  ممػػزكجيف فػػي عمػػؿ تشػػترؾ فيػػو جػػكارح اإلنسػػاف
ذلػػػؾ أف الصػػػبر يحمػػػؿ اإلنسػػػاف عػػػف االبتعػػػاد عػػػف الرذائػػػؿ كاالقتػػػراب مػػػف الفضػػػائؿ    األنفػػػس

األمػػر الػػذم يعػػيف عمػػى تيػػذيب الػػنفس كحمميػػا عمػػى العمػػؿ الصػػالح الػػذم ىػػك امتثػػاؿ أمػػر هللا 
كبيػػػذيف   ف حكلػػػوكىػػػدؼ عممػػػي لتعمػػػيـ الفػػػرد السػػػمكؾ الكاجػػػب مػػػع هللا مػػػع النػػػاس مػػػ  لىاتعػػػ

ف أصػػابو مػػا يحتػػاج  فػػ  العممػػيف يعػػرؼ التمميػػذ كيػػؼ يقػػدر األمػػكر كيػػؤدم الكاجػػب الػػذم عميػػو
الشػػكر  شػػكر ككػػاف نفعػػو عائػػدا  إلػػىف أصػػابو مػػا يحتػػاج اا ك   الصػػبر صػػبر ككػػاف خيػػرا لػػو إلػػى

 عميو ىك باب أكلى .

ي الػذم تػدكر عميػو كليذا ركػز المشػرع التربػكم عمػى ىػذا الػدرس كجعمػو المحػكر األساسػ      
ثػـ االجتمػاعي ثانيػا   ف الكاجػب اإلليػي أكالأذلػؾ   الكحدة الكفيمة بتقديـ مضمكف أداء الكاجب
ذلؾ لمػا يعتػرم الفػرد المسػمـ أثنػاء   قكة صبر كبيرة إلىيحتاج فيو اإلنساف في سيرتو الحياتية 

طاف يسػػػتفزه فالشػػػي  أدائػػػو لمكاجػػػب مػػػف مثبطػػػات كمػػػف عكائػػػؽ تحػػػكؿ دكنػػػو كدكف فعػػػؿ الخيػػػر
كالمصػػػائب كالنػػػكازؿ تػػػأتي كصػػػكرة مػػػف صػػػكر   كالممييػػػات تسػػػتدرجو تحػػػكؿ دكنػػػو كدكف الخيػػػر

لمعرفة مستكل ثبات الفرد عمى الطريؽ. كػؿ ىػذه المعيقػات تحتػاج مػف الفػرد   االبتالء الرباني
نػو فػي جانػب أخػر تػأتي الػنعـ كالمػنح التػي ب مكانيػا أف تكػكف شػاغال لإلنسػاف إثػـ   صبر إلى

مكقػػػػػع المضػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 
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فكثيػػر مػػف المنعمػػيف يتيػػاكنكف كينسػػكف أداء كاجػػبيـ نحػػك ربيػػـ   البػػر كعػػف أداء الكاجػػب عػػف
كمػػف ىنػػا نػػرل أف المعتنػػي بالكتػػاب المدرسػػي لمػػادة التربيػػة اإلسػػالمية فػػي ىػػذه   كمجتمعػػاتيـ

ليتعمـ التمميذ مف خاللػو المحافظػة عمػى أداء الكاجػب   ركز عمى ىذا الدرس  المرحمة العمرية
 ف تككف عمييا أف عميو تقدير األمكر كحمميا عمى محامميا التي يجب ألظركؼ ك ميما كانت ا

قػػػد تكػػررت فػػػي ىػػػذا الػػػنص   ف مضػػػمكف أداء الكاجػػب  كتقػػػدير األمػػػكرأكبالتػػالي نػػػرل        
عنكانػػػا  00مكزعػػػة داخػػػؿ الػػػدرس عمػػػى   % 81عبػػػارة بنسػػػبة  52 إلػػػىبعبػػػارات دالػػػة كصػػػمت 

جاـ كألكاف مختمفػة عػف مػتف الػدرس ممػا يجعميػا تجػذب يذه العناكيف تككف داخؿ النص بأحكى
  المرجػػك مضػػمكفالقػػارئ إلييػػا كيتػػأثر بيػػا تػػأثرا بالغػػا خاصػػة كأنيػػا تحمػػؿ عبػػارات دالػػة عمػػى ال

كعبارتػاف فػي   ..ال   معنػى الصػبر.أنكاع الصػبر  مجاالت الشكر  فنجد منيا فضائؿ الصبر
ىميػػة الصػػبر كالشػػكر فػػي حيػػاة المسػػمـ عبػػارة فػػي مػػتف الػػدرس كميػػا تػػدؿ عمػػى أ  06التمييػػد ك

القيػاـ   نجد منيػا مػثال تحمػؿ المشػاؽ  كدكرىما في مساعدتو عمى أداء الكاجب كتقدير األمكر
 الـ النفس . الصبر عمى   باألعماؿ الشاقة كأداء العبادات

أداء الكاجب كتقدير األمكر مف خالؿ  مضمكفكما نرل أف المشرع قد استخدـ في تكريس 
خمسة نصكص قر نية تمثمت في اآلية الثانية كالعشركف مف  سكرة   بر كالشكردرس الص

"لىافي قكلو تع  كالتي فرقت بيف صبر المؤمف كصبر الفاجر كالكافر  الرعد    

     " كىذا صبر عف المأمكرات باالمتثاؿ كعف المنييات باالنكفاؼ   22الرعد

غراض ألال غير ذلؾ مف المقاصد كا  لكجو هللا نيا كعمى أقدار هللا المؤلمة بعدـ تسخطياع
أما الصبر الذم غايتو التجمد   الفاسدة ... كىك الصبر الذم مف خصائص أىؿ اإليماف

كاآليات   1الحقيقة فيكمنتياه الفخر فيذا يصدر مف المؤمف كالفاجر فميس ىك الممدكح 
ة البقرة كقد بينت ىتو اآليات فضؿ الصبر عمى المكاره كفضؿ مف سكر  057 056 055

                                                           
 .292   2003عبد الرحماف السعدم   تيسير الكريـ الرحماف تفسير كالـ المناف   دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع   بيركت لبناف   1
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مف سكرة القصص كاآلية العشرة مف سكرة  54مف سكرة النحؿ كاآلية  96كاآلية   الصابريف
 .  لىاكميا تبيف األجر الكبير الذم يتمقاه الصابر مف ربو سبحانو كتع  الزمر

ؿ اآليػات كالتييئػة النفسػية بالعنػاكيف مػف خػال  المضػمكف كبعد أف قاـ المؤلػؼ ب ظيػار ىػذا   
أسػػػػئمة  8حيػػػػث اسػػػػتخدـ   نجػػػػده بػػػػيف المػػػػرة كاألخػػػرل يقػػػػـك بعمميػػػػة التغذيػػػػة الراجعػػػة  كالتمييػػػد

فكانػػت أسػػئمتيا إثػػارة لمفكػػرة فػػي ذىػػف التمميػػذ   لممناقشػػة كانػػت كميػػا بعػػد اإلتمػػاـ مػػف تقػػديـ فكػػرة
ليصػػؿ بعػػد كػػؿ ىػػذا   ...ال برمعنػػى الشػػكر ؟ مػػا ىػػي فضػػائؿ الصػػ نػػرل منيػػا بػػيف  مػػف جديػػد

ثػـ رسػ  بعبػارتيف   مػرات بعبػارات دالػة عمييػا 9المضػمكف  االستنتاج الذم تكرر فيو ىػذا إلى
 كردتا في التطبيقات .

فػي   كفي األخير نستنتج أف المشرع التربكم قد ركز تركيزا كبيرا عمى أىمية الصبر كالشػكر  
ف ىػذا التمميػذ أك خاصػة   ذىػف التمميػذ المسػمـترسي  مضمكف أداء الكاجب كتقػدير األمػكر فػي 

فػي العديػد مػف  يعيش أصعب مراحؿ حياتو أال كىي مرحمة المراىقة التي تستدعي صػبرا كبيػرا
 المكاقؼ الحياتية.

 الدرس الرابع : صمح الحديبية  
( يبيف العبارات الدالة عمى مضمكف أداء الكاجب كتقدير األمكر المكجػكد فػي 09جدكؿ  رقـ )

 .لسنة الثالثة درس صمح الحديبيةاب كتا

كىػك أف عمػى اإلنسػاف أف   أدرج ىذا الدرس فػي ىػذه الكحػدة فػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ معرفػي 
بمػػا يمكػػف أف يكػػكف   لبعيػػد كيعمػػؿ طػػكؿ النظػػر كيسػػتغؿ الحػػكادثيقػػدر األمػػكر فػػي المسػػتقبؿ ا

كلك كاف ذلؾ فيو شيء مػف الضػرر الظػاىر اآلنػي عميػو كال ينتصػر لنفسػو   فيو الصالح العاـ
كذلػػؾ فػػي   كقػد اسػػتعمؿ فػػي إيصػاؿ ىػػذا اليػػدؼ نمػػكذج مػف سػػيرة النبػػي صػػمى هللا عميػو كسػػمـ
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نػو أإال    هللا عميػو كسػمـ دنيػة فػي الػديف صمح الحديبية الذم سماه بعض صحابة النبي صمى
كبسػػبب التقػػدير الجيػػد مػػف رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ لةمػػكر كػػاف سػػببا مباشػػرا أك غيػػر 

كاألمر أف النبي صمى هللا عميػو كسػمـ لمػا أراد أف يعتمػر كصػدتو قػريش   مباشر في فتح مكة

شػؽ ذلػؾ عػف   ىذا العػاـ كال يعتمػريعكد  ونأب  عف ىذه العمرة ككقع بينيـ ما كقع مف تصالح
إال أف الرسكؿ صمى هللا عميػو كسػمـ بحكمتػو   نو ال يميؽ ليـ أف يعكدكاأبعض الصحابة كرأكا 

د انػػو إذا أر أكىػػذا درس لكػػؿ مسػػمـ   كحممػػو قػػدر األمػػكر جيػػدا فػػرأل مػػف األصػػمح لػػو أف يعػػكد
يتنػافى مػع قيامػو بيػذا ثػـ رأل أف الصػالح العػاـ   و بعػض العػكارضتم عمػؿ كاعترضػأالقياـ بػ
كال   فعميو أف يتراجػع حفاظػا عمػى الصػالح العػاـ  ف الحكمة تقتضي أف يتراجع قميالأك   العمؿ

كخدمتػو لمصػػالح العػاـ كثيػػرا   ينتصػر لنفسػو فانتصػػاره لنفسػو كثيػرا مػػا يكلػد لػو الحسػػرة كالندامػة
 سػػػي  ىػػذا السػػػمكؾكحرصػػػا مػػف المشػػػرع التربػػكم الجزائػػػرم عمػػى تر   مػػا تعػػػكد عميػػو ىػػػك بػػالنفع

 26أدرج ىػػذا الػػدرس كاسػػتعمؿ داخمػػو   كالمؤشػػر اليػػاـ خػػالؿ قيػػاـ الفػػرد المسػػمـ بػػأداء الكاجػػب
عبػارة جػاءت فػي مػتف الػدرس نػذكر منيػا مػثال :  06كانت منتشرة في شػكؿ   عبارة دالة عميو

ـ يػػػػػأتي يتجنػػػػػب القتػػػػػاؿ فػػػػػي األشػػػػػير الحػػػػػـر  لػػػػػل  استشػػػػػار صػػػػػمى هللا عميػػػػػو كسػػػػػمـ أصػػػػػحابو
مػػف سػػكرة  08كمػػا ظيػػر المضػػمكف المنشػػكد فػػي نػػص قر نػػي كاحػػد كىػػك اآليػػة   ا...ال محاربػػ
كذلػػؾ   المبايعػػة عمػػى القتػػاؿ بسػػبب انتشػػار شػػائعة مقتػػؿ عثمػػاف إلػػىكالتػػي فييػػا دعػػكة   الفػػتح

كالمعنػػى ظػػاىر عنػػدما يػػأتي القػػكم متجنبػػا   ليظيػػر مػػدل تقػػدير األمػػكر ككضػػعيا فػػي نصػػابيا
قتػؿ رسػكلو الػذم ىػك مػف أحػب  إلػىه فػي االسػتيزاء بػو كاسػتفزازه لمقتاؿ فيغدر بو كيصػؿ بعػدك 

ػ ستثارة ذىنية الطالػب كػاف مفادىمػا أصحابو .كما استعمؿ المشرع التربكم سؤاليف لممناقشة ال
ما الذم جعؿ قريش تعيد النظر في مكاقفيا ؟ كىذا دليؿ عمى أف تقدير األمػكر جيػدا قػد يػؤثر 

.لمػػاذا كصػػؼ هللا ىػػذا الصػػمح بػػالفتح ؟ كىػػذا سػػؤاؿ تحميمػػي فػػي نفسػػية المخػػالؼ كيجعمػػو يمػػيف 
 نصر . إلىتغيير اليزيمة  إلىليستنتج التمميذ كيؼ يؤدم تقدير األمكر تقديرا جيدا 
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عبػػارات فػػي االسػػتنتاج كىػػي عبػػارات تأكيػػد كتغذيػػة راجعػػة لممعمكمػػات التػػي  5كمػػا اسػػتعمؿ   
عمػػػى  صاألمػػػكر بحقػػف الػػدماء كالحػػر  كانػػت معانييػػػا تػػدكر حػػكؿ تقػػدير  تمقاىػػا خػػالؿ الػػدرس

 السمـ كتحقيؽ المصالح .

كاسػػتعمؿ فػػي التطبيػػؽ عبػػارة تمثمػػت فػػي كصػػيتو صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ ألبػػي بصػػير يحثػػو فييػػا 
 ـ الغدر بالعيد .دكأداء الكاجب المتمثؿ في ع  عمى تقدير األمكر تقديرا جيدا

ير األمػػػكر كأداء الكاجػػػب مػػػف مضػػػمكف تقػػػد كفػػػي األخيػػػر تظيػػػر فائػػػدة ىػػػذا الػػػدرس فػػػي تعزيػػػز
 خالؿ تقديـ نمكذج عممي مف سيرة المصطفى صمى هللا عميو كسمـ .

 الدرس الخامس احترام النظام وانداب العامة 

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف أداء الكاجػػب كتقػػدير األمػػكر المكجػػكد فػػي 21جػػدكؿ ) 
 . لسنة الثالثة درس احتراـ النظاـ كاآلداب العامةاكتاب 

كال   أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة لتعميـ التمميذ المسمـ أف اإلنساف اجتماعي بطبعو
مجمكعة مف األنظمة  أف تنشكمف مقتضيات ىذا االجتماع أ  يستطيع أف يعيش بمفرده

كال يدب الشقاؽ بينيـ   لكي يعيش الناس بسالـ كرخاء  كاآلداب التي تضبط سمككيات األفراد
كذلؾ في سبيؿ إيصاؿ ىدؼ   يجب عمى األفراد أف يحترمكا ىذا النظاـ كىذه اآلداب العامة

ة االجتماعية التي معرفي يتمثؿ التمميذ المسمـ في العديد مف السمككيات التي تنظـ العممي
 كركز المؤلؼ لمكتاب عمى ىذا الدرس ككف التمميذ في ىذه المرحمة مف العمر ػ  يشارؾ فييا

عني مرحمة المراىقةػ يعيش حالة تغير مف حياة الطفكلة المتسمة بالحرية كعدـ المحاسبة أ 
ي يككف الفرد حياة الرجكلة كالت إلى  ذلؾ أف المجتمع ال يأبو بأفعاؿ األطفاؿ  عمى األفعاؿ
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ذا   فييا مطالبا بأداء كاجباتو نحك مجتمعو نو ألقينا نظرة خفيفة عمى ىذا الدرس ف ننا نجد أكاا
ف يتحمى بيا أيجمع العديد مف الكاجبات التي تطمب مف المكاطف الصالح كالفرد االيجابي 

ليذا   وكتككف لو مكانة مرمكقة داخؿ المجتمع الذم يعيش في  كي يحرز القبكؿ االجتماعي
إلبراز ىذه اآلداب   كاستعمؿ المؤلؼ عشرة عناكيف  عنكف بعنكاف احتراـ اآلداب العامة

فنجد مف بينيا )   العامة كانت مكتكبة بمكف كحجـ مغاير لمكف كالحجـ الذم كتب بو الدرس
القيـ احتراـ   احتراـ السكينة العامة  األمف العاـ حتراـا  احتراـ الصحة العامة  احتراـ النظاـ
  ككميا مضاميف  تدؿ عمى أداء الكاجب نحك المجتمع الذم يعيش فيو الفرد  .(.األخالقية .

بؿ   يؤتى المجتمع مف قبمو نو إذا احتـر المقدسات االجتماعية أصبح مكاطنا صالحا ال ف
نؾ تجد أف إثـ   سيصبح سدا منيعا أماـ المتربصيف بالمجتمع كمدافعا عف أىـ مقدساتو

كتاب التربية اإلسالمية استعاف بحديثيف نبكييف عف النبي صمى هللا عميو كسمـ المؤلؼ ل
نو فرد حريص عمى سالمة المجتمع أك   يجابية الفرد المسمـ داخؿ مجتمعوإيدالف عمى 

فشاء السكينة داخؿ المجتمع كىذاف الحديثاف ىما حديث المسمـ مف سمـ المسممكف مف   كاا
   فيو صمى هللا عميو كسمـ خصاؿ المسمـ االيجابي كالحديث الذم جمع  لسانو كيده

كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كرد السالـ   كالمتمثمة في كؼ األذل كغض البصر
م عادة ما يمتقي ذلاكىك المكاف   ي ديننا الحنيؼ متمثمة في  داب الطريؽفكىذه الخصاؿ 

تربية اإلسالمية ليذه المرحمة التعميمية ف مؤلؼ كتاب ال كبالتالي ف  فيو أفراد المجتمع المسمـ
نو يحاكؿ أف يرس  في ذىنية التمميذ ذلؾ التمميذ  ف  عندما يستدؿ بيذا الحديث كيستند إليو

كما يحاكؿ أف يرس    الذم تسكده السكينة كاليدكء بيف جماعة متحابة  المتكاتؼ المتعاكف
المضمكف الذم  كلتأكيد ىذا  فيو مضمكف أداء كاجبو نحك ىذا المجتمع الذم يعيش فيو

"  :لىاذكرناه  نفا استعمؿ المؤلؼ  يتاف قر نيتاف تتمثالف في قكلو تع       

                       "  كالشاىد فييا  215البقرة

بؿ يجب عميو أف   نو أمر لممسمـ أف ال يككف محبا لمفساد ف   يحب الفسادف كاف ربنا الإنو أ
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 "  لىاكاآلية الثانية المتمثمة في قكلو تع  يككف محبا لإلصالح      

   "  كعدـ اإلفساد معناه   كىي أمر صريح بعدـ اإلفساد في األرض 56األعراؼ

ف األدب أك   مى النظـ القائمة كاحتراـ اآلداب العامة التي يتعامؿ بيا المسممكفالمحافظة ع
كما جاء عف رسكؿ هللا صمى هللا   المتفؽ عميو بيف المسمميف يككف في أكثر أحكالو حسنا

 . 1عميو كسمـ

اآليػات كاألحاديػث الدالػة بكبعد ىذا االستدالؿ القكم الذم استدؿ بو المؤلؼ حيػث تػراه اسػتدؿ 
نجػػده يؤكػػد عمػػى ىػػذا المضػػمكف   مػػى احتػػراـ اآلداب العامػػة ترسػػيخا لمضػػمكف أداء الكاجػػبع

فاسػػتعمؿ ليػػا اثنػػا عشػػرة عبػػارة منيػػا ) اجتنػػاب مػػا   بالعديػػد مػػف العبػػارات داخػػؿ مػػتف الػػدرس
الحػػرص عمػػى سػػالمة   عػػدـ االعتػػداء بالنػػاس  اجتنػػاب مػػا يخػػؿ باليػػدكء  يضػر بصػػحة النػػاس

ات كميا دالة عمى كجكب انضباط الفرد المسمـ خالؿ مسػيرتو الحياتيػة المحيط...( كىذه العبار 
كبالتػػالي تترسػػ  عنػػده   كخػالؿ قيامػػو بالسػػمككيات التػػي يتفاعػػؿ بيػػا مػػع محيطػػو كأفػػراد مجتمعػػو

 فكرة أداء الكاجب المطمكب منو داخؿ المجتمع .

الراجعة في محاكلػة منػو أساليب التغذية  إلى أكبعد ىذا الترسي  كالتأكيد نجد المؤلؼ يمج     
فنػراه   كالتأكد مف أف الفكرة األساسية لمػدرس قػد اسػتكعبت مػف طػرفيـ  الستثارة أفكار التالميذ

خػػر كػػؿ فكػػرة تحػػاكؿ أف تسػػتثير  جػػاءت ىػػذه األسػػئمة فػػي   قػػد اسػػتعمؿ أربعػػة أسػػئمة لممناقشػػة
العديػػد مػػف  إلػػى ثػػـ تكصػػؿ فػػي األخيػػر  أذىػػاف التالميػػذ لمػػدل اسػػتيعابيـ التػػي يقػػدميا الػػدرس

كجاءت في خمسة عبارات ىامة تؤكد عمػى مػدل احتػراـ النظػاـ كاآلداب العامػة   االستنتاجات
كأكػػد عمػػى ىػػذه االسػػتنتاجات    كىػػي كمػػا أسػػمفنا مؤشػػر جيػػد فػػي أداء الكاجػػب نحػػك المجتمػػع

كاسػػتعماليا خػػارج   بعبػػارة جػػاءت فػػي عنصػػر التطبيقػػات التػػي تعتبػػر عػػامال لترسػػي  المعمكمػػة
مػػػاـ المؤلػػػؼ بمضػػػمكف أداء قسػػػـ .كفػػػي األخيػػػر نقػػػـك أف ىػػػذا الػػػدرس مؤشػػػر قػػػكم عمػػػى اىتال

                                                           
 إشارة إلى حديث ما ر ه المسممكف حسنا فيك حسف ......... الحديث1
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ف احتػراـ النظػاـ كاآلداب العامػة كالتػي ىػي دليػؿ عمػى مػدل التػزاـ الفػرد بمػا يطمبػو فػ   الكاجب
 منو المجتمع .

 و حسب مؤشراتو في الدرس في الوحدة حسب موقعو تكرار المضمون 

الكحػدة حسػب مكقعػو فػي ( يبيف تكرار مضمكف بػأداء الكاجػب كتقػدير األمػكر فػي 20جدكؿ ) 
 الدرس 

 .مؤشراتو (يبيف تكرار مضمكف بأداء الكاجب كتقدير األمكر في الكحدة حسب22جدكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المضمكف 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد افعنك 
 الدرس 

حػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 المجمكع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 052 6 88 05 05 6 50 5 20 تكرار

 011 8.95 20.70 9.87 9.87 8.95 88.55 8.28 08.82 النسبة 

 النسبة  التكرار  المؤشر 

 5.92 9 األسس الخمقية لمحياة االجتماعية

 07.01 26 مكاقؼ مف قصة نكح 

 84.87 58 الصبر كالشكر

 07.01 26 صمح الحديبية 

 25 88 احتراـ النظاـ العاـ 

 011 052 المجمكع
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أداء الكاجب كتقدير األمكر حؽ قدرىا مف المضاميف المساعدة لمتمميذ عمى  يعد مضمكف
كاجتماعيػػا نافعػػا داخػػؿ المجتمػػع الػػذم يعػػيش   ضػبط نفسػػو كتيػػذيبيا كػػي يكػػكف مكاطنػػا صػالحا

 يؤدم ما عميو مف كاجب كي يتكامؿ المجتمع فيما بينو.  فيو

فقػػد كرد فػػي الصػػفحة األكلػػى مػػف   ا فػػي أماكنيػػاكمػػا أنػػو يعممػػو كيفيػػة تقػػدير األمػػكر ككضػػعي
مػػف كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة مػػف  19كالتػػي تكافػػؽ الصػػفحة رقػػـ   الػػدكرة األكلػػى

 كنػة بالكفػاءات المسػتيدفة مػا يمػي فػي فقػرة معن 2115/2116التعميـ المتكسط الجزائػرم طبعػة 
 التمميذ ( إلىكجو ) كالكالـ م :في نياية ىذه الكحدة تككف قادرا عمى

كتجػػػاه مجتمعػػػؾ مػػػف التكاصػػػؿ مػػػع أفػػػراده   أداء الكاجبػػػات تجػػػاه نفسػػػؾ مػػػف صػػػبر كشػػػكر (0
 تكاصال ايجابيا .

 الكقكؼ عمى مكاطف االقتداء مف مكاقؼ مع حياة نكح عميو السالـ . (2

الكقكؼ عمى بعػض خصػاؿ النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ مػف عفػكه كسػممو كتقػديره لةمػكر  (8
 ديبية .مف خالؿ صمح الح

 التفاعؿ االيجابي مع المحيط مف خالؿ احتراـ النظاـ كاآلداب العامة . (4

يقػدـ المضػمكف مػف جانػب  فأحاكؿ كؿ منيا   خمسة دركس كقد أدرج المؤلؼ في ىذه الدكرة
 ذه الدكرة ىك درس الشكر كالصبر في ى المحكرم ف الدرسأحيث نالحظ   مف الجكانب

ف كذلػؾ أل  كبر حضػكر لممضػمكفأكىك بذلؾ يعتبر   ارةعب 58م كرد فيو المضمكف في ذكال
  خمقػػػػي الصػػػػبر كالشػػػػكر يعتبػػػػراف األسػػػػاس األكؿ لتعمػػػػيـ الفػػػػرد المسػػػػمـ تحمػػػػؿ عكاقػػػػب األمػػػػكر

كذلػػػؾ بتعمػػػيـ الفػػػرد مػػػا يجػػػب أف يقػػػـك بػػػو تجػػػاه ربػػػو فػػػي كػػػؿ   كالتعامػػػؿ معيػػػا تعػػػامال ايجابيػػػا
بعػد ذلػؾ درس احتػراـ النظػاـ العػاـ الػذم ليميػو   في حالػة النعمػة كفػي حالػة االبػتالء  الحاالت

كىذا الدرس يحػاكؿ أف يظيػر مػا يجػب أف يتفاعػؿ بػو الفػرد   عبارة 88كرد فيو المضمكف في 
كمػػف   مػػف حيػػث األمػف العػػاـ كالصػػحة العامػة كالسػػكينة  العامػػة  المسػمـ مػػع محيطػػو الخػارجي

 خالليا يحافظ عمى استقرار المجتمع .
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كالػذيف تمػثال   د المضمكف بتكػرار متسػاك فػي درسػي القػدكة الحسػنةكما نرل أف المؤلؼ قد أكر 
  فػػػي االقتػػػداء بسػػػيد المرسػػػميف صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ فػػػي تقػػػديره لةمػػػكر فػػػي صػػػمح الحديبيػػػة

كبالتالي يعتبر درس لمفرد المسمـ في الصبر عمى أذل الخصػـ كمحاكلػة تقػدير األمػكر بقػدرىا  
كصػبره عمييػا ألػؼ   نكح عميو السػالـ فػي دعكتػو لقكمػو كىك نفس الشيء الذم قاـ بو نبي هللا

 سنة إال خمسيف عاما .

كمػػا أف المؤلػػؼ قػػد أكرد المضػػمكف فػػي تسػػع عبػػارات كردت فػػي درس األسػػس الخمقيػػة لمحيػػاة 
 كتحقيػػػػؽ كاجػػػػػب األخػػػػػكة  االجتماعيػػػػة كالتػػػػػي تمثػػػػؿ االلتػػػػػزاـ بالكاجػػػػب نحػػػػػك المجتمػػػػع المسػػػػػمـ

أداء  كبيذا نالحػظ حضػكر مضػمكف  نو أف يسيء إليياأش اإلسالمية كاالبتعاد عف كؿ ما مف
اسػػػػػتخدـ ليػػػػػا المؤلػػػػػؼ العديػػػػػد مػػػػػف األسػػػػػاليب التربكيػػػػػة   مػػػػػرة 052الكاجػػػػػب فػػػػػي ىػػػػػذه الػػػػػدكرة 

ظير فييا المضمكف كؿ مرة مف المرات في حمػة   التكضيحية المساندة لمفيـ كالمعمقة لمتفكير
تنكيػػع األسػػمكب يكجػػب تنػػكع مػػداخؿ  فأل  جػػؿ تػػدعيـ المضػػمكف كتكريسػػوكذلػػؾ مػػف أ  تعبيريػػة

ف ننػػا  ف المػػادة تربيػػة إسػػالميةأكبمػػا   الفكػػرة ممػػا يزيػػد فػػي ترسػػيخيا فػػي ذىػػف كسػػمكؾ التمميػػذ
فمػػف    سػػنحاكؿ فػػي التحميػػؿ التركيػػز عمػػى الجكانػػب الدينيػػة المسػػتعممة فػػي تكضػػيح المضػػمكف

مضػمكف فػي سػتة عبػارات خالؿ تتبعنا لمتف الكتاب في الكحدة األكلى نرل أف المؤلػؼ أكرد ال
 كىذه األحاديث ىي :  جاءت في سياؽ أحاديث نبكية

الحديث الذم ركاه البخػارم كمسػمـ عػف أبػي ىريػرة أف رسػكؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمـ قػاؿ :  
الحػػديث الػػذم ركاه البخػػارم المسػػمـ مػػف سػػمـ المسػػممكف مػػف لسػػانو .إيػػاكـ كالظػػف ... الحػػديث  
 .1لذم ركاه البخارم عف حؽ الطريؽكيده ... الحديث .الحديث ا

لمحفػػاظ عمػػى تعػػاكف الجماعػػة   اإلسػػالمية كىػػي أحاديػػث كميػػا تحػػث عمػػى أداء كاجػػب األخػػكة 
رىػػػا أحاديػػػث تسػػػاعد عمػػػى االسػػػتقرار كالسػػػكينة كالبعػػػد عػػػف الصػػػراع ىكىػػػي فػػػي جك   المسػػػممة

 كالشقاؽ كالتباغض .

                                                           
 .27.30  10صفحة  2006/ 2005طبعة   انظر كتاب التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة متكسط 1
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كنػذكرىا   في صكرة نصكص قر نيػةعبارة جاءت  05ف المؤلؼ قد أكرد القيمة في كما نرل أ 
 اآليات كصفحات الكتاب التي احتكتيا : بأرقاـ

الرعػد سػكرة  22 . اآليػة08سػكرة نػكح صػفحة  02ػػ5.اآليػات:02سكرة نكح صػفحة  8ػ2اآليات:
سػكرة  54اآليػة  08النحػؿ  96. اآلية 07سكرة البقرة  صفحة  057ػ 055.اآليات 06صفحة 
.  09سػػػكرة  ؿ عمػػػراف صػػػفحة  048رة الزمػػػر. اآليػػػة سػػػك  01. اآليػػػة  08صػػػفحة   القصػػػص
سػكرة الفػتح  08. اآليػة  09سكرة إبراىيـ صفحة  7. اآلية  09سكرة البقرة صفحة  052اآلية 

.  81سػكرة لقمػاف صػفحة  08ػػ09.اآليتػيف 28سػكرة قػريش صػفحة  4ػػ8. اآليتػيف  24صفحة 
يػات كشػرحيا فػي الكتػاب كطريقػة .كالمتتبػع لتفسػير ىػذه اآل 80سكرة البقرة صػفحة  218اآلية 

يتبػيف لػو أنيػا كميػا  يػات تسػاعد المسػمـ عمػى تػركيض   االستدالؿ بيػا فػي دركس ىػذه الكحػدة
ثػـ نحػك نفسػو كنحػك مجتمعػو    كي يككف فردا نافعا فػي أداء كاجباتػو الػثالث : نحػك ربػو  نفسو

 كصؼ الدركس . كلف نسيب في الشرح كثيرا ألننا قد تكممنا بما يكفي خالؿ كالمنا في

 تعػػػيف عمػػػى الفيػػػـ اإليضػػػاح كالتػػػدعيـ األخػػػرل فيػػػي أسػػػاليب تربكيػػػة ديداكتيكيػػػة أمػػػا عػػػف أنػػػكاع
كعشػػريف عنػػكاف  لحػػدإفقػػد ظيػػر المضػػمكف فػػي   نػػذكر منيػػا إظيػػار المضػػمكف فػػي عنػػاكيف
كعنػػاكيف فرعيػػة   كعنػػكانيف رئيسػػية داخػػؿ الػػدرس  تنػػكعف بػػيف عنػػاكيف لمػػدركس فػػي حػػد ذاتيػػا

كبػر مػف أأك بحجػـ   ما كتبت بمكف مغاير لما كتػب بػو مػتف الػدرسإ العناكيف أنيااتسمت ىذه 
نػػػذكر منيػػػا : معنػػػى   كذلػػػؾ لكػػػي تجمػػػب إلييػػػا انتبػػػاه القػػػارئ  الخػػط المكجػػػكد فػػػي مػػػتف الػػػدرس

 صكر احتراـ النظاـ .  معنى احتراـ النظاـ العاـ  معنى الشكر  مجاالت الصبر  الصبر

ممػا سػيحفزه عميػو   ة الكاجػب الػذم سػيقـك التمميػذ المسػمـ بأدائػوككميا عنػاكيف تشػكؽ لمعرفػ   
ثػػالث كثالثػػيف عبػػارة  إلػػىأم مضػػمكف أداء الكاجػػب فػػي اسػػتنتاجات كصػػمت   نػػو أكردهأكمػػا 

كستة عبارات في التطبيقات ك خمسة عشر سػؤاال اسػتفياميا لممناقشػة ك كاحػد كخمسػيف عبػارة 
قػد نػكع طريقػة إظيػار المضػمكف داخػؿ دركس  كىػذا يعنػي أف المؤلػؼ  في مػتف دركس الػدكرة
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كيسػػتطيع    كذلػػؾ لينػػكع طريقػػة حضػػكر ذىنيػػة المػػتعمـ  كمػػا نػػكع الػػدركس داخػػؿ الػػدكرة  الػػدكرة
 تمقي المضمكف كتعممو مما يسيؿ عميو تطبيقيا في حياتو االجتماعية.

 المضمون الثاني: التسامح ورحابة الصدر

 الدرس األول اإليمان والدعاء

(  يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر المكجػػكد فػػي 28جػػدكؿ رقػػـ ) 
 . لسنة الثالثة درس اإليماف كالدعاءاكتاب 

ىػك إظيػار مػدل   فػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ كجػداني إيمػاني  كحػدةأدرج ىذا الدرس  في ىذه ال
فعمػػى التمميػػذ   نػػو يغفػػر ليػػـ ك ال يكمفيػػـ مػػا ال طاقػػة ليػػـ بػػوكأ  ز كجػػؿ لعبػػادهعػػمسػػامحة هللا 

ف يحػاكؿ أف يتحمػى بالقػدر المسػتطاع أك   ف يدعك هللا بػوأك   المسمـ أف يؤمف بيذا إيمانا جازما
بقػػدر مػػا يػػؤمف التمميػػذ المسػػمـ بمػػدل مسػػامحة هللا عػػز نػػو أكذلػػؾ   مػػف ىػػذه الصػػفات الحميػػدة

كجػػؿ كغفرانػػو لممخطئػػيف المػػذنبيف بقػػدر مػػا يػػزداد انشػػراح صػػدره كاتسػػاع أفاقػػو اإليمانيػػة التػػي 
ف كػاف  هللا  عػز كجػؿ الػذم ال يقػدر  فػ  الػذيف يخطئػكف فػي حقػو  تجعمو يصفح عف اآلخػريف

ىػػذا فيػػك يقابػػؿ إسػػاءة المسػػيئيف كأخطػػاء  كمػػع  حػػد أمػػاـ قكتػػو كجبركتػػو كقػػكة سػػطكتو كممككتػػوأ
ف عميو ىك العبد الضعيؼ تقبػؿ أخطػاء مػف يتعػرض لػو فػي  ف  المخطئيف بالمغفرة كالمسامحة

كىػذا   كبالتػالي يعػيش المجتمػع فػي انسػجاـ كطمأنينػة  ىذه الحياة بالمسػامحة كبرحابػة الصػدر
  تغيػػرا فػػي كػػؿ المجػػاالت ف حيػػاة التمميػػذ فػػي ىػػذه المرحمػػة تعػػرؼأالػػدرس مفيػػد جػػدا خاصػػة ك 

نػػو بيػػذا السػػمكؾ  ف  كىػػك يحػػاكؿ أف يظيػػر شخصػػيتو كيبػػرز كجػػكده داخػػؿ الكيػػاف االجتمػػاعي
إمػػػا  فػػػي القسػػػـ أك فػػػي المدرسػػػة أك فػػػي   سيصػػػطدـ بغيػػػره مػػػف المػػػراىقيف الػػػذيف يعيشػػػكف معػػػو

ضػػػػػمكف مكقػػػػػع الم
 في الدرس
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ربػكا عمػى نفع كال أجدل مػف أف ي  أكخالؿ ىذا التفاعؿ التصادمي بيف فئة المراىقيف ال   الشارع
يغفػػر كيسػػامح كيتجػػاكز عػػف   ف هللا جػػؿ كعمػػى مػػع قدرتػػو ككمػػاؿ قكتػػو عمػػى العقػػابأاإليمػػاف بػػ

ليػػػػتـ ىػػػػذا التفاعػػػػؿ   أخطػػػػاء المخطئػػػػيف . فعمػػػػى الفػػػػرد المسػػػػمـ أف يتجػػػػاكز عػػػػف أخطػػػػاء غيػػػػره
تػػكازف المجتمػػع  إلػػىالتصػػادمي داخػػؿ مجتمػػع المػػراىقيف المسػػمميف فػػي عمميػػة انسػػجامية تػػؤدم 

 كتكاممو .

الذم يعمؿ عمػى   كقد استخدـ المؤلؼ لكتاب التربية اإلسالمية خالؿ تقديمو ليذا المؤشر    
كردت فػػي اآليػػات األكاخػػر مػػف سػػكرة   ترسػػي  مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر أربػػع عبػػارات

  التػػي نزلػػت عمػػى سػػيدنا صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ  البقػػرة كالتػػي تعتبػػر مػػف أعظػػـ اآليػػات القر نيػػة
ف أىـ الكنكز القر نية تبيف رحمة هللا عز كجػؿ بعبػاده كتجػاكزه عػف سػيئاتيـ كمػدل كالتي ىي م

عبػػارات كانػػت فػػي مػػتف الػػدرس  5ثػػـ اسػػتعمؿ ليػػا   العبػػاد إليػػو رغػػـ ذنػػكبيـ كتقصػػيرىـ لتجػػاءا
ثػـ أكػد   كميا تدؿ عمى مػدل لطػؼ هللا كرحمتػو كعػدـ معاقبتػو لعبػاده عمػى الػرغـ مػف إسػاءتيـ

كفػػػي األخيػػػر نقػػػكؿ أف ليػػػذا   تمثمتػػػا فػػػي اسػػػتنتاج استخمصػػػو المؤلػػػؼ عمػػػى ذلػػػؾ فػػػي عبػػػارتيف
 .ثر كبير في ترسي  المسامحة كرحابة الصدر أالدرس 

 الدرس الثاني اإليمان بالكتب

(  يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر المكجػػكد فػػي 24جػػدكؿ رقػػـ )
 . لسنة الثالثة درس اإليماف بالكتباكتاب 

لذلؾ اقتضت   كىك معرض لمغفمة كالنسياف  إف اإلنساف تحكمو الشيكات كتتحكـ فيو األىكاء
كتبا عمى رسمو تبيف أكامره نزؿ أف  كرحمتو بعباده أف ال يتركيـ ألنفسيـ لىاحكمة هللا تع

ع المضػػػػػػمكف مكقػػػػػػ
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
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ىبط  دـ أ لما  لىاكما قاؿ تع  الطريؽ المستقيـ إلىكنكاىيو الكفيمة ب صالح البشرية كىدايتيـ 

"األرض   إلى السالـ عميو                     

         "   كقد أدرج ىذا الدرس إلظيار لطفو   88البقرة  اآلية

نو فتح أإال   بعباده كمدل مسامحتو ليـ رغـ عصيانيـ لو كرغـ ما يظيركنو مف كفر لىاتع
نزؿ كتبو عمى فترة مف أف أككاف ىذا ب  ليـ باب التكبة كأعطاىـ فرصا لمنجاة مف النار

ؿ رسكال معو كتاب مكحى مف المكلى عز كجؿ فيو بياف عفك هللا الرسؿ في كؿ زماف يرس
 عمى المسيء .  لىاتع

المضػػػمكف فػػػي خمػػػس عبػػػارات كردت فػػػي مػػػتف الػػػدرس كػػػاف  بػػػرز ىػػػذاأكنػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد 
 مفادىا ما أسمفنا عنو الكالـ في تمييدنا لشرح ىذا الجدكؿ .

البقرة كىي تبيف أكؿ تسػامح مػف هللا  مف سكرة 88نو اعتمد عمى عبارتيف كردتا في اآلية أكما 
 .سالـ لما عصاه كاتبع نصيحة إبميسدـ عميو ال أال كىك عفكه عف أبينا   ليذه البشرية لىاتع

مػػف خػالؿ محاكلػػة تقريػػب حالػة البشػػرية دكف ىػػذا    تسػػامح هللا مػع خمقػػوتثار فكػػرة نػػو اسػأكمػا 
ـ الرسػؿ كينػزؿ عمػييـ الكتػب كلػك نو عز كجؿ تػركيـ ىمػال كلػـ يرسػؿ إلػييأكذلؾ لك   التسامح

نػزؿ عمػييـ الكتػب ليػدخؿ مػف أأرسػؿ إلػييـ الرسػؿ ك  لىاكلكنػو تعػ  كاف ذلؾ لكاف عاقبيـ بعدلو
إذ أف عمػى المسػمـ أف يسػامح   كىذا فيػو درس كبيػر لمتمميػذ كالفػرد المسػمـ  يشاء الجنة بفضمو
الحيػػاة ىػػك اقػػتالع ف األصػػؿ فػػي ىػػذه أل  نػػو سػػيعاقب مػػف مقتضػػى العػػدؿأبفضػػمو حتػػى كلػػك 

 الشر مف أظافر الناس كليس معاقبتيـ عمى فعمو .

ككررىػا فػي عبػارتيف كردتػا   المضػمكف فػي عبػارة كردت فػي اسػتنتاج الػدرس نػو أكرد ىػذاأكما 
ككػػاف فحػػكل ىػػذه العبػػارات الػػثالث يػػدكر حػػكؿ فائػػدة البشػػرية مػػف إنػػزاؿ الكتػػب   فػػي تطبيقاتػػو

 . ـعميي
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 حسانالدرس الثالث الحمم واإل

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر المكجػػكد فػػي 25جػػدكؿ رقػػـ )
 . لسنة الثالثة درس الحمـ كاإلحسافاكتاب 

نػػو قػػد يحػػدث بػػيف أفػػراد المجتمػػع الكاحػػد أف يخطػػ  أدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة لبيػػاف أدرج ىػػذا الػػ
كال يسػػكت عػػف   فمػػنيـ مػػف يطالػػب باسػػترداد حقػػو كال يرضػػى بغيػػره  بعضػػيـ فػػي حػػؽ الػػبعض
مستمسػػػكا بعػػػزة نفسػػػو كمطالبػػػا بتحقيػػػؽ العػػػدؿ المطمػػػكب مػػػف المجتمػػػع    اعتػػػداء اآلخػػػريف عميػػػو

ال يتجػرأ الظػػالمكف كيتطػاكؿ المتطػػاكلكف عػف حقػػكؽ كػػي   كىػك سػػمكؾ مطمػكب داخػػؿ المجتمػع
يعفػك عنػد المقػدرة كال  كمػنيـ مػف يعفػك كيصػفح فيكػكف حميمػا    الغير ككػي يرتػدع المتبجحػكف

كمػف النػاس مػف ربمػا يػرد بمػا    كيسامح مع القكة  يتبع حقو فيك كبير النفس يتكاضع في عزة
نػػو ذلػػؾ الرجػػؿ المحسػػف الػػذم يقابػػؿ   إكبػػر مػػف ىػػذا كذاؾأفيكػػكف   ىػػك أفضػػؿ فيكػػكف محسػػنا

  ذلػػؾ رجػػؿ محسػػف يأسػػر قمػػكب المجتمػػع إليػػو  اإلسػػاءة باإلحسػػاف كيقابػػؿ المنكػػر بػػالمعركؼ
كفػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػذا اليػدؼ السػامي أدرج المؤلػؼ   يبني مجتمعا كريما مبنيا عمى التسامح
سػػاف كفكائػػدىما فػػي كبالتػػالي تظيػػر حقيقػػة الحمػػـ كاإلح  ىػػذا الػػدرس المعنػػكف بػػالحمـ كاإلحسػػاف

دراكػي لتربيػة خمػؽ   حياة الفرد كالمجتمع يجػابي لػدل التمميػذ إفي سبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ عممػي كاا
كذلؾ أف التمميػذ فػي ىػذه المرحمػة يعػيش   مكنو مف الحياة بكؿ ايجابية داخؿ المجتمعيالمسمـ 

بيؿ داخػػؿ محيطػػو األسػػرم كالمدرسػػي كالمجتمعػػي  العديػػد مػػف الصػػدامات مػػع زمالئػػو  فػػي سػػ
ف ىػػذه الفتػػرة مػػف العمػػر تعتبػػر فتػػرة حاسػػمة لػػدل التمميػػذ أال كىػػي أالسػػيما   تكػػكيف شخصػػيتو
التػػي مػػف   اسػػتعماؿ قيمػػة التسػػامح كرحابػػة الصػػدر إلػػىلػػذا فيػػك محتػػاج كثيػػرا   مرحمػػة المراىقػػة

مكقػػػػػػع المضػػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 
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خالليػػا سيسػػتطيع غػػض النظػػر عػػف العديػػد مػػف األخطػػاء السػػمككية المتعمػػدة كغيػػر المتعمػػدة 
 ا مف غيره مف المتفاعميف معو داخؿ المجتمع .التي يتمقاى

كنػػرل أف المؤلػػؼ لكتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة متكسػػط فػػي المنظكمػػة التربكيػػة      
قػػد ركػػز عمػػى ىػػذا الػػدرس  كجعػػؿ منػػو محػػكر الػػدكرة كذىػػب يكػػرر العبػػارات الدالػػة   الجزائريػػة

 : مرتبتيف التسامح ( كجعؿ لوعمى ىذه المضمكف )مضمكف 

 ف يعفك الفرد عمى مف ظممو كال يعاقبو .أىي الحمـ كىي  :المرتبة األكلى

إذ تتضػػػمف مقابمػػػة اإلسػػػاءة   عمػػػي درجػػػة مػػػف األكلػػػىأ : كىػػػي اإلحسػػػاف كىػػػي  المرتبػػػة الثانيػػػة
 بالجميؿ كتقديـ المساعدة لمف ظممو كىي مرتبة إنسانية قؿ مف يصؿ إلييا .

مضػػمكف فػػي ىػػذا الػػدرس قػػد انتشػػرت فػػي العديػػد مػػف كنػػرل أف العبػػارات الدالػػة عمػػى ىػػذا ال   
كمػػا أنيػػا ظيػػرت فػػي العديػػد مػػف   فنراىػػا ظيػػرت فػػي عبػػارة كاحػػدة فػػي التمييػػد  أشػػكاؿ التقػػديـ

كانت دالة كميا عمى محتكل الػدرس كدكره فػي تكػريس   عنكانا 07 إلىالعناكيف كصؿ عددىا 
لمػاذا   سػكؿ صػمى هللا عميػو كسػمـحمػـ الر   مػف صػكر الحمػـ  القيمة فنرل منيا : مػا ىػك الحمػـ

 .ال  .صكر اإلحساف  فضؿ اإلحساف ..مف   الحمـ ؟

ك كميػػا كانػػت دالػػة عمػػى الحمػػـ كاإلحسػػاف   عبػػارة فػػي مػػتف الػػدرس 28كمػػا ظيػػرت فػػي      
نػػػذكر   كمػػػدل أثرىمػػػا فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع التسػػػامح المبنػػػي عمػػػى رحابػػػة صػػػدر أفػػػراده كتماسػػػكو

عػػػنيـ  مقابمػػػة السػػػيئة بالحسػػػنة   حمػػػـأ  فخمػػػى سػػػبيمو  قـ المسػػػمـال ينػػػت  منيػػػا: لمحمػػػـ صػػػكرتاف
 اإلحساف يقضي عمى العداكات .  يحسف لمف أساء إليو

كمػػػا أنيػػػا ظيػػػرت فػػػي خمسػػػة أحاديػػػث نبكيػػػة تحػػػدث فييػػػا صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ عػػػف فضػػػؿ   
  مػػعيجابيػػا داخػػؿ المجتإكجعمػػو فػػردا   كدكرىمػػا فػػي تقريػػب اإلنسػػاف مػػف ربػػو  اإلحسػػاف كالحمػػـ

ممػا يجعػؿ المؤلػؼ ليػذا   المضمكف داخؿ المجتمػع كىك صمى هللا عميو كسمـ بيذا يكرس ىذا
احترامػا لمنبػي صػمى هللا عميػو   الكتاب يستأنس بيا كيسػتند عمييػا لمتأكيػد عمػى ىػذه المضػمكف
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حمػػػد عػػف أبػػي ىريػػػرة فػػي قصػػػة أكىػػذه األحاديػػث ىػػػي :الحػػديث الػػذم ركاه   كسػػمـ كاقتػػداء بػػػو
نػس أالػذم ركاه البخػارم  عػف  الحػديث.يتعامؿ باإلحساف مع أىمو المسيئيف إليو  الرجؿ الذم 

الحػػديث الػػذم ركاه احمػػد فػػي أف .بػػف مالػػؾ فػػي قصػػة إحسػػانو صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ لةعرابػػي 
الحػديث الػذم ركاه الترمػذم عػف أبػي ىريػرة فػي  أفضؿ الفضػائؿ أف يقابػؿ اإلسػاءة باإلحسػاف.

الحديث الذم ركاه ابف ماجة عف ابف عمػر أف أحسػف الجػرع جرعػة  العز. إلىأف العفك يؤدم 
 الغيظ .

أما عف اآليات القر نية فكانػت خمسػة  يػات كردت فييػا ثمػاف عبػارات كميػا تػدؿ عمػى فضػؿ   
 المحسنيف كالمتسامحيف كانت كالتالي : 

 مػػػف سػػػكرة   58ؿ عمػػػراف كاآليػػػة مػػػف سػػػكرة     048سػػػكرة ىػػػكد ك اآليػػػة مػػػف    005اآليػػػة 
 مف سكرة الرحماف .   61مف سكرة فصمت كاآلية   84اإلسراء ك اآلية  

ككػػػؿ ىػػػذه اآليػػػات تشػػػترؾ فػػػي الفكػػػرة األساسػػػية لتػػػدعيـ فضػػػؿ اإلحسػػػاف فػػػي حيػػػاة اإلنسػػػاف   
 المسمـ .

كفػي االسػتناد االسػتداللي كفػي   نو في ثنايا ىذا التدعيـ المتكرر في التييئة النفسػيةأكما نرل 
ليتأكػػد مػػف   فػػي ذىنيػػة التمميػػذ يقػػـك المؤلػػؼ ب ثارتػػوالمضػػمكف  الػػدرس ليػػذا التقػػديـ داخػػؿ مػػتف

فيسػتخدـ أسػئمة غرضػيا مناقشػة الفكػرة األساسػية لمفقػرة التػي قػدمت فييػا   إدراكػو إلػىكصكليا 
كمػرة اسػتفياـ   فيػأتي السػؤاؿ مػرة إعػادة لمعنػكاف بطريقػة اسػتفيامية  جزئية مف جزئيػات الػدرس

فنجػػػد أف المؤلػػػؼ قػػػد اسػػػتخدـ خمػػػس عشػػػرة عبػػػارة   اردة داخػػػؿ الفقػػػرةحػػػد العبػػػارات الػػػك أعػػػف 
كنػػػذكر مػػػف ىػػػذه   ذىنيػػػة التمميػػػذ المسػػػمـ فػػػياسػػػتفيامية تػػػدؿ عمػػػى اسػػػتثارة مضػػػمكف التسػػػامح 

ىػػػك جػػػزاء المحسػػػنيف ؟  مػػػا ىػػػي قيمػػػة اإلحسػػػاف ؟ لمػػػاذا حػػػث اإلسػػػالـ عمػػػى  العبػػػارات : مػػػا
 .. ال  .اإلحساف ؟ ما ىي صكر الحمـ ؟.

 د االستدالؿ كالتقديـ كالمناقشة يستنتج المؤلؼ العديد مػف االسػتنتاجات عػف أىميػة ىػذاكبع    
حيث يكررىا في االستنتاج ثماف مرات لتترس  عند التمميذ  مف خػالؿ تكصػمو ليػا   المضمكف
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نػػػاقش ف يتػػػرؾ التمميػػػذ لكحػػػده يأبػػػ  بنفسػػػو كىػػػي كسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ طريقػػػة التػػػدريس بالكفػػػاءات
كبالتػالي كردت ىػذه العبػػارة كمػا قمنػا ثمػاف مػرات تمثمػت مػػثال يتأكػد بمفػرده  كيسػتنتج ليتعػرؼ ك 

ضػػي عمػػى يق  مجاىػػدة الػػنفس بكظػػـ الغػػيظ  مقابمػػة السػػيئة بالحسػػنة  فػػي : لمحمػػـ فضػػؿ عظػػيـ
 ...ال  .العداكات بيف الناس 

ف نجػد أ  يجابيػا داخػؿ مجتمعػوإكيكػكف   خػارج القسػـ مضمكفال اكلكي يطبؽ التمميذ ىذ      
المؤلؼ يضع في  خر الدرس تطبيقا يضمف مف خاللو انتقاؿ المضمكف مف الصػؼ الدراسػي 

تمثمػت فػي   المضمكف  في ثػالث عشػرة عبػارة دالػة عمييػا فكرر ىذا  التفاعؿ االجتماعي إلى
 نعػػيـ  كىػػك نػػص يػػتكمـ عػػف اإلحسػػػاف اقتباسػػو لػػنص مػػف الجػػزء الثػػاني مػػف مكسػػكعة نضػػرة ال

جابػػة عنيػػا مػػػف خػػالؿ قراءتػػو لمػػػنص األسػػػئمة التػػي يحػػاكؿ التمميػػػذ اإل كبعػػدىا أكرد العديػػد مػػف
ثـ طمب منو أف ينجز بحثا عف مكقػؼ مػف سػيرة المصػطفى صػمى هللا   كذلؾ لتكسيع مدركاتو

 عميو كسمـ يدؿ عمى الحمـ كاإلحساف تمييدا لمدرس القادـ .
 الدرس الرابع: فتح مكة

مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر المكجػػكد فػػي (  يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى 26جػػدكؿ رقػػـ )
 . لسنة الثالثة درس: فتح مكةاكتاب 

المكقػػػػؼ  كذلػػػػؾ ب ظيػػػػار  متربيػػػػة بالقػػػػدكةىػػػػذا الػػػػدرس فػػػػي ىػػػػذه الكحػػػػدة ككسػػػػيمة لأدرج 
حيػػث عفػػا   التػػاريخي المشػػيكر الػػذم بػػادر بػػو النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ مػػع مشػػرؾ قػػريش

كىػػك دليػػؿ عمػػى رحابػػة صػػدره   درجػػات قدرتػػو عمػػى معػػاقبتيـ أقػػكلكىػػك فػػي   عمػػييـ كسػػامحيـ
كبػػػدؿ أف يقػػػتص مػػػنيـ كيأخػػػذ ثػػػأره ممػػػف اعتػػػدل عميػػػو كىػػػك حػػػؽ مػػػف   صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ

ككصػػؿ بيػػـ األمػػر   لمشػػركيف لػػـ يعػػدمكا سػػببا إليذائػػو كصػػد النػػاس عنػػوإذ أف ىػػؤالء ا  حقكقػػو

مكقع المضمكف فػي 
 الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 8 2 0 8 8 01 1 2 تكرارىا 
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كلكػػف رغػػـ ىػػذا   بػػؿ أنيػػـ ردكه لمػػا جػػاء معتمػػرا   محاكلػػة اغتيالػػو فػػي العديػػد مػػف المػػرات إلػػى
كىػػك دليػػؿ عمػػى رحابػػة صػػدره   اإليػػذاء بػػادرىـ صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ بػػالعفك عػػنيـ كمسػػامحتيـ

ف اليػػدؼ مػػف الػػدعكة لػػيس قتػػؿ كأ  لغػػؿ كالكراىيػػة لمنػػاسالمتو مػػف اصػػمى هللا عميػػو كسػػمـ كسػػ
كبػػذلؾ يبػػيف ىػػذا الػػدرس سػػمككا عمميػػا لمتمميػػذ المسػػمـ    النػػاس كلكػػف اقػػتالع أظػػافر الشػػر مػػنيـ

كقيمػػة حسػػنة يجػػب االتصػػاؼ بيػػا .كيكػػكف الػػدرس بيػػذا العنػػكاف كالػػذم   يجػػب عميػػو القيػػاـ بػػو
 عميػػو كسػػمـ قػػد خػػدـ المضػػمكف الكمػػي يػػركم ىػػذه الحادثػػة العظيمػػة مػػف سػػيرة النبػػي صػػمى هللا

 التسامح . الذم تريد أف ترسخيا الكحدة مف ىذا الكتاب كىك

ثػػالث أحاديػػث لمنبػػي صػػمى هللا  إلػػىالمضػػمكف نػػرل أف المؤلػػؼ قػػد اسػػتند  كلترسػػي  ىػػذا 
يػذائيا لػو فممػا يكانت كميا تدؿ عمى مدل عفكه صػمى هللا عميػو كسػمـ عػف قػر   عميو كسمـ ش كاا
رحمػػػػة بيػػػػـ كحقنػػػػا لػػػػدمائيـ كدمػػػػاء   جػػػػو طمػػػػب مػػػػف هللا أف يأخػػػػذ العيػػػػكف عػػػػف قػػػػريشأراد التك 

حػػػد المشػػػركيف رد عميػػػو كاسػػػتنكر مقالتػػػو أحػػػد الصػػػحابة يعنػػػؼ عمػػػى أكلمػػػا سػػػمع   المسػػػمميف
كلمػػػا تمكػػػف مػػػف قػػػريش كأصػػػبحكا فػػػي   ككصػػػؼ ىػػػذا اليػػػـك بيػػػـك المرحمػػػة كاسػػػتعادة الحرمػػػات

 كىذا دليؿ عمى رحابة صدره صمى هللا عميو كسمـ . نتـ الطمقاءأقبضتو سرحيـ كقاؿ اذىبكا ف

كذلػػػؾ لالسػػػتدالؿ بيػػػا عمػػػى التسػػػامح كالتعامػػػؿ   كمػػػا اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ ثػػػالث  يػػػات قر نيػػػة
كػػاف اثنػػاف منيمػػا اسػػتدالؿ النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ بقصػػة يكسػػؼ   بالحسػػنى مػػع المسػػيء

لسػالـ إلخكتػو كىػك صػمى هللا كالمطمع عمييػا يعمػـ مػدل مسػامحة يكسػؼ عميػو ا   عميو السالـ
أما اآلية الثالثػة فيػي أمػر لمنبػي صػمى هللا عميػو   عميو كسمـ يتأسى بأخيو يكسؼ عميو السالـ

كقػد بينػا   نػو غفػكر رحػيـ ف هللا عمى الرغـ مف قدرتو عمػى عقػاب عبػاده فأك   كسمـ باالستغفار
مػػا فيػػو الكفايػػة لمػػف أراد أف فػػي شػػرحنا لفائػػدة اإليمػػاف بمغفػػرة هللا فػػي تعمػػيـ مضػػمكف التسػػامح 

 يرجع إليو .
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كمػػا اسػػتعمؿ عبػػارة ظيػػرت فػػي المناقشػػة لفكػػرة التسػػامح كىػػي تػػدكر حػػكؿ اسػػتنكار النبػػي 
ف ىػػذا اليػػـك أحػػد المشػػركيف كىػػك أبػػك سػػفياف ك أالػػذم عنػػؼ   صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ لمقالػػة سػػعد

 ىك يـك سماح كليس يـك قصاص .
دالف داللػػػػة كاضػػػحة عمػػػػى مضػػػمكف التسػػػػامح المضػػػػمكف فػػػي عنػػػػكانيف يػػػ كمػػػا كردت ىػػػذا

 فاألكؿ اليـك يـك المرحمة كالثاني الكريـ يعفك عند المقدرة .
نجػػد المؤلػػؼ يػػكرد المضػػمكف فػػي   كبعػػد التبيػػيف كالتكضػػيح كاالسػػتناد كاالسػػتدالؿ كالتقػػديـ

 العفك . كعبارتيف استنتاجيتيف تدالف عمى مظاىر مضمكف التسامح كىما الحمـ 
المضمكف نجد المؤلؼ أكردىا في ثالث عبارات في التطبيقات كذلؾ ليضمف  كلتأكيد ىذا

خػػارج الصػػؼ الدراسػػي كتطبيقيػػا فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة كالتفاعػػؿ المعيشػػي داخػػؿ  إلػػىانتقالػػو 
 المجتمع الكبير .

 الدرس الخامس: سورة عبس
مكجػػكد فػػي ( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر ال27جػػدكؿ رقػػـ )

 .لسنة الثالثة درس: سكرة عبساكتاب 

لبيػػاف رحابػػة صػػدر النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ فػػي دعكتػػو   أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة
بػػػف أـ إكمػػػا تبػػػيف رحابػػػة صػػػدر الصػػػحابي   حػػػريص عمػػػى إبػػػالغ الػػػدعكة ليػػػـنػػػو ألممشػػػركيف ك 

كمػػا أف مكاصػػفات المسػػامحة ال تتنػافى مػػع معاتبػػة الفػػرد المسػمـ إذا فعػػؿ األقػػؿ صػػحة   مكتػـك
نػػو أنػػو مػػف غيػػر الالئػػؽ أف نقػػكؿ أذلػػؾ   الفعػػؿ األصػػح إلػػىف يكجػػو أكذلػػؾ بػػ   مػػف الصػػحيح

تمامػػو بػػو ىػػك إال أف اى  ف أـ مكتػػـكبدما لػػـ ييػػتـ بػػاصػػمى هللا عميػػو كسػػمـ أخطػػا فػػي الػػدعكة عنػػ
ال ف   ف اىتمامو بمشركي قريش ىك في حد نفسو عمؿ صحيح .العمؿ األصح كاا

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 1 0 1 2 1 4 1 0 تكرارىا 
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كرد فػي    كقد استعمؿ المؤلؼ إلبراز التسامح في ىذا الدرس سكرة كاممػة سػميت سػكرة عػبس 
كعبػارة   ت فػي مػتف الػدرسكأكرد ليػا أربػع عبػارا  عبارتاف تدالف عمى التسامح في ىذه السكرة

 في شكؿ عنكاف كعبارة في االستنتاج .
 تكرار المضمون في الوحدة حسب موقعو في الدرس وحسب مؤشراتو 

(  يبيف تكرار المضمكف التسامح كرحابة الصدر في الكحػدة حسػب مكقعػو فػي 28جدكؿ رقـ )
 .الدرس

 .مؤشراتو في الكحدة حسبالتسامح كرحابة الصدر (يبيف تكرار مضمكف 29جدكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المضػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 المجمكع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 050 08 04 07 09 8 52 0 22 تكرار

04.5 النسبة 

7 
1.66 84.44 5.81 02.5

8 
00.26 9.27 00.92 011 

 النسبة التكرار  المؤشر

 8.60 08 اإليماف كالدعاء

 7.28 00 إليماف بالكتب السماكيةا

 62.92 95 الحمـ كاإلحساف

 05.89 24 فتح مكة

 5.81 8 سكرة عبس

 011 050 المجمكع
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كاكتشػاؼ قرينيػا الػذم لػيس ىػك الشػيطاف بالضػركرة   يعتبر التسامح انفتاح الذات عمػى غيرىػا
 ذلػؾ أف  نػا بػالغيرت بػاآلخر كاألفعالقػة المػؤمف بػا  تمثيػؿ لعالقػة الػذا  كتمؾ كظيفػة اإليمػاف

ال كػاف فارغػا فكػؿ شػعكر ىػك شػعكر بشػيء كمػا يقػكؿ   الذات ليست جكىرا مغمقػا عمػى ذاتػو كاا
 كالشيء  خر كليس بالضركرة الشيء الطبيعي . الظاىراتيكف )الفينكمينكلكجيكف(

 تكبالتػػػػالي يكػػػػػكف التسػػػػػامح اكتشػػػػاؼ اآلخػػػػػر كالخػػػػػركج مػػػػػف األنانيػػػػة كالنرجسػػػػػية كحػػػػػب الػػػػػذا 
 .1فاآلخر ىك صنك الذات  كابتالعيا كؿ شيء خارجيا الناس كالعالـ كالككف

كلػػف يتحقػػؽ دكف تغييػػر   كأمنيػػة لمػػركح كأمػػؿ لممجتمػػع كىػػدؼ لمدكلػػة  التسػػامح نػػداء مػػف القمػػب
كلػػذلؾ كثػػرت البيانػػات كعقػػدت المػػؤتمرات كأسسػػت   غيابػػو إلػػىالكضػػع االجتمػػاعي الػػذم أدل 

كمػازاؿ التعصػب قائمػا كمػازاؿ الصػراع الطػائفي المػذىبي   سػامحلفت الكتب في التأالمجالت ك 
كمازالػػت بػػرامج التربيػػة فػػي المػػدارس كبػػرامج بعػػض الفضػػائيات   كالعرقػػي ييػػدد كحػػدة األكطػػاف

لػذلؾ تقػع الحػكادث الطائفيػة   كالثقافات الدينية المحافظة لـ تتغير بالنسبة لعالقػة األنػا بػاآلخر
 . 2ـ يجؼ كالبنية التحتية لـ تتغيرف النبع لبيف الحيف كاآلخر أل

نػػو أكمػػا    كبمػػا أف المجتمػػع الجزائػػرم يحػػكم العديػػد مػػف العرقيػػات المتجػػاكرة فيمػػا بينيػػا البػػيف 
األخيػػػرة التػػػي عرفػػػت صػػػحكة شػػػبابية  كخاصػػػة فػػػي اآلكنػػػة  يحػػػكم العديػػػد مػػػف الطػػػرؽ الدينيػػػة

لزامػػا عمػى المشػػرع التربػػكم كبالتػالي كػػاف   اختمفػت مػػع مػػا كػاف سػػائدا كمتفقػػا عميػو فػػي السػػابؽ
ىػػػذه المػػػادة التػػػي تحمػػػؿ مػػػنيج اإلسػػػالـ فػػػي   الجزائػػػرم كىػػػك يؤلػػػؼ كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية

كػاف لزامػا  أقػكؿ  كالذم يعد أىـ عامؿ يعتمػد عميػو لجمػع أكاصػر المجتمعػات المتفرقػة  التربية
جمػع بيػا بػيف كػي ي  عمى المشرع التربكم أف يعطي أكلكية لمضمكف التسػامح كرحابػة الصػدر

فرد لو دكرة تعميميػة كانػت ىػذه الػدكرة أكبالتالي نجده قد   أكاصر ىذه العرقيات كالطرؽ الدينية

                                                           
 . 24  سامك برس غركب   بيركت  ص 2011   شتاء 9حسف حنفي   مف التسامح إلى التفاىـ   مجمة التفاىـ  العدد 1
 . 25/26ص   ص  نفس المرجع2
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جػاء كالمػو   ىي الػدكرة الثانيػة فػي كتػاب التربيػة اإلسػالمية لمسػنة الثالثػة مػف التعمػيـ المتكسػط
 عنيا في مقدمة الكتاب ما يمي : 

كاإليمػػػاف   : كتتضػػػمف تفسػػػير أيػػػة الػػػدعاء كاإليمػػػاف رالتسػػػامح كرحابػػػة الصػػػد:  الػػػدكرة الثانيػػػة
كاإلحساف كعفك النبي صمى هللا عميػو كسػمـ كتسػامحو فػي فػتح  كخمقي الحمـ  بالكتب السماكية

كقد قدمنا في جدكؿ اختيار المضػمكف مناسػبة أدراج كػؿ درس مػف   كتفسير سكرة عبس  مكة
 .الدركس في ىذه الدكرة ككيفية خدمتو لقيمة التسامح 

المضػػمكف فػػي كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية ليػػذه المرحمػػة العمريػػة مػػف  كقػػد أكرد المؤلػػؼ ىػػذا    
كىػػي مرحمػػة المراىقػػة سػػعيا منػػو لتحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي سػػطرىا فػػي أكؿ صػػفحة مػػف   التعمػػيـ

كالتػػػػي لكنػػػت بمػػػكف خػػػػاص لجمػػػب انتبػػػاه المػػػػتعمـ كالتػػػي دكنيػػػا بعنػػػػكاف   صػػػفحات ىػػػذه الػػػدكرة
 ما يمي :فييا ة كجاء الكفاءات المستيدف

 في نياية ىذه الدكرة تككف قادرا عمى :

 معرفة معنى اإليماف با  كبالكتب السماكية كاثر ذلؾ في الحياة . (0

 ممارسة خمقي الحمـ كاإلحساف . (2

االقتػػداء بػػالني صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ فػػي عفػػكه كتسػػامحو مػػف خػػالؿ معرفػػة مكاقفػػو فػػي فػػتح  (8
 مكة .

از أىمية ىذا المضمكف في حياة المجتمع المسمـ خمسػة دركس سػبؽ كقد استخدـ المؤلؼ إلبر 
الػذم أخػذ الحػظ   حيث نرل أف ىذه الدركس قػد تمحػكرت حػكؿ درس الحمػـ كاإلحسػاف  ذكرىا

كذلػػػػؾ لمػػػػا لخمقػػػػي الحمػػػػـ   عبػػػػارة 95األكفػػػػر مػػػػف تكػػػػرار  المضػػػػمكف حيػػػػث تكػػػػررت فيػػػػو فػػػػي 
عبيػر السػمككي كالفعمػي عػف مضػمكف ذلؾ ألنيمػا الت  كاإلحساف مف فضؿ في تماسؾ المجتمع

كبالتػػالي كػاف التركيػػز عمييمػػا ممػا تسػػتكجبو الضػػركرة التربكيػة كالمنيجيػػة التعميميػػة .   التسػامح
تػػػاله فػػػي تكػػػرارات عبػػػارات  المضػػػمكف  درس فػػػتح مكػػػة كالػػػذم يعتبػػػر أنمكذجػػػا حقيقيػػػا لمقػػػدكة 

مح المصػطفى صػػمى هللا إنػو تسػا  كىػك أعظػـ تسػامح عرفػو المجتمػع البشػرم  كاألسػكة الحسػنة
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كالػػػذم يبػػػيف   عميػػػو كسػػػمـ مػػػع مشػػػركي قػػػريش. ليتبعيمػػػا درس تفسػػػير  يػػػات اإليمػػػاف كالػػػدعاء
تسػػامح هللا مػػع عبػػاده كمغفرتػػو ليػػـ . كيػػأتي بعػػد ذلػػؾ درسػػا اإليمػػاف بالكتػػب السػػماكية كدرس 

 تفسير سكرة عبس .

فبينمػػا    شػػرؽ فيػػوكىػػي دركس خػػدـ كػػؿ منيػػا مضػػمكف التسػػامح كرحابػػة الصػػدر بالجانػػب الم 
مثمت  ية اإليماف كالػدعاء مغفػرة هللا كمسػامحتو لعبػاده المخطئػيف كعػدـ تكمػيفيـ مػا ال يقػدركف 

نجػػد أف  درس الحمػػـ كاإلحسػػاف  مثػػؿ التطبيػػؽ العممػػي كالمػػنيج السػػمككي لمتسػػامح بػػيف   عميػػو
ف يحسػف بؿ بيف مػا يمكػف أف يزيػد عػف سػماح المخطػ  بػأ  أفراد المجتمع رغـ كجكد المخط 

فػػي حػػيف أظيػػر درسػػا اإليمػػاف بالكتػػب السػػماكية كتفسػػير سػػكرة   كيقابػػؿ إسػػاءتو بالحسػػنى  إليػػو
أمػػا درس فػػتح مكػػة فقػػد بػػيف   اإلسػػالـ كالػػديف الصػػحيح إلػػىعػػبس مػػنيج التسػػامح فػػي الػػدعكة 

 .األنمكذج الكاقعي لتطبيؽ قيمة التسامح 

عبػػارة  52ؼ قػػد أبػػرز  المضػػمكف فػػي أمػػا فيمػػا يخػػص األسػػاليب التعميميػػة ف ننػػا نجػػد أف المؤلػػ
جاءت في متكف دركس الدكرة الخمس كقد جاء الكالـ عػف أىميػا فػي كصػفنا لكػؿ درس عمػى 

 عنكاف كردت في شكؿ عناكيف فرعية كرئيسية . 22حدا .كما أنو أكردىا في 

 عبارة كردت كنص قر ني تمثمت في :               09كما أنو أكردىا في 

   42مف نفس السكرة في الصفحة  86. اآلية  86قرة في الصفحة خكاتيـ سكرة الب

مػػف سػػكرة اإلسػػراء  كفػػي  58معيػػا اآليػػة   48مػػف سػػكرة  ؿ عمػػراف فػػي الصػػفحة  084اآليػػة 
مػػػف  92مػػػف سػػػكرة الرحمػػػاف .اآليػػػة  61مػػػف سػػػكرة فصػػػمت كاآليػػة  84الصػػفحة المكاليػػػة اآليػػػة 

مػف  7. اآليػة 55لنصػر فػي الصػفحة .اآلية األخيػرة مػف سػكرة ا 54سكرة يكسؼ في الصفحة 
 .57سكرة عبس في الصفحة 

كشػػرحيا فػػي دركس الػػدكرة يجػػد أنيػػا  يػػات   كىػػي  يػػات مػػف تتبػػع تفسػػيرىا فػػي كتػػب التفسػػير
  كقػػد تضػػمنت كػػؿ أنػػكاع التسػػامح  كتحمػػؿ خطػػأ األخػػر  تحػػث عمػػى التسػػامح كرحابػػة الصػػدر
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كىػػي صػػكر   فػػرد مػػع مجتمعػػوكتسػػامح ال  تسػػامح الػػرب مػػع عبػػده كتسػػامح الرسػػكؿ مػػع أمتػػو
 تكافمية تضمف استمرارية استقرار المجتمع .

 عبارات جاءت في صكرة أحاديث نبكية تمثمت في : 8كما نجده قد أكرده في 

 . 45رة في فضؿ العفك جاء في الصحة الحديث الذم ركاه الترمذم عف أم ىري

 .45الصفحة الحديث الذم ركاه ابف ماجة عف ابف عمر في فضؿ كضـ الغيظ في 

نػػػس بػػػف مالػػػؾ فػػػي عفػػػك النبػػػي صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ عػػػف أالحػػػديث الػػػذم ركاه البخػػػارم عػػػف 
.الحػػديث الػػذم ركاه أحمػػد فػػي فضػػؿ الصػػفح عػػف الظػػالـ جػػاء فػػي 47األعرابػػي فػػي الصػػفحة 

 . 52.حديث دعاء النبي بأخذ العيكف عف قريش جاء في الصفحة 49الصفحة 

ـ عػػف سػػعد بػػف عبػػادة رضػػي هللا عنػػو يػػـك فػػتح مكػػة جػػاء حػػديث رد النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػم
.كىػػي أحاديػػث تػػدؿ عمػػى حرصػػو صػػمى الػػو عميػػو كسػػمـ عمػػى إظيػػار قيمػػة 58فػػي الصػػفحة 

 التسامح في كؿ المحافؿ االجتماعية .

عبارة تطبيقيػة سػعيا منػو إلثػارة  08ك  عبارة نقاشية 07كما أف المؤلؼ قد أكرد المضمكف في 
تمثميػػػا سػػػمككا يف  ف عػػػادة سػػػؤاؿ التمميػػػذ عمػػػا درس تحػػػي فػػػي ذىنػػػو الفكػػػرة  انتبػػػاه المػػػتعمـ إلييػػػا

 اجتماعيا .

عبػػارة اسػتنتاجيو لتكػػكف بمثابػة القاعػدة االرتكازيػػة التػي ينطمػػؽ منيػا المػػتعمـ  04كمػا انػو أكرده 
 في سمككياتو كيرجع إلييا كقت الحاجة .

ضػمكف فػي التمييػد حيػث لػـ نرىػا إال أنو مف الجدير بالذكر أف المؤلؼ قػد ابتعػد عػف ذكػر الم
أف الػنفس البشػرية  إلػىكلعػؿ ىػذا راجػع   إال في عبارة كاحػدة فػي تمييػد درس الحمػـ كاإلحسػاف

كبالتػػالي كػاف مػػف غيػػر   فػي كثيػػر مػف أحيانيػػا ت حمػؿ عمػػى التسػامح حمػػال كتػرغـ عميػػو إرغامػا
النصػػكص القر نيػػة  ىإلػػكػػي ال تكػػابر الػػنفس كتبتعػػد عػػف االسػػتماع    الالئػػؽ ذكػػره فػػي التمييػػد

 كاألحاديث النبكية الدالة عميو .
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 المضمون الثالثة: التواصل االجتماعي

 الدرس األول : اإليمان باألنبياء والرسل

مضػػمكف التكاصػػؿ االجتمػػاعي  المكجػػكدة فػػي كتػػاب عمػػى يبػػيف العبػػارات الدالػػة  (81 ) جػػدكؿ
 .اإليماف باألنبياء كالرسؿ لسنة الثالثة درسا

أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة في سبيؿ إيصاؿ ىدؼ كجداني إيماني ىك اإليماف بالرسؿ 
ظيار كيفية تعامميـ مع أمميـ كأق   كاميـ كدعكتيـ ليـكاألنبياء صمكات هللا كسالمو عمييـ كاا

الذم ىدفو إصالح   ف في ذلؾ أركع األمثمة كالقدكة في التكاصؿ االجتماعي البناءأك 
اقتضت أف يبعث بيف  لىاالمجتمعات كربطيا بربيا كبارئيا عز كجؿ .كذلؾ أف حكمة هللا تع

  ةطريؽ الصالح كالفالح بالفكز بنعيـ الدنيا كاآلخر  إلىالفينة كاألخرل مف يرشد الناس 
  فالرسؿ ىـ منارات الحؽ  كنكاىيو لىافأرسؿ أنبياءه كرسمو ليداية الناس كلتبمي  أكامر هللا تع

أنيـ في دعكتيـ كجدكا مف  إال  بيـ صمحت البشرية في كؿ أزمانيا  الجنة إلىكىـ اليداة 

 "طريقيـ: في كقؼ                     

                           "سكرة األنعاـ 

كقد ضرب الرسؿ في صبرىـ عمى مكاجية ىذا   في سكرة األنعاـ لىاكما قاؿ تع  002اآلية 
ىذه الطرؽ كانت نبراص األمـ في التكاصؿ   في الحكار كالنقاشالعدك أركع األمثمة 

كقد أدرج ىذا الدرس لتكريس مضمكف مف أىـ المضاميف االجتماعية التي يحث   االجتماعي
مضمكف التكاصؿ  أال كىك  عمييا اإلسالـ كترغب األمـ في تثبيتيا في ذىنيات تالميذىا

المضمكف داخؿ متف  ة اإلسالمية إلبراز ىذاكقد استخدـ المؤلؼ لكتاب التربي  االجتماعي

كف مكقػػػػػع المضػػػػػم
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 1 0 0 6 1 08 0 2 تكرارىا 
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حيث   المضمكف ثمانية عشر عبارة دالة تمثمت معظميا في الكالـ عف أىمية ىذا  الدرس
صحة ما   أف ىذا التكاصؿ كاف بيف الرسؿ كأمميـ نذكر منيا : إيصاؿ كؿ ما أمركا بتبميغو

 ال  .يف ...بمغكا البالغ المب   لىاتعصراط هللا  إلىلييدكىـ   يبمغكنو

 ستة نصكص قر نية تمثمت في : إلىالمضمكف  كاستند في ترسي  ىذا   

مػػف سػػكرة    285مػػف سػػكرة   ؿ عمػػراف ك اآليػػة   079مػػف سػػكرة  األنعػػاـ ك اآليػػة   78اآليػػة 
مػػف سػػػكرة    20مػػف سػػػكرة  الفرقػػاف ك اآليػػة   21مػػف سػػػكرة  الفػػتح ك اآليػػة  8البقػػرة ك اآليػػة  

ككيفيػة   يػات تبػيف كيفيػة تكاصػؿ المػؤمف مػع الرسػؿ صػمكات هللا عمػييـىتػو اآل ككؿ األحزاب.
يبمغػكف مػا أمػركا بػو   ف ىؤالء الرسؿ ىـ رابطة بيف الناس كربيـأك   تكاصؿ الرسؿ مع أقكاميـ

  كيناقشكف مناقشة ىادفة تسػتعمؿ الحػكار اليػادئ كالنقػاش اليػادؼ كالنقػد البنػاء  بالغا صادقا
 اس كتعميميـ األخالؽ الطيبة كالمبادئ السامية .في سبيؿ إصالح حياة الن

كانػػت كػػؿ كاحػػدة منيمػػا دالػػة   كمػػا اعتمػػد المؤلػػؼ عمػػى عبػػارتيف ظيرتػػا فػػي صػػكرة عنػػكاف   
داللػػة كاضػػحة عمػػى مضػػمكف التكاصػػؿ االجتمػػاعي الػػذم يكػػكف نابعػػا مػػف قمػػب المػػؤمف تجػػاه 

كأكرد المؤلػػػػؼ ىػػػػذا   يحمػػػػؿ فػػػػي طياتػػػػو الطاعػػػػة كاالنقيػػػػاد لمػػػػف بعػػػػث ىػػػػذا الرسػػػػكؿ  الرسػػػػكؿ
كبالتػػالي كػػاف تركيػػز   المضػػمكف فػػي عبػػارة ظيػػرت فػػي التمييػػد كعبػػارة ظيػػرت فػػي االسػػتنتاج

المضػػػمكف داخػػػؿ ىػػػذا الػػػدرس منصػػػبا عمػػػى مػػػتف الػػػدرس كالنصػػػكص  المؤلػػػؼ فػػػي تقػػػديـ ىػػػذا
القر نية لطبيعة أف الطرح ليذا المكضكع طػرح سػردم يعتمػد عمػى اإلخبػار كاالسػتناد أكثػر مػف 

 نتاج .االست
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 الدرسين الثاني والثالث: النداء لمحج وأحكامو

مضمكف التكاصػؿ االجتمػاعي  المكجػكدة فػي كتػاب عمى ( يبيف العبارات الدالة 80جدكؿ رقـ)
 . لسنة الثالثة درس النداء لمحج كأحكاموا

سػػمي مكاقػػؼ التكاصػػؿ االجتمػػاعي اإلنسػػاني الكبيػػر بػػيف أفػػراد المجتمػػع المسػػمـ أيعتبػػر الحػػج 
كالمسػػػػتكيات   كالمغػػػػات المختمفػػػػة كاألكطػػػػاف المختمفػػػػة  ففيػػػػو يمتقػػػػي أبنػػػػاء الجنسػػػػيات المختمفػػػػة

تقكف كىػـ متسػاككف فػي المبػاس كاالمتثػاؿ ألكامػر يم  الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية المختمفة
كيحصػػؿ بيػػنيـ التعػػارؼ   فيحػػدث بيػػنيـ التعػػاكف فػػي إطعػػاـ البػػائس الفقيػػر  المػػكلى عػػز كجػػؿ

كبػذلؾ تظيػػر أىػداؼ التكاصػؿ االجتمػػاعي الػذم يجػػب   كاالتحػاد فػي أداء المشػػاعر كالعبػادات
يتعػرؼ   عرفػي كسػمكؾ عممػيكذلػؾ فػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ م  الػتالحـ كالكحػدة إلػىأف يؤدم 

بػػػو التمميػػػذ المسػػػمـ عمػػػى فكائػػػد االتحػػػاد بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع اإلسػػػالمي الكبيػػػر مػػػف خػػػالؿ أداء 

 . فريضة الحج

المضػػمكف داخػػؿ ىػػذا الػػدرس ثػػالث عبػػارات فػػي التمييػػد  كقػػد اسػػتعمؿ المؤلػػؼ إلبػػراز ىػػذا   
حيػػث تكمػػـ فػػي   ىػػذا الػػدرسليتشػػكؽ لمعرفػػة الفائػػدة مػػف   كانػػت بمثابػػة اسػػتثارة ذىنيػػة القػػارئ

إلبراىيـ عميو السالـ ببناء الكعبة المشرفة كندائو لمناس كػي يحجػكا  لىاالتمييد عف أمر هللا تع
 ف الناس قد لبكا النداء .أك   إلييا

كمػػا اسػػتعمؿ المؤلػػػؼ ثمػػاف عبػػارات أدرجػػػت فػػي مػػػتف الدرسػػيف المػػدمجيف كالمػػػذاف ىمػػا درسػػػا 
كالتكاصػػػؿ الظػػػػاىر بػػػػيف   دمجتيمػػػػا لتقػػػارب مكضػػػػكعيماكقػػػد أ  النػػػداء لمحػػػػج كالحػػػج كأحكامػػػػو

مكقػػػػػع المضػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػص 
 قر ني 

 صكرة تطبيقات  تاجاستن لممناقشة

 8 8 2 2 4 1 8 8 2 تكرارىا 
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ككانػػػت العبػػػارات فييمػػػا    كقمػػػت انتشػػػار المضػػػمكف المطمػػػكب  كلصػػػغر حجميمػػػا  معنيييمػػػا
المنتشػػرة فػػي مػػتف الػػدرس تعػػرؼ عمػػى مػػدل فائػػدة الحػػج فػػي صػػير االختالفػػات المكجػػكدة بػػيف 

القتصػادم أك االجتمػاعي أك سكاء أكانػت عمػى المسػتكل الجغرافػي أك ا  أفراد األمة اإلسالمية
كىػذه العبػارات مثػؿ : ال فػرؽ بػيف   االخػتالؼ إلػىالثقافي أك ما يشابييا مػف مسػتكيات تػؤدم 

 .. ال  المي كبير يتعارؼ فيو المسممكف .مؤتمر إس  فقير كال غني

كىػػذا   المضػػمكف ي نػػص قر نػػي دلػػت عمػػى ىػػذافػػكمػػا اسػػتعمؿ المؤلػػؼ أربػػع عبػػارات كردت  
مف سكرة الحج .كاعتمد عمى عبػارتيف ظيرتػا كعنػاكيف  26/27/28/29/81ت النص ىك اآليا
 لبعض الفقرات .

كبعػد ىػذه التييئػة كالتقػديـ   كاعتمد عمى عبارتيف أخرتيف ظيرتا كأسئمة لمناقشة بعض األفكػار
فػي عبػارتيف كردتػا فػي االسػتنتاج نجد أف المؤلؼ يسػتنتج لنػا ىػذه الفائػدة   كاالستناد كاالستثارة

ليضمف استمرارية االستفادة مف الػدرس   ا اعتمد المؤلؼ عمى عبارتيف كردتا في التطبيقاتكم
ىػػك الطمػػب مػػف التالميػػذ زيػػارة احػػد الحجػػاج   يفحػػد ىػػذيف التطبيقػػأحيػػث كػػاف   خػػارج الصػػؼ

 .لبيت هللا الحراـ كي يركم ليذا التمميذ مكاقفو االجتماعية في ىذا الحج 
رؤيػػة عمػػى لرؤيػػة الحػػج كمشػػاىده الجميمػػة كلعػػدـ قػػدرة التمميػػذ  ف كػػؿ نفػػكس المسػػمميف تتػػكؽكأل 

نجد أف ىذيف الدرسيف المدمجيف عػف الحػج قػد احتكيػا عمػى العديػد مػف الصػكر   ىذه المشاىد
أظيػرت ثػالث صػكر منيػا التكاصػؿ االجتمػاعي كاتحػاد   التي تبيف عمميػة تأديػة فريضػة الحػج
 .المسمميف أثناء أداء فريضة الحج 
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 درس الرابع : مواقف من حياة سيدنا إبراىيم عميو السالمال
مضػػػمكف التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  المكجػػػكدة فػػػي عمػػػى (  يبػػػيف العبػػػارات الدالػػػة 82جػػػدكؿ رقػػػـ )

 لسنة الثالثة درس: مكاقؼ مف حياة سيدنا إبراىيـ عميو السالـاكتاب 

فػػػي سػػػبيؿ إعطػػػاء نمػػػكذج تربػػػكم مػػػف حيػػػاة األنبيػػػاء كىػػػذا   أدرج ىػػػذا الػػػدرس فػػػي ىػػػذه الكحػػػدة
   كذلػػؾ فػػي تكاصػػمو مػػع المجتمػػع بكػػؿ فئاتػػو  األنمػػكذج ىػػك أبػػك األنبيػػاء إبػػراىيـ عميػػو السػػالـ

كمػػع المجتمػػع   يدايػػة كاسػػتغفار بعػػد اإلعػػراضحػػريص عمػػى ال  فمػػع األب حػػكار ىػػادئ مشػػفؽ
(حػػكار عممػػي بالحجػػة كاإلقنػػاع فػػي سػػبيؿ إيضػػاح الحػػؽ كمػػع الطاغيػػة مجادلػػة   القريػػب )القـك

جػػؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ معرفػػي كسػػمكؾ أكذلػػؾ مػػف   بالبرىػػاف كقطػػع الطريػػؽ عػػف العنػػاد كالمكػػابرة
فػػي حياتػػو كميػػا مشػػيد  رسػػـ ف إبػػراىيـ عميػػو السػػالـ عممػػي ىػػك التكاصػػؿ االجتمػػاعي البنػػاء .فػػ

كخاصػة    الذم يظير عميو الحمـ كاألناة سكاء مع القريب أك البعيػد  الرجؿ اليادئ المتكاضع
ذ يػػػدرج   فػػي محاكرتػػػو الشػػيقة التػػػي نقميػػا لنػػػا القػػر ف الكػػػريـ فػػي أجمػػػؿ حمػػة كأحسػػػف أسػػمكب كاا

كالػذم يزدىػر   نو يحاكؿ أف يقتطؼ مف بستاف حياة أبػي األنبيػاء المػاتع المؤلؼ ىذا الدرس ف
إال   ف نختػار مػف كثػرة الجمػاؿأنو لمػف الصػعب اا بعض الزىكر ك   بكؿ أنكاع الزىكر كالرياحيف

كىػي   نو في محاكلتو ىذه اعتمد عمى ثالث مراحؿ دعكية مر بيا سيدنا إبػراىيـ عميػو السػالـأ
كىػػي    فػػي الحقيقػػة مراحػػؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي يمػػر بيػػا الفػػرد فػػي حياتػػو االجتماعيػػة

 إلػػىالحػػكار مػػع المجتمػػع القريػػب  إلػػىفمػػف الحػػكار مػػع األسػػرة   مراحػػؿ تكسػػع دائػػرة التكاصػػؿ
 الحكار مع المجتمعات األخرل .

المضػػػمكف داخػػػؿ ىػػػذا الػػػدرس  كقػػػد اسػػػتعمؿ  المؤلػػػؼ لكتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية إلبػػػراز ىػػػذا  
 عشرة عبارات كردت في نصكص قر نية تمثمت ىذه النصكص القر نية في:

مكقػػػػع المضػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػص 
 ني قر 
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مػػػف سػػػكرة  مػػػريـ كخالليػػػا كرد الحػػػكار كالتكاصػػػؿ بػػػيف إبػػػراىيـ كأبيػػػو  47 إلػػػى 40آليػػػات مػػػف ا
مػف سػكرة  الشػعراء كخالليػا كرد الحػكار كالتكاصػؿ بػيف إبػراىيـ كقكمػو  88 إلى 69اآليات مف 

مػػف سػػكرة  البقػػرة كخالليػػا كرد الحػػكار كالتكاصػػؿ بػػيف إبػػراىيـ كالممػػؾ الظػػالـ كىػػك  258اآليػػة 
 معات الخارجية .ممثؿ المجت

كىي  يات كميا دالة عمى مدل ىدكء إبراىيـ عميو السالـ كاعتماده عمى طرؽ الحكار اليادؼ 
مرغكبة دكف الشحاف ككثرة الكالـ الذم ال  إلىبو ف يصؿ أالذم يحاكؿ   كالنقاش السميـ

البالغة  فيك دائما يحاكؿ اختصار الطريؽ أماـ المناقش ب فحامو بالحجة  فائدة منو كال طائؿ

 ": لىاكما قاؿ تع  كالكممة الفاصمة                  

           "فكانت حجتو دامغة دائما    88سكرة االنعاـ  اآلية 

 "كقاصمة لعدكه :                   "   258سكرة البقرة   اآلية. 

تمثمػػػت ىػػػذه   المضػػػمكف فػػػي تسػػػعة عبػػػارات جػػػاءت فػػػي مػػػتف الػػػدرس كمػػػا أكرد المؤلػػػؼ ىػػػذا 
أراد أف يفحمػػو...ال    حػػاكرىـ بالحجػػة كالبرىػػاف  حػػاكره بػػأدب  العبػػارات فػػي : حػػاكؿ مفاتحتػػو

ى مميػػزات التكاصػػؿ االجتمػػاعي االيجػػابي الػػذم تحمػػى بػػو سػػيدنا إبػػراىيـ كىػػي عبػػارات تػػدؿ عمػػ
   .عميو السالـ في كؿ مراحؿ حياتو االجتماعية كمراحؿ تكاصمو مع اآلخريف

دلت ىذه العبارة عف سػعي إبػراىيـ   المضمكف في ىذا الدرس في عبارة في التمييد ككرد ىذا 
 عميو السالـ ليداية قكمو .

 ضمكف في عنكانيف يدالف عمى مضمكف التكاصؿ االجتماعي :الم كما كرد ىذا 

براىيـ يقيـ الحجة عمى النمركد .  إبراىيـ يدعك كيحاكر قكمو  كاا

كىمػػا عبارتػػاف تػػدالف عمػػى تكاصػػؿ إبػػراىيـ عميػػو السػػالـ مػػع النػػاس عمػػى مسػػتكياتيـ المختمفػػة  
ـك ب ثػػارة ىػػذه الفكػػرة فػػي ف المؤلػػؼ يقػػأكبعػػد ىػػذا التقػػديـ كاالسػػتناد نجػػد  الحػػؽ  إلػػىليػػاديتيـ 

 ثالث عبارات كردت كأسئمة مناقشة كذلؾ لمتغذية الراجعة لةفكار في أذىاف التالميذ .
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المضػمكف فػي ثػالث عبػارات  فيكرد ىػذا  االستنتاج إلىكبعد المناقشة نجد أف يكصؿ التمميذ  
 في االستنتاج تعد بمثابة أجكبة عف أسئمة المناقشة .

جػػػؿ ضػػػماف أكذلػػػؾ مػػػف   مؤلػػػؼ بتقػػػديـ تطبيػػػؽ يطمػػػب مػػػف التمميػػػذ حمػػػوكفػػػي األخيػػػر يقػػػـك ال 
 المضمكف خارج الصؼ الدراسي .   تكريس ىذا

 الدرس الخامس : حقوق اإلنسان  من خطبة حجة الوداع 

مضػػػمكف التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  المكجػػػكدة فػػػي عمػػػى ( يبػػػيف العبػػػارات الدالػػػة 88جػػػدكؿ  رقػػػـ )
 . لسنة الثالثة درس: حقكؽ اإلنساف  مف خطبة حجة الكداعاكتاب 

أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة لتحديد الحقكؽ كالكجبات التي تنظـ حيػاة المجتمػع اإلسػالمي 
كصكؿ كؿ فرد منػو لمػا  إلىيؤدم   عي يسير في قنكات متفتحةكبذلؾ يككف التكاصؿ االجتما

كجاء ىذا الدرس في صػكرة خطبػة نبكيػة ألقاىػا صػمى هللا عميػو كسػمـ عنػدما   يؤممو مف حياتو
ككانػػت مناسػػبة ىػػذه الخطبػػة خػػالؿ   جمػػوأنزلػػت عميػػو سػػكرة الفػػتح كسػػكرة النصػػر كأحػػس بػػدنك 
ف أفػػأراد   االجتمػػاعي فػػي المجتمػػع المسػػمـمكسػػـ الحػػج الػػذم يعتبػػر مػػف أىػػـ مكاسػػـ االتصػػاؿ 

فػػدعت ىػػذه الخطبػػة    يبػػيف قكاعػػد كمرتكػػزات  الحيػػاة االجتماعيػػة التػػي أراد اإلسػػالـ أف يبنييػػا
ىػػذه القكاعػػد تعػػد أىػػـ صػػمامات األمػػاف   خصػػاؿ الخيػػر كحػػذرت مػػف بػػذكر الشػػر إلػػىالشػػريفة 

ي .فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ لحفػػاظ عمػػى بقػػاء اليسػػر كاالنفتػػاح فػػي قنػػكات التكاصػػؿ االجتمػػاع
كىػػدؼ اجتمػػاعي كىػػك إرسػػاء   كجػػداني ىػػك التمسػػؾ بػػآداب اإلسػػالـ فػػي التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف

 التعاكف كالتكامؿ داخؿ المجتمع المسمـ  .

مكقع 
المضمكف في 

 الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 
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كقد استخدـ المؤلؼ إلبراز مضمكف التكاصؿ االجتماعي داخؿ ىذا الدرس عبارة ظيرت فػي  
فػػػػي التمييػػػػد كػػػػاف مفادىػػػػا " أكضػػػػحت طػػػػرؽ  كعبػػػػارة ظيػػػػرت  العنػػػػكاف الرئيسػػػػي ليػػػػذا الػػػػدرس

 المعامالت بيف الناس ".

حيػػث تكػػررت   نػػو اعتمػػد اعتمػػادا كبيػػرا عمػػى نػػص الخطبػػة الشػػييرة بخطبػػة حجػػة الػػكداعأكمػػا  
فييا العبارات الدالة عمى مضمكف التكاصػؿ االجتمػاعي عشػر مػرات منيػا " استكصػكا بالنسػاء 

ف أمػػػكالكـ كدمػػػاءكـ كأعراضػػػكـ حػػػػراـ   إبػػػيف لكػػػـاسػػػمعكا منػػػي أ  إنمػػػا المؤمنػػػكف أخػػػكة  خيػػػرا
ككيفيػػػػات التعامػػػػؿ مػػػػع   كىػػػػي عبػػػػارات تبػػػػيف كيفيػػػػة رسػػػػـ العالقػػػػة االجتماعيػػػػة .عمػػػػيكـ...ال  

االسػػتماع إليػػو كىػػي طريقػػة جيػػدة فػػي جمػػب النػػاس المتفػػرقيف لإلقبػػاؿ  إلػػىاآلخػػريف فيػػك يػػدعك 
كيكصػػي بالضػػعفاء   عمػػى اإلخػػكةف يكػػكف مبنيػػا أكيبػػيف كيفيػػة التكاصػػؿ بػػيف المػػؤمنيف بػػ  عميػػو
 ىـ ىؤالء الضعفاء النساء .أ خيرا ك 

اسػػتعمميا   المضػػمكف فػػي إحػػدل عشػػر عبػػارة ظيػػرت فػػي مػػتف الػػدرس نػػو كػػرر ىػػذاأكمػػا     
رعايػػة حقػػكؽ   نػػذكر منيػػا : ال عنصػػرية فػػي اإلسػػالـ  المؤلػػؼ كدراسػػة تحميميػػة لمػػتف الخطبػػة

 .  حماية الحقكؽ األساسية ...ال حياةليؤدم كؿ كاحد دكره المنكط بو في ال  النساء

اسػتنتاج تكػرر فيػو  إلػىكبعد ىذه االستثارة كاالستدالؿ كالتحميؿ كالتقديـ يصػؿ بنػا المؤلػؼ     
 كانت تمخيصا أساسيا لما كرد في الدرس .  المضمكف في ثالث عبارات

الػػدرس فػػي  جػؿ االسػػتفادة مػػف ىػذاأكذلػؾ مػػف   كمػا أكرد المؤلػػؼ عبػارة كردت فػػي التطبيقػػات 
 الحياة العادية لمتمميذ المسمـ .
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 الدرس السادس : السموك االجتماعي القويم

مضػػػمكف التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  المكجػػػكدة فػػػي  عمػػػى ( يبػػػيف العبػػػارات الدالػػػة84جػػػدكؿ  رقػػػـ )
 . لسنة الثالثة درس: السمكؾ االجتماعي القكيـاكتاب 

جػؿ ذلػؾ شػرع جممػة أ مػف  لقد جػاء اإلسػالـ ليػنظـ المجتمػع كيقيمػو عمػى أسػس سػميمة كمتينػة
: إفشػاء كمف ىذه السمككيات   كالتي يجب عمى الفرد أف يقـك بيا  مف السمككيات االجتماعية

جابة الدعكةكعيادة ا  السالـ كالمتأمؿ في ىذه السمككيات القكيمة المذككرة فػي ىػذا   لمريض كاا
أقػكؿ ىػذه   الدرس المدرج في ىذه الكحدة كيدؼ معرفي إليصػاؿ سػمكؾ عممػي لمتمميػذ المسػمـ

فالسػػالـ ىػك عنػكاف المحبػػة   السػمككيات ىػي أىػػـ مظػاىر التكاصػؿ االجتمػػاعي داخػؿ المجتمػع
جابػػػة الػػػدعكة ىػػػي أسػػػاس الكحػػػدة بػػػيف   آزركعيػػػادة المػػػريض ىػػػي عنػػػكاف التػػػ فػػػراد المجتمػػػع أكاا

سػكاء مػع أفػراد أسػرتو أك مػع بػاقي اآلخػريف   .كبالتالي يككف الفرد قد أدل مػا عميػو تجػاه غيػره
كمنو يمكف أف يحقػؽ   كحث عميو اإلسالـ لىاكمكافقا لما شرعو هللا تع  كيككف نافعا لو كلغيره
كىػػك إيجػػاد لحمػػة إنسػػانية متعاطفػػة كمتكاممػػة يسػػكد   ليػػومػػا يصػػبك إ ىسػػمأالمجتمػػع اإلسػػالمي 

ففػي الحػاالت العاديػة يتبػادلكف التحايػا فيمػا   كيتناقؿ أفرادىا المكاساة كالتعػاكف  بينيا االنسجاـ
كدليػؿ ذلػؾ أف اإلسػالـ   بينيـ تعبيرا عف المحبة كاأللفة كنقاكة الصػدكر مػف األحقػاد كاألغػالؿ

نػػو جعػػؿ عمػػؿ المتيػػاجريف المتباغضػػيف  ف  اء الخػػالؼ كاليجػػرنتيػػاجعػػؿ السػػالـ عنكانػػا عمػػى 
كفػػي حػػاالت   مػػردكدا إذا اعػػرض بعضػػيـ عػػف بعػػض كجعػػؿ خيػػر االثنػػيف الػػذم يبػػدأ بالسػػالـ

فعيػػادة المػػػريض مشػػػي فػػػي خرافػػػة   المحػػف كالباليػػػا جعػػػؿ عيػػػادة المػػريض عنكانػػػا عمػػػى التػػػآزر
المجتمػػع يقػػؼ بػػأف نػػو إذا أحػػس  ف  الجنػػة كرفػػع لمعنكيػػات المػػريض كمسػػاعدة لػػو عمػػى الشػػفاء

 إلػىيجعػؿ حػب المجتمػع يزيػد عنػده كترتفػع لديػو ركح االنتمػاء   معو في المحنة التي ألمت بو

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 6 5 6 1 05 29 8 8 تكرارىا 
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كبػذؿ الجيػد فػي حالػة عػكدة صػحتو إليػو مػف اجػؿ   العمػؿ البنػاء إلىىذا المجتمع كىذا يدفعو 
سػػػبات جعػػػؿ إجابػػػة كفػػػي حػػػاالت الفػػػرح كالسػػػركر مػػػف األعػػػراس كالمنا  ازدىػػػار  ىػػػذا المجتمػػػع

ف الحقػػد كأمػػراض الحسػػد تجػػدىا تفػػرح ادر أفػػالقمكب التػػي تخمػػك مػػف   الػػدعكة دليػػؿ عمػػى الكحػػدة
فتجػػده صػمى هللا عميػو كسػمـ يؤكػد عمػى إجابػػة   كتتمنػى ليػا دكاـ السػعادة كالفػرح   بفػرح غيرىػا

ذ يقػكؿ الدعكة في الحديث الكارد في ىذا الدرس كفي حديث  خر تجده اشػد تأكيػدا عمػى ىػذا إ
 . " ذراع أو كراع ألجبت إلىلو دعيت :":

المضػػمكف فػػي الػػدرس ثػػالث عبػػارات كرددت بشػػكؿ عنػػاكيف  كقػػد اسػػتخدـ المؤلػػؼ إلبػػراز ىػػذا
 . لمضمكفا ادلت عمى السمككيات القكيمة التي تساعد عمى تكريس ىذ

ىػػػذا  كانػػػت بمثابػػة اسػػػتثارة نفسػػػية لمتعػػرؼ عمػػػى  كاسػػتعمؿ ثػػػالث عبػػػارات كردت فػػي التمييػػػد 
المضػػمكف حيػػث حضػػي  الػػدرس الػػذم يعتبػػر المرتكػػز األساسػػي كالمحػػكر الرئيسػػي لتقػػديـ ىػػذا

 بأكثر التكرارات .

كقد استعمؿ تسعا كعشريف عبارة في متف الدرس دلت كميا عمى المضمكف كقد تمحػكرت ىػذه 
رات تحيػة ككانت ىذه العبا  العبارات في المحاكر الثالثة التي أراد أف يبينيا خالؿ ىذا الدرس

عيػػػادة   إفشػػػاء السػػػالـ يزيػػػؿ العػػػداكة  طريػػػؽ المحبػػػة  إفشػػػاء السػػػالـ  أىػػػؿ اإلسػػػالـ فػػػي الػػػدنيا
 احتراما لمرغبة األخكية .  إشاعة ركح المحبة  تحقيؽ التكاصؿ  المريض

كىػػذه   لنبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـاكمػػا اسػػتعمؿ المؤلػػؼ عشػػر عبػػارات كردت فػػي أحاديػػث  
 األحاديث ىي : 

الذم ركاه مسمـ في حقكؽ األخكة اإلسالمية .الحديث الذم ركاه مسػمـ عػف أبػي ىريػرة  الحديث 
 في فضؿ السالـ .الحديث الذم ركاه الترمذم عف عبد هللا بف سالـ في فضؿ السالـ .
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الحديث الذم ركاه مسمـ عػف أبػي ىريػرة  فػي فضػؿ عيػادة المػريض .الحػديث الػذم ركاه مسػمـ 
ة الػػدعكة .الحػػديث الػػذم ركاه مسػػمـ عػػف جػػابر   فػػي فضػػؿ عػػف ابػػف عمػػر   فػػي فضػػؿ إجابػػ

 إجابة الدعكة .

كانػػػت عبػػػارة عػػػف أسػػػػئمة   كاسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ سػػػتة عبػػػارات لمناقشػػػة ىػػػػذه األفكػػػار الػػػثالث   
 خر كؿ فقرة مف فقرات ىذا الدرس . استرجاعية كردت في 

سػػئمة المناقشػػة إجابػػة عػػف أ إلػػىكمػػا أكرد خمػػس عبػػارات كانػػت فػػي مجمميػػا محاكلػػة لمتكصػػؿ  
 كبذلؾ تترس  الفكرة داخؿ ذىف التمميذ .

  كلكػػي يضػػمف المؤلػػؼ اسػػتمرارية االسػػتفادة مػػف ىػػذا الػػدرس طمػػب مػػف التمميػػذ القيػػاـ بتطبيػػؽ 
كلكػػػي يرسػػػ  المضػػػمكف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ التربػػػكم البيػػػداغكجي   ىػػػك عبػػػارة عػػػف كاجػػػب منزلػػػي

بيػػػػرة كرافػػػػد قػػػػكم لتمتػػػػيف كتثبيػػػػت كبالتػػػػالي يكػػػػكف ىػػػػذا الػػػػدرس دعامػػػػة ك  أكردىػػػػا سػػػػتة مػػػػرات
 في سمكؾ التمميذ . المضمكف

 تكرار المضمون في الوحدة حسب موقعو في الدرس و حسب مؤشراتو

( يبػػيف  تكػػرار مضػػمكف التكاصػػؿ االجتمػػاعي  فػػي الكحػػدة حسػػب مكقعػػو فػػي 85جػػدكؿ رقػػـ ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                               الدرس

 

مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المضػػػػػػػػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 
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 حسب مؤشراتوفي الكحدة يبيف  تكرار مضمكف التكاصؿ االجتماعي  (  86 )جدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيػػك الػػذم يعمػػؿ   يعتبػػر مضػػمكف التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػف أىػػـ مقكمػػات المجتمػػع المتماسػػؾ
كالبػػػذؿ داخػػػؿ الفئػػػات االجتماعيػػػة المككنػػػة   عمػػػى تقكيػػػة أكاصػػػر المحبػػػة كنشػػػر ركح التعػػػاكف

ككػي يثمػر التكاصػؿ يجػب أف يكػكف مبنيػا عمػى مرتكػزات صػحيحة كدعػائـ   لممجتمع األصػمي
التكاصػمي يختمػؼ اختالفػا جػذريا عػف الفعػؿ االجتمػاعي العػادم  الػذم  ف الفعػؿذلؾ أل  قكيمة

نػػو  أمػػا النمػػكذج التكاصػػمي ف  يعتبػػر الفعػػؿ االسػػتراتيجي الػػذم يبنػػي عميػػو الفػػرد حياتػػو المنفعيػػة
كيرتكػز عمػى جيػكد   بػيف األفعػاؿ تنسػيؽ نػاجح ويتميز عػف الفعػؿ االسػتراتيجي مػف منطمػؽ أنػ

أم ترتكػز عمػى معقكليػة تتجمػى فػي شػركط مكجيػة نحػك   التفاؽا إلىتحدكىا قكة عممية ترمي 
كيتأسػػػس الفعػػػؿ التكاصػػػمي فػػػي فمسػػػفة ىابرمػػػاس عمػػػى تصػػػكر   تفػػػاؽ يحصػػػؿ عبػػػر التكاصػػػؿإ

كتنطمػػؽ   يصػػكغو فػػي إطػػار نظريػػة داللػػة يعبػػر عنيػػا بػػالمنعرج المسػػاني  محػػدد لمغػػة كاالتفػػاؽ

 
 المؤشر

 نسبة  تكرار

 21.85 89 اإليماف باألنبياء كالرسؿ

 02.81 28 النداء لمحج كأحكامو

 06.58 80 مكاقؼ مف حياة إبراىيـ عميو السالـ 

حقػػكؽ اإلنسػػاف مػػف خػػالؿ خطبػػة حجػػة 
 الكداع

27 04.44 

 85.88 67 السمكؾ االجتماعي القكيـ 

 011 087 المجمكع
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كامنػػة فػػي المغػػة فاالتفػػاؽ مفيػػـك  ىػػذه النظريػػة مػػف حػػدس بسػػيط مفػػاده أف االتفػػاؽ يمثػػؿ غايػػة
 .1نو يعكس اعترافا بينذاتيا )بيف ذكات (أ  فحكاه معيارم يتجاكز مجرد الفيـ النحكم لمجممة

دعػكة فمسػفية   ف مفيـك الفعؿ التكاصمي يتنػزؿ فػي نظريػة اجتماعيػة ذات مصػمحة عمميػةإ    
الػذم يتبػع تحقيػؽ النجػاح   يجياألفراد كي ال يقيدىـ تمركػزىـ حػكؿ الفعػؿ الػذاتي االسػترات إلى

كيتكجيػػػػكا أيضػػػػا نحػػػػك المعػػػػايير العمكميػػػػة ليػػػػذه   الفػػػػردم الػػػػذم يتػػػػراكح بػػػػيف الثػػػػركة كالسػػػػمطة
 المعقكلية الخاصة باالتفاؽ .

كبيذا يجعؿ الممارسة اليكميػة لفعػؿ   فالمجتمع كما يعرفو ىابرماس عالـ معيش متييكؿ رمزيا
ش ػ تتغذل مػف شػبكة يتفاعػؿ فييػا االنػدماج االجتمػاعي التكاصمي ػ بما فييا قطب العالـ المعي

كالعػػالـ المعػػيش   كالتنشػػئة االجتماعيػػة كيتناسػػقاف كيسػػتمداف جػػذكرىما مػػف ىػػذه الممارسػػة ذاتيػػا
كىػػػػك لػػػػيس   ىػػػػك أرضػػػػية التكاصػػػػؿ التػػػػي ينطمػػػػؽ منيػػػػا المتفػػػػاعمكف كيسػػػػتمدكف منيػػػػا المعػػػػايير

زيػػػة تتعمػػػؽ باألشػػػخاص كالمجتمعػػػات كيػػػتـ المػػػركر إليػػػو عبػػػر  ثػػػالث بنػػػى رم  مكضػػػكع معرفػػػة
إنتػػاج ىػػذه البنػػي التػػي تتضػػمف  كيمثػػؿ الفعػػؿ التكاصػػمي كسػػيطا يػػتـ مػػف خاللػػو إعػػادة  كالثقافػػة

عادة  .  2اإلنتاج الثقافي عمميات التنشئة االجتماعية كاالندماج كاا

 كبيػػذا يقتضػػي التكاصػػؿ كاالعتػػراؼ مجتمعػػا يعمػػؿ أفػػراده عمػػى االنػػدماج فػػي كميػػة أخالقيػػة   
 . 3كقانكنية تسمى الدكلة كتستمد مرجعيتيا مف ذاتيا

نجػػػػد أف المشػػػرع التربػػػػكم   كلمػػػا كػػػاف التكاصػػػػؿ االجتمػػػاعي يكتسػػػي ىػػػػذه القيمػػػة  البالغػػػة    
سػعيا منػو لػربط أكاصػر   الجزائرم  يكلي لو أىمية كبيرة في كؿ المنػاىج التعميميػة التػي يعػدىا

فنجػػده مػػثال فػػي عينػػة   رؼ بعضػػيـ بػػبعضكػػي يتكاصػػؿ أفػػراده كيعتػػ  المجتمػػع بعضػػو بػػبعض
فػػرد لػػو أقػػد   دراسػػتنا كالمتمثػػؿ فػػي كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية  لمسػػنة الثالثػػة مػػف التعمػػيـ المتكسػػط

                                                           
 .201س غركب   بيركت   ص    سامك بر 2011   شتاء 9محسف الخكلي   مف التكاصؿ إلى التفاىـ كاالعتراؼ   مجمة التفاىـ   العدد 1
 .202نفس المرجع   ص 2
 .211ص   نفس المرجع 3
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جػػاء فػػي معػػرض كالمػػو عنيػػا فػػي مقدمػػة   دكرة تعميميػػة عنكنيػػا بعنػػكاف التكاصػػؿ االجتمػػاعي
 الكتاب ما يمي : 

كتفسػػير أيػػػة   تضػػػمف اإليمػػاف بالرسػػػؿ عمػػييـ السػػػالـ: كتالتكاصػػػؿ االجتمػػاعي : الػػدكرة الثالثػػة
كحقػػكؽ اإلنسػػاف مػػف   كأسػػمكب الحػػكار عنػػد إبػػراىيـ عميػػو السػػالـ  النػػداء لمحػػج كأحكػػاـ الحػػج
 كالسمكؾ االجتماعي القكيـ .  خالؿ خطبة حجة الكداع

كرة فقد قاؿ عنيا مؤلؼ الكتاب في الصػفحة األكلػى مػف ىػذه الػد  أما عف الفائدة المرجكة منيا
قػاؿ كفػي نيايػة ىػذه الػدكرة   كالتػي لكنػت بػالمكف البرتقػالي فػي كالمػو عػف الكفػاءات المسػتيدفة

 المتعمـ (: إلىتككف قادرا عمى ) كالكالـ مكجو 

ذكػػػر خصػػػائص األنبيػػػاء كمزايػػػاىـ كاالقتػػػداء بيػػػـ فػػػي الحيػػػاة مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة معنػػػى  (0
 اإليماف بيـ .

ؿ معرفة أركانػو ككاجباتػو كشػركطو  ككيفيػة تمييز األداء الصحيح لعبادة الحج مف خال (2
 أدائو .

كاإلقنػػػاع بالحجػػػة كالػػػدليؿ مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة مكاقػػػؼ مػػػف حيػػػاة   ممارسػػػة الحػػػكار البنػػػاء (8
 سيدنا إبراىيـ عميو السالـ .

 القياـ بالحقكؽ كالكاجبات مف خالؿ معرفة كتحميؿ خطبة حجة الكداع . (4

 تماعي القكيـ .العمؿ بتكجييات اإلسالـ في مجاؿ السمكؾ االج (5

كىػػػػػي أىػػػػػداؼ تعػػػػػد كميػػػػػا مػػػػػف أىػػػػػـ المؤشػػػػػرات المسػػػػػاعدة عمػػػػػى تعمػػػػػـ مضػػػػػمكف التكاصػػػػػؿ 
كػػاف فػػردا فعػػاال فػػػي   فػػ ذا تمكػػػف المػػتعمـ مػػف القػػدرة عمػػى أدائيػػػا  االجتمػػاعي تعممػػا جيػػدا

مجتمػػػع متكاصػػػؿ تحكمػػػو عقميػػػة الفعػػػؿ التكاصػػػمي القػػػائـ عمػػػى عػػػدـ اإلقصػػػاء لكػػػؿ فئػػػات 
كس المجتمع الذم تحكمو عقمية الفعؿ االستراتيجي القائـ عمػى عمى ع  كذىنيات المجتمع
 المنفعة الذاتية .
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كقد قدـ المؤلؼ مضمكف التكاصؿ االجتماعي في ستة دركس عبرت عف مؤشػرات ىػذه   
بدمج درسي النداء لمحج كالحج كأحكامػو فػي  ناقم اننأ إال  القيمة في حياة المجتمع المسمـ

ف كػػال الدرسػػيف يخػػدماف مػػف الجانػػب القيمػػي أل  حػػج كأحكامػػوه النػػداء لمنادرس كاحػػد سػػمي
ىػػك اسػػتعماؿ الحػػج ككسػػيمة لمتكاصػػؿ بػػيف فئػػات المجتمػػع المسػػمـ المختمفػػة   مؤشػػرا كاحػػدا
كبالتػػػػػالي يصػػػػػبح لػػػػدينا خمسػػػػػة دركس مكػػػػاف السػػػػػت التػػػػػي   كاألعػػػػػراؽ كالمغػػػػات األجنػػػػاس

 افترضيا المؤلؼ .

ف ننػا نجػدىا قػد تركػزت فػي   ة عمػى المضػمكفأما مف حيث تمركػز تكػرارات العبػارات الدالػ
كالػذم تكػرر فيػو المضػمكف   الدرس األخير كالذم عنكف بعنكاف السمكؾ االجتماعي القكيـ

الػػدرس ىػػك درس يحػػاكؿ أف يبػػيف التطبيػػؽ العممػػي لمفعػػؿ التكاصػػمي داخػػؿ  اكىػػذ  مػػرة 67
فشػػاء السػػالـ  مثػػؿ إجابػػة الػػدعكة  المجتمػػع الكاحػػد كبمػػا أف   ....الػػ كعيػػادة المػػريض   كاا

المنيج التعميمي ىدفو األكؿ ىك إيضاح الطريقة العممية التي مف خالليػا يمكػف لمتمميػذ أف 
ف تركيز الكـ األكبر مف العبارات داخؿ ىػذا الػدرس  ف  يطبؽ القيمة في حياتو االجتماعية

 مما تقتضيو العممية التربكية .

فيػػو  العبػػارات الدالػػة عمػػى التكاصػػؿ  كالػػذم تكػػررت   تػػاله فػػي ذلػػؾ درس اإليمػػاف بالرسػػؿ
كفيػػػػو بػػػػيف المؤلػػػػؼ كيفيػػػػة التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي األمثػػػػؿ بػػػػيف الفػػػػرد   مػػػػرة 89االجتمػػػػاعي 
ىػػػذا التكاصػػػؿ الػػػذم سػػػطره أنبيػػػاء هللا عػػػز كجػػػؿ  عمػػػييـ الصػػػالة كالسػػػالـ فػػػي   كمجتمعػػػو

 فكانكا مثاال خالدا لمبشرية في كيفية التكاصؿ .  دعكتيـ ألقكاميـ

أال كىك تكاصؿ إبراىيـ   حد ىذه النماذج التكاصمية الخالدة التي عرفيا التاري أه ليأتي بعد
حيػػث تكػػررت العبػػارات الدالػػة عمػػى   ككيفيػػة محاكرتػػو ألبيػػو كقكمػػو  عميػػو السػػالـ مػػع قكمػػو

مػرة  ثػـ  80 درس مكاقػؼ مػف حيػاة سػيدنا إبػراىيـ عميػو السػالـ  في ىذا الػدرس مضمكفال
فيػػو  المضػػمكفمػػف خػػالؿ خطبػػة حجػػة الػػكداع لتتكػػرر عبػػارات  يتبعػػو درس حقػػكؽ اإلنسػػاف

كفػػي ىػػذا الػػدرس بػػيف عميػػو الصػػالة كالسػػالـ كيفيػػة التكاصػػؿ بػػيف أفػػراد المجتمػػع   مػػرة 27
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الكاحػػد .كفػػي  خػػر الترتيػػب يػػأتي درس النػػداء لمحػػج كأحكامػػو  الػػذم بػػيف أىميػػة الحػػج فػػي 
فػػػي مكػػػػاف كاحػػػد كتتصػػػػؿ ربػػػط أكاصػػػر األمػػػػة اإلسػػػالمية بعضػػػػيا بػػػبعض كجعميػػػا تتكحػػػػد 

ي ىػذا فػ المضػمكفكقد تكػرر   كتتعرؼ عمى أجناسيا كلغاتيا كعرقياتيا المختمفة  ببعضيا
 مرة . 28الدرس 

عبػارة كردت فػي  78ف ننا نجد أف المؤلػؼ قػد اسػتخدـ   أما فيما يخص األساليب التعميمية
تحميمنػػا لكػػؿ درس ف ذكرنػػا أكثرىػػا فػػي أكقػػد سػػبؽ ك   متػػكف الػػدركس الخمسػػة التػػي تناكلناىػػا

عبػػارة كردت فػػي شػػكؿ نػػص قر نػػي  81نػػو اسػػتخدـ أكمػػا   مػػف دركس الػػدكرة كػػؿ عمػػى حػػدا
 كانت  ياتيا كالتالي :

مػػف سػػكرة  67اآليػػة   مػػف سػػكرة يػػس 52. اآليػػة  65مػػف سػػكرة األنعػػاـ صػػفحة  48اآليػػة 
  67مػف سػكرة األحػزاب صػفحة  20.اآليػة  66مف سكرة الفرقاف صفحة  21اآلية   المائدة
 . 68مف سكرة البقرة صفحة  285اآلية   مف سكرة الفتح 8/9اآليتاف 

مػػف سػػكرة  47 إلػػى 40.اآليػػات مػػف  70مػػف سػػكرة الحػػج صػػفحة  81 إلػػى 26اآليػػات مػػف 
مػف  258.اآليػة  84مف سػكرة الشػعراء صػفحة  88 إلى 69.اآليات مف  88مريـ صفحة 

 .85سكرة البقرة صفحة 

لمفسػػريف ليػػا أك شػػرح المؤلػػؼ التربػػكم ليػػا  يجػػد أنيػػا دالػػة كىػػي  يػػات مػػف تتبػػع تفسػػير ا   
تمػر داللتيػػا مػػف الداللػػة عمػػى كيفيػػة   عمػى الكيفيػػة  الصػػحيحة لمتكاصػػؿ االجتمػػاعي القػػكيـ

التكافػػؿ االجتمػػاعي بػػيف الغنػػي كالفقيػػر  إلػػىدعكتيػػا  إلػػىالحػػكار البنػػاء كالػػدعكة بالحسػػنى 
 األمة الكاحدة . التعارؼ بيف أبناء إلىلتصؿ 

 عبارة كردت في أحاديث عف النبي صمى هللا عميو كسمـ :  25نو استخدـ أكما  

ه مسػػػمـ عػػػف حقػػػكؽ المسػػػمـ .الحػػػديث الػػػذم ركا 68أكليػػا خطبػػػة حجػػػة الػػػكداع فػػػي الصػػػفحة 
 . 90الحديث الذم ركاه مسمـ عف أبي ىريرة عف فضؿ السالـ  الصفحة  . 91صفحة 



 عرض وتحميل نتائج الدارسة الفصل السابع : 

804 

 .90سالـ في فضؿ السالـ الصفحة الحديث الذم ركاه الترمذم عف عبد هللا بف 

 . 92الحديث الذم ركاه مسمـ عف أبي ىريرة في فضؿ عيادة المريض الصفحة 

 . 98الحديث الذم ركاه مسمـ عف ابف عمر في فضؿ إجابة الدعكة الصفحة  

 .  98الحديث الذم ركاه مسمـ عف جابر في فضؿ إجابة الدعكة  الصفحة  

التكاصػؿ الجيػد داخػؿ المجتمػع كمػا أنيػا تبػيف التطبيػؽ  كىي أحاديث كميا تدؿ عمػى أىميػة
 العممي لمتكاصؿ االجتماعي .

جػػػاءت فػػػي صػػػكرة  6ك  عبػػػارات جػػػاءت فػػػي شػػػكؿ عنػػػاكيف 01ف المؤلػػػؼ اسػػػتخدـ أكمػػػا 
عبػػػارة فػػػي صػػػكرة  04أخػػػرل كتطبيػػػؽ ك 02عبػػػارة جػػػاءت كاسػػػتفياـ نقاشػػػي ك 02تمييػػػد ك

 مرة . 087ذه الدكرة قد تكررت في ى يككف المضمكفاستنتاج .ك بيذا 

 المضمون الرابع : االجتياد والمثابرة

 الدرس األول : فضائل األعمال

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف االجتيػػاد كالمثػػابرة  المكجػػكد فػػي كتػػاب 87جػػدكؿ رقػػـ )
 . لسنة الثالثة درس : فضائؿ األعماؿا

كذلؾ ب ظيػار العديػد   أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة كاستعماؿ ألسمكب الترغيب في التربية
كذلػػؾ فػػي سػػبيؿ شػػحذ ىمػػة   مػػف الفضػػائؿ التػػي تتسػػـ بيػػا ىػػذه العبػػادات المػػذككرة فػػي الػػدرس

جػػؿ إيصػػاؿ أكىػػذا مػػف   يػػذه اإلعمػػاؿ الصػػالحةببرة فػػي القيػػاـ التمميػػذ المسػػمـ لالجتيػػاد كالمثػػا

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 1 4 1 1 6 5 1 0 تكرارىا 
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ىػػدؼ معرفػػي لمتمميػػذ ىػػك تعميمػػو لمعديػػد مػػف المعمكمػػات المتعمقػػة بػػاألجكر المترتبػػة عمػػى ىػػذه 
يصاؿ ىدؼ عممي يتمثػؿ فػي  تربيتػو عمػى سػمكؾ عممػي مػف خػالؿ القيػاـ بالعديػد   األعماؿ كاا

كتعميمػو عمػى   تزكيػة نفػس العبػد التمميػذ المسػمـثػر كجػداني فػي أالفضػائؿ اإلسػالمية التػي ليػا 
رغاميا عمى الخير .  التغمب عمى ىكل نفسو بمجاىدتيا كاا

كالعبػادات المػذككرة فػي ىػذا الػػدرس كميػا عبػادات يشػترؾ فييػػا القمػب مػع األعضػاء كتشػػترؾ   
مرحمػة كأدرج المؤلؼ ىذا الدرس لعممو بحاجة التمميذ المسمـ فػي ىػذه ال  فييا الركح مع الجسد

ذلػػؾ أف المػػرء فػػي مرحمػػة المراىقػػة تتجاذبػػو   أنػػكاع العبػػادة التػػي تعينػػو عمػػى تزكيػػة نفسػػو إلػػى
لتغيػػرات الفسػػيكلكجية كالعاطفيػػة التػػي ااالنحػػراؼ بسػػبب  إلػػىنػػكازع الخيػػر كالشػػر كتميػػؿ نفسػػو 

 يعيشيا .

ة المضػمكف داخػػؿ الػدرس عبػارة ظيػػرت فػي صػػكر  ف المؤلػؼ اسػػتعمؿ فػي تقديمػو ليػػذاأكنػرل  
حيػػث كانػػت ىػذه العبػػارة فضػػائؿ   يأخػذ بمػػب التمميػػذ كيجذبػو جػػذبا نفسػػيا رائعػا  عنػكاف تشػػكيقي

 ىذه العبارة يككف متميفا لمعرفة األعماؿ التي ليا فضائؿ . أكالفرد الذم يقر   األعماؿ 

نو استعمؿ ستة عبارات كردت في حديث لمنبي صػمى هللا عميػو كسػمـ كىػذا الحػديث ىػك أكما  
كىػػك حػػديث يػػدؿ عمػػى فضػػائؿ العديػػد مػػف أعمػػاؿ   ه مسػػمـ عػػف أبػػي مالػػؾ األشػػعرمالػػذم ركا 

الخيػػػر .كمػػػا اسػػػتعمؿ خمسػػػة عبػػػارات كردت فػػػي مػػػتف الػػػدرس كانػػػت كميػػػا دالػػػة عمػػػى الػػػدعكة 
 لالجتياد المثابرة .

كميػػا تػػدؿ عمػػى   كمػػا أكرد أربػػع عبػػارات كانػػت بمثابػػة اسػػتنتاج لكػػؿ مػػا قػػاـ بتقديمػػو فػػي الػػدرس
 مثابرتو عمى األعماؿ الصالحة ليحصؿ عمى األجر .حرص المسمـ ك 
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 .الدرس الثاني: العمرة وأحكاميا

يػاد كالمثػابرة  المكجػكد فػي كتػاب ( يبيف العبػارات الدالػة عمػى مضػمكف االجت88جدكؿ  رقـ ) 
 . لسنة الثالثة درس: العمرة كأحكامياا

بيػا العبػد المسػمـ  يحػثأدرج ىذا الدرس في ىػذه الكحػدة لتبػيف أسػمكب جديػد مػف المثػابرة التػي 
رع الحكيـ بيف حكميػا كفضػميا اىذا األسمكب ىك العمرة حيث نرل الش  الخيرفعؿ نفسو عمى 

ف فييػا مػػف المشػقة كالتعػػب ألك   الػػرغـ مػف أنيػػا ليسػت فرضػػا فعمػى  كػي يقبػػؿ المسػممكف عمييػػا
فيػي تعمػؿ فػي   جؿ القربات  كمف أعظػـ كسػائؿ تزكيػة الػنفسأكانت مف   الذم يمقاه المعتمر

ف نيػا تنفػي الفقػر كالكفػر كمػا ينفػي الكيػر   داد المثػابرقمب المؤمف المثابر ما تعممو كسائؿ الح  
لحػػداد المػػاىر الػػذم يعمػػؿ عمػػى تكػػرار نفػػ  الكيػػر ليبعػػد فكمػػا يثػػابر ا  خبػػث الحديػػد كالنحػػاس

ف المػػؤمف المثػػابر يعتمػػر كيكػػرر العمػػرة كيثػػابر عمػػى  فػػ  خبػػث الحديػػد كالصػػديد المتػػراكـ عميػػو
الذم يراكمػو عميػو الشػيطاف الػرجيـ عميػو مػف هللا   أدائيا حتى ينفي عف قمبو درف الكفر كالفقر

 لعائنو المتكالية .

دلػػت   فػػي ىػػذا الػػدرس قػػد اسػػتعمؿ ثمػػاف عبػػارات كردت فػػي مػػتف الػػدرسف المؤلػػؼ أكنػػرل    
نػػذكر منيػػا : العمػػرة   ىػػذه العبػػارات عمػػى فضػػائؿ العمػػرة كدكرىػػا فػػي تزكيػػة نفػػس العبػػد المسػػمـ

ف أكتػرل بػ  يكثر المعتمر مف الدعاء  السعي بيف الصفا كالمركة  بفضميا تكفر الذنكب  كفارة
 اإلعادة مما يعيف في تعمـ المثابرة .كؿ أعماؿ العمرة فييا التكرار ك 

بػف أبػي شػيبة عػف جػابر بػف انو اعتمد عمى حديثيف ىمػا : الحػديث الػذم ركاه أكنرل كذلؾ    
عبػػد هللا كىػػك حػػديث يرغػػب فػػي أداء العمػػرة عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ كجكبيػػا .الحػػديث الػػذم ركاه 
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ف ليػا فضػؿ أك   ا كفػارةابف ماجة عف أبي ىريرة كىػك حػديث يػدؿ عمػى فضػؿ أداء العمػرة كأنيػ
 عظيـ .

أف العمػرة ليػا  إلػىتكصػؿ إليػو المؤلػؼ   ثـ استخدـ في األخير عبارتيف كانتا بمثابػة اسػتنتاج 
 فضؿ عظيـ في تربية العبد عمى المثابرة كاالجتياد .

 الدرس الثالث : المسارعة في الخيرات

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف االجتيػػاد كالمثػػابرة  المكجػػكد فػػي كتػػاب 89جػػدكؿ  رقػػـ )
 لسنة الثالثة درس: المسارعة في الخيرات .ا

الميف فالمرتبػػػػة األدنػػػػى ىػػػػي مرتبػػػػة الظػػػػ  رتػػػػب هللا عػػػػز كجػػػػؿ البشػػػػر عمػػػػى ثػػػػالث مراتػػػػبلقػػػػد 
كىػؤالء ىػـ   كالمرتبػة التػي فكقيػا ىػي مرتبػة المػؤمنيف المقتصػديف  العاصيف لمػكالىـ  ألنفسيـ

كفػكؽ ىػؤالء جميعػا تػأتي مرتبػة السػابقيف   الذيف يػأتكف بالطاعػات عمػى قػدر بسػيط كال يزيػدكف
كقػػػد أدرج ىػػػذا   عمػػػي مراتػػػب الطػػػائعيفأ ىػػػـ الػػػذيف يسػػػارعكف فػػػي الخيػػػرات كىػػػي  كبػػػالخيرات 

في سبيؿ شحذ ىمػة التمميػذ المسػمـ ليكػكف أكثػر اجتيػادا   درس المسارعة في الخيرات  الدرس
كىػك ىػدؼ إدراكػي يعمػؿ عمػى إيصػاؿ ىػدؼ أخالقػي   كمثابرة في فعؿ الخير كالقيػاـ بالطاعػة

بؿ يجب أف يككف مػف   يعمـ التمميذ المسمـ أف ال يكتفي بالدرجات الدنيا في مراتب الصالحيف
ال تعػػػػرؼ نفسػػػػو   المجػػػػاالت كبالتػػػالي يكػػػػكف إنسػػػػانا بنػػػاءا مثػػػػابرا حضػػػاريا المتفػػػكقيف فػػػػي كػػػؿ

ف األمػـ ال تزدىػر  فػ  االنيزامية كالتراجع بؿ عميو أف يككف دائػـ العمػؿ دءكب الجػد كاالجتيػاد
كمػػا أف ىػػذا الػػدرس جػػاء ليحػػافظ عمػػى تماسػػؾ الحيػػاة الدينيػػة   إال بالعمػػؿ المتكاصػػؿ الػػدءكب

فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يعػػػيش منعرجػػػا كبيػػػرا فػػػي مراحػػػؿ تطػػػكره كنمػػػكه  ىػػػذه فالتمميػػػذ   لمفػػرد المسػػػمـ
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ف لػػـ يكػػف شػػاغال لنفسػػو بالمسػػارعة فػػي الخيػػرات إف المراىػػؽ أك   المرحمػػة ىػػي مرحمػػة المراىقػػة
ممػػا يعػػكد   نافعػػةالف نفسػػو ستشػػغمو بالممييػػات كالسػػمككيات غيػػر  فػػ  كتحصػػيؿ العمػػؿ الصػػالح

ذلػػػػؾ أف الػػػػنفس إف لػػػػـ تشػػػػغؿ بػػػػالخير   تمػػػػاعيعميػػػػو بالسػػػػمب عمػػػػى مسػػػػتكاه الشخصػػػػي كاالج
 كالطاعة اشتغمت بالمعصية .

كقػػػد اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ لتكػػػريس مضػػػمكف االجتيػػػاد كالمثػػػابرة فػػػي ىػػػذا الػػػدرس عشػػػريف عبػػػارة   
كانػػت كميػػا عبػػارات تػػدؿ عمػػى فعػػؿ الخيػػر كاالجتيػػاد فػػي السػػعي إليػػو   كردت فػػي مػػتف الػػدرس

المسػارعة فػػي   السػػبؽ فػي الخيػػر  اإلعمػاؿ إلػػىادرة المبػ  نػذكر منيػا : المسػػارعة فػي الخيػػرات
 كؿ مجاؿ .

 كما المؤلؼ أربع عبارات كردت في  يات مف التنزيؿ الكريـ كىذه اآليات ىي :  

كبينػػػت ىػػػذه اآليػػػات فضػػػؿ السػػػابقيف بػػػالخيرات   مػػػف سػػػكرة المػػػؤمنيف 62 إلػػػى 57اآليػػات مػػػف 
 المسابقة يخافكف أال يتقبؿ منيـ .كأنيـ مع ىذه الحالة مف المسارعة ك   المسارعيف إلييا

مػػف سػػكرة األنبيػػاء كىػػذه اآليػػة بينػػت سػػبب تفضػػيؿ هللا لػػبعض عبػػاده بتقبػػؿ دعػػائيـ  91اآليػػة 
 كذلؾ بسبب مسارعتيـ في الخيرات .  كمنحيـ الفضؿ كالخيرات

مػػػف سػػػكرة فػػػاطر كىػػػذه اآليػػػة بينػػػت أف أفضػػػؿ المراتػػػب التػػػي يحتميػػػا المؤمنػػػكف ىػػػي   82اآليػػػة 
 . لىافيـ أصحاب الفضؿ الكبير مف هللا تع  سابقيف بالخيراتمرتبة ال

كاستخدـ المؤلؼ أربع عبارات في شكؿ عناكيف كانػت دالػة عمػى مضػمكف المثػابرة كاالجتيػاد  
مما يؤكػد تركيػز   كانت كؿ ىذه العبارات األربع تحمؿ عبارة المسارعة لمخيرات  كمحفزة عميو

ممػػا يجعػػؿ ىػػذا الػػدرس ىػػك   قيمػػة االجتيػػاد كالمثػػابرةالمؤلػػؼ عمػػى ىػػذه العبػػارة فػػي تكريسػػو ل
 الدرس المحكرم في ىذه الكحدة .

العبػارتيف ىمػا : يسػارعكف فػي   كما استعمؿ المؤلؼ عبارتيف كردتا في التمييد ليذا الدرس   
 حقيقة المسارعة في الخيرات .  الخيرات
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عػادة نجػد أف المؤلػؼ ي  كخالؿ ىػذه االسػتثارة كالتقػديـ كاالسػتدالؿ  حػاكؿ اسػترجاع  األفكػار كاا
ثنػا عشػر سػؤاال مناقشػا إنػو يػكرد فػي ىػذا الػدرس أفنجػد   تشكيميا بالعديد مف األسئمة المناقشػة

 كزعت ىذه األسئمة عمى فقرات الدرس .

كردت فيػو   اسػتنتاج نيػائي إلػىكبعد االستثارة كالتقديـ كاالسترجاع نجد أف المؤلؼ يصؿ بنػا  
كانػػػت فػػػي مجمػػػؿ فحكاىػػػا   السػػػتة عبػػػارات إلػػػىالمضػػػمكف بعػػػدد يصػػػؿ العبػػػارات الدالػػػة عمػػػى 

جػػؿ تكػػريس المضػػمكف فػػي ذىنيػػة التمميػػذ مػػف خػػالؿ أكذلػػؾ مػػف   إجابػػات عػػف أسػػئمة المناقشػػة
 جعمو يقارف إجابتو عف السؤاؿ كما ىك مستنتج مف طرؼ المؤلؼ لمكتاب .

دت فػػػي التطبيقػػػات المضػػػمكف فػػػي سػػػتة عبػػػارات كر  كفػػػي األخيػػػر نجػػػد أف المؤلػػػؼ يػػػكرد ىػػػذا 
 كذلؾ ليضمف استمرارية االستفادة مف الدرس .

 الدرس الرابع: المثابرة وترك الكسل

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف االجتيػػاد كالمثػػابرة  المكجػػكد فػػي كتػػاب 41جػػدكؿ رقػػـ )
 . لسنة الثالثة درس: المثابرة كترؾ الكسؿا

يتمثػؿ   أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة  في سبيؿ إيصاؿ ىػدؼ عممػي لتعمػيـ سػمكؾ أخالقػي
ف هللا خمػؽ اإلنسػاف فػي ذلؾ أل  في تربية التمميذ المسمـ عمى المثابرة كالسعي في الحياة الدنيا

كلقػػػد تأكػػػد عنػػػد أكلػػػي العقػػػكؿ الراجحػػػة كاأللبػػػاب   عمػػػو يسػػػعى كيتعػػػب فػػػي ىػػػذه الػػػدنياكج  كبػػػد
نمػا ينػاؿ بالجػد كالمثػابرة  السميمة أف النجاح فػي الحيػاة ال ينػاؿ بالكسػؿ كتػرؾ العمػؿ كبيػذا   كاا

بػػؿ   دكف الحيكانيػػة مػػا إلػػىالكسػػؿ كاالنحطػػاط  إلػػىيتكجػػب عمػػى التمميػػذ المسػػمـ عػػدـ الركػػكف 
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لجاد كالمثابرة الدائمة في سػبيؿ تربيػة فػرد عامػؿ بنػاء يتسػـ بأسػمى مكاصػفات يتصؼ بالعمؿ ا
 المدنية كىي العمؿ المتكاصؿ كالدءكب.

المضػػػمكف داخػػػؿ الػػػدرس أربػػػع عبػػػارات كردت فػػػي شػػػكؿ  كقػػػد اسػػػتخدـ المؤلػػػؼ إلظيػػػار ىػػػذا
لمػكف قػد تفػنف فػي كتابتيػا بخػط كلػكف مغػاير  وحيػث أنػ  عناكيف تحاكؿ جمب انتبػاه القػارئ ليػا

كىي كسيمة تربكيػة تسػتعمؿ   ؤدم العناكيف دكرىا المنكط بياتمتف الدرس كذلؾ سعيا منو كي 
  ككانت ىذه العبػارات عمػى النحػك التػالي  و عمى فضؿ المضمكف المرجك ترسيخولزيادة التنبي

 الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ يحثنا عمى العمؿ .  المثابرة كترؾ الكسؿ ثالث مرات

كىػذه   لإلقباؿ عمى الػدرس  بارة كردت في التمييد لتشكيؽ القارئ كاستثارة ذىنيتوكاستعمؿ ع 
كىي عبارة دالػة عمػى أىميػة المثػابرة فػي العمػؿ كاالجتيػاد   العبارة كاف مفادىا : يسعى كيتعب

 فيو .

ككانػت تػدؿ عمػى   كما ترل أف المؤلؼ قد ستعمؿ اثناف كثالثيف عبارة كردت فػي مػتف الػدرس
كنػذكر مػف أىػـ ىػذه العبػارات : المكاظبػة   يككف العبد مثابرا في عممو كتاركػا لمكسػؿ أىمية أف

 ...ال  .ترؾ كسؿ البدف   الكسؿ مف الشيطاف  ترؾ التغافؿ كالتثاقؿ  عمى الخير

كقد اسػتدؿ المؤلػؼ عمػى األىميػة  البالغػة لممضػمكف الػذم يريػد أف يرسػخو فػي ذىنيػة كسػمكؾ 
كتػػدؿ ىػػذه اآليػػة عمػػى أف   مػػف سػػكرة النسػػاء 042يف كردتػػا فػػي اآليػػة التالميػػذ المسػػمميف بعبػػارت

ف ىػذه اآليػة تعػد أسػمكبا  كبالتػالي فػ  الكسؿ كعدـ االىتماـ بأداء الكاجب مف صػفات المنػافقيف
نػػو إذا أراد المسػػمـ أف يبتعػػد عػػف صػػفات المنػػافقيف أكذلػػؾ   تربكيػػا يتمثػػؿ فػػي أسػػمكب الترىيػػب
 يترؾ الكسؿ .كيككف مسمما خالصا فعميو أف 

كىػػذه األحاديػػث   هللا عميػػو كسػػمـكمػػا اسػػتدؿ بخمػػس عبػػارات كردت فػػي أحاديػػث لمنبػػي صػػمى 
بكداكد عف انس بف مالؾ في تكجيو النبي صػمى هللا عميػو كسػمـ ذلػؾ أالحديث الذم ركاه  :ىي

الرجؿ األنصارم السػائؿ .الحػديث الػذم ركاه البخػارم عػف أبػي ىريػرة فػي عقػد الشػيطاف عمػى 
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ي أف دـ ككيفيػػة حميػػا .الحػػديث الػػذم ركاه البخػػارم عػػف عائشػػة رضػػي هللا عنيػػا فػػ ابػػف رأس 
ف ق ؿ  .أفضؿ األعماؿ أدكميا كاا

الحديث الذم ركاه البخارم عف انس بػف مالػؾ رضػي هللا عنػو فػي تعػكذ النبػي صػمى هللا عميػو 
 كسمـ مف الكسؿ .

فكرة أسئمة تعمػؿ عمػى التغذيػة الراجعػة كنجد أف المؤلؼ يكرد بيف الفقرة كالفقرة كبيف الفكرة كال 
ليجعػؿ   ثنػا عشػر سػؤاال نقاشػياإفنجػده أكرد فػي ىػذا الػدرس    التي ترد داخؿ الدرس  لةفكار

 التمميذ عمى أىبة االستعداد السترجاع المعمكمات التي تمقاىا أثناء الدرس .

نجد أف المؤلػؼ يصػؿ   كارلتشكيؽ كالتقديـ كاالستدالؿ كاالسترجاع كاالستذاكبعد االستثارة ك   
فنجػػده   اسػػتنتاج ألىميػػة المثػػابرة كتػػرؾ الكسػػؿ فػػي تكػػريس مضػػمكف االجتيػػاد كالمثػػابرة إلػػىبنػػا 

فنجػػػد ىػػػذه   يػػكرد ثالثػػػة عشػػػر عبػػػارة ىػػي كصػػػكؿ بػػػذىف التمميػػػذ لإلجابػػػة عػػف أسػػػئمة المناقشػػػة
ا فػػي ثػػالث العبػػارات مػػثال يعيػػد عبػػارة المثػػابرة ثػػالث مػػرات كالكسػػؿ سػػتة مػػرات كيجمػػع بينيمػػ

 مرات .

كفػػي األخيػػر يكػػرر المضػػمكف فػػي ثػػالث عبػػارات فػػي التطبيقػػات لضػػماف اسػػتمرارية االسػػتفادة 
 .مف ىذا الدرس
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 الدرس الخامس: سورة النازعات

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف االجتيػػاد كالمثػػابرة  المكجػػكد فػػي كتػػاب 40جػػدكؿ رقػػـ )
 .لسنة الثالثة درس: سكرة النازعاتا

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إظيػػار العديػػد مػػف مػػكاطف المثػػابرة كاالجتيػػاد فػػي 
ف كىػك أسػمكب مؤلػؼ مػف العديػد ثػـ النػاس العػاديك   ثـ الرسػؿ  مف كظائؼ المالئكة  اإلعماؿ

مف الكسائؿ التربكية منيػا إعطػاء القػدكة كاألنمػكذج األمثػؿ فػي العمػؿ كمنػو الترغيػب كالترىيػب 
فجػاء   مف يتكاسؿ كيتبع ىكل نفسو كمف يثابر عمى الخير كيجاىػد نفسػوجزاء كؿ في إظيار 

لمثػػابر كذلػػؾ جػػؿ تعمػػيـ سػػمكؾ أخالقػػي ىػػك اأىػػذا الػػدرس فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ معرفػػي مػػف 

 .الكمي التي جاءت الكحدة إليصالو مضمكفخدمة لم

تسػع عبػارات كردت فػي  يػات   المضمكف داخػؿ ىػذا الػدرس كقد استخدـ المؤلؼ إلبراز ىذا  
كىػي السػكرة المعتمػدة لمشػرح كالتفسػير داخػؿ ىػذا الػدرس كىػي سػكرة تبػيف   في سكرة النازعػات

سيدنا مكسػى عميػو السػالـ فػي دعكتػو لفرعػكف  كمػا  كما تظير مثابرة  أعماؿ المالئكة كالرسؿ
 تبيف جزاء المتكاسؿ كالمثابر .

كما اعتمد المؤلؼ عمى خمس عبارات كردت في متف الدرس ىذه العبارات كانت دالة عمػى   
 المرجك داللة كاضحة . مضمكفال

خمػس  اسػتنتاج كػرر فيػو العبػارات الدالػة عمػى المضػمكف إلػىكفي األخير كصػؿ المؤلػؼ     
 مرات .

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 1 5 1 9 1 5 1 1 تكرارىا 
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 تكرار المضمون في الوحدة حسب موقعو في الدرس و حسب مؤشراتو

 (  يبيف تكرار مضمكف االجتياد كالمثابرة  في الكحدة حسب مكقعو في الدرس 42جدكؿ رقـ )

 

 .مؤشراتو في الكحدة حسباالجتياد كالمثابرة  (يبيف تكرار مضمكف 48جدكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المضػػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 المجمكع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 078 9 81 24 05 08 71 8 9 ارتكر 

41.4 0.74 5.21 النسبة 

6 
7.52 8.67 08.87 07.84 5.21 011 

 النسبة  التكرار  المؤشر

 9.25 06 فضائؿ العبادات

 6.98 02 العمرة كأحكاميا

 80.22 54 المسارعة لمخيرات

 40.62 72 المثابرة كترؾ الكسؿ

 01.98 09 سكرة النازعات 

 011 078 المجمكع
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يعتبػػر االجتيػػػاد كالمثػػػابرة مػػػف أىػػـ مقكمػػػات العمػػػؿ عمػػػى قيػػاـ الحضػػػارات كتطػػػكر المجتمعػػػات  
يعػػيش   الف المجتمػع الػػذم ينتمػػي إليػػو أفػػراد يقكمػػكف عمػػى االجتيػػاد كالمثػػابرة فػػي أفعػػاؿ الخيػػر

كجعمػػو يسػعى كيتعػب فػي ىػػذه   ف هللا خمػؽ اإلنسػاف فػي كبػدذلػػؾ أل  قػي كالتطػكرحالػة مػف الر 
كلقد تأكد عند أكلى العقكؿ الراجحة أف النجاح في الحيػاة ال ينػاؿ بالكسػؿ كتػرؾ العمػؿ    الدنيا

بؿ مػف الحيكانيػة كصػار   ف مف تعطؿ كتبطؿ انسم  مف اإلنسانيةأك   إنما يناؿ بالجد كالمثابرة
فقػد قيػؿ إف أردت أال تتعػب   الراحة فقد الراحػة إلىكمف تعكد الكسؿ كماؿ   ىمف جنس المكت

ف اا نػػػؾ إف كسػػػمت لػػػـ تػػػؤد حقػػػا ك  ف  كقيػػػؿ أيضػػػا إيػػػاؾ كالكسػػػؿ كالضػػػجر  فاتعػػػب لػػػئال تتعػػػب
ف الفراغ يبطؿ الييئػات اإلنسػانية فكػؿ عضػك تػرؾ اسػتعمالو كأل  ضجرت لـ تصبر عمى الحؽ

كلمػػا   كلػػذلؾ كضػػعت الرياضػػات فػػي كػػؿ شػػيء  ا عطمػػتكاليػػد إذ  كػػالعيف إذا عميػػت  يبطػػؿ
لػئال تتعطػؿ فائػدة مػا جعػؿ لػو   ال بسػعي منػوإجعؿ هللا لمحيكاف قكة التحرؾ لػـ يجعػؿ لػو رزقػا 

 مف قكة التحرؾ .

 كبالتالي كانت المجتمعات المتطكرة قائمة عمى ترؾ أفرادىا نكعيف مف الكسؿ :  

 إلػىكترؾ النظر   صر كالنظر في  الء هللا مف ناحيةاألكؿ : ترؾ كسؿ العقؿ في التفكر كالتب
كلػػيس تػػأخر األمػػـ إال ناتجػػا   اإلنسػػاف كمػػف حكلػػو فػػي الػػدنيا التػػي فييػػا معاشػػو أفمػا يصػػمح شػػ

 عف كسؿ أصحاب العقكؿ فييا كقمة اكتراثيـ بالقكة اإلبداعية المفكرة التي أكدعيا هللا فييـ .

األمػـ فػي  مف الجكارح كينجـ عف ىذا الكسػؿ تػأخرالثاني : ترؾ كسؿ البدف مما يشتمؿ عميو 
 مجاالت النشاط المختمفة مف زراعة كصناعة كغيرىا .

األمػـ   ككػاف ناتجػا عػف خالفيػا تػأخر  كلما كاف لالجتياد كالمثابرة كترؾ الكسػؿ ىػذه القيمػة   
لبمػد  بعػد عرفيػا ايكىك يحاكؿ مكاكبػة النيضػة النكعيػة التػي   نجد أف المشرع التربكم الجزائرم
الػػذم عرفػػو فػػي أخػػر عقػػد مػػف عقػػكد القػػرف الماضػػي    الػػكراء إلػػىخركجػػو مػػف مسػػتنقع التراجػػع 

المضػػمكف دكرة تربكيػػة يخػػتـ بيػػا برنػػامج التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة مػػف  نجػػده يفػػرد ليػػذا
  لمجتمػعمحاكال رسـ مسار الحياة الجادة أماـ الجيؿ القادـ الذم راىف عميو ا  التعميـ المتكسط
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فنجػػده فػػي معػػرض   مصػػاؼ األمػػـ المتطػػكرة إلػػىليخػػتط لػػو طريقػػا مػػف التطػػكر كالنمػػك يكصػػمو 
 كالمو عف ىذه الدكرة يقكؿ في صفحة المقدمة ما يمي :

كأحكػػػػػاـ العمػػػػػرة    : كتتضػػػػػمف حػػػػػديث فضػػػػػائؿ األعمػػػػػاؿ االجتيػػػػػاد كالمثػػػػػابرة: الػػػػػدكرة الرابعػػػػػة
كتفسػػػػير سػػػػكرة النازعػػػػات . كتعتبػػػػر ىػػػػذه   كالمثػػػػابرة كتػػػػرؾ الكسػػػػؿ  كالمسػػػػارعة فػػػػي الخيػػػػرات

  جتيػػاد كالمثػػابرة مؤشػػرات ىامػػة لػػوالمككنػػات التػػي تعػػرض ليػػا المؤلػػؼ فػػي خدمػػة مضػػمكف اال
كالػػػذم يعتبػػػر دافعػػػا أساسػػػيا   فمػػػف الكػػػالـ عػػػف فضػػػائؿ األعمػػػاؿ كشػػػرح الحػػػديث الػػػداؿ عمييػػػا

عة فػػػي  الخيػػػرات درس المسػػػار  إلػػػىلممسػػػابقة فػػػي عمميػػػا كتحفيػػػزا كاضػػػحا عمػػػى القيػػػاـ بيػػػا . 
بػػؿ   الػػدرجات الػػدنيا حتػػى فػػي صػػؼ المػػؤمنيف العػػامميف إلػػىكتحفيػػز التمميػػذ المسػػمـ أال يػػركف 
ف يكػػكف مػػف العػػامميف أالػػدرجات العميػػا ك  إلػػىمكصػػكؿ لكيسػػعى   عميػػو أف يكػػكف ذا ىمػػة عاليػػة

فػػي عمػػي المراتػػب سػػكاء فػػي الػػدنيا أك أ  إلػػىف يصػػمكا أ إلػػى الػػذيف يجػػدكف كيكابػػدكف  السػػباقيف
كعمػى قػدر مػا فييػا مػف   الكالـ عف أحكاـ العمرة كالتي تعد تطكعا كليسػت فرضػا إلىاآلخرة .
كبالتػػالي تكػػكف مجػػاال مػػف مجػػاالت تػػرؾ   ؿ لممشػػاؽ عمػػى قػػدر مػػا فييػػا مػػف األجػػرمػػتعػػب كتح

الكػػالـ عػػف المثػػابرة كتػػرؾ الكسػػؿ كالػػذم يعتبػػر  إلػػىالكسػػؿ كتكريسػػا عمميػػا لالجتيػػاد كالمثػػابرة .
كالتػػي يعتبػػر  الكػػالـ عػػف تفسػػير سػػكرة النازعػػات إلػػىكىريػػا فػػي قيػػاـ األمػػـ كتطكرىػػا . أساسػػا ج

كيمثػػؿ أكسػػطيا مثػػابر مكسػػى عميػػو   أكليػػا تكػػريس نمػػكذجي لمسػػابقة المالئكػػة فػػي طاعػػة ربيػػا
 كؿ مف الكسكؿ كالمجتيد .لكيمثؿ أخرىا مجازاة   السالـ في دعكة فرعكف

فػي ىػذه الػدكرة نجػد أف المؤلػؼ يقػكؿ فػي أكؿ صػفحة المضمكف الذم أكرده  كفي بياف ىذا   
 مف صفحات ىذه الدكرة ما يمي :

 في نياية ىذه الدكرة تككف قادرا عمى :  

 التفاعؿ االيجابي مع المحيط بتكظيؼ القيـ اإلسالمية كاالجتماعية المكتسبة . (0

 تمييز األداء الصحيح لعبادة العمرة مف خالؿ معرفة أحكاميا . (2

 فعؿ الخيرات .المسارعة في  (8
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 كتجنب التكاسؿ كالتياكف. تجسيد المثابرة كالجد في األعماؿ (4

المضػػمكف خمسػػة دركس كانػػت بمثابػػة مؤشػػرات يػػدؿ كػػؿ  كقػػد اسػػتخدـ المؤلػػؼ لتبيػػيف ىػػذا
كقػػد تمركػػزت ىػذه الػػدركس حػػكؿ درس   كاحػد منيػػا عمػى المضػػمكف مػػف جيػة مػػف الجيػات

كيعتبػػر ىػػذا الػػدرس   مػػرة 72 المضػػمكف كالػػذم تكػػررت فيػػو عبػارات  المثػابرة كتػػرؾ الكسػػؿ
مؤشػػػرا كبيػػػرا مػػػف المؤشػػػرات  الدالػػػة عمػػػى أىميػػػة  االجتيػػػاد فػػػي حيػػػاة األفػػػراد كالمجتمعػػػات 

كمػػا تكمػػـ عػػف الحػػث   ففيػػو تكمػػـ المؤلػػؼ عمػػى مجػػاالت المثػػابرة كعػػف أنػػكاع الكسػػؿ  كاألمػػـ
كؿ مف حيث عػدد كيعتبر ىذا الدرس ىك األ  كفيو نمكذج عممي لفائدة العمؿ  عمى العمؿ

يميػػو فػػي الترتيػػب درس المسػػارعة فػػي الخيػػرات   تكػػرارات العبػػارات الدالػػة عمػػى المضػػمكف
 إلػػػىكىػػذا الػػدرس ىػػك عبػػارة عػػف تحفيػػز   مػػرة  54الػػذم تكػػررت فػػي عبػػارات المضػػمكف 
 أم عمؿ مف أعماؿ الخير . إلىف ال يسبؽ المؤمف أابتغاء المراتب األكلى في اإليماف ك 

لنازعات كالذم تكررت فيػو  عبػارات المضػمكف االترتيب درس تفسير سكرة كيأتي بعده في 
مػرة   06كيأتي بعده درس فضائؿ العبػادات الػذم تكػررت فيػو عبػارات المضػمكف   مرة 09

 .مػرة 02كررت فيػو عبػارات المضػمكف كيأتي في  خر الترتيب درس أحكاـ العمرة كالذم ت
ذىنيػػة  إلػػىالػػذم يريػػد أف يكصػػمو  ؤلػػؼ المضػػمكفاألسػػاليب التعميميػػة التػػي قػػدـ بيػػا الم أمػػا

عبػػارة  جػػاءت فػػي متػػكف الػػدركس الخمسػػة   71نػػو قػػد اعتمػػد عمػػى أنجػػد   كسػػمكؾ المػػتعمـ
نػػػو أكمػػػا   كقػػػد تكممنػػػا عمػػػى معظميػػػا فػػػي معػػػرض كالمنػػػا فػػػي شػػػرح كتحميػػػؿ ىػػػذه الػػػدركس

 عبارة كردت في شكؿ نص قر ني  جاءت في اآليات التالي : 05استخدـ 

. 016مػػف سػػكرة المؤمنػػكف صػػفحة  60 إلػػى 57اآليػػات مػػف   مػػف سػػكرة المائػػدة 62اآليػػة 
 مػف سػكرة النسػاء 042اآليػة . 017 مف سكرة األنبياء 91اآلية   مف سكرة فاطر 82اآلية 

مػػػػػف سػػػػػكرة النازعػػػػػات  45 إلػػػػػى 87ك مػػػػػف  21 إلػػػػػى 07ك مػػػػػف  4اآليػػػػػات .022صػػػػػفحة 
ة المثػػػػػابرة كتػػػػػرؾ الكسػػػػػؿ . كىػػػػػي  يػػػػػات كميػػػػػا  تػػػػػدؿ عمػػػػػى أىميػػػػػ 059ك 058الصػػػػػفحتيف 

كالمسػػارعة فػػي الخيػػرات مبينػػة مػػا لممجتيػػد المثػػابر المسػػارع فػػي الخيػػرات مػػف جػػزاء دنيػػكم 



 عرض وتحميل نتائج الدارسة الفصل السابع : 

827 

ف الػػػدرجات فػػػي أك   كمػػػا لممنػػػافؽ المتكاسػػػؿ مػػػف عػػػذاب كتػػػكبي  دنيػػػكم كأخػػػركم  كأخػػػركم
ل إنمػػػا تنػػػاؿ بالتعػػػب كالمثػػػابرة كتػػػرؾ اليػػػك  الحيػػػاة الػػػدنيا كاآلخػػػرة ال تنػػػاؿ بالراحػػػة كالتػػػأخر

 كمحاربة التقاعس كالتخمؼ .

 عبارة كردت في شكؿ حديث نبكم كىذه األحاديث ىي :  08نو اعتمد عمى أكما    

 الحػػػديث الػػػذم ركاه مسػػػمـ عػػػف أبػػػي مالػػػؾ األشػػػعرم رضػػػي هللا عنػػػو فػػػي فضػػػائؿ األعمػػػاؿ
.     018الحديث الذم ركاه ابف ماجة عف أبي ىريػرة فػي فضػؿ العمػرة صػفحة .011صفحة 
 عميػػػو كسػػػمـ بػػػي صػػػمى هللاالن ةلػػػذم ركاه البخػػػارم عػػػف انػػػس بػػػف مالػػػؾ فػػػي صػػػفالحػػػديث ا
الحػػػػديث الػػػػذم ركاه البخػػػػارم عػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة فػػػػي فضػػػػؿ التبكيػػػػر لمجمعػػػػة . 017صػػػػفحة 
. الحػػديث الػػذم ركاه عػػف عمػػر رضػػي هللا عنػػو فػػي مسػػابقة عمػػر رضػػي هللا 018صػػفحة 

 . 019عنو كأبي بكر رضي هللا عنو في المسابقة لمخيرات  صفحة 

كىي أحاديث دالة عمى حرص النبي صمى هللا عميػو كسػمـ عمػى بنػاء مجتمػع نشػط يقػـك   
بػؿ عمػى   بما عميو مف عمؿ كال يتكػؿ عمػى غيػره كال يكػف عالػة عمػى اآلخػريف فيو كؿ فرد

فػػي تيسػػير  لىاكػػي ال يعطػػؿ سػػنة هللا تعػػلف يكػػؿ كيتعػػب أكػػؿ فػػرد فيػػو أف يثػػابر كيجتيػػد ك 
 بسط األرزاؽ لمعباد كجعؿ ليا أسباب مكصمة إلييا . لىافاف هللا تع  األرزاؽ

ليضػػػمف   أكامػػػر تطبيقيػػػة 9سػػػؤاؿ نقاشػػػي ك  24كمػػػا نػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد اعتمػػػد عمػػػى    
المضمكف فػي ذىنيػة المػتعمـ ممػا يسػاعده عمػى تػذكرىا كالتمسػؾ بيػا فػي حياتػو  إثارة إعادة

 االجتماعية.

يعتبػػػر القاعػػػدة المرجعيػػػة كالمنطمػػػؽ   نتاجعبػػػارة كردت كاسػػػت 81نػػػو اعتمػػػد عمػػػى كمػػػا أ   
 األساسي الذم بمكر مف خاللو التمميذ المسمـ استعمالو لممضمكف .

كما أف المؤلؼ استثار نفسية المتعمـ لممضمكف بتسع عبارات كردت فػي شػكؿ عنػكاف ك   
 عبارات كردت في شكؿ تمييد . 8
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ضػػػػمكف سػػػكاء مػػػػف ناحيػػػػة أف المؤلػػػػؼ قػػػد نػػػػكع فػػػي كالمػػػػو عػػػف الم لنسػػػتنتج فػػػػي األخيػػػر 
 الدركس  أك مف ناحية األساليب التعميمية .

العبــارات الدالــة عمــى المضــامين االجتماعيــة الموجــودة فــي الكتــاب المدرســي لمســنة الرابعــة 
 وعالقتيا بالقيم االجتماعية 

 .المضمون الخامس العمل الصالح أساس النجاح

 .الدرس األول: ثواب اإليمان والعمل الصالح

أسػاس النجػاح   المكجػكد  ( يبيف العبارات الدالة عمػى مضػمكف العمػؿ الصػالح44رقـ )جدكؿ 
 . لسنة الرابعة درس: ثكاب اإليماف كالعمؿ الصالحفي كتاب ا

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ إظيػػار   العمػػؿ الصػػالح لمضػػمكفىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة خدمػػة أدرج 
اسػتعماال ألسػمكب الترغيػب فػي   جزاء المؤمنيف الذيف يقكمكف بالعمؿ الصالح في الحياة الدنيا

إلظيار فائدة اإليماف في حياة العبد المػؤمف فيػك   كما أف ليذا  الدرس ىدؼ كجداني  التربية
جػػؿ  سػػعادتو الدنيكيػػة أالقيػػاـ بػػو مػػف  إلػػىكدافػػع يدفعػػو دائمػػا   امػػؿ الصػػالحمحفػػز لػػو عمػػى الع

نػو حػافز أإال أف ىػذا اإليمػاف كاالعتػراؼ عمػى الػرغـ مػف   كنجاحو كخالصو في الحياة اآلخرة
إذا لػػـ يصػػدقو العمػػؿ   كبيػػر كدافػػع ايجػػابي لػػو بػػال  األثػػر فػػي حيػػات المػػؤمف ال ينفعػػو كحػػده

رد عمػى بعػض الفػرؽ  ككفػي ىػذا الػدرس تصػحيح عقائػدم   راتػوالصالح الذم ىػك مػف أىػـ ثم
ذلػػػػؾ أف اإليمػػػاف القمبػػػي إف لػػػػـ يصػػػدقو عمػػػػؿ   ف اإليمػػػاف اعتقػػػاد بالقمػػػػب فقػػػطأالتػػػي تقػػػكؿ بػػػػ

ف االتفػػاؽ بػػيف عممػػاء أىػػؿ السػػنة أف اإليمػػاف تصػػديؽ بالجنػػاف كقػػكؿ  فػػ  بػػالجكارح ال   يكفػػي
ا اقتػػرف العمػػؿ الصػػالح باإليمػػاف أثمػػر لصػػاحبو كبالتػػالي إذ  بالمسػػاف كعمػػؿ بػػالجكارح كاألركػػاف

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 
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كىػػك مركػػز المفارقػػة بػػيف النجػػاح الػػذم ينشػػده اإلسػػالـ كالنجػػاح   نعيمػػا دنيكيػػا كنجاحػػا أخركيػػا
 الذم تنشده المادية بصكرتييا الرأسمالية كاالشتراكية .

المضػػػمكف عبػػػارة كردت فػػػي شػػػكؿ عنػػػكاف رئيسػػػي ليػػػذا  كقػػػد اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ لترسػػػي  ىػػػذا   
 درس جاءت معبرة عمى أف اإليماف إذا اقترف بالعمؿ الصالح أثمر ثكابا كبيرا .ال

 81كما استعمؿ المؤلؼ خمسة عبارات كردت في اآليات السبع مف سكرة فصمت مف اآلية  
. كىذه اآليات اشتممت عمى العديد مف الخصاؿ الحميدة كاألعماؿ الصالحة  86اآلية  إلى

كفييا جمع كبير بيف اإليماف   المؤمف ناجحا في دنياه كأخراه التي ليا أثار كبيرة في جعؿ

 " لىاكالعمؿ الصالح فقكلو تع            " ىـ الذيف   81فصمت

في الدنيا  هللاثبتيـ يف أكجزاؤىـ   اعترفكا بربكبية هللا كاستقامكا عمى طريقو الصحيح السميـ
لعمؿ الصالح كفي المكت بالثبات عمى اإليماف كفي القبر بالثبات عند السؤاؿ كفي عمى ا

هللا عز كجؿ كىي خير  إلىكفييا الحث عمى الدعكة   اآلخرة بالسالـ كالجنة المكعكدة
ف أكثمرتيا أف ييدم معو خمؽ هللا ك   لىاهللا تع إلىيككف قدكة مسمما منقادا  أفك األعماؿ 

كما أف فييا الحث عمى مقابمة السيئة بالحسنة كجزاؤىا أف يككف   مو ىذا يجازيو هللا عمى عم
ككميا أعماؿ تثمر لصاحبيا دنيا   مصمحا كىاديا لمناس كمجازا مف هللا عمى عممو باألجر

 .1سكيداء قمبو إلىك خرة كال تككف إال ممف  كصؿ اإليماف 

نػػت أكثرىػػا فػػي شػػرح معػػػاني ثنػػا عشػػرة عبػػارة كردت فػػػي مػػتف الػػدرس كااثػػـ اسػػتعمؿ المؤلػػؼ 
  استقاـ عمػى أكامػر هللا  هللا إلىدعا   كممات اآليات السابقة نذكر منيا مثال : العمؿ الصالح

 هللا... ال  . إلىأحسف العمؿ الدعكة 

استنتاج كرد فيو المضمكف في عبارتيف كانتػا كالتػالي : الػديف إيمػاف كاسػتقامة   إلىثـ كصؿ   
 هللا . إلىالدعكة 
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لكػػػي يضػػػمف أف   ي األخيػػػر أكرد المؤلػػػؼ المضػػػمكف فػػػي عبػػػارتيف كردتػػػا فػػػي التطبيقػػػاتكفػػػ  
 التمميذ سيستأنس بالقيمة المدركسة أثناء قيامو باألعماؿ التفاعمية داخؿ مجتمعو الكبير .

 .لىاالدرس الثاني : فضل ذكر ه تع

لنجػاح   المكجػكد أسػاس ا ( يبيف العبارات الدالة عمػى مضػمكف العمػؿ الصػالح45جدكؿ رقـ )
 . لىالسنة الرابعة درس: فضؿ ذكر هللا تعفي كتاب ا

ف  أذلػػؾ   ف ذكػػر هللا يعتبػػر أىػػـ  عمػػؿ صػػالح يقػػـك بػػو المػػؤمفأدرج ىػػذا الػػدرس فػػي الكحػػدة أل
أف جعػػػػؿ لعبػػػػاده سػػػػبال كطرقػػػػا تنيػػػػر ليػػػػـ طريػػػػؽ النػػػػكر   مػػػػف سػػػػعة رحمتػػػػو كفضػػػػمو لىاهللا تعػػػػ

فكػاف ىػذا الػدرس معتمػدا عمػػى حػديث يحتػكم عمػى العديػد مػف اإلرشػػادات   كالصػراط المسػتقيـ
النبكيػػػة  التػػػي بػػػيف فييػػػا صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ بعػػػض الطػػػرؽ اإليمانيػػػة المكصػػػمة لرضػػػي هللا 

ذلػؾ   التالميػذ إلػىتبر ىذا اليدؼ ىدؼ كجداني تحاكؿ التربية اإلسالمية إيصالو كيع   لىاتع
ثػػػر عمػػػى نفػػػس أأف  ىػػػذا الػػػدرس كمػػػا أسػػػمفنا ذكػػػر  العديػػػد مػػػف اإلعمػػػاؿ الصػػػالحة التػػػي ليػػػا 

 المؤمف.

نػػو عمػػؿ ال يأخػػذ مػػف أكعمػػى الػػرغـ مػػف   فالػػذكر ىػػك عنػػكاف األعمػػاؿ القمبيػػة المتصػػمة بالمسػػاف
يبمػػ  بػػو المػػؤمف الصػػالح مػػا ال يبمغػػو   إال اليسػػير  إال أف أجػػره كبيػػر جػػدا كقػػت كجيػػد العامػػؿ

مػػف مرتبػػة جيػػاد األعػػداء كأعمػػى مػػف  ىعمػػأ مرتبػػة  إلػػىفيصػػؿ فػػي الكثيػػر مػػف األحيػػاف     غيػػره
مرتبة إنفاؽ الكرؽ كالذىب .كالصالة ىي الرابطة الكثيقة بيف العبد كربو كىي عنكاف عمى نػكر 

اس تنظػػيـ حيػػاة الفػػرد كالمجتمػػع .كالصػػدقة برىػػاف كدليػػؿ عمػػى صػػدؽ القمػػب باإليمػػاف كىػػي أسػػ
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يمانػػو بأنػػو المعطػػي المػػانع ال يمكػػف أف أالمػػؤمف فػػي إيمانػػو ك  ف مػػف عمػػر قمبػػو بالتسػػميـ لربػػو كاا
 يبخؿ عمى المحتاج كالفقير بفضؿ مالو .

ربػػػػو ففػػػػي حػػػػاالت المصػػػػائب  إلػػػػىكالصػػػػبر ىػػػػك الضػػػػياء الػػػػذم ينيػػػػر لمعبػػػػد طريقػػػػو المكصػػػػؿ 
كفػػي حػػاالت االنفػػالت يعيػػده   كفػػي حػػاالت الممييػػات ينقػػذه الصػػبر  ممػػات يخرجػػو الصػػبركالظ

 الجنة . إلىالصبر .كالقر ف ىك الدليؿ كالرفيؽ كالمكجو كالذم يأخذ بيد صاحبو 

المضػػػمكف عبػػػارة كردت فػػػي شػػػكؿ عنػػػكاف يػػػدؿ عمػػػى أف  كقػػػد  اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ لترسػػػي  ىػػػذا 
جاح المؤمف .كما كردت في عبارة في التمييد تػدؿ كأم فضؿ أعظـ مف ن  لمذكر فضؿ عظيـ

 هللا . إلىىذه العبارة عمى المضمكف كاف مفادىا الطرؽ اإليمانية المكصمة 

كىػػك الحػػديث الػػذم ركاه مسػػمـ عػػف أبػػي   كمػػا كردت فػػي ثمػػاف عبػػارات كردت فػػي حػػديث نبػػكم
 ليػا أجػرا كبيػراف أكىك حديث يدؿ عمى فضػؿ العديػد مػف األعمػاؿ الصػالحة ك   مالؾ األشعرم

ف الػػػذم يقػػػـك بيػػػذه أك   كبػػػيف فػػػي األخيػػػر أف فضػػػؿ ىػػػذه األعمػػػاؿ ىػػػك عتػػػؽ الػػػنفس مػػػف النػػػار
األعمػػاؿ يمكنػػو أف  يعتػػؽ نفسػػو فينجييػػا مػػف النػػار عمػػى عكػػس النػػكع الثػػاني الػػذم يقػػـك ببيػػع 

 نفسو لمشيطاف .

ت كميػػػا كمػػػا أكرد المؤلػػػؼ كاحػػػدا كعشػػػريف عبػػػارة كردت فػػػي مػػػتف الػػػدرس كانػػػت ىػػػذه العبػػػارا
اسػػػتنتاج كرد فيػػػػو  إلػػػىمحاكلػػػة لشػػػرح الحػػػديث العمػػػػدة فػػػي ىػػػذا الػػػػدرس .ثػػػـ تكصػػػؿ المؤلػػػػؼ 

المضمكف في خمس عبػارات كانػت بمثابػة إعػالف عػف فائػدة ىػذا الػدرس فػي خدمػة المضػمكف 
 .مف خالؿ ىذه الكحدة الكمي التي تكفؿ المؤلؼ ب ظياره

ىػذا  يعتبػر    ت كردت فػي التطبيقػاتالمضمكف في أربػع عبػارا كفي األخير أكرد المؤلؼ ىذا
ف أعمالػػو التػػي يقػػـك بيػػا أك   الػدرس مكجيػػا كبيػػرا مػػف المكجيػات التربكيػػة لسػػمكؾ التمميػػذ المسػمـ

ف اليػػدؼ أك    يجػػب أف تكػػكف مكجيػػة نحػػك ىػػدؼ معػػيف ىػػك النجػػاح بشػػقيو األخػػركم كالػػدنيكم
 .نفسو مف النار األسمى كالمبتغى األعمى الذم يرنك إليو المؤمف في حياتو ىك عتؽ 
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 الدرس الثالث :اإليمان باليوم انخر

(يبػيف العبػػارات الدالػة عمػى مضػمكف العمػػؿ الصػالح أسػاس النجػاح   المكجػػكد 46جػدكؿ رقػـ )
 . اإليماف باليـك اآلخر لسنة الرابعة درس:افي كتاب 

لجعػػػؿ التمميػػػذ المػػػؤمف يجعػػػؿ محكػػػا لكػػػؿ   أدرج ىػػػذا الػػػدرس فػػػي ىػػػذه الكحػػػدة كيػػػدؼ إدراكػػػي
كىػػذا مػػا   كيكػػكف التقيػػيـ الختػػامي إلعمالػػو فػػي ذلػػؾ اليػػـك جيػػدا  إعمالػػو فػػال تكػػكف إال صػػالحة

خر ىك اليـك الذم يجازل فيو الناس عمى ذلؾ أف اليـك األ  ربي المراقبة الداخمية عند التمميذي  
ف ىنػاؾ يػـك يجػازل فيػو أف اإليمػاف بػاا ف شػرا فالنػار ػ كالعيػاذ بػا  ػ ك اا أعمػاليـ إف خيػرا فخيػر ك 

الػذم تػكزف فيػو   الناس يجعؿ التمميذ يراقب أعمالو كيزنيا لكي ينجح في ذلؾ االختبار العظيـ
ا مسػتعدا كىػذا االسػتعداد يعممػو كيربيػو عمػى كبالتػالي يكػكف متيقظػ  األعماؿ كتعرض عمػى هللا

فيككف عامال عمى النجاح فػي مسػيرتو المدرسػية مثػابرا لمنجػاح   االستعداد لالختبارات الدنيكية
كىػك اليػدؼ المتفػؽ عميػو مػف   في حياتو االجتماعية ممػا يجعمػو فػردا ايجابيػا كمكاطنػا صػالحا

مػػػـ اجتمػػػاع التربيػػػة الجديػػػد بعػػػد تغيػػػر كىػػػك المحػػػكر الػػػذم يػػػدكر حكلػػػو ع  طػػػرؼ رجػػػاؿ التربيػػػة
 تسميتو .

المضمكف داخؿ ىذا الدرس عبارتاف كردتا في شكؿ عنػكانيف  كقد استعمؿ المؤلؼ إلبراز ىذا 
 كررت فييما عبارة اإليماف باليـك األخر .

حػػد عشػػرة عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرس دلػػت عمػػى العديػػد مػػف األعمػػاؿ أكمػػا اسػػتعمؿ المؤلػػؼ 
 :كانػت ىػذه العبػارات مػثال  النجاح كالفالح في يـك العرض عمى هللا إلىؤدم الصالحة التي ت

 العمؿ الصالح ....ال  .    الناس إلى يحسف  اإليماف باليـك األخر  اإليماف بيـك المحشر
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جػػػؿ االسػػػتثارة المعرفيػػػة كالتغذيػػػة أكمػػػا اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ  عبػػػارة كردت فػػػي سػػػؤاؿ نقاشػػػي مػػػف 
 دة في الدرس .الراجعة لممعمكمات الكار 

المضػػمكف  اكرد فييػػ  العديػػد مػػف االسػػتنتاجات إلػػىخػػر الػدرس  ثػـ كصػػؿ المؤلػػؼ بالتمميػػذ فػػي 
 مف خالؿ ثالث عبارات كررت فييا عبارة اإليماف باليـك األخر .

كذلؾ فػي   المضمكف في عبارة في التطبيقات التي قدميا المؤلؼ لحميا خارج القسـ كما كرد 
السػػػمكؾ االجتمػػاعي الػػػذم يحيػػػى فيػػػو  إلػػػىه الجزئيػػػة مػػػف المضػػمكف محاكلػػة منػػػو إليصػػػاؿ ىػػذ

 . التمميذ

 الدرس الرابع: االستقامة

( يبيف العبارات الدالة عمػى مضػمكف العمػؿ الصػالح أسػاس النجػاح   المكجػكد 47جدكؿ رقـ )
 . لسنة الرابعة درس: االستقامةافي كتاب 

ف مػػف أىػػـ أىػػداؼ اإلسػػالـ أيظيػػر   أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة كيػػدؼ سػػمككي أخالقػػي
ذلػػؾ   االسػتقامة إلػىىػي كقايػة اإلنسػاف مػف نزعػػات الشػر ببيػاف ضػرره كالتحػذير منػػو كالػدعكة 

حػػػد أ إلػػػىكال بػػػد لػػػو مػػػف أف يميػػػؿ   تتنازعػػػو نػػػكازع الخيػػػر كالشػػػر أف اإلنسػػػاف فػػػي ىػػػذه الحيػػػاة
كػاف البػد لػو   االبػتالءات كالكسػاكس الشػيطانية إلػىكبما أف اإلنساف معػرض دائمػا   الطريقيف

كخاصػة فػي أىػـ مرحمػة مػف مراحػؿ   مف مكجو كدافع يجعمو ثابتػا أمػاـ ىػذه النػكازع كالكسػاكس
التػػي يبنػػي فييػػا التمميػػذ المسػػمـ    كىػػي مرحمػػة المراىقػػةعمػػره التػػي تتسػػـ بػػالتغير كالتذبػػذب أال

فػػأدرج ىػػذا الػػدرس لتعمػػيـ التمميػػذ المسػػمـ سػػمككا أخالقيػػا يتمثػػؿ فػػي االسػػتقامة عمػػى   شخصػػيتو
 جؿ صالح الفرد كالمجتمع كىك أىـ نجاح يحققو الفرد في حياتو .أكذلؾ مف   ديف هللا
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 الدرس عبارة ظيرت في شكؿ عنكاف . ذاالمضمكف داخؿ ى كقد استعمؿ المؤلؼ إلبراز ىذا

 اشتممتا عمى إعادة لفظ االستقامة .  كما استخدـ عبارتاف كردتا في التمييد  

كمػػا اسػػتخدـ المؤلػػؼ اثنػػا عشػػرة عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرس كانػػت ىػػذه العبػػارات كميػػا دالػػة 
ي : التمسػػػؾ كتمثمػػػت ىػػػذه العبػػػارات مػػػثال فػػػ  ثػػػر االسػػػتقامة فػػػي نجػػػاح الفػػػرد كالمجتمػػػعأعمػػػى 

 التزاـ الخط السكم...ال  .  السير عمى الطريؽ  بالسمكؾ الحسف

كما استخدـ المؤلؼ عبارتاف كردتا فػي حػديث عػف النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ كىػك الحػديث  
 الذم ركاه مسمـ عف عبد هللا الثقفي رضي هللا عنو .

ىػػي  يػػة تظيػػر النجػػاح حقػػاؼ ك مػػف سػػكرة األ08كمػػا اسػػتخدـ المؤلػػؼ عبػػارة كردت فػػي اآليػػة 
كذلػػؾ بػػأنيـ ال يخػػافكف كال يحزنػػكف سػػكاء فػػي   الػػذم يفػػكز بػػو الػػذيف اسػػتقامكا عمػػى الطريػػؽ 

 الدنيا أك في اآلخرة .

كبعػػد التقػػديـ كاالسػػتدالؿ يطػػرح المؤلػػؼ  أسػػئمة نقاشػػية السػػترجاع كتثبيػػت المعمكمػػات فػػي    
فػي عبػارتيف فػي أسػئمة المنشكد  أكرد المضمكف كنرل أف المؤلؼ في ىذا الدرس  ذىف القارئ

استنتاج أكرد فيػو  إلىالمناقشة .كمف خالؿ المناقشة كاإلجابة عمييا نرل أف المؤلؼ يصؿ بنا 
ثر االستقامة فػي نجػاح الفػرد أالمضمكف في خمس عبارات دالة عمى أىمية مضمكف النجاح ك 

 ت ..كفي األخير تراه قد كرره أم المضمكف في ثالث عبارات في التطبيقا
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 الدرس الخامس: الكسب المشروع

أساس النجػاح   المكجػكد  (  يبيف العبارات الدالة عمى مضمكف العمؿ الصالح48جدكؿ رقـ )
 . لسنة الرابعة درس: الكسب المشركعفي كتاب ا

ف اإلسػالـ ديػف أأدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة كيدؼ سمككي عممػي ليعػرؼ التمميػذ المسػمـ 
نػو يكػكف عمػال صػالحا  ف الكسػب إذا كافػؽ الشػريعة فأك   ييتـ بالدنيا ك اآلخرة في نفس الكقػت
رسػػالة اإلنسػػاف  كذلػػؾ أف اإلسػػالـ جعػػؿ العمػػؿ الصػػالح  يػػنجح بػػو المػػؤمف فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة

كأتػاح لػو فرصػة   الذم يعكؿ بو اإلنساف نفسو كمف ينفؽ عمػييـ  كشرع كسائؿ الكسب الحالؿ
جػػػؿ عمػػػراف الكػػػكف القػػػائـ عمػػػى الكسػػػب أكذلػػػؾ مػػػف   عتػػػداء عمػػػى غيػػػرهلتنميػػػة ثركاتػػػو دكف اال

كىػػذا السػػعي لتحصػػيؿ الػػرزؽ ىػػك مػػف أىػػـ كسػػائؿ   المشػػركع الػػذم ىػػك طريػػؽ لتحصػػيؿ الػػرزؽ
كمػف أىػـ طرائػؽ تربيػة الفػرد عمػى العمػؿ الصػالح الػذم يثمػر   لرخاء بػيف أفػراد البشػريةتعميـ ا
يجابيا ناجحا يعكد عمى نفسو كمجتمعو بالخير كالبركة .كقد استعمؿ المؤلؼ ىذا الػدرس إفردا 

كىػػذا الػػدرس ىػػك   نػػو ال نجػػاح دكف العمػػؿ الصػػالحألتبػػيف فائػػدة العمػػؿ الصػػالح فػػي النجػػاح  ك 
حػد المعػامالت الماليػة التػي تعتبػر مصػدر أتػدكر كػؿ فقػرة منيػا عمػى   ث فقػراتعبارة عف ثال

كىػػػػذه    مػػػػف مصػػػػادر كسػػػػب الػػػػرزؽ الحػػػػالؿ الػػػػذم يثمػػػػر النجػػػػاح فػػػػي الحيػػػػاة الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة
المعػػامالت ىػػي البيػػع كاإلجػػارة االستصػػناع .كنػػراه قػػد اسػػتخدـ عبػػارة كردت فػػي عنػػكاف الػػدرس 

 كىي الكسب المشركع .

ث عبارات كردت في التمييد كانت تدكر حػكؿ العمػؿ الصػالح كالكسػب المشػركع كاستخدـ ثال 
 كالحالؿ .
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األكلػػى فػػي  لعبػػارةكردت ا  كمػػا اسػػتخدـ ثػػالث عبػػارات كردت فػػي  يتػػيف مػػف الػػذكر الحكػػيـ  
 مف سكرة البقرة كىي  ية تدؿ عمى مشركعية البيع . 275اآلية 

كىػي  يػة أصػميا ذكػرت   مػف سػكرة القصػص 26يػة في اآل الثانية كالثالثة ككردت العبارتيف   
عنػدما أراد مجازاتػو عػف   في قصة التقاء مكسى عميو السػالـ بالرجػؿ الصػالح شػعيب المػديني

 كيستعمميا فقياء المسمميف لالستدالؿ عمى مشركعية اإلجارة .  خدمتو لبنتيو

بخػارم فػي التحػذير مػف كما أكرد المؤلؼ عبارة كردت في الحػديث النبػكم الػذم ركاه اإلمػاـ ال 
 عدـ إيفاء األجير أجره .

كانػػػت تحػػػاكؿ إبػػػراز دكر   كمػػػا اسػػػتخدـ المؤلػػػؼ أربػػػع كعشػػػريف عبػػػارة كردت فػػػي مػػػتف الػػػدرس
ككيػػػػؼ يجمػػػب الكسػػػػب   المعػػػامالت الماليػػػة فػػػػي إنجػػػاح الفػػػػرد فػػػي حياتػػػو الدنيكيػػػػة كاألخركيػػػة

  : تعريػػؼ الكسػػب المشػػركعككانػػت ىػػذه العبػػارات مػػف قبيػػؿ   المشػػركع النجػػاح لمفػػرد كالمجتمػػع
 شرعت اإلجارة لحاجة الناس إلييا .االستصناع...ال  .

فػػػي فقػػػرات الػػػدرس الػػػثالث خمسػػػة  المضػػػمكف اكمػػػا اسػػػتخدـ المؤلػػػؼ خػػػالؿ تقديمػػػو ليػػػذ     
كذلػػؾ لتأكيػػد فيػػـ التمميػػذ لمػػدرس كلجمػػب انتباىػػو مػػف خػػالؿ   عبػػارات كردت فػػي أسػػئمة نقاشػػية
فػػػي الػػػدرس .كفػػػي األخيػػػر أكرد المؤلػػػؼ المضػػػمكف فػػػي أربػػػع  اسػػػتثارة ذىنػػػو بأسػػػئمة عمػػػا فػػػات

 عبػػػارات اسػػػتنتاجيو إجابػػػة عػػػف أسػػػئمة المناقشػػػة كتأكيػػػدا لممعمكمػػػات التػػػي كردت خػػػالؿ الػػػدرس
 كذلؾ لتقديمو لمتمميذ بأسمكب يستطيع أف يحفظو .   كتمخيصا لةفكار المثارة داخؿ الدرس
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 عميو السالم الدرس السادس : مواقف من حياة سيدنا موسى

( يبيف العبارات الدالة عمػى مضػمكف العمػؿ الصػالح أسػاس النجػاح   المكجػكد 49جدكؿ رقـ )
 . لسنة الرابعة درس: مكاقؼ مف حياة سيدنا مكسى عميو السالـافي كتاب 

أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة إلظيػار الخصػاؿ الرفيعػة التػي تحمػى بيػا سػيدنا مكسػى عميػو 
ظيػار   جؿ إعطاء قدكة لمتمميػذ المسػمـأالسالـ كنمكذج لمعمؿ الصالح مف  نػو عمػى األنبيػاء أكاا

عميػػػو السػػػالـ كقػػػد اشػػػتيرت حيػػػاة نبػػػي هللا مكسػػػى   أف يقكمػػػكا بالعمػػػؿ الصػػػالح كسػػػائر البشػػػر
عمػػى الػػرغـ مػػف مػػا كػػاف عميػػو مػػف   اإليمػػاف بػػا  كبرسػػالتو إلػػىبمكاجيتػػو لفرعػػكف كدعكتػػو لػػو 

كلكػػف ىنػػاؾ جكانػػب أخػػرل مػػف حياتػػو تػػدؿ عمػػى خصػػاؿ رفيعػػة تحمػػى بيػػا فػػي   تجبػػر كطغيػػاف
كمػػػػف مكاقفػػػػو عميػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ تجػػػػد مػػػػا كرد فػػػػي سػػػػكرتي الكيػػػػؼ   عالقتػػػػو مػػػػع النػػػػاس

  كىػذا الػدرس ىػك عبػارة عػف فقػرتيف  اقؼ تدؿ عمى اسػتقامتو كطمبػو لمعمػـكىي مك   كالقصص
 كؿ فقرة منيما تحاكؿ أف تبيف جانبا مف جكانب حياة كميـ هللا مكسى عميو السالـ .

جػؿ تشػكيؽ التمميػذ لمتعػرؼ عمػى أمػف   كقد استخدـ المؤلؼ أربع عبارات كردت فػي التمييػد  
كذلػػػؾ   جػػؿ النجػػاح فػػي الحيػػاة الػػدنيا كاآلخػػرةأـ مػػػف كيفيػػة سػػعي نبػػي هللا مكسػػى عميػػو السػػال
 بالقياـ بالعديد مف األعماؿ الصالحة .

كانػت كميػا دالػة عمػى مضػمكف النجػاح   كما استخدـ تسعة عشر عبارة كردت في متف الدرس
أخالقػػو العاليػػة   صػػبره فػػي الػػدعكة  ككانػػت مػػثال : خدمتػػو لمنػػاس  النػػاتج عػػف العمػػؿ الصػػالح

ينت ىذه العبارات أف طريؽ النجاح محفكفة بالعديد مف الصعكبات التػي يجػب حيث ب  ..ال .
 عمى المسمـ أف يتخطاىا قبؿ الكصكؿ إليو .

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

تطبيقػػػػػػػػػػا استنتاج لممناقشة
 ت 

 1 8 1 7 1 09 4 1 رىا تكرا
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 المضمكف سبع عبارات كردت في نصيف قر نييف ىما : كما استخدـ إلبراز ىذا

بنػػة إمػػف سػػكرة القصػػص كالتػػي تبػػيف نجػػاح مكسػػى عميػػو السػػالـ بػػالزكاج مػػف  25/26اآليػػات 
 مف سكرة الكيؼ . 69 إلى 66ؿ الصالح بسبب عممو الصالح .اآليات مف الرج

أىميػػػة  إلػػىكمػػا اسػػتخدـ المؤلػػؼ ثمػػاف عبػػارات كردت فػػي شػػكؿ اسػػتنتاج تكصػػؿ بػػو المؤلػػؼ 
 . العمؿ الصالح في نجاح الفرد المسمـ في حياتو
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 تكرار المضمون في الوحدة حسب موقعو في الدرس و حسب مؤشراتو

ح فػػػي الكحػػػدة حسػػػب (  يبػػػيف تكػػػرار مضػػػمكف العمػػػؿ الصػػػالح أسػػػاس النجػػػا51كؿ رقػػػـ )جػػػد 
 مكقعو في الدرس .

 مؤشراتو يبيف  تكرار مضمكف التكاصؿ االجتماعي  في الكحدة حسب (50)جدكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكقع المضمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 المجمكع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 087 01 27 8 06 00 99 01 6 تكرار 

52.9 5.85 8.21 النسبة 

4 

5.88 8.56 4.28 04.44 5.85 011 

 النسبة  التكرار  المؤشر

 00.70 22 ثكاب اإليماف كالعمؿ الصالح

 20.89 41 الىتعفضؿ ذكر هللا 

 9.60 08 اإليماف باليـك اآلخر

 04.97 28 االستقامة

 20.90 40 الكسب المشركع

 21.88 88 كاقؼ مف حياة سيدنا مكسى عميو السالـ م

 011 087 المجمكع
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فػػي الػػدكرة   النجػػاح إلػػىيعبػػر الجػػدكالف السػػابقاف عػػف تكػػرار مضػػمكف العمػػؿ الصػػالح المػػؤدم 
التعميميػػػة األكلػػػى مػػػف كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية لمسػػػنة الرابعػػػة متكسػػػط مػػػف التعمػػػيـ الجزائػػػرم  

الػػذم يصػػحبو  مػػف أىػػـ المكجيػػات الحاثػػة عمػػى التمسػػؾ بالعمػػؿ النػػافع  ىػػذا المضػػمكفكتعتبػػر 
ذلػؾ   التفكيػر المنطقػي إلػىالنجاح كفي محاكلة مف المشرع التربكم لكي يدفع بالتمميذ المسػمـ 

فػػالفكرة متأصػػمة   منطػػؽ الفكػػرةلػػيس أف الػػذم يػػنقص المجتمػػع المسػػمـ اليػػـك ىػػك منطػػؽ العمػػؿ 
فكمػػػا يقػػػكؿ األسػػػتاذ مالػػػؾ بػػػف نبػػػي فػػػي كتابػػػو شػػػركط   فػػػي جػػػذكر العقػػػؿ االجتمػػػاعي المسػػػمـ
ف العقػؿ المجػرد أل  المنطػؽ العممػي فػي حياتنػا اىػذ إلػىالنيضة " كنحف أحكج مػا نكػكف اليػـك 

يكػاد   غيػر أف العقػؿ التطبيقػي الػذم يتكػكف فػي جػكىره مػف اإلرادة كاالنتبػاه  متكافر في بالدنػا
كعشػريف سػاعة كػؿ يػـك . فكيػؼ يتصػرؼ فييػا فالمسمـ مثال يتصرؼ في أربػع   يككف معدكما

ذا  ؟ كقػػد يكػػكف لػػو حػػظ مػػف المػػاؿ كالعمػػـ .فكيػػؼ ينفػػؽ مالػػو كيسػػتغؿ عممػػو ؟ أف يػػتعمـ  داأر  كاا
 .1ذلؾ العمـ أك تمؾ الحرفة ؟ إلىعمما كحرفة فكيؼ يستخدـ إمكانياتو في سبيؿ الكصكؿ 

إذ يذىب جزء كبير منو فػي العبػث  اإننا نرل في حياتنا جانبا كبيرا مف )الالفاعمية( في أعمالن
ذا مػػا أردنػػا حصػػرا ليػػذه القضػػية  كالمحػاكالت اليازلػػة ف ننػػا نػػرل سػػببيا األصػػيؿ فػػي افتقادنػػا   كاا

ف ذلػػؾ كمػػو أك   الضػػابط الػػذم يػػربط بػػيف عمػػؿ كىدفػػو كسياسػػة ككسػػائميا كثقافػػة كمثميػػا العميػػا
 ليتكرر في كؿ عمؿ نعممو كفي كؿ خطكة نخطكىا .

نػػو أب اكمػػع ذلػػؾ  فمػػف الصػػك   ؿ أف المجتمػػع المسػػمـ يعػػيش طبقػػا لمبػػادئ القػػر فكقػػد يقػػا     
 يتكمـ تبعا لمبادئ القر ف لعدـ كجكد المنطؽ العممي في سمككو اإلسالمي .

فيػػػك ال يفكػػػر    أف الػػػذم يػػػنقص المسػػػمـ لػػػيس منطػػػؽ الفكػػػرة كلكػػػف منطػػػؽ العمػػػؿ كالحركػػػة إذ
فيك أحيانا يبغض أكلئػؾ الػذيف يفكػركف تفكيػرا  بؿ أكثر مف ذلؾ  ليعمؿ بؿ يقكؿ كالما مجردا

. كىذا مػا جعػؿ  2عمؿ كنشاط إلىنو أف يتحكؿ في الحاؿ أمؤثرا أك يقكؿ كالما منطقيا مف ش
حػػرص عمػػى تكػػريس قيمػػة العمػػؿ الصػػالح كتفعيػػؿ المنطػػؽ العممػػي الػػذم يعنػػي كيفيػػة يالمشػػرع 
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تصػػػعبو شػػػيئا  بغيػػػر مقيػػػاس كذلػػػؾ حتػػػى ال نستسػػػيؿ أك نس  ارتبػػػاط العمػػػؿ بكسػػػائمو كمعانيػػػو
نػو لػيس مػف أكما يشتمؿ عميو مف إمكانيات  ذلػؾ   يستمد معاييره مف كاقع الكسط االجتماعي

إال انػػو مػػف   الصػػعب عمػػى الفػػرد المسػػمـ أف يصػػكغ مقياسػػا نظريػػا يسػػتنتج مػػف مقػػدمات محػػدد
ائؿ النػػادر جػػدا أف نعػػرؼ المنطػػؽ العممػػي أم اسػػتخراج أقصػػى مػػا يمكػػف مػػف الفائػػدة مػػف كسػػ

أكرد لػػػو دكرة تربكيػػػة سػػػماىا بيػػػذا المسػػػمى  المضػػػمكف . أقػػػكؿ سػػػعيا منػػػو لتفعيػػػؿ ىػػػذا 1معينػػػة
المضػػمكف مؤشػػرات تمثمػػت فػػي سػػتة دركس  كقػػد اسػػتعمؿ ليػػذا  العمػػؿ الصػػالح أسػػاس النجػػاح

 جاء الكالـ عنيا في الصفحة األكلى مف الدكرة التعميمية حيث قاؿ :

 .النجاح الدكرة األكلى : العمؿ الصالح أساس 

 .ػ اإليماف باليـك األخر لىاالكحدات : ػ ثكاب اإليماف ك العمؿ الصالح .ػ فضؿ ذكر هللا تع 

 ػ االستقامة .ػ الكسب المشركع.ػ مكاقؼ مف حياة سيدنا مكسى عميو السالـ .

فمػػػف الجانػػػب   كقػػػد مثمػػػت ىػػػذه الكحػػػدات التعميميػػػة مؤشػػػرات المضػػػمكف مػػػف كػػػؿ جكانبيػػػا
لؼ قد بيف في درس الكسب المشركع العديد مف النماذج العممية التػي مػف العممي نجد أف المؤ 

 الذم ينفعو فػي دنيػاه مثػؿ البيػع كاإلجػارة  خالليا يستطيع التمميذ المسمـ القياـ بالعمؿ الصالح
العديػد مػف األعمػاؿ الصػالحة التػي تفيػد المسػمـ  لىاكبيف درس فضؿ ذكر هللا تعػ  االستصناع

 ...ال  .ذكر هللا كالصدقة كقراءة القر ف ة ك في  خرتو مثؿ الطيار 

ف كػػؿ مػف درسػي اإليمػػاف بػاليـك اآلخػر كاالسػتقامة الجانػػب الكجػداني كالخمقػي مػػف فػي حػيف بػي  
كؿ مف الدرسيف عمى كضع ميػزاف داخمػي يػزف بػو الفػرد المسػمـ أعمالػو حث حيث   المضمكف

لح يبػػػػيف الجانػػػػب التطبيقػػػػي كمػػػػا نجػػػػد أف درس ثػػػػكاب اإليمػػػػاف كالعمػػػػؿ الصػػػػا  التػػػػي يقػػػػـك بيػػػػا
كبالتػػالي ربػػط   لممضػػمكف حيػػث بػػيف أف اإليمػػاف ال يكفػػي كحػػده  أف لػػـ يػػرتبط بػػو عمػػؿ صػػالح

ذا تخمػػؼ   ف النجػػاح يػرتبط بكػػال المنطقػػيف معػاأل  بػيف منطػػؽ الفكػػرة كمنطػؽ العمػػؿ حػػدىما أكاا
ذا كػػاف إيمػػاف بػػال  خػػر تبعػػا لػػوتخمػػؼ اآل عمػػؿ كػػاف  فػػ ذا كػػاف عمػػؿ بػػال إيمػػاف كػػاف بػػاطال كاا
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نمػػكذج ناقصػا غيػر مقبػكؿ .كمػػا بػيف فػي درس مكاقػػؼ مػف حيػاة سػيدنا مكسػػى عميػو السػالـ األ
 الحقيقي لمرجؿ العماؿ الساعي الذم يبتغي بعممو النجاح الدنيكم كاألخركم .

كىي التي تمثؿ ثمرة تعمػـ المضػمكف المػرتبط بيػا ف ننػا  الفائدة المرجكة مف ىذه الدكرة  أما عف
عنيػػا كػػذلؾ فػػي الصػػفحة األكلػػى مػػف الػػدكرة حيػػث يقػػكؿ الكفػػاءة المرحميػػة لمػػدكرة :  نجػػده يػػتكمـ

فػػػي نيايػػػة ىػػػذه الػػػدكرة تكػػػكف قػػػادرا عمػػػى :تمييػػػز العمػػػؿ الصػػػالح عػػػف غيػػػره مػػػف خػػػالؿ تعميػػػؽ 
كىػػك ىػػدؼ تعميمػػي تربػػكم يفيػػد التمميػػذ المسػػمـ فػػي   لىااإليمػػاف كتنميػػة الشػػعكر بمراقبػػة هللا تعػػ

فمػػف   اليػػدؼ  مباشػػرة إلػػىأف يكػػكف متجيػػا  إلػػىكيبعػػث بػػو   جتماعيػػةالعديػػد مػػف المكاقػػؼ اال
يضػيع عميػو سػدل  أف خالؿ تمييزه لمعمؿ الصالح كغيره يكسبو الكثيػر مػف الكقػت الػذم يمكػف

ذاالفػػي أعمالػػو غيػػر  نػػو  أصػػبح يعمػػؿ العمػػؿ مػػف خػػالؿ تعميػػؽ اإليمػػاف فػػي قمبػػو ف صػػالحة .كاا
كبالتػػالي يػػتخمص مػػف تػػأثير رفقػػاء   ضػػي بػػو النػػاسال لير  لىايعمػػؿ العمػػؿ ليرضػػي بػػو هللا تعػػ

 إلػػىنيػػا تدفعػػو  مػػا تنميػػة شػػعكر المراقبػػة اإللييػػة ف  أعػػف عمػػؿ الخيػػر إبعػػاده أرادكا السػػكء إذا
حب العمؿ كالتفػاني فيػو  إلىمما يدفعو   اإلخالص في عممو  سكاء كاف أماـ الناس أك لكحده
دـ بػو المجتمعػات كترقػى العممػي الػذم تتقػ كىك أىـ عنصر يفتقده المجتمع المسمـ فػي المنطػؽ

حػػاكؿ كػػؿ  المضػػمكف سػػتة دركس أىميػػة ىػػذا كنػػرل أف المؤلػػؼ قػػد اسػػتخدـ إلبػػراز  بػػو األمػػـ
حيػث نجػد   كاحد منيا خدمة المضمكف مف جانب مف الجكانب كمػا أسػمفت الحػديث قبػؿ قميػؿ

أكثر حضػكر ليػا  كاف  مرة 087المضمكف قد تكررت في الكحدات الست ليذه الدكرة  أف ىذا
كىػػػذا الػػػدرس تطبيػػػؽ عممػػػي لمعمػػػؿ   مػػػرة 40فػػػي درس الكسػػػب المشػػػركع  حيػػػث تكػػػررت فيػػػو 

فقد بيف فيو المشرع التربكم أكجو العمؿ الصػالح فػي   النجاح الدنيكم إلىالصالح الذم يؤدم 
كتػاله فػي   االستصػناع  اإلجػارة  الكسب كبعض أنكاع الكسب الحػالؿ كىػذه األنػكاع ىػي البيػع

مػػػرة  كىػػػك درس بػػػيف فيػػػو  41حيػػػث تكػػػرر فيػػػو المضػػػمكف   لىاؾ درس فضػػػؿ ذكػػػر هللا تعػػػذلػػػ
حيػث بػيف فيػو بعػض    النجػاح األخػركم إلىالمشرع التربكم أكجو العمؿ الصالح الذم يؤدم 

 ... ال  .طيارة  الذكر  الصالة كالصدقة األخركم مثؿ ال اإلعماؿ التي تكسب األجر
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كالذم بػيف فيػو نمكذجػا تاريخيػا كمثػاال   ا مكسى عميو السالـليأتي درس مكاقؼ مف حياة سيدن
كقػد تكػرر فيػو المضػمكف   جػؿ النجػاح الػدنيكم كاألخػركمأكاقعيا لمرجؿ الذم يعمؿ العمؿ مف 

  النجػػاح  إلػػىالمػػؤدم   حيػػث بػػيف فيػػو المؤلػػؼ مكاقػػؼ عمميػػة لمعمػػؿ الصػػالح  مػػرة 88القيمػػة 
 كمنيا طمبو لمعمـ .  منيا سقايتو لممرأتيف بنات الرجؿ األعمى

كىػػػك   مػػػرة 28كالػػػذم تكػػػررت فيػػػو عبػػػارات المضػػػمكف   ليػػػأتي بعػػػد ىػػػذا كمػػػو درس االسػػػتقامة 
ف االسػتقامة تسػيؿ عمػى أك   فائػدة االسػتقامة فػي حيػاة الفػرد كالمجتمػع  المؤلؼ  درس بيف فيو

 كيبعده عف العمؿ الضار .   الفرد اإلقباؿ عمى العمؿ الصالح

ليبػػػيف أف الجػػػزاء المترتػػػب عمػػػى العمػػػؿ   ثػػػكاب اإليمػػػاف كالعمػػػؿ الصػػػالح ثػػػـ يػػػأتي بعػػػدىا درس
 ف اإليمػاف ال يكػكف صػحيحا إالأك   الصالح يجب أف يككف مبنيا عمى قاعدة اإليماف الصػحيح

 مرة . 22كفي ىذا الدرس تكرر فيو المضمكف    بعمؿ صالح ؽ  دَ إذا ص  

فائدتػػػو فػػػي حػػػث المسػػػمـ عمػػػى العمػػػؿ خػػػر الترتيػػػب يػػػأتي درس اإليمػػػاف بػػػاليـك اآلخػػػرة ك  كفػػػي  
حيػػث تكػػررت عبػػارات المضػػمكف فػػي ىػػذا الػػدرس    ألنػػو سػػيمقى يػػـك القيامػػة جػػزاءه  الصػػالح 

ال   أف قمػػػة حضػػػكر عبػػػارات  المضػػػمكف  فػػػي ىػػػذا الػػػدرس إلػػػىاإلشػػػارة  ركىنػػػا يجػػػد  مػػػرة 08
يش فيػو حالػة المجتمػع الػذم يعػ إلػىإنمػا ترجػع   عػدـ أىميتػو فػي تكػريس المضػمكف إلػىترجع 

ف  فػ  قاعػدة فكريػة ينطمػؽ منيػا إلػىنػو كمػا أسػمفنا الكػالـ ال يحتػاج المجتمػع  ف  التمميذ المسػمـ
كبالتػػالي   التحػػريض عمػػى المنطػػؽ العممػػي إلػػىبقػػدر مػػا يحتػػاج   المجتمػػع يػػؤمف بيػػـك القيامػػة 

 حضكر عبارات المضمكف فيو .لجاء ىذا الدرس مف باب الذكرل فقط 

جػاء  عبػارة فػي متػكف الػدركس 99فػي  المضػمكف التعميمية فقد حضػرأما مف حيث األساليب 
كمػػف المالحػػظ أف المؤلػػؼ قػػد ركػػز تركيػػزا كبيػػرا فػػي   ذكػػر الكثيػػر منيػػا خػػالؿ شػػرحنا لمػػدركس

تبيػػيف المنطػػؽ العممػػي بعيػػدا عػػف منطػػؽ  إلػػىالمضػػمكف عمػػى متػػكف الػػدركس سػػعيا منػػو  ىػػذا
عبػارة جػاءت فػي  09نو قػد اعتمػد عمػى أكما   األفكار المجرد الذم ال ينقص المجتمع المسمـ

.  4مف سػكرة فصػمت صػفحة  86 إلى 81شكؿ نص قر ني كانت  ياتو كالتالي : اآليات مف 
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 26. اآليػة  04مػف سػكرة البقػرة صػفحة  275. اآليػة  5مف سكرة األحقػاؼ صػفحة  08اآلية 
ات مػف اآليػ 06مػف سػكرة القصػص صػفحة  26/  25. اآليػة  05مف سكرة القصص صفحة 

. كىي  يات دالة عمى مضػمكف العمػؿ الصػالح كمػا 07مف سكرة الكيؼ صفحة  69 إلى 66
كقػػد سػػبؽ لنػػا الكػػالـ عػػف كػػؿ كاحػػدة منيػػا فػػي معػػرض   يػػؤدم إليػػو مػػف نجػػاح أخػػركم كدنيػػكم

 تحميمنا لكحدات الدكرة كؿ كحدة عمى حدا .

ديث نبػكم ىػذه األحاديػث عبػارة كردت كحػ 22األحاديث النبكية فقد اسػتعمميا المؤلػؼ فػي  ماأ
كىػك الحػديث الػذم ركاه مسػمـ عػف أبػي  لىاىي : الحػديث العمػدة فػي درس فضػؿ ذكػر هللا تعػ

 .  7مالؾ األشعرم في فضؿ العديد مف اإلعماؿ الصالحة صفحة 

.               02الحػػػػػػػػػػػديث الػػػػػػػػػػػذم ركاه مسػػػػػػػػػػػمـ عػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد هللا الثقفػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػتقامة صػػػػػػػػػػػفحة 
 .  08جير أجره صفحة م في عقكبة مف لـ يكفي األالحديث الذم ركاه البخار 

 إلػػػىكىػػي أحاديػػث تػػػدؿ عمػػى حػػػرص النبػػي صػػػمى هللا عميػػو كسػػمـ عمػػػى جعػػؿ المسػػػمـ سػػاعيا 
 النجاح في كؿ أعمالو .

كانت في شكؿ عناكيف تخممت دركس الدكرة إلثارة انتبػاه   عبارات 6كما اعتمد المؤلؼ عمى  
عبػػارات كردت فػػي تمييػػدات الػػدركس  01ر نفسػػيتو فػػي نػػو اسػػتثاأكمػػا   المضػػمكف إلػػىالمػػتعمـ 

المضػمكف  نػو أكردأسؤاال نقاشيا كتسػعة أكامػر تطبيقيػة . كمػا  02.كحاكؿ إعادة استثارتيا في 
 عبارة كردت كاستنتاج . 26في 

المضػمكف مػف حيػث تقػديميا فػي دركس  ألىميػة أف المؤلؼ قد نكع فػي إظيػاره كبيذا نستنتج 
 ة .أك في أساليب تعميمي
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 .المضمون السادس: المساىمة في تماسك المجتمع
 .الدرس األول : من أخالق المسمم

تماسػؾ المجتمػع  المكجػكد مضػمكف المسػاىمة فػي  عمػى ( يبيف العبارات الدالة52جدكؿ رقـ )
 . لسنة الرابعة درس : مف أخالؽ المسمـفي كتاب ا

كذلػؾ  بتبيػيف   أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة إلظيار حرص اإلسالـ عمى تماسؾ الجماعة
كذلػػػؾ أف اإلسػػػالـ   نيا أف تخػػػؿ بيػػػذا التماسػػػؾأالعديػػػد مػػػف السػػػمككيات الذميمػػػة التػػػي مػػػف شػػػ

مف خالؿ الحػرص عمػى األخػكة   ماسؾ سميما كمتيناحرص كؿ الحرص عمى أف يبقى ىذا الت
كذلػػػؾ فػػػي سػػػبيؿ تعمػػػيـ ىػػػدؼ   اإلسػػػالمية التػػػي ىػػػي مػػػف أىػػػـ ركػػػائز قيػػػاـ المجتمػػػع اإلسػػػالمي

 إدراكي استعمؿ في إيصالو أسمكب التحذير كالترىيب.

كانتػػا   كقػػد اسػػتخدـ المؤلػػؼ إلبػػراز مضػػمكف التماسػػؾ االجتمػػاعي عبارتػػاف كردتػػا فػػي التمييػػد
كىمػػػا   تبقػػػى العالقػػػة سػػػميمة  ركػػػائز قيػػػاـ المجتمػػػع  ككػػػاف محتكاىمػػػا المضػػػمكفعمػػػى  دالتػػػيف

ف المجتمػع الػذم يعتمػد عمػى ركػائز  ف  عبارتاف فييما مف الداللة عمى تماسؾ المجتمع الكثير
كبقاء العالقة سميمة عنػكاف عمػى   يمكنو أف يعتمد عمييا ليحافظ عمى تماسكو  قكية في قيامو

 .تماسؾ المجتمع 

كردت فػػي   المضػػمكف داخػػؿ ىػػذا الػػدرس عمػػى ثمػػاف عبػػارات كمػػا اعتمػػد المؤلػػؼ إلظيػػار ىػػذا
كىػػػػذه اآليػػػػات جػػػػاءت دالػػػػة عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف   مػػػػف سػػػػكرة الحجػػػػرات 01/00/02/08اآليػػػػات 

حاثػػة عمػػى السػػمككيات التػػي مػػف   األفعػػاؿ الذميمػػة التػػي مػػف شػػانيا أف تخػػؿ بتماسػػؾ المجتمػػع
ف يككنػػػكا أفبػػػدأت بالحػػػث عمػػػى اإلصػػػالح بػػػيف األخػػػكة ك   الحمػػػونيا أف تزيػػػد فػػػي ترابطػػػو كتأشػػػ

مكقػػع المضػػمكف 
 في الدرس

 تمييد عنكاف
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 الدرس
حػػػػػػػػديث 

 نبكم
نػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني

 تطبيقات استنتاج لممناقشة

 8 6 1 9 1 26 2 1 تكراره
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نػو عمػى  ف  قتتػاؿ كالتػدابرف حصػؿ مػنيـ مػا يفػرقيـ مػف االاا نػو ك أك   كالبنياف يشد بعضو بعضا
 أكلي األلباب كالنيى أف يقكمكا بسد ىذا الشرخ الذم ظير في بنياف المجتمع المسمـ .

نيا أف تػؤجج نػار الحسػد أكىي أفعاؿ مف ش  غمزكما حذرت مف السخرية كالتنابز باأللقاب كال
ممػػػا يػػػؤثر عمػػػى تماسػػػكو    فػػػي القمػػػكب كتزيػػػد مػػػف العػػػداكات داخػػػؿ الكيػػػاف االجتمػػػاعي المسػػػمـ

قػػكؿ مػػا ال  إلػػىنػػو سػػيدفعو  نػػو إذا مػػا اسػػتمر بصػػاحبو فأذلػػؾ   فظػػكحػػذرت اآليػػة مػػف سػػكء ال
شػػػد أكحػػػذرت اآليػػػة   ميةممػػػا يػػػؤثر عمػػػى تماسػػػؾ الجماعػػػة اإلسػػػال  ينبغػػػي كفعػػػؿ مػػػا ال ينبغػػػي

ف الغيبة ىي طعف في الظير كغدر كاضػح أل  التحذير مف الغيبة  كىي ذكرؾ أخاؾ بما يكره
 إلػػىكىػػذا مػػا يػػؤدم   فػػ ذا سػػمع بيػػا مػػف اغتيػػب فيػػو ثػػارت ثائرتػػو كرد بالمثػػؿ  مػػف المغتػػاب 

عكبا ف هللا خمػػؽ النػػاس كجعميػػـ شػػأكختمػػت ىػػذه اآليػػات بػػ  انحػػالؿ عػػرل التماسػػؾ االجتمػػاعي
 جؿ التعارؼ كالحفاظ عمى التماسؾ االجتماعي العالمي .أكقبائؿ مف 

فكردت في ست كعشػريف عبػارة كانػت   المضمكف داخؿ متف الدرس كقاـ المؤلؼ بنشر ىذا  
كمكضحة كشارحة كمحممػة لةفكػار التػي   كميا شارحة لمعاني الكممات التي كردت في اآليات

تحػػريـ   نػػذكر منيػػا مػػثال : كجػػكب اإلصػػالح بػػيف المػػؤمنيف  جػػاءت اآليػػات لتثبيتيػػا كترسػػيخيا
 اجتناب الغيبة كالنميمة ...ال  .  السخرية

كانػت   كرد فيػو المضػمكف فػي سػت عبػارات اسػتنتاج  إلىكفي األخير كصؿ المؤلؼ بالتمميذ 
 نيا أف تحافظ عمى تماسؾ الجماعة المسممة .أكميا عمى السمككيات التي مف ش

رد المؤلػػؼ المضػػمكف فػػي ثػػالث عبػػارات تحػػاكؿ اسػػتثمار مػػا درسػػو كتعػػرؼ كفػػي األخيػػر أك    
 عميو التمميذ مف خالؿ الدرس .
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 الدرس الثاني: بر الوالدين

تماسػؾ المجتمػع  المكجػكد مضػمكف المسػاىمة فػي  عمػى ( يبيف العبارات الدالة58جدكؿ رقـ )
 . لسنة الرابعة درس: بر الكالديففي كتاب ا

 
أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحػدة إلظيػار حػرص اإلسػالـ عمػى تماسػؾ األسػرة التػي ىػي النػكاة 

الػػػديف كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ بػػػر الك   كذلػػػؾ بتمتػػػيف العالقػػػة بػػػيف األبنػػػاء كاآلبػػػاء  لتكػػػكيف المجتمػػػع
كرسػكلو صػمى هللا عميػو  لىانو لػيس ىنػاؾ حػؽ بعػد حقػكؽ هللا تعػأذلؾ   كالحرص عمى حقيما

ا ىدؼ عممػي اسػتعمؿ فػي إيصػالو ذكيعتبر ى  كجب عمى اإلنساف مف حؽ كالديو عميوأكسمـ 
 المضمكف في عبارة كردت في عنكاف الدرس . أسمكب الترغيب .كقد أكرد المؤلؼ ىذا

ثػػالث عبػػارات كردت فػػي التمييػػد فكانػػت بمثابػػة دافػػع مشػػكؽ لالطػػالع كمػػا كرد المضػػمكف فػػي 
كردت فػػي   عمػػى ىػػذا الػػدرس .كمػػا اسػػتخدـ المؤلػػؼ خمسػػة عشػػر عبػػارة دالػػة عمػػى المضػػمكف

كتبيػػػيف ألىميتيػػػا فػػػي تماسػػػؾ  لمضػػػمكفا امػػػتف الػػػدرس كانػػػت فػػػي مجمميػػػا شػػػرح كتقػػػديـ ليػػػذ
فكانػػت مػػػثال : مبادرتيمػػػا بالتحيػػػة    ةكالحفػػػاظ عمػػى ربػػػاط األسػػػرة اإلسػػػالمي  الجماعػػة المسػػػممة

 ال  . ليما  خدمتيما قدر المستطاع ...تفقد أحكا

كىػي   مػف سػكرة اإلسػراء 28كاستدؿ المؤلؼ عمى أىمية ىذا السمكؾ الػكارد فػي الػدرس باآليػة 
كبػػر دليػػؿ عمػػى عظػػـ حقيمػػا عمػػى األبنػػاء  أكىػػك   اآليػػة التػػي قػػرف هللا فييػػا بػػر الكالػػديف بعبادتػػو

مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المضمكف فػي 
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يعتبػػر عصػػيانا   تجػػاه كالديػػو فيػػو نػػكع مػػف النفػػكر بػػفاالقػػؿ سػػمكؾ يظيػػر مػػف أييػػا أف كبػػيف ف
 كعقكقا .

كما اعتمد المؤلؼ عمى ثالث أحاديث كردت فييا أربع عبارات تػدؿ عمػى السػمكؾ الػذم يريػد  
 كىذه األحاديث ىي :   الكمي لمكحدة مضمكفالمؤلؼ أف يدعـ بو ال

 الذم دؿ عمى ترتيب الكالديف في حسف الصحبة .الحديث المتفؽ عميو بيف الشيخيف ك 

أف الكالػػد أكسػػط بػػاب الجنػػة .الحػػديث الػػذم ركاه الترمػػذم فػػي أف   الحػػديث الػػذم ركاه الترمػػذم
 سخط كرضى هللا مف سخط كرضى الكالد .

كذلػػؾ السػػتثارة ذىنيػػة   كاسػػتعمؿ المؤلػػؼ سػػؤاال نقاشػػيا كردت فيػػو عبػػارة تػػدؿ عمػػى المضػػمكف 
اسػتنتاج كردت فيػو المضػمكف فػي ثػالث عبػارات  إلػىكؿ المؤلػؼ حػه لمدرس . كتالقارئ لالنتبا

 دالة عمى المعاممة الحسنة لمكالديف .

كما أكرد المؤلؼ عبارة تدؿ عمى المضمكف فػي تطبيقػات الػدرس ليضػمف اسػتثمار المعمكمػات 
 التي كردت في الدرس .

 الدرس الثالث: من مظاىر بر الوالدين

تماسؾ المجتمػع  المكجػكد مضمكف المساىمة في  عمى ف العبارات الدالةيبي (54جدكؿ  رقـ )
 . لسنة الرابعة درس: مف مظاىر بر الكالديففي كتاب ا

يصػػاؿ ىػػدؼ إدراكػػي لمتمميػػذ المسػػمـ باسػػتعماؿ حػػديث نبػػكم  يخبػػر  يعتبػر ىػػذا الػػدرس كسػػيمة إل
عف العديد مف األعماؿ التي يبر بيا المسمـ أبكيو بعد مكتيما كالمتأمؿ في ىذه األعمػاؿ التػي 

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
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كالتػي دؿ عمييػا الحػديث يػرل بأنيػا  تعبػر كميػا أدكات لتمتػيف   ذكرىػا المؤلػؼ فػي ىػذا الػدرس
يظيػػر حػػرص اإلسػػالـ عمػػى ىػػذه القيمػػة حتػػى مػػف خػػالؿ  كمػػف ىنػػا   صػػالة تماسػػؾ المجتمػػع

جػر كبيػر أعمػى األعمػاؿ التػي فييػا  ف اإلسػالـ عنػدما يحػث فػ  ربط العالقة بيف الحي كالميت
نػو ينفػع الفػرد فػي األجػر كينفػع الميػت أأم   يختار مف بينيا األعماؿ التي يكػكف نفعيػا متعػديا

خػػريف ب سػػداء العديػػد مػػف الخػػدمات التػػي يكػػكف كينفػػع المجتمػػع كاألفػػراد اآل  فػػي زيػػادة حسػػناتو
ليحػػػػافظ عمػػػػى لحمػػػػة  اجتماعيػػػػة  يسػػػػكدىا   سػػػػببيا زيػػػػادة األلفػػػػة كالمحبػػػػة بػػػػيف أفػػػػراد المجتمػػػػع

االسػػتقرار كالتماسػػؾ كالتكافػػؿ االجتمػػاعي .كقػػد اسػػتعمؿ المؤلػػؼ عبػػارة كردت فػػي شػػكؿ عنػػكاف 
 رئيسي لمدرس .

كىػي   ا انو كيػؼ يكػكف اإلنسػاف محسػنا لكالديػوكاستعمؿ عبارة كردت في التمييد كاف مفادى  
ؽ تشػكيقي يجعػؿ التمميػذ المسػمـ يتميػؼ لالطػالع عمػى الػدرس كػي يحػكز اعبارة كردت في سػي

 عمى ىذه الخصمة النبيمة .

كىػػك الحػػديث الػػذم ركاه أبػػك داككد   كمػػا أكرد المؤلػػؼ خمػػس عبػػارات كردت فػػي حػػديث نبػػكم 
ككػاف مجمػؿ ىػذا الحػديث   ة السػاعدم رضػي هللا عنػوفي مسنده عف أبي أسيد مالؾ بف ربيعػ

كبمػا أف اإلسػالـ ديػف جػاء   حكؿ مػا يمكػف أف يمحقػو العبػد المسػمـ مػف بػر ألبكيػو بعػد مكتيمػا
فقػػد جػػاء الجػػكاب النبػػكم فػػي   لتماسػػؾ المجتمػػع كخدمػػة البشػػرية كنشػػر الرخػػاء كالسػػعادة بينيػػا

أك بعبػػارة أخػػرل كاصػػؿ عمػػى منػػكاؿ   مجممػػو قكلػػو كػػف محسػػنا لممجتمػػع الصػػغير الػػذم حكلػػؾ
 السمككيات االجتماعية التي كاف يحافظ بيا كالداؾ عمى تماسؾ المجتمع .

ككانػت فػي مجمميػا شػرحا   ثـ أكرد المؤلؼ اثنا عشرة عبارة انتشػرت فػي فقػرات مػتف الػدرس  
يضػاح األفكػػار التػػي جػاء الحػػديث النبػكم لترسػػيخيا كبث  لمعػاني كممػػات الحػديث   يػػاكتحميػػؿ كاا

كالػػديف  إكػػراـ صػػديؽ الكالػػديف صػػمة أقػػارب ال  فمػػف ىػػذه العبػػارات مػػثال: تنفيػػذ كصػػية الكالػػديف
 .. ال  ..
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اسػػػتنتاج أكرد فيػػػو خمػػػس  إلػػػىكصػػػؿ المؤلػػػؼ   كبعػػػد التمييػػػد كاالسػػػتدالؿ كالشػػػرح كالتحميػػػؿ   
كىػي عبػارة عػف تمخػيص لةفكػار الػكاردة فػي الػدرس قصػد   المضػمكف عبارات دالػة عمػى ىػذا

 سييؿ استيعابيا كحفظيا .ت

كػػي يضػػمف اسػػتثمار أفكػػار   كفػػي األخيػػر نػػرل المؤلػػؼ أكرد عبػػارتيف فػػي تطبيقػػات الػػدرس  
 الدرس في الحياة العامة التي يتفاعؿ فييا التمميذ المسمـ اجتماعيا . 

 الدرس الرابع : قيمة األسرة في اإلسالم

ىمة فػي تماسػؾ المجتمػع  المكجػكد مضػمكف المسػاعمػى ( يبيف العبارات الدالة 55جدكؿ رقـ )
 . لسنة الرابعة درس: قيمة األسرة في اإلسالـافي كتاب 

سػػالـ المنبػػت الطبيعػػي لإلنسػػاف كتعتبػػر فػػي اإل  األسػػرة ىػػي النػػكاة التػػي يتكػػكف منيػػا المجتمػػع
حتػػػى يصػػػير رجػػػال راشػػػدا   ففييػػػا يكلػػػد الطفػػػؿ كيترعػػػرع فػػػي أحضػػػاف أـ حنػػػكف كأب عطػػػكؼ

كمػف ىنػا كجػب المحافظػة عمييػا لممحافظػة عمػى   كيككف كػؿ منيمػا أسػرة  مرأة راشدةإكالطفمة 
أف تقػػـك كبالتػػالي نػػرل أف اإلسػػالـ قػػد شػػرع العديػػد مػػف المبػػادئ التػػي يجػػب   تماسػػؾ المجتمػػع

فركػز عمػى نكعيػة   عمييا األسرة داخؿ المجتمػع اإلسػالمي كػي تحػافظ عمػى تماسػكيا الػداخمي
فكػػاف أساسػػو الخمػػؽ كالػػديف ألنيمػػا الثابتػػاف األساسػػياف فػػي   ختيػػار لكػػؿ مػػف الرجػػؿ كالمػػرأةاال

مبنيػة فجعميػا   كركز عمى نكعية العالقػة  بػيف أفػراد األسػرة  لىاحياة األفراد  مع تكفيؽ هللا تع
كتحمػػػؿ بعػػػض األخطػػػاء الصػػػغيرة   عمػػػى المػػػكدة كالرحمػػػة كالتجػػػاكز عمػػػى األخطػػػاء الصػػػغيرة

كجب عمى أفرادىا رعاية كنػز المسػتقبؿ أكما   كتحمؿ العيكب التي ال تؤثر عمى مجرل الحياة
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خراجيػػػا فػػػي أحسػػػف حمػػػة لخدمػػػة   كثػػػركة المجتمػػػع ككنيػػػا أمانػػػة بػػػيف أيػػػدييـ كجػػػب صػػػكنيا كاا
 جعميا تشارؾ في المساىمة الحضارية المطمكبة منيا .ك   مجتمعيا كأمتيا

كقد أدرج المؤلؼ ىذا الدرس كأسمكب عممي إليصاؿ ىدؼ إدراكي كمعرفي لمتمميػذ المسػمـ    
ذلػػؾ أف التمميػػذ فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف العمػػر مقبػػؿ   كػػي يكػػكف عمػػى درايػػة بكيفيػػة بنػػاء األسػػرة
مجتمػع جزائػرم تغمػب عميػو ركح الريفيػة كنحػف فػي   عمى حياة اجتماعيػة خاصػة اإلنػاث مػنيـ

 كمازاؿ يعتمد اعتمادا ممحكظا عمى الزكاج المبكر .

ككانت عنكانا لمدرس ليا مفيكميػا   كنراه في ىذا الدرس قد أكرد عبارة دالة عمى المضمكف   
ككأنػػو يقػػكؿ قيمػػة األسػػرة فػػي اإلسػػالـ كدكرىػػا فػػي   المعقػػكؿ الػػذم يسػػتخرج مػػف سػػياؽ الكػػالـ

 مجتمع أك دكر األسرة في تماسؾ المجتمع اإلسالمي .تماسؾ ال

كانت في مجمميا شرح كتفسػير   ثـ أكرد المضمكف في عشريف عبارة كردت في متف الدرس  
نجػػد منيػػا مػػثال : عقػػد بػػيف   المضػػمكف لمعػػاني اآليػػات التػػي اسػػتدؿ بيػػا المؤلػػؼ لترسػػي  ىػػذا

  اسػتقرار األسػرة ....الػ   رعايػة األبنػاء  المػكدة كالرحمػة  نكاة تأسيس المجتمػع  المرأة كالرجؿ
اآليػػة   مػػف سػػكرة النحػػؿ 72كىمػػا اآليػػة   ذلػػؾ أف المؤلػػؼ قػػد اسػػتدؿ بػػآيتيف مػػف القػػر ف الكػػريـ

كأنيػا   كىما  يتيف قد بينتا نكعية العالقػة السػائدة داخػؿ األسػرة اإلسػالمية  مف سكرة الرـك 20
ف المػرأة ضػمع مػف أك   ة مػف الػنفس البشػريةأم ىذه األسرة محؿ لمسكف كالمكدة كالرحمػة خارجػ

 كقد أكرد في ىاتيف اآليتيف ثالث عبارات دالة عمى المضمكف .  أضالع الرجؿ

ثػػـ أكرد سػػبع عبػػارات فػػي االسػػتنتاج كانػػت بمثابػػة نتيجػػة كصػػؿ إلييػػا المؤلػػؼ بعػػد التحميػػؿ    
 المعمكمة بنفسو .استنتاج ليجعؿ مف التمميذ يتدرب عمى   كاالستدالؿ

كذلؾ بالتسػاؤؿ   في األخير أكرد المؤلؼ المضمكف في عبارتيف كردتا  في تطبيقات الدرسك  
 عف ما يمكف أف تقـك عميو األسرة اإلسالمية السعيدة .
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 الدرس الخامس : مواقف من حياة سيدنا عيسى عميو السالم

تماسػؾ المجتمػع  المكجػكد فػي (  يبيف العبارات الدالة مضمكف المساىمة في 56جدكؿ رقـ ) 
 . لسنة الرابعة درس: مكاقؼ مف حياة سيدنا عيسى عميو السالـكتاب ا

عمػى غيػر مػا ألفػو ف كػاميالد عيسى عميو السالـ أدرج ىذا الدرس لبياف امكر عدة منيا   أف 
كذلػؾ إلظيػار   فكؿ مكلكد لػو أب كأـ إال عيسػى عميػو السػالـ فقػد كلػد مػف دكف أب  المجتمع
 أف كبياف محاكلة المرأة العفيفة الدفاع عف الشيء الذم يجػب  في بناء المجتمع لىاقكة هللا تع

جبرائيػػػؿ  كذلػػؾ مػػف خػػػالؿ تحػػاكر مػػريـ مػػع  يؤلػػؼ فػػي إنجػػاب األكالد لبقػػاء تماسػػػؾ المجتمػػع
كيظيػػػر تماسػػػؾ المجتمػػػع كػػػذلؾ فػػػي تعاكنػػػو عمػػػى الػػػدعكة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتجابة   عميػػػو السػػػالـ

 الحكارييف لدعكة عيسى ليـ كقياميـ بأعباء الدعكة معو .  

كنرل المؤلؼ أكرد المضمكف في خمسة عبارات في متف الدرس كانت مميػدة لشػرح كتكضػيح 
كلػد   ارات عمػى ىػذا النحػك : إعالنػا لعػالـ الػركحكجػاءت ىػذه العبػ المعاني الكاردة فػي اآليػات 

كقد كزعػت ىػذه   فكجد فييـ سندا قكيا  فاستجاب الحكاريكف  عيسى عميو السالـ مف غير أب
العبػػػارات فػػػي مػػػتف الػػػدرس عمػػػى فقػػػرتيف كقػػػد مثمتػػػا مرحمتػػػاف ميمتػػػاف فػػػي حيػػػاة عيسػػػى عميػػػو 

الحيػاة الػدنيا كفييػا إظيػار  إلػىـ فكانت المرحمة األكلى كىي مرحمة مجيئو عميو السال  السالـ
كىي دليؿ عمػى   كلمرحمة الثانية كىي مرحمة استنجاده عميو السالـ بالحكارييف  لىالقكة هللا تع

 تماسؾ المجتمع النصراني في ذلؾ الكقت .

ىمػػػػػػا اآليػػػػػػات   كأكرد المؤلػػػػػػؼ المضػػػػػػمكف فػػػػػػي أربػػػػػػع عبػػػػػػارات كردت فػػػػػػي نصػػػػػػيف قػػػػػػر نييف 
كىػػػي  يػػػات تػػػتكمـ الحػػػكار القػػػائـ بػػػيف مػػػريـ البتػػػكؿ   مػػػريـمػػػف سػػػكرة  06/07/08/09/21/20

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج شةلممناق

 1 1 1 4 1 5 1 1 تكرارىا 
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نػػػو أفػػػي إمكانيػػػة مػػػيالد ابػػػف مػػػف دكف أب ك   عمييػػػا السػػػالـ كأمػػػيف الػػػكحي جبريػػػؿ عميػػػو السػػػالـ
كذلػػؾ مخافػػة المسػػبة كاالتيػػاـ ممػػا   مخػػالؼ لمػػا جػػرل عميػػو العقػػد االجتمػػاعي فػػي ذلػػؾ الزمػػاف

 يزعزع كياف االستقرار كالتماسؾ االجتماعي .

كىػػػي أيػػػة تػػػتكمـ عػػػف الحػػػكار بػػػيف الحػػػكارييف كعيسػػػى عميػػػو   مػػػف سػػػكرة  ؿ عمػػػراف 52اآليػػػة ك  
 جؿ بناء مجتمع يقـك عمى مبدأ التماسؾ كالنصرة لمضعيؼ .أكذلؾ مف   السالـ

كصػػػياغتيا فػػػي أسػػػمكب   ثػػػـ أكرد المؤلػػػؼ أربػػػع عبػػػارات اسػػػتنتاجيو كذلػػػؾ لترسػػػي  المضػػػمكف 
 مبسط إلمكانية حفظيا . 

 دس: الرسول صمى ه عميو وسمم يحفظ الحقوقالدرس السا
(  يبيف العبػارات الدالػة مضػمكف المسػاىمة فػي تماسػؾ المجتمػع  المكجػكد فػي 57جدكؿ رقـ )

 .لسنة الرابعة درس: الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ يحفظ الحقكؽاكتاب 

أدرج ىػػػذا الػػػدرس فػػػي ىػػػذه الكحػػػدة إلظيػػػار قيمػػػة حفػػػظ الحقػػػكؽ فػػػي زيػػػادة تماسػػػؾ المجتمػػػع 
البػػد أف يعػػيش حيػػاة األمػػف   ..الػػ ألمانػػة كيحفػػظ فيػػو حػػؽ الجػػار .فػػالمجتمع الػػذم تحفػػظ فيػػو ا

اعتمد فييػا المؤلػؼ عمػى العديػد مػف   كىذا الدرس عبارة عف خمس فقرات  كالسالـ كاالستقرار
ذلػػػؾ أف الرسػػػكؿ صػػػمى هللا عميػػػو   األحاديػػػث النبكيػػػة التػػػي جػػػاءت لمحفػػػاظ عمػػػى ىػػػذه الحقػػػكؽ

ذلػػؾ أف   كقػػد اعتػػرؼ لػػو  بػػذلؾ أصػػحابو كأعػػداؤه  كسػػمـ كػػاف مػػف أعظػػـ النػػاس حفظػػا لمحقػػكؽ
كيتحػاكمكف إليػو كحػؿ ككانكا يضعكف عنده كدائعيـ كأمػانتيـ   قريش قبؿ البعثة تسميو باألميف

ف يكػػػكف عميػػػو المجتمػػػع كػػػي أفجػػػاء ىػػػذا الػػػدرس كأسػػػمكب عممػػػي لتبيػػػيف مػػػا يجػػػب   خالفػػػاتيـ
 يحافظ عمى تماسكو كتآزره .

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج قشةلممنا

 8 4 6 4 02 02 4 0 تكرارىا 
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كذلؾ لجمب انتبػاه القػارئ   نرل أف المؤلؼ قد أكرد المضمكف في عبارة كانت عنكانا لمدرس  
تفػػتح شػػيية التمميػػذ  ةعبػػارات تشػػكيقيقػػراءة الػػدرس مػػف البدايػػة .ثػػـ أكرد أربػػع  إلػػىكجعمػػو يميػػؿ 

 المسمـ لالطالع عمى متف الدرس كردت ىذه العبارات في التمييد المدرج في بداية الدرس .

كانػت دالػة فػي مجمميػا   كبعد ذلؾ أكرد المضمكف في اثنا عشرة عبارة كردت فػي مػتف الػدرس
كجػػاءت عمػػى   تقرارهعمػػى مؤشػػرات التماسػػؾ االجتمػػاعي التػػي تكفػػؿ لممجتمػػع تػػآزره كبقػػاء اسػػ

سػػالمة القمػػكب مػػف   إعطػػاء حقػػكؽ العمػػاؿ  حفػػظ حقػػكؽ المػػرأة  منػػكاؿ : حفػػظ أمانػػات قػػريش
 .. ال  .قاد  انتشار المحبة كاأللفة .األح

كأكرد المؤلؼ المضمكف في ثالث عشػرة عبػارة كردت فػي العديػد مػف األحاديػث النبكيػة عػف   
 ىي : كىذه األحاديث   النبي صمى هللا عميو كسمـ

كالػذم يػتكمـ عػف   الحديث الػذم ركاه المنػذرم كغيػره عػف عبػد هللا بػف عمػر رضػي هللا عنيمػا 
العديػػد مػػف السػػمككيات االجتماعيػػة التػػي يحفػػظ مػػف خالليػػا المسػػمـ عمػػى حقػػكؽ جػػاره كيحػػافظ 

 عمى سالمة العالقة االجتماعية معو .

كالػػذم تكمػػـ عػػف   هللا عنيمػػاالحػػديث الػػذم ركاه اإلمػػاـ مالػػؾ عػػف النعمػػاف بػػيف بشػػير رضػػي  
 العالقة االيجابية بينيـ .عمى  ظ احفالجؿ أكذلؾ مف   العدؿ بيف األبناء في اليبات

الحديث الذم ركاه البخارم كىك حػديث قدسػي يركيػو صػمى هللا عميػو كسػمـ عػف ربػو عػز كجػؿ 
 جر األجير .أكالذم ذكر فيو أف هللا يككف يـك القياـ خصما لـ يكؼ 

التػي تخمػؿ بيػا المؤلػؼ فقػرات   المؤلؼ قد أكرد ستة عبارات فػي األسػئمة النقاشػية ثـ نجد أف 
كعمػػال عمػػى التغذيػػة الراجعػػة   جػػؿ اسػػتثارة الفكػػرة فػػي ذىنيػػة التمميػػذأكذلػػؾ مػػف   مػػتف الػػدرس

 لةفكار الكاردة في ىذه الفقرات .
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اسػػتنتاج ىػػك  إلػػىيػػذ ف المؤلػػؼ يصػػؿ بالتممأنجػػد   كبعػػد التمييػػد كاالسػػتدالؿ كالتقػػديـ كالشػػرح 
جػػؿ ترسػػي  المضػػمكف التػػي يريػػد المؤلػػؼ أكذلػػؾ مػػف   بمثابػػة إجابػػة نمكذجيػػة ألسػػئمة المناقشػػة

 حيث نراه قد أكردىا في أربع عبارات دالة عمييا .  تقديمو
  كفػػػي األخيػػػر نجػػػد المؤلػػػؼ يػػػكرد المضػػػمكف فػػػي ثػػػالث عبػػػارات كردت فػػػي تطبيقػػػات الػػػدرس 

كاسػتعماليا فػي الحيػاة االجتماعيػة   الػكاردة فيػو خػارج القسػـ كذلؾ لضماف استثمار المعمكمػات
 العامة التي يعيش فييا التمميذ .

 تكرار المضمون في الوحدة حسب موقعو في الدرس وحسب مؤشراتو 
(  يبػػػيف تكػػػرار مضػػػمكف المسػػػاىمة فػػػي تماسػػػؾ المجتمػػػع  فػػػي الكحػػػدة حسػػػب 58جػػػدكؿ رقػػػـ )

 . مكقعو في الدرس كحسب مؤشراتو
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 .مؤشراتو سبفي الكحدة حالمساىمة في تماسؾ المجتمع  يبيف تكرار مضمكف  (59جدكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ففيػػو القػػكم كفيػػو الضػػعيؼ كفيػػو الغنػػي كالفقيػػر كفيػػو المػػتعمـ   يتكػػكف المجتمػػع مػػف فئػػات شػػتى
يعمػؿ فييػا   كمف ىنا كانت العالئؽ التي تربط بيف ىذه الفئات غاية في التماسؾ  كفيو األمي

 بػػػرز لكازميػػػا كىػػػك شػػػعكر الجميػػػعأبػػػؿ ىػػػك   التكافػػػؿ االجتمػػػاعي أىػػػـ الـز مػػػف لػػػكاـز األخػػػكة
  ف كػػؿ كاحػػد مػػنيـ حامػػؿ لتبعػػات أخيػػو كمحمػػكؿ عمػػى أخيػػوأك   بمسػػؤكلية بعضػػيـ عػػف بعػػض

 ؿ عف نفسو كعف غيره .أيس

  كىػػػذا فػػػي الكاقػػػع قػػػانكف مػػػف قػػػكانيف االجتمػػػاع الراقػػػي كعنصػػػر مػػػف عناصػػػر الحيػػػاة الطيبػػػة  
بػػػؿ ىػػػك األسػػػاس فػػػي حيػػػاة األمػػػـ كبقائيػػػا عزيػػػزة كريمػػػة ممتعػػػة   يتكقػػػؼ عميػػػو كمػػػاؿ السػػػعادة
 بييبتيا قائمة بكاجباتيا .

 النسبة  التكرار  المؤشر

 28.96 46 مف أخالؽ المسمـ

 06.04 80 بر الكالديف

 08.54 26 مظاىر بر الكالديف 

 07.09 88 قيمة األسرة في اإلسالـ

 6.77 08 مكاقؼ مف حياة سيدنا عيسى عميو السالـ

 22.41 48 الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ يحفظ الحدكد
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غاثػػػػػة   كلمتكافػػػػؿ شػػػػعبتاف : شػػػػػعبة ماديػػػػة كسػػػػبيميا مػػػػػد يػػػػد المعكنػػػػة فػػػػػي حاجػػػػة المحتػػػػاج   كاا
طعػػاـ الجػػائع  ميف الخػػائؼأكتػػ  كتفػػريج كربػػة المكػػركب  المميػػكؼ كالمسػػاىمة العمميػػة فػػي   كاا

 إقامة المصالح العامة .

كنيـ المعنػكم بػالتعميـ كالنصػح كاإلرشػاد كتعػا  كشعبة أدبية كنعني بيا تكافؿ المسمميف جميعا 
 . 1كالتربية

فالفرد الذم يتربى في األسرة الصالحة   كتمعب األسرة الدكر األىـ في بناء ىذا المجتمع 
حيث يتربى في ىذه   فعضك األسرة المسممة قميف أف يككف مكاطنا صالحا  يككف صالحة

فالثقافة   معو الصغير كمجتمعو الكبيراألسرة عمى جمب النفع كدرء الضر في تعاممو مع مجت
كما ىك الحاؿ في   هللا مف الناس ىك األنفع لمناس إلىاألحب  السائدة في األسرة ىي أف

المجتمع ما  إلىنفعيـ لعيالو " كىك ينقؿ أهللا  إلىاإلرشاد النبكم :" الخمؽ عياؿ هللا فأحبيـ 
بما ظؿ   البر كأعماؿ التقكل ميتدياتشربو في أسرتو مف فضيمة التعاكف عمى أداء الصنائع 

 قر ني:" ىدم مف أسرتو كبيف بيتو أصداء في يتردد              2" المائدة . 

غاثػة المميػكؼ كنصػرة الظمػـكأكىك مف قبيػؿ   تعػاليـ دينػو  ألنيػا  سػرم ييػب لنجػدة المحتػاج كاا
أعمػاؿ البػر بجػاره ذم القربػى حتػى يبمػ  األباعػد  ىػك يبػدأك   نيػا فػي بيئػة صػالحةالتي رضػع لب

 .2أمتو ككطنو مف أبناء

كحرصػػا مػػف المشػػرع التربػػكم عمػػى تماسػػؾ المجتمػػع أكرد فػػي كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة 
كىػػػي الػػػدكرة الثانيػػػة مػػػف ىػػػذا   المضػػػمكف االجتمػػػاعي الميػػػـ رابعػػػة متكسػػػط دكرة خاصػػػة بيػػػذا

كقد جاء فػي معػرض كالمػو عنيػا فػي   ؾ االجتماعي كدكر األسرةالكتاب كسماىا دكرة التماس
 الصفحة األكلى مف ىذه الدكرة :

 
                                                           

 .80محمكد شمتكت   اإلسالـ عقيدة كشريعة   ص 1
  كزارة 2010احمد عمي اإلماـ   نظاـ األسرة في اإلسالـ كأثره في بناء المجتمع الراشد   رسالة المسجد   السنة الثامنة العدد الثالث مارس 2

 . 26 25الشؤكف الدينية كاألكقاؼ   الجزائر ص ص  
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 .تماسؾ المجتمع كدكر األسرة  : الدكرة الثانية

الكحػػدات :ػػػ مػػف أخػػالؽ المسػػمـ .ػػػ بػػر الكالػػديف .ػػػ مػػف مظػػاىر بػػر الكالػػديف .ػػػ قيمػػة األسػػرة فػػي  
السػالـ .ػػ الرسػكؿ صػمى هللا عميػو كسػمـ يحفػظ  اإلسالـ .ػ مكاقؼ مػف حيػاة سػيدنا عيسػى عميػو

 الحقكؽ .

كفيمػػػا يخػػػص أىميػػػة ىػػػذه   تعتبػػػر ىػػػذه الػػػدركس مػػػف أىػػػـ المؤشػػػرات الدالػػػة عمػػػى المضػػػمكف 
ف نيػػا مؤشػػرات جيػػدة فمػػف الػػدرس األكؿ الػػذم عنػػكف بعنػػكاف مػػف   الػػدركس خدمػػة المضػػمكف

إذا  إلسػػػالمية كىػػػذه األخػػػكةا حقيقػػػة درس يػػػتكمـ عػػػف قكاعػػػد األخػػػكةالكىػػػك فػػػي   أخػػػالؽ المسػػػمـ
  ايحػػب أفػػػراده بعضػػيـ بعضػػػ  كانػػت مبنيػػة عمػػػى أسػػاس متػػيف ف نيػػػا تضػػمف مجتمعػػػا متماسػػكا

درسػػػي بػػػر الكالػػػديف كمظػػػاىره  كالػػػذم  إلػػػىتنػػػزع مػػػف قمػػػكبيـ األحقػػػاد كيتعػػػاكنكف فيمػػػا بيػػػنيـ . 
نشػػاء عالقػػة طيبػػة بػػيف األبػػكيف كاالبػػف األمػػر الػػذم   يضػػمف تكافػػؿ االبػػف مػػع أبيػػو يضػػمف  كاا

حيػػث تكمػػف ىػػذه القيمػػة   درس قيمػػة األسػػرة فػػي اإلسػػالـ إلػػىالمجتمػػع . مػػفتماسػػؾ فئػػة كبيػػرة 
يتعػاكف بعضػيـ مػع بعػض    فراد صالحيف يقكمػكف بكاجبػاتيـ االجتماعيػة بكػؿ تفػافأفي إنشاء 

كيحػػف بعضػػيـ عػػف بعػػض كيشػػعركف بػػأفراح بعضػػيـ  كينصػػركف مظمػػكميـ   يطعمػػكف جػػائعيـ
يتككف مجتمع متماسػؾ يسػكده التكافػؿ االجتمػاعي الػذم يضػمف اسػتمراريتو  كبالتالي  كأحزانيـ
 نمػكذج التػاريخيكالػذم بػيف األ  درس مكاقؼ مف حيػاة سػيدنا عيسػى عميػو السػالـ إلىكبقاءه .

دكف الطريقػػة السػػائدة فػػي  فػػال تقبػػؿ المكلػػكد  لممػػرأة التػػي تػػدافع عػػف قػػيـ مجتمعيػػا مػػف التفكػػؾ
 إلػػػى. يا فػػػي مكػػػاف االتيػػاـ لػػػكال ضػػػماف الرسػػػكؿ الممكػػػي ليػػػافتػػػرفض أف تضػػػع نفسػػػالمجتمػػع  

ف بػػػػيف أكىػػػػك درس خػػػػدـ المضػػػػمكف بػػػػ   عميػػػػو كسػػػػمـ يحفػػػػظ الحقػػػػكؽدرس الرسػػػػكؿ صػػػػمى هللا
 التطبيؽ العممي لو في العديد مف مناحي الحياة .

فقػد تكمػـ عنيػا المؤلػؼ فػي الصػفحة األكلػػى  المضػػمكف أمػا عػف الفائػدة المرجػكة مػف تعمػيـ ىػذا
 فقاؿ : الكفاءة المرحمية لمدكرة :  دكرة كذلؾمف ال

 في نياية ىذه الدكرة تككف قادرا عمى: 
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المسػػػاىمة فػػػي تماسػػػؾ المجتمػػػع مػػػف خػػػالؿ أداء الكاجبػػػات نحػػػك األسػػػرة كممارسػػػة األخػػػالؽ  
 الحسنة .

الـ كالكبيػػػر  احتػػػراـ األب ك امػػػف   فمػػػف خػػػالؿ تعمػػػـ الفػػػرد أداء الػػػدكر المنػػػكط بػػػو داخػػػؿ األسػػػرة
يػػػػتعمـ كيفيػػػػة التعامػػػػؿ بالحسػػػػنى مػػػػع كػػػػؿ فئػػػػات   تعػػػػاكف مػػػػع األخالطؼ مػػػػع الصػػػػغير ك تعػػػػاالك 

كمػػف خػػالؿ تعمػػـ التمميػػذ المسػػمـ مػػا ىػػي األخػػالؽ الحسػػنة ككيفيػػة ممارسػػتيا    المجتمػػع األخػػرل
  نشر ركح المحبػة كالتػالؼ بػيف أفػراد إلىمما يؤدم   يتعمـ كيؼ يتعامؿ بيا مع أفراد المجتمع

 فعالة في تماسؾ المجتمع .مما يساىـ مساىمة 

حيث تكررت عبارات المضمكف فػي   المضمكف ستة دركس كقد استخدـ المؤلؼ إلبراز ىذا  
كىذا الدرس بيف فيو المؤلػؼ حػرص اإلسػالـ عمػى أف تبقػى   مرة 46درس مف أخالؽ المسمـ 

األخػكة   لػىإكذلؾ مف خالؿ التكجيو القر نػي الػذم دعػا   اإلسالمية سميمة كمتينة عالقة األخكة
صػػػفك تكبالتػػػالي   كنبػػػذ السػػػخرية كالتنػػػابز باأللقػػػاب كاجتنػػػاب الظػػػف السػػػي  كالتجسػػػس كالغيبػػػة

 القمكب كتزكؿ األحقاد كيتعارؼ الناس عمى أساس التقكل .

 48كمػػا تكػػررت عبػػارات المضػػمكف فػػي درس الرسػػكؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ يحفػػظ الحقػػكؽ   
لتطبيقيػػة لتكػػريس مضػػمكف تماسػػؾ المجتمػػع كىػػػك ىػػك درس بػػيف فيػػو المؤلػػؼ الجكانػػب ا  مػػرة

مثػػػؿ حفػػػظ   العديػػػد مػػػف أعمػػػاؿ البػػػر كالتقػػػكل التػػػي تحفػػػظ العالقػػػة بػػػيف أبنػػػاء المجتمػػػع الكاحػػػد
كحفػظ حقػكؽ العمػاؿ    كحفػظ حقػكؽ األبنػاء  األمانات كحفػظ حقػكؽ الجػار كحفػظ حقػكؽ المػرأة

ىػػـ أفػػراد   ـ عمػػى حفػػظ حقػػكقيـف الػػذيف حثنػػا صػػمى هللا عميػػو كسػػمك كىػػؤالء األفػػراد االجتمػػاعي
 المجتمع الذم نعيش فيو كمف خالؿ ىذه التكجييات يحافظ المجتمع عمى تماسكو .

كىػػك درس بػػيف   رات المضػػمكف تكػػررت فػػي درس قيمػػة األسػػرة فػػي اإلسػػالـاكمػػا نػػرل أف عبػػ 
 ماسؾ كدكرىا في بناء مجتمع مت  أىمية الرابطة األسرية القائمة عمى الرحمة كالمكدة الزكجية

  كأبكيػو بفاالبيف كجكب تماسؾ العالقة بيف  الذم مرة في درس بر الكالديف 80كما تكررت  
ممػا يسػاعد عمػى تماسػؾ المجتمػع . كمػا نػرل   عمػى احتػراـ اآلخػريف بػفاالكما تفيد فػي تعمػيـ 
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كتكمػػف الحكمػػة فػػي ىػػذا الػػدرس أف   مػػرة فػػي درس مػػف مظػػاىر بػػر الكلػػديف 26أنيػػا تكػػررت 
مػػػف صػػػدقة   أكاصػػػر المجتمػػػع المتماسػػػؾ لكالػػػديف  بعػػػد مكتيمػػػا تقػػػـك عمػػػى إقامػػػةبػػػر ا مظػػػاىر

كراـ لمضيؼ.  كصمة لمرحـ  كاا

كفػػػي األخيػػػر نجػػػد أف عبػػػارات المضػػػمكف تكػػػررت فػػػي درس مكاقػػػؼ مػػػف حيػػػاة عيسػػػى عميػػػو  
كىػػك درس يػػدؿ عمػػى حفػػظ المػػػرأة المتدينػػة عمػػى عفتيػػا محافظػػة منيػػا عمػػػى   مػػرة 08السػػالـ 

 ي يبقى المجتمع متماسكا .قكاعد المجتمع ك

عبػػارة كردت  91المضػػمكف  أمػػا عػػف األسػػاليب التربكيػػة التػػي اسػػتعمميا المؤلػػؼ فػػي إبػػراز ىػػذا
ىػػا  فػي شػرحنا كتحميمنػػا لكػؿ درس عمػػى أف ذكرنػا أكثر سػػبؽ ك  فػي متػكف الػػدركس السػتة لمػدكرة 

 حدا .

 ة : عبارة كردت كنص قر ني جاءت في اآليات التالي 09نو اعتمد عمى أكما 

مػف سػكرة اإلسػراء صػفحة  28. اآليػة 09مػف سػكرة الحجػرات صػفحة  08 إلى 01اآليات مف 
مػػف سػػكرة  5. اآليػػة  26مػػف سػػكرة الػػرـك صػػفحة  20مػػف سػػكرة النحػػؿ كاآليػػة  72. اآليػػة  22

مػف سػكرة  52. اآليػة  28مف سكرة مريـ صفحة  20 إلى 06. اآليات مف  22لقماف صفحة 
 .29 ؿ عمراف صفحة 

اإلسػالمية المبنيػة   يات تدؿ عمى أىمية تماسؾ المجتمػع مػف خػالؿ الحفػاظ عمػى األخػكةىي  
صػػالح ذات البػػيف كدفػػع ضػػغائف القمػػكب كالحفػػاظ عمػػى العالقػػة المتينػػة بػػيف   عمػػى التػػراحـ كاا

األسػػرة الكاحػػدة مػػف خػػالؿ القيػػاـ بكاجػػب األبػػكة الحقػػة كالحفػػاظ عمػػى القػػانكف االجتمػػاعي  أفػػراد
 السائد .

 ىذه األحاديث ىي :  عبارة كردت في شكؿ أحاديث نبكية 02رل انو اعتمد عمى كما ن

.الحػػديث الػػذم ركاه الترمػػذم الكالػػد 22الحػػديث المتفػػؽ عميػػو فػػي أحػػؽ النػػاس الصػػحبة صػػفحة 
 .28.الحديث الذم ركاه الترمذم في فضؿ رضكاف الكالد  صفحة  28أكسط الجنة صفحة 
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أسػػيد مالػػؾ بػػف ربيعػػة السػػاعدم رضػػي هللا عنػػو فػػي بػػر  الحػػديث الػػذم ركاه أبػػك داكد عػػف أبػػي
.الحػديث الػذم ركاه المنػذرم عػف ابػف عمػر رضػي هللا عنيمػا 24الكالديف بعػد المػكت  صػفحة 

.الحديث الذم ركاه اإلماـ مالػؾ عػف النعمػاف بػف بشػير رضػي هللا  81في حؽ الجار  صفحة 
بخػػارم فػػي حػػؽ العمػػاؿ  صػػفحة . الحػػديث الػػذم ركاه ال81عنيمػػا فػػي حقػػكؽ األبنػػاء صػػفحة  

 عبارة كردت في شكؿ سؤاؿ نقاشي تخممت فقرات الدركس الست . 02. كما استخدـ  80

أكامػػػػر تطبيقيػػػػة لضػػػػماف ثبػػػػات  9عبػػػػارة كردت فػػػػي شػػػػكؿ اسػػػػتنتاج .كاسػػػػتعمؿ  26كاسػػػػتعمؿ 
 المضمكف في سمكؾ التمميذ المسمـ .

 4ت فػي تمييػدات الػدركس السػتة ك عبػارات كرد 01كـ انو  اسػتثار ذىنيػة المػتعمـ باسػتعماؿ 
 عبارات كردت في شكؿ عناكيف في ىذه الدركس .

 .المضمون السابع : تحمل المسؤولية ااإلسالم عقيدة وعمل والتزام(

 .الدرس األول: التعريف بالدين اإلسالمي

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية   المكجػػكد فػػي كتػػاب 61جػػدكؿ  رقػػـ )
 السنة الرابعة درس: التعريؼ بالديف اإلسالمي

كذلؾ ليتحمػؿ   أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة لتبياف كماؿ الديف مف العقيدة كالعمؿ كااللتزاـ
كمػػا   كال يعتػػذر بالجيػػؿ  أفػػراد المجتمػػع اإلسػػالمي مسػػؤكليتو تجػػاه ربػػو عػػز كجػػؿ كػػؿ فػػرد مػػف

أال كىػك تحمػؿ جبريػؿ لمسػؤكلية تعمػيـ الصػحابة   نو فيو كجو أخر مف كجكه تحمؿ المسػؤكليةأ
فمػا   ؿ النبي عف كػؿ شػيء ييػـ أمػر الػديفأكس  حيث جاء بنفسو مرسؿ مف ربو  ألمر دينيـ

نػو عمػى كػؿ أكبػيف   مسػؤكلية تبميػ  ىػذه األمانػة بيف لو كتحمؿ معو كاف منو صمى هللا إال أف

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 
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ف لػػـ يكػػف عنػده عمػػـ فميعتػػذر عػػف اإلجابػػة  فػػ  مبمػ  أف يتحمػػؿ مسػػؤكلية األمػػر الػػذم يبمػ  عنػػو
 كال يتحمؿ مسؤكلية ما ال عمـ لو بو .

لػػػة كانتػػػا بمثابػػػة إطال  كقػػػد اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ إلبػػػراز المضػػػمكف عبارتػػػاف كردتػػػا فػػػي التمييػػػد  
كبينتػػػا نػػػزكؿ جبريػػػؿ   فبينتػػػا مبػػػادئ المسػػػؤكلية فػػػي اإلسػػػالـ  تشػػػكيقية لالطػػػالع عمػػػى الػػػدرس

 لتحمؿ ىذه المسؤكلية .

كمػػا اعتمػػد عمػػى حػػديث نبػػكم كىػػك الحػػديث الػػذم ركاه اإلمػػاـ مسػػمـ عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب   
كىػك   ؿكالذم يعرفو الحفاظ كالركاة باسـ حػديث عمػر الطكيػؿ أك حػديث جبريػ  رضي هللا عنو

نػػػو ال أكبػػػيف   حػػػديث بػػػيف مراتػػػب الػػػديف اإلسػػػالمي كمػػػا تحتكيػػػو كػػػؿ مرتبػػػة مػػػف ىػػػذه المراتػػػب
نػو بػيف ليػا أمػارات تعػد داللػة عمػى إإال   حد أف يتحمؿ التبمي  عف كقت قياـ الساعةأيستطيع 

كيعضػده حػديث  خػر يقػكؿ فيػو صػمى هللا عميػو   عدـ تحمؿ أصحاب المسػؤكليات مسػؤكلياتيـ
  أك كمػا قػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ "ليــر أىمــو فــانتظر الســاعة إلــىذا ُأســند األمــر إ"كسػمـ : 

 كقد كردت في ىذا الحديث أحدا عشرة عبارة دالة عمى القيمة كزعت عمى فقرات الحديث .

كمػػا اسػػتعمؿ المؤلػػؼ خمسػػة عشػػر عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرس كانػػت بمثابػػة شػػرح لكممػػات  
بينػت العديػد مػف المسػؤكليات التػي يجػب   عمى خمػس فقػرات مكزعة  الحديث كشارحة ألفكاره

فجػػاءت عمػػى   أف يقػػـك بيػػا العبػػد المسػػمـ فػػي حياتػػو كػػي يكػػكف ممتزمػػا بالػػديف كمتبعػػا ألكامػػره
إيتػاء   قػاـ الصػالةإ  التصػديؽ الجػاـز بكجػكد هللا  لىاالنحك التالي : االستسالـ كاالنقياد   تعػ

 صـك رمضاف... ال    الزكاة

جاءت مبينػة لمعديػد مػف األفكػار التػي   ستعمؿ المؤلؼ أربع عبارات كردت في االستنتاجكما ا
 كردت في الدرس كممخصة ليا كي تبدك في حمة مناسبة لمحفظ كالتذكر .
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 الدرس الثاني : اإليمان بالقضاء والقدر

تػػاب (  يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية   المكجػػكد فػػي ك60جػػدكؿ رقػػـ )
 السنة الرابعة درس: اإليماف بالقضاء كالقدر

يعتبػػر اإليمػػاف بالقضػػاء كالقػػدر مػػف أىػػـ الركػػائز التػػي تجعػػؿ التمميػػذ المسػػمـ ىػػادئ الػػنفس  
إال أف األمػػػر الميػػػـ الػػػذم نػػػكه عميػػػو الشػػػرع فػػػي   اؿ مستسػػػمما ألمػػػر هللا عػػػز كجػػػؿمطمػػػئف البػػػ

كلػػيس   العديػػد مػػف األحاديػػث كاآليػػات أف القضػػاء كالقػػدر لػػيس حجػػة لمتكاكػػؿ كتػػرؾ األسػػباب
فػا  عػز كجػؿ قػدر المقػادير كتػرؾ الحريػة لمعبػد فػي   مشجبا يعمػؽ عميػو المخطئػكف أخطػاءىـ

كرتب عمى ىذه األعماؿ مسؤكلية الجػزاء عمييػا فػال يجػكز لمفػرد   اختيار سبيؿ الخير أك الشر
المسمـ االحتجػاج بالقػدر لتبريػر الخطػأ أك تػرؾ الكسػب .كىػذا فػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ إدراكػي 

 كتعميـ سمكؾ أخالقي قيمي .

 برز المضمكف المنشكد في عبارة كردت في شكؿ عنكاف لمدرس .أكنرل أف المؤلؼ قد 

ككانػت ىػذه العبػارات مبينػة   عبارات تشػكيقية كردت فػي تمييػد الػدرس كما أكرده في أربع
 ألىمية ىذا الدرس في الحياة اإليمانية لمعبد المسمـ .

كانػػت مبينػػة لمراتػػب اإليمػػاف   حػػد عشػػرة عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرسأكمػػا نػػراه أكرده فػػي 
اة المسػػػمـ الركحيػػػة ثػػػاره عمػػػى حيػػػ كمػػػا أنيػػػا بينػػػت   نػػػو لػػػيس حجػػػة لمتكاكػػػؿأك   بالقضػػػاء كالقػػػدر

األخػػػذ باألسػػػباب   النافػػػذة لىافجػػػاءت عمػػػى النحػػػك التػػػالي : اإليمػػػاف بمشػػػيئة هللا تعػػػ  كالعمميػػػة
كىػػك   أمػػره باألخػػذ باألسػػباب... الػػ    يجعػػؿ المسػػمـ يطمػػؽ طاقتػػو  كعػػدـ االحتجػػاج بالقضػػاء

 في تقديمو ىذا يحاكؿ شرح  اآليات كاألحاديث الكاردة في الدرس .
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نػس أقد استدؿ بالحػديث الػذم أخرجػو كػؿ مػف الترمػذم كالحػاكـ كالبييقػي عػف  كما نراه   
النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ عػػف كيفيػػة  سػػأؿ فػػي قصػػة الرجػػؿ الػػذم  بػػف مالػػؾ رضػػي هللا عنػػو

ف عمػػى اإلنسػػاف أكىػػك حػديث مناسػػب فػػي بابػو ك   خبره أف يعقميػػا كيتككػؿأفػػ  التعامػؿ مػػع ناقتػو
نػو إذا أضػاعيا بتفػريط منػو ال يجػكز أك   يحافظ عمى ممتمكاتوف أك   أف يتحمؿ مسؤكلية أعمالو

 في عبارتيف دالتيف عميو في ىذا الحديث . مضمكفكقد كرد ال  لو أف يحتج بالقدر

اسػػتنتاج كرد فيػػو المضػػمكف فػػي  إلػػىكبعػػد االسػػتدالؿ كالتقػػديـ نجػػد أف المؤلػػؼ يصػػؿ بنػػا  
 مف أفكار . خمسة عبارات أراد أف يمخص فييا أىـ ما جاء في الدرس

كردت فػي تطبيقػات   كفي األخير نػرل أف المؤلػؼ قػد أكرد المضػمكف فػي ثػالث عبػارات 
 الدرس كي يضمف استثمار األفكار التي جاءت في الدرس.

 الدرس الثالث: المسؤولية

المكجػػكد فػػي كتػػاب  (  يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية62جػػدكؿ رقػػـ ) 
 . السنة الرابعة درس: المسؤكلية

كتظيػػر بػػو ديانتػػو كعبقريتػػو المسػػؤكلية التػػي تخصػػو   جػؿ مػػا يقػػـك بػػو اإلنسػػاف فػػي ىػػذه الحيػػاةأ
كمػػف ىنػػا يمقػػي اإلسػػالـ   كال يتػػكانى فػػي القيػػاـ بيػػا  حػػد إال مػػف يماثمػػو فييػػاأكال يشػػاركو فييػػا 

فكػػؿ فػػرد فػػي اإلسػػالـ يتحمػػؿ   عمػػى كػػؿ إنسػػاف تبعػػة أعمالػػو الحسػػنة كالسػػيئة بصػػفتو الفرديػػة
كيشػترؾ فييػا الجميػع كػؿ حسػب   كالمسػؤكلية شػاممة لجميػع منػاحي الحيػاة  كحده نتيجػة عممػو
تقػػدـ كازدىػػار المجتمػػع كتػػرابط أفػػراده  إلػػىكالقيػػاـ بيػػا عمػػى أحسػػف كجػػو يػػؤدم   سػػمطتو كقدراتػػو

كليػػذا أدرج المشػػرع التربػػكم ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ   فيمػػا بيػػنيـ

مكقػػػػػع المضػػػػػمكف 
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جػػؿ إنشػػاء فػػرد مسػػمـ بنػػاء أمػػف   معرفػػي كسػػمكؾ أخالقػػي لتربيػػة تمميػػذ مسػػمـ يتحمػػؿ مسػػؤكلياتو
 كمدني .

ككانػػت دالػػة داللػػة   الػػدرس بػػرز المضػػمكف فػػي عبػػارة كردت فػػي عنػػكافأنػػرل أف المؤلػػؼ قػػد 
 " المسؤكلية " . مضمكفمباشرة عمى ال

كمػػا أكرده فػػي خمػػس عبػػارات فػػي تمييػػد الػػدرس حيػػث بػػيف فػػي ىػػذا التمييػػد بطريقػػة تشػػكيقية 
كذلػؾ ب ظيػار أىميػة المسػؤكلية كنتائجيػا كالتسػاؤؿ   دراسة المكضكع المػدرج إلىتجمب القارئ 
 عف مجاالتيا .

مػػتف الػػدرس فػػي سػػتة عشػػر عبػػارة قسػػمت عمػػى ثػػالث فقػػرات جػػاء فييػػا كمػػا نػػراه قػػد أكرده فػػي 
كىػػي تبػػيف كػػؿ نػػكع مػػف أنػػكاع المسػػؤكلية التػػي يتحمميػػا كػػؿ فػػرد   تعريػػؼ المسػػؤكلية كمجاالتيػػا

كقػد يتحمػؿ   كز االجتماعي الػذم يكػكف فيػور مف أفراد المجتمع أك يتحمميا الفرد مف خالؿ الم
ة حسػػب المكقػػؼ االجتمػػاعي الػػذم يعيشػػو الفػػرد داخػػؿ الفػػرد العديػػد مػػف المسػػؤكليات كػػؿ كاحػػد

مسػؤكلية   مسػؤكلية العممػاء  فجاءت العبارات عمى النحػك التػالي : مسػؤكلية األنبيػاء  المجتمع
نيػا شػاممة لكػؿ   ثػـ فػي الفقػرة الثالثػة بػيف أىميػة المسػؤكلية  مسػؤكلية األبنػاء ...الػ   الحكاـ كاا

 دىار المجتمع .از  إلىف تحمميا يؤدم أمناحي الحياة ك 

المضمكف المدرج فػي ىػذا الػدرس بحػديثيف نبػكييف  كنرل أف المؤلؼ قد استدؿ عمى أىمية ىذا
كالحػػديث الػػذم   ىمػػا الحػػديث الػػذم ركاه أبػػكداكد فػػي أف مسػػؤكلية العممػػاء يرثكنيػػا مػػف األنبيػػاء

ل اىتمػاـ كىػك حػديث يبػيف مػد  ركاه اإلماـ البخارم كالذم يبيف العديد مػف مجػاالت المسػؤكلية
ف عمميػػة تقسػػيـ أك   كأنيػػا مػػف أىػػـ مقكمػػات الحفػػظ عمػػى المجتمػػع  الشػػارع الحكػػيـ بالمسػػؤكلية

 .التماسؾ كالتقدـ إلىؿ إليو تؤدم األدكار كالتزاـ كؿ فرد مف أفراد المجتمع بدكره المكك

كخػػالؿ ىػػذا التقػػديـ كاالسػػتدالؿ نػػرل أف المؤلػػؼ قػػد تخمػػؿ فقػػرات ىػػذا الػػدرس بػػثالث أسػػئمة    
  جػػػاء كػػػؿ سػػػؤاؿ منيػػػا فػػػي نيايػػػة كػػػؿ فقػػػرة كذلػػػؾ السػػػتثارة األفكػػػار فػػػي ذىنيػػػة التمميػػػذ  نقاشػػػية

 ما تعممو مف ىذه الفقرة كي ترس  المعمكمة في ذىنو . إلىكجعمو يرجع 
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المضػػمكف فػػي سػػت عبػػارات أجابػػت عػػف  كمػػا نػػرل أف المؤلػػؼ أكرد فػػي اسػػتنتاج ظيػػر فيػػو 
 كاردة في الدرس.كبينت أىـ األفكار ال  أسئمة المناقشة

ليضػػمف محافظػػة التمميػػذ   كفػػي األخيػػر نػػرل أف المؤلػػؼ عبػػارتيف فػػي تطبيقػػات ىػػذا الػػدرس  
 عمى مسؤكلياتو كاىـ ىذه المسؤكليات ىي مسؤكليتو نحك كالديو .

 الدرس الرابع : التوكل

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية   المكجػػكد فػػي كتػػاب 68جػػدكؿ رقػػـ )
 . نة الرابعة درس: التككؿالس

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة لبيػػاف أمػػر ىػػاـ فػػي مسػػؤكلية الفػػرد المسػػمـ عمػػى كسػػب رزقػػو 
ظيػػار أف ىػػذا الػػرزؽ مت  المشػػركع عبػػد إال أف لكفػػؿ بػػو هللا عػػز كجػػؿ لكػػؿ عبػػاده فمػػا عمػػى اكاا

إال أف ىذا السعي المكفكؿ مف هللا جؿ جاللػو كضػعت لػو   يطمبو مف المكلى الرزاؽ عز كجؿ
كيحػػاكؿ الػػديف اإلسػػالمي إظيػػار أف ىػػذا   ف األخػػذ بيػػامأسػػباب ككنيػػة  كجػػب عمػػى العبػػد المػػؤ 

بػؿ عمػى العبػد المػؤمف أف يسػير بػيف األمػريف   األخذ باألسباب ال يتنػافى مػع التككػؿ عمػى هللا
كاإلسػالـ   خػذ باألسػباب تػرىبفأيـ لكمف تككؿ ك   لحدأخذ باألسباب كلـ يتككؿ أفمف   بالسكاء

 كسط بيف الرىبنة كاإللحاد .

المنشكد فػي الكحػدة داخػؿ ىػذا الػدرس عبػارة  لممضمكف كنرل أف المؤلؼ قد استعمؿ في إبرازه
 يظير منيا الداللة عمى المضمكف .  سظيرت في شكؿ عنكاف لمدر 

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 2 4 4 0 2 07 4 0 تكرارىا 
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كما استعمؿ أربع عبارات كردت في التمييد ككانت بمثابة العنصػر المشػكؽ لمتمميػذ كػي تثيػر  
نػػو أك   حفيظتػػو كتجمػػب اىتمامػػو لمتعػػرؼ عمػػى األىميػػة التػػي يكتسػػييا  التككػػؿ فػػي حيػػاة المسػػمـ

 ف يتحمؿ اإلنساف مسؤكليتو في الحياة .ليس مناؼ أل

حيػث   د المؤلؼ عمى سبعة عشر عبػارة كردت فػي أربػع فقػرات مككنػة لػدرس التككػؿكما اعتم
كمػا أنيػا بينػت الفػرؽ الػذم يجػب أف   كانت ىذه الفقرات مبينة لمفيـك كمظاىر كأىمية التككؿ

ذلؾ أف التككػؿ تحمػؿ لممسػؤكلية مػع االعتمػاد عمػى هللا فػي إكماليػا   يعمـ بيف التككؿ كالتكاكؿ
كبالتالي بناء شخصية ناجحة يعتمد عمييا كيسػتأمف مػف جانبيػا   في المسؤكليةكالتكاكؿ تفريط 

تعمػػؽ القمػػب   فكانػػت ىػػذه العبػػارات مػػف قبػػؿ : العمػػؿ كاالجتيػػاد  أف يػػؤتى المجتمػػع مػػف قبمػػو
 باألسباب...ال  . األخذ  با 

سػػمـ عمػػى ثػػر كبيػػر فػػي تعمػػيـ المكأف لػػو أ  كلالسػػتدالؿ عمػػى أىميػػة التككػػؿ فػػي حيػػاة المسػػمـ   
اعتمػػػد المؤلػػػؼ عمػػػى حػػػديثيف   تحمػػػؿ المسػػػؤكلية التػػػي تخصػػػو كالتػػػي  تكػػػكف فػػػي حػػػدكد قدرتػػػو

حػػػدىما فيػػػو أمػػػر النبػػػي صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ ليػػػذه األمػػػة أ  نبػػػكييف ركاىمػػػا اإلمػػػاـ الترمػػػذم
كىػػك بػػػذلؾ يبػػػيف   كالثػػػاني فيػػو أمػػػر النبػػػي صػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ لمرجػػؿ بعقػػػؿ بعيػػػره  بالتػػداكم
ف يتحمػػؿ أف عمػػى العبػػد  عميػػو كسػػمـ أف التككػػؿ عمػى هللا ال ينػػافي اتخػػاذ األسػػباب فػ صػمى هللا

كبالتػالي نػػرل   كيتػرؾ األسػباب لىاالمسػؤكلية الممقػاة عمػى عاتقػو كال يحػتج بتككمػو عمػى هللا تعػ
 ظير في شكؿ حديث نبكم مرتيف في ىذا الدرس . مضمكفأف ال

مػػف  05كردت فػػي نػػص قر نػػي متمثػػؿ فػػي اآليػػة ثػػـ اسػػتدؿ عمػػى األىميػػة المػػذككرة  بعبػػارة   
كىي عبػارة يػأمر فييػا المػكلى عػز كجػؿ عبػاده بالمشػي فػي مناكػب األرض سػعيا   سكرة الممؾ

إال انػو أمػرىـ باتخػػاذ  قػػد ضػمف لمعبػاد أرزاقيػـ لىافعمػى الػرغـ مػف أف هللا تعػ  لتحصػيؿ الػرزؽ
 األسباب لتحصيميا .

المؤلػػؼ قػػد تخمػػؿ فقػػرات الػػدرس بػػأربع عبػػارات كردت  كخػػالؿ ىػػذا التقػػديـ كاالسػػتدالؿ نػػرل أف
في أسئمة نقاشية لتمتيف صمة ذىف المتمقي بالمعمكمػة التػي قػدمت لػو مػف خػالؿ اسػتثارتيا فػي 



 عرض وتحميل نتائج الدارسة الفصل السابع : 

868 

مػػػف تقػػػديميا ككانػػػت ىػػػذه األسػػػئمة خاتمػػػة لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات الػػػدرس كمحاكلػػػة   زمػػػف قريػػػب
 ميمنا لعبارات متف الدرس .استرجاع المعمكمات التي سبؽ الكالـ عنيا قريبا في تح

أربػع  تكررت فيػو العبػارات الدالػة عمػى المضػمكف  استنتاج إلىكفي األخير كصؿ بنا المؤلؼ 
 .كىي بمثابة إجابة نمكذجية ألسئمة المناقشة كتمخيصا مختصرا ألفكار الدرس ككؿ   مرات

كذلػػػؾ   كبعػػػد كػػػؿ ىػػػذا نػػػرل إف المؤلػػػؼ أعػػػاد تكػػػرار المضػػػمكف فػػػي تطبيقػػػات الػػػدرس مػػػرتيف
كتحمػػؿ المسػػؤكلية   لضػػماف تعمػػيـ التمميػػذ المسػػمـ عقيػػدة التككػػؿ عمػػى هللا مػػع اتخػػاذ األسػػباب

 التي يطمبيا منو المجتمع الذم يعيش فيو .

 الدرس الخامس : مواقف في الشورى 

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية   المكجػػكد فػػي كتػػاب 64جػػدكؿ رقػػـ ) 
 . السنة الرابعة درس: مكاقؼ في الشكرل

أدرج ىػػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة إلظيػػار أف تحمػػؿ  المسػػؤكلية داخػػؿ المجتمػػع ال يمقػػى عمػػى 
 يميػػؽ بفػػرد مػػف أفػػراد المجتمػػع أف يسػػتأثر بيػػا لنفسػػو  كال  كاىػػؿ كاحػػد مػػف أفػػراده دكف اآلخػػريف

يشػػاكرىـ كيسػػتخرج كجػػكه الػػرأم ـ  إنمػػا عميػػو أف يقسػػـ ىػػذه المسػػؤكلية بػػيف أصػػحاب الػػرأم فػػيي
ف كػاف غيػر ذلػؾ اا ك   ف ذا كقع األمر عمى ما أحبػو المجتمػع كػاف بمغػة فػي األمػر  التي عندىـ

كذلػؾ فػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ عممػي   عقسمت مسؤكلية ذلؾ عمػى كػؿ أىػؿ الػرأم فػي المجتمػ
جػػؿ نشػػر التعػػاكف داخػػؿ مسػػمـ مقاسػػمة غيػػره فػػي الػػرأم  مػػف أكسػػمكؾ اجتمػػاعي يعمػػـ التمميػػذ ال

ف المجتمػػع أل  مبػػدأ الشػػكرل نػػو مػػف مبػػادئ الػػديف اإلسػػالمي التػػي دعػػا إلييػػاألذلػػؾ   المجتمػػع
 .الذم يراد لو االستقرار كاالستمرار ينبغي أف يقـك عمى الشكرل 

مكقػػػػػػػع المضػػػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة
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ككيفيػػػة تكزيػػػع   عمـ مػػػف خاللػػػو تحمػػػؿ المسػػػؤكليةل أف المؤلػػػؼ قػػػد اسػػػتعمؿ ىػػػذا الػػػدرس لػػػي  نػػػر 
كاسػػػتعمؿ  ثػػػالث   كعنػػػكاف لمػػػدرس تفاسػػػتعمؿ عبػػػارة كرد  المسػػػؤكليات عمػػػى أفػػػراد المجتمػػػع
ككانػػت بمثابػػة المحفػػز عمػػى االطػػالع عمػػى الػػدرس الػػذم   عبػػارات  كردت فػػي تمييػػد الػػدرس
كقػػػد اسػػػتعمؿ المؤلػػػؼ عبػػػارة كردت فييػػػا   ع السػػػعيد المسػػػتقريعتبػػػر مػػػف أىػػػـ مقكمػػػات المجتمػػػ

كممتػػػي االسػػػتقرار كاالسػػػتمرار لينبػػػو عمػػػى أىميػػػة ىػػػذا السػػػمكؾ فػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة كمػػػدل 
 مسؤكلية األفراد في الحفاظ عميو .

كمػػا أننػػا نػػرل أف المؤلػػؼ كػػرر المضػػمكف المنشػػكد مػػف الكحػػدة فػػي سػػت عبػػارات كردت فػػي  
كمػػػكقفيف مػػف مكاقػػػؼ الشػػػكرل التػػػي   بػػػع كالتػػي ىػػػي مفيػػػـك كأىميػػة الشػػػكرلفقػػرات الػػػدرس األر 

 صحابتو الكراـ .رأم استعاف فييما النبي صمى هللا عميو كسمـ ب

اسػػػتدؿ   كلالسػػػتدالؿ عمػػػى أىميػػػة الشػػػكرل فػػػي  تحمػػػؿ المسػػػؤكلية فػػػي حيػػػاة المجتمػػػع المسػػػمـ
بػف المنػذر فػي غػزكة بػدر  كاف إجابة عمى الرأم الذم أشار بػو الحبػاب  المؤلؼ بحديث نبكم

: لقػد صػمى هللا عميػو كسػمـ كذلؾ بأف قاؿ لػو   اآلراء المفيدة كالسديدة كذلؾ تشجيعا ألصحاب
 بالرأم . أشرت

لتمتػػيف صػػمة   كخػػالؿ ىػػذا التقػػديـ تخمػػؿ المؤلػػؼ الفقػػرات بعبػػارتيف كردتػػا فػػي أسػػئمة نقاشػػية  
ككانػت   ا في زمف قريب مف تقديمياذىف المتمقي بالمعمكمة التي قدمت لو مف خالؿ استثارتي

ىذه األسئمة خاتمة لكؿ فقرة مف فقرات الدرس كمحاكلة استرجاع المعمكمات التي سػبؽ الكػالـ 
 عنيا قريبا في تحميمنا لعبارات متف الدرس .

اسػتنتاج تكػررت فيػو العبػارات الدالػة عمػى المضػمكف أربػع  إلػىكفي األخير كصؿ بنػا المؤلػؼ 
 جابة نمكذجية ألسئمة المناقشة كتمخيصا مختصرا ألفكار الدرس ككؿ .مرات كىي بمثابة إ

ف المؤلؼ أعاد تكػرار المضػمكف فػي تطبيقػات الػدرس خمػس مػرات  كذلػؾ أكبعد كؿ ىذا نرل 
لضػماف تعمػػيـ التمميػػذ المسػػمـ مبػػدأ الشػػكرل كتػداكؿ اآلراء  كتحمػػؿ المسػػؤكلية التػػي يطمبيػػا منػػو 

 المجتمع الذم يعيش فيو .
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 السادس : من عظماء األمة الدرس 

المكجػػكد فػػي كتػػاب  الدالػػة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية(  يبػػيف العبػػارات 65جػػدكؿ رقػػـ )
 .السنة الرابعة درس: مف عظماء األمة 

كذلػؾ   أدرج ىذا الدرس في ىذه الكحدة فػي سػبيؿ إيصػاؿ ىػدؼ معرفػي لتعمػيـ سػمكؾ أخالقػي
ذلػؾ أف الػدارس لتػاري    ب عطاء نماذج تربكيػة تمثػؿ قػدكة لمتمميػذ المسػمـ فػي تحمػؿ المسػؤكلية

كصنعت األجياؿ مػف اإلبطػاؿ كصػناع   مة حفمت بالرجاؿأال يجد   األمـ كالديانات كالمذاىب
مػة القػر ف الػذم ال يفتػأ أكال عجػب فػي ذلػؾ كىػي   قادة األمػـ كمػا يجػد فػي اإلسػالـالحضارة ك 

ف الفػػػرد المسػػػمـ مسػػػتخمؼ فػػػي األرض حامػػػؿ أك   ينػػػكه كيػػػذكر كيحػػػث عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػؤكلية
نعػـ إف ىػذه األمػة قػد   ألمانة ربانية كمسػؤكلية إلييػة أشػفقت منيػا السػماكات كاألرض كالجبػاؿ

كقػػد كضػػع المشػػرع التربػػكم فػػي ىػػذا   األمثمػػة فػػي تحمػػؿ المسػػؤكليةأنجبػػت رجػػاال ضػػربكا أركع 
ليا أجيػػاؿ ىػػذه األمػػة عبػػر التػػاري   مػػف ئمػػة اإلسػػالـ كػػي يكػػكف منػػارة تتػػداك الػػدرس ثالثػػة مػػف أ

 جؿ االقتداء بيـ في تحمؿ المسؤكلية .أ

ب ظيػػػار ثػػػالث   كنػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد اعتمػػػد فػػػي تبيػػػيف تحمػػػؿ المسػػػؤكلية داخػػػؿ ىػػػذا الػػػدرس 
مػا ماذج مف عظماء ىذه األمػة كالػذيف تحممػكا مسػؤكلية الػدفاع عػف ىػذا الػديف كتطييػره مػف نم

نو فػي عصػر ىػؤالء قػد انتشػرت األحاديػث المكضػكعة ألكذلؾ   كاف قد شابو مف لبس كتغيير
 كالضعيفة فتصدكا ليا  كنقحكا أحاديث النبي صمى هللا عميو كسمـ مما قد شابيا مف تحريؼ 
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انتشػػرت فػػي ثػػالث فقػػرات    مؤلػػؼ سػػبع كعشػػريف عبػػارة دالػػة عمػػى المضػػمكفكقػػد اسػػتعمؿ ال  
إمػػاـ دار اليجػػرة   حػػد ىػػؤالء العممػػاء كىػػـ عمػػى التػػكالي الزمنػػيأدلػػت كػػؿ فقػػرة منيػػا عمػػى سػػيرة 

 كشيخا المحدثيف اإلماـ البخارم كاإلماـ مسمـ .  اإلماـ مالؾ ابف انس

كذلػؾ   يف جاءتا في صكرة سػؤاليف نقاشػييفكما أكرد المؤلؼ الداللة عمى المضمكف في عبارت
خػػالؿ تقػػديـ الػػدرس كعػػدـ شػػركد ذىنػػو   لمحفػػاظ عمػػى ارتبػػاط ذىػػف القػػارئ باألفكػػار المشػػركحة

مػػػف خػػػالؿ تدريسػػػو ليػػػذا المؤشػػػر الميػػػـ فػػػي   كترسػػػي  اليػػػدؼ العممػػػي المرجػػػك تعميمػػػو لمتمميػػػذ
 تعميمو لمضمكف تحمؿ المسؤكلية .

تعمؿ سػػتة عبػػارات كردت فػػي اسػػتنتاج الػػدرس كىػػي عبػػارات كمػػا أننػػا نػػرل أف المؤلػػؼ قػػد اسػػ
جػػؿ أكالتػػي جػردكا حيػاتيـ مػف   دلػت عمػى مػدل تحمػؿ عممائنػػا لممسػؤكلية الممقػاة عمػى عػاتقيـ

 القياـ بيا .

يحػاكؿ مػف خػالؿ تقػديـ الػدركس فػي التربيػة اإلسػالمية  ػػف ذكرناأكما سبؽ ك ػػ كبما أف المؤلؼ 
تجعػػػؿ منػػػو فػػػردا   اجتماعيػػػا يعينػػػو عمػػػى اكتسػػػاب قيمػػػة اجتماعيػػػةتعمػػػيـ التمميػػػذ المسػػػمـ سػػػمككا 

المضمكف فػي سػؤاؿ تطبيقػي ليضػمف مػف خاللػو إجابػة تبػيف  اف المؤلؼ قد أكرد ىذ ف  يجابياإ
 في تحمؿ المسؤكلية كخدمة الديف كالمجتمع .السابقيف ثر أكيفية اقتفاء 
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  تكرار المضمون حسب موقعيا في الدرس وحسب مؤشراتيا
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مـ ف الفػػػرد المسػػػأك   مػػػة القػػػر ف الػػػذم ال يفتػػػأ ينػػػكه كيػػػذكر كيحػػػث عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػؤكليةأكىػػػي 
مسػػتخمؼ فػػي األرض كحامػػؿ ألمانػػة ربانيػػة كمسػػؤكلية إلييػػة أشػػفقت منيػػا السػػماكات كاألرض 

 ذلػػؾ  ف ىػػذه األمػػة قػد أنجبػػت رجػػاال ضػػربكا أركع األمثمػة فػػي تحمػػؿ المسػػؤكليةإنعػػـ   كالجبػاؿ
المسػؤكلية حيػاة  كتظيػر بػو ديانتػو كعبقريتػو فػي تحمػؿ ما يقـك بو اإلنساف في ىذه ال ؿَ ج  مف أ
كمػػف ىنػػا   كال يتػػكانى فػػي القيػػاـ بيػػا  حػػد إال مػػف يماثمػػو فييػػاأكال يشػػاركو فييػػا   خصػػوالتػػي ت

فكػػػؿ فػػػرد فػػػي   عمالػػػو الحسػػػنة كالسػػػيئة بصػػػفتو الفرديػػػةأ يمقػػػي اإلسػػػالـ عمػػػى كػػػؿ إنسػػػاف تبعػػػة 
كيشػػػترؾ فييػػػا   كالمسػػػؤكلية شػػػاممة لجميػػػع منػػػاحي الحيػػػاة  اإلسػػػالـ يتحمػػػؿ كحػػػده نتيجػػػة عممػػػو

تقػػػدـ كازدىػػػار  إلػػػىكالقيػػػاـ بيػػػا عمػػػى أحسػػػف كجػػػو يػػػؤدم   و كقدراتػػػوالجميػػػع كػػػؿ حسػػػب سػػػمطت
 المجتمع كترابط أفراده فيما بينيـ .

ف التػاري   فػ  كلكي ترقى األمـ يجب أف تككف ىذه المسؤكلية نابعة  مف ركح دينية بحتة 
ذا فيػػ  نيػػت عمػػى تحمػػؿ أبنائيػػا لممسػػؤكلية الدينيػػةقػػد ب    عممانيػػة أكثػػر حضػػارات األمػػـ يبػػيف أف

مالػػؾ بػػف نبػػي يبػػيف لنػػا فػػي كتابػػو شػػركط النيضػػة كيػػؼ بنيػػت الحضػػارة األكربيػػة عمػػى تحمػػؿ 
المسؤكلية الدينية فيقكؿ :" فمما بػدأت النيضػة خرجػت حضػارة أكركبػا مػف مرحمػة سػمك الػكحي 

ـــارتمرحمػػػة التكسػػػع العقمػػػي التػػػي انطبعػػػت بطػػػابع  إلػػػى كالتكسػػػع فػػػي الػػػبالد الػػػذم حققػػػو   ديك
تاب البحث التحميمي ألكربػا تكضػح ك إلىكعكدة أخرل   اكتشاؼ أمريكاب كريستوف كولومبس

لنا ىذا التطكر إذ يتحدث مؤلفو عف ىذا التحكؿ فػي الحضػارة األكربيػة فػي قكلػو "ككػاف أعظػـ 
ارتكاز حضارة أكربا عمى ركحيا الدينية " ثـ بعد ذلؾ يفسر لنا الركح عامال اجتماعيػا بقكلػو " 

نمػا ىػك بصػفة عني بالركح ذلؾ الأ كلست  شيء الداؿ عمػى منطػؽ أك عقػؿ أك مبػادئ مجػردة كاا
عامة ذلؾ الشػعكر القػكم فػي اإلنسػاف الػذم تصػدر عنػو مخترعاتػو كتصػكراتو كتبميغػو لرسػالتو 

األشياء " كبالجممة يتعمؽ األمر بحالة خاصة كشركط خمقية كعقميػة  كقدرتو الخفية عمى إدراؾ
 كيبم  حضارة . ف ينش أكضركرية لإلنساف  لكي يستطيع 

إليو القػر ف الكػريـ مػف تغييػر الػنفس الػذم جعػؿ أساسػا  لكف أليست ىذه الشركط ىي ما أشار 
 لكؿ تغيير اجتماعي ؟.
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مبػػدأ الشػػعكر الػػذم أتػػاح ليػػا أف تخمػػؽ كتبمػػ  حضػػارتيا ككيػػؼ  ألكربػػا ف مػػف أيػػفآلالنتسػػاءؿ  
ح المسػيحية كمبػدأىا الخمقػي أف الػرك ل بػيجيػب مػرة أخػر  1تغيرت نفسيتيا ؟ إف المفكػر المػذككر

 .2القاعدتاف المتاف شيدت عمييما أكربا سيادتيا التاريخية ىما 

ألنيػػا مػػف أكلػػى   كيكػػاد يكػػكف ىػػذا االلتػػزاـ فطريػػان   المسػػؤكلية ىػػي االلتػػزاـ أف كمػػف ىنػػا يظيػػر 
يػار تعمػيـ الطفػؿ االخت إلػى. كتنّمػى بالتربيػة التػي تيػدؼ 3الركابط التي يشعر بيػا الطفػؿ عفكيػان 
كلعػػػؿ التربيػػػة   سػػػكاء كانػػػت ىػػػذه التربيػػػة مدنيػػػة أـ طبيعيػػػة  بعػػػد أف يعطػػػى الشػػػعكر بالحريػػػة

كىػي شػكؿ التربيػة الػذم يمثمػو جػكف جػاؾ   الطبيعية تقدـ الشكؿ األكؿ لمتربية بركح المسؤكلية
تعمػػػيـ الطفػػػؿ كيػػػؼ يختػػػار بحريػػػة كيصػػػبح  إلػػػىالتربيػػػة التػػػي تسػػػعى   (J.Rousseauركسػػػك )
كبفضػػػؿ ىػػػذه الحريػػػة فقػػػط يختػػػار   أكػػػد ركسػػػك أف "اإلنسػػػاف يممػػػؾ حريػػػة اإلرادة كقػػػد  مسػػػؤكالن 

أـ يرتكػػػب الشػػػر إنػػػو   كاألعمػػػاؿ الجيػػػدة كالسػػػيئة بنفسػػػو. ىػػػؿ يقػػػـك بػػػالخير  اإلنسػػػاف األشػػػياء
  كحتى إذا ارتكب عمالن سيئان ف نو يتألـ مف عذاب الضمير".  مسئكؿ في ذلؾ

ربية اإلسالمية التي منحت اإلنساف الحرية كحؽ كقد كانت المسؤكلية أساسان مف أسس الت
كفرضت عميو كاجبات نحك اآلخر في المجتمع الذم ينتمي إليو كنحك اإلنساف   الممكية

فجاءت اآليات القر نية كاألحاديث كالممارسات لتؤكد مسؤكلية اإلنساف نحك ما يصدر عنو 

   "األخر بحؽ       "     7الزمر  اآلية سكرة   

 "                         " 8.7سكرة الزلزلة  اآلية  

 ركاه البخارم كمسمـ  [.وكل راع  مسؤول عن رعيتو، كمكم راع  ]

مػػػف اإلعػػػالف  29فجػػػاءت المػػػادة   كمػػػا أكػػػدت مكاثيػػػؽ حقػػػكؽ اإلنسػػػاف عمػػػى مسػػػؤكلية الفػػػرد
" إللػزاـ الفػرد بمسػؤكليتو نحػك الجماعػة "عمػى كػؿ فػرد كاجبػات 0948العالمي لحقكؽ اإلنساف "

                                                           
 كسرلنج  في كتابو البحث التحميمي ألكربا . رمافالمؤلؼ المقصكد ىك ىك 1
 63 62مالؾ بف نبي   مرجع سابؽ ص ص 2
  .138  ص1985  المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب بالرياض التربية المدنية كوسيمة لموقاية من االنحراف مصطفى  العكجي-3
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إزاء الجماعة التي فييا كحدىا يمكف أف تنمك شخصيتو النمػك الحػر الكامػؿ". كجػاء فػي المػادة 
لمسػؤكلية فػػي أساسػػيا " ا0991التاسػعة عشػػر مػػف إعػالف القػػاىرة لحقػػكؽ اإلنسػاف فػػي اإلسػػالـ 

  شخصية".

كفػػػي المػػػادة األكلػػػى مػػػف ىػػػػذا اإلعػػػالف األخيػػػر: "كػػػؿ النػػػػاس سكاسػػػية فػػػي الكرامػػػة اإلنسػػػػانية 
أك   أك المغػة  كالمسؤكليات كمف دكف أم تمييز بسبب الساللة أك المكف  كالكاجبات  األساسية
  .1أك االعتقاد الديني أك االنتماء السياسي"  الجنس

كلمػػا   ؤكلية النابعػػة مػػف ركح دينيػػة ىػػذا األثػػر البػػال  فػػي تغييػػر النفػػكس البشػػريةكلمػػا كػػاف لممسػػ
اإلمػػػػػاـ كبنػػػػػاء  إلػػػػػىكانػػػػػت عػػػػػامال اجتماعيػػػػػا يبعػػػػػث فػػػػػي الػػػػػركح االجتماعيػػػػػة التقػػػػػدـ كالتطػػػػػكر 

فػكرد ليػا دكرة تربكيػة فػي كتػاب   نجد أف المشرع التربكم قد أكلى ليا أىمية بالغػة  الحضارات
كبعػػد االطػػالع   مسػػنة الرابعػػة متكسػػط سػػماىا اإلسػػالـ عقيػػدة كعمػػؿ كالتػػزاـالتربيػػة اإلسػػالمية ل

اإلسػػالـ يحػػث عمػػى  إلػػىأغيػػر اسػػميا   عمػػى ىػػذه الػػدكرة كمػػا احتكتػػو مػػف دركس تبػػيف لػػي أف
نو يقكؿ في معرض كالمو عنيا فػي الصػفحة األكلػى مػف ىػذه الػدكرة أكنجد   تحمؿ المسؤكلية

 كعمؿ كالتزاـ .: الدكرة الثالثة : اإلسالـ عقيدة 

الكحػػػدات :ػػػػ التعريػػػؼ بالػػػديف اإلسػػػالمي .ػػػػ اإليمػػػاف بالقضػػػاء كالقػػػدر .ػػػػ المسػػػؤكلية .ػػػػ التككػػػؿ  
 مكاقؼ في الشكرل .ػ مف عظماء األمة.

كذلػػؾ أف ىػػذه الػػدركس   كىػػي مؤشػػرات تػػدؿ داللػػة كاضػػحة عمػػى مضػػمكف تحمػػؿ المسػػؤكلية  
فمػف درس   مسػؤكلية بػنفس متدينػةمضػمكف تحمػؿ ال ككىػ  المضػمكف خدـ كؿ كاحػد منيػا ىػذا

ككيفيػة القيػػاـ بيػا فمػػف   التعريػؼ بالػديف اإلسػػالمي كالػذم بػيف التعريػػؼ بػأجزاء ىػػذه المسػؤكلية
كالتػي  يكػكف ممتزمػا بركحػو كقمبػو  الفرد المسمـ أفمف المسؤكلية القمبية االعتقادية التي تطمب 

سمـ ممتـز ب يمانو بكؿ ما ىك مطمػكب كالتي تبيف أف الفرد الم  اإليماف الست تمثمت في أركاف
المسػػؤكلية العمميػػة التػػي تطمػػب مػػف الفػػرد المسػػمـ أف يكػػكف قائمػػا بشػػعائر  إلػػى  منػػو اإليمػػاف بػػو
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الكيفيػة التػي يقػـك بيػا الفػرد  إلػى  كالتي تمثمت في أركاف اإلسالـ الخمػس  ىذا الديف بجكارحو
درس اإليمػػػاف بالقضػػػاء  إلػػػىذاتيػػػة .بيػػػذه المسػػػؤكلية كىػػػي أف تكػػػكف نابعػػػة مػػػف مراقبػػػة داخميػػػة 

لػػيس عميػػو التػػدخؿ فػػي  وأنػػ  نػػو مسػػئكؿ فػػي حػػدكد قدرتػػو كاسػػتطاعتوأكالقػػدر كالػػذم يبػػيف لمفػػرد 
نػػػػو ال يمكػػػػف لػػػػو أف يجعػػػػؿ ىػػػػذه المسػػػػؤكلية مشػػػػجبا يعمػػػػؽ عميػػػػو أكمػػػػا   المسػػػػؤكليات اإللييػػػػة

يبػيف فيػو المؤلػؼ درس المسػؤكلية كالػذم  إلىال يجكز لممخط  أف يحتج بالقدر . ذإـ أخطاءى
ف المسؤكلية تنقسـ عمى كػؿ أفػراد المجتمػع أك    أف الفرد يقاس بمقدار ما يقـك بو مف مسؤكلية

ككؿ فرد مف أفراد ىذا المجتمع يرابط عمػى ثغػر مػف ثغػكر المجتمػع فيجػب   فكؿ حسب طاقتو
 ف ال يؤتى المجتمع مف قبمو .أأف يدافع عميو ك 

ف اإلنسػاف أك   ؤلؼ المسؤكلية التػي يجػب أف يقػـك بيػا الفػرددرس التككؿ الذم بيف فيو الم إلى
أف ىػػذا االرتبػػاط يكجػػب عميػػو القيػػاـ بمػػا عميػػو مػػف  إال  المسػػمـ مػػرتبط دائمػػا فػػي أعمالػػو بربػػو

كبػيف فيػو الفػرؽ بػيف التككػؿ كالتكاكػؿ حيػث بػيف أف الفػرد الػذم   مسؤكلية كىي اتخاذ األسػباب
 في شيء . ليس مف اإليماف يترؾ مسؤكليتو الفردية كيتككؿ عمى هللا

درس مكاقؼ في الشكرل كالذم بيف فيو المؤلؼ أف القائػد النػاجح ىػك الػذم يتقاسػـ تحمػؿ  إلى
  ف المسؤكلية إذا انقسمت عمى أفراد المجتمع كانت سيمة التحمػؿأك   المسؤكلية مع أفراد قكمو

 هللا عميو كسػمـ أصػحابوحيث بيف في ىذا الدرس العديد مف المكاقؼ التي استشار فييا صمى 
ف تحمػػػػؿ المسػػػػؤكلية ال تتنػػػػافى مػػػػع أف يطمػػػػب الفػػػػرد المسػػػػمـ المسػػػػاعدة عمػػػػى   كأخػػػػذ بػػػػرأييـكأ

   .تحمميا

كأعالمػػػا   درس مػػػف عظمػػػاء األمػػػة كالػػػذم بػػػيف فيػػػو المؤلػػػؼ نمػػػاذج حيػػػة مػػػف ىػػػذه األمػػػة إلػػػى
 يو كسمـ .األمثمة في تحمؿ المسؤكلية كىـ ركاة أحاديث النبي صمى هللا عم ضربكا أحسف

نجػػد أف المؤلػػؼ يػػتكمـ عنيػػا فػػي   المضػػمكف أمػػـ فيمػػا يخػػص الفائػػدة المرجػػكة مػػف تعمػػيـ ىػػذا
الصفحة األكلى مف ىذه الػدكرة التربكيػة يقػكؿ : الكفػاءة المرحميػة لمػدكرة :فػي نيايػة ىػذه الػدكرة 

 ألمة .تككف قادرا عمى :أداء المسؤكلية مف خالؿ الفيـ الصحيح لإلسالـ كاالقتداء بعظماء ا
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تبعػث   ف الفيـ الصحيح لإلسالـ كالمعرفػة الجيػدة لمرسػالة التػي جػاء بيػا ىػذا الػديف القػكيـف   
لتزامػػا عظيمػػا بمسػػؤكلياتو اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة كالفرديػػة التػػي يتعمميػػا إفػػي ركح المنتمػػي إليػػو 
كمػػػػا أف اقتػػػػداءه بالسػػػػمؼ الصػػػػالح الػػػػذم سػػػػمؾ أقػػػػـك السػػػػبؿ فػػػػي تحمػػػػؿ   مػػػػف دينػػػػو الحنيػػػػؼ

نصػػب عينيػػو  يضػػع  تجعػػؿ التمميػػذ المسػػمـ  المسػػؤكليات الدينيػػة التػػي حػػث عمييػػا ىػػذا الػػديف
كىػػذا مػػا   بنػػاء الشخصػػية االجتماعيػػة الصػػالحة إلػػىليصػػؿ   أنمكذجػػا عمميػػا يسػػير كفػػؽ نيجػػو

ىػػؿ الميػػك كالطػػرب  أليبعػػده عػػف النمػػاذج االقتدائيػػة التػػي يعػػج بيػػا المجتمػػع العػػالمي مػػف صػػكر 
كبالتػػػالي يػػػؤدم التمميػػػذ المسػػػمـ مسػػػؤكليتو عمػػػى أحسػػػف كجػػػو يطمػػػب   كالمعػػػب أك ركاد الرياضػػػة

 منو.

مػػػػرة   091تكػػػػررت فييػػػػا عبػػػػارات المضػػػػمكف   نػػػػرل أف المؤلػػػػؼ اسػػػػتخدـ سػػػػتة دركس كليػػػػذا  
حيػػث تكػػررت فيػػو عبػػارات   كبػػر حضػػكر ليػػا فػػي الػػدرس الثالػػث كىػػك درس المسػػؤكليةأعرفػػت 

ؼ أنػػػكاع المسػػػؤكلية الممقػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ أفػػػراد كىػػػك درس بػػػيف فيػػػو المؤلػػػ  مػػػرة 88 المضػػػمكف
 إلػػىفمػػف مسػػؤكلية األنبيػػاء   أف لكػػؿ كاحػػد مػػف ىػػؤالء األفػػراد مسػػؤكلية خاصػػة بػػو كالمجتمػػع 

مػؿ المسػؤكلية فػي رقػي أىميػة تح كما بػيف أيضػا  مسؤكلية الحكاـ ...ال  إلىمسؤكلية العمماء 
 ممسؤكلية داخؿ المجتمع. أدائو لتكل ف مكانة الفرد االجتماعية تترتب عمى مسكأ  المجتمعات

كىػػك درس بػػيف فيػػو المؤلػػؼ   مػػرة 86كمػػا نػػرل أنيػػا تكػػررت فػػي درس مػػف عظمػػاء األمػػة     
 اإلسػالمية نماذج تاريخيػة مػف كبػار ىػذه األمػة كقػد تحممػكا أعظػـ مسػؤكلية عرفيػا تػاري  األمػة

شػػكائب التػػي دخمػػت كىػػي مسػػؤكلية تصػػفية حػػديث رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ مػػف ال أال
 كبالتالي نالكا أىـ مكانة في المجتمع المسمـ .  عميو

كىك درس بيف فيو المؤلؼ أىمية التككػؿ   مرة في درس التككؿ 85كنرل كذلؾ أنيا تكررت   
ف أك  فيػػو الفػػرؽ بػػيف التككػػؿ كالتكاكػػؿ  كمػػا بػػيف  فػػي تربيػػة الفػػرد المسػػمـ عمػػى تحمػػؿ مسػػؤكليتو

ف تككمػو عمػى هللا ال كأ  مػا عميػو مػف مسػؤكلية فػي اتخػاذ األسػباب عمى الفرد المسمـ أف يػؤدم
 ينافي أف يقـك بمسؤكليتو الممقاة عمى عاتقو .
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كىػػػػك درس بػػػػيف فيػػػػو   مػػػػرة 26كمػػػػا نػػػػرل أنيػػػػا تكػػػػررت فػػػػي درس اإليمػػػػاف بالقضػػػػاء كالقػػػػدر   
ذ ف عػػػدـ اتخػػػػاأك   المؤلػػػؼ دكر اإليمػػػاف بالقضػػػػاء كالقػػػدر فػػػي التربيػػػػة عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػػؤكلية

ف عمػػى الفػػرد أف يتخػػذ األسػػباب كيتحمػػؿ مسػػؤكليات ال يفيػػد فػػي االحتجػػاج بالقػػدر  كأ األسػػباب
 أفعالو .

كىػك   مػرة فػي درس التعريػؼ بالػديف اإلسػالمي 28كما نرل أف عبارات المضمكف تكػررت    
 درس بيف فيو المؤلؼ ما ىي المسؤكليات التي يجب عمى الفرد المسمـ القياـ بيا .

كىػػك درس بػػيف فيػػو المؤلػػؼ كيػػؼ   بػػنفس القيمػػة فػػي درس مكاقػػؼ فػػي الشػػكرل كمػػا تكػػررت 
 يتعاكف القائد المسمـ مع أفراد مجتمعو في تحمؿ المسؤكلية .

عبػػارة كردت  92ا بعػػد التحميػػؿ نػػرل أف المؤلػؼ قػػد اسػػتخدـ نػمػا عػػف األسػػاليب التعميميػػة ف نأك  
يػػا فػي تحميمنػػا لمػدركس كػػال عمػػى منف ذكرنػػا الكثيػر أكقػد سػػبؽ لنػا ك   فػي متػػكف الػدركس السػػتة

مف سػكرة  05ككانت في اآلية   كما استخدـ عبارة كاحدة ظيرت في شكؿ نص قر نيحدل   
كىػذه األحاديػث   عبػارة كردت فػي شػكؿ حػديث نبػكم 20.كمػا اسػتخدـ 41الممؾ في الصفحة 

 ىي :

لتعريػػػؼ ػػػػ الحػػػديث الػػػذم ركاه مسػػػمـ عػػػف عمػػػر بػػػف الخطػػػاب كىػػػك الحػػػديث العمػػػدة فػػػي درس ا
.ػ جزء مف نفس الحديث في عدـ عمػـ النبػي صػمى هللا عميػو 88بالديف اإلسالمي في الصفحة 

نػػس بػػػف أ.ػػػػ الحػػديث الػػذم أخرجػػػو الترمػػذم كالحػػاكـ كالبييقػػػي عػػف 85كسػػمـ بالسػػاعة صػػفحة 
.ػػػػ الحػػػديث الػػػذم ركاه البخػػػارم عػػػف المسػػػؤكلية 87مالػػػؾ فػػػي عػػػدـ االحتجػػػاج بالقػػػدر صػػػفحة 

.ػػػػ الحػػػديث الػػػػذم ركاه 41الػػػذم ركاه الترمػػػذم عػػػػف بالتػػػداكم صػػػفحة  .ػػػػ الحػػػديث 88صػػػفحة 
فيػػػو صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ عػػػف  ىثنػػػأ.ػػػػ الحػػػديث الػػػذم 41الترمػػػذم عػػػف عقػػػؿ الناقػػػة صػػػفحة 

 .42بالرأم صفحة  الصحابي الذم أشار

نػػو اسػػتثار ذىنيػػة القػػارئ بتسػػعة عبػػارات كردت فػػي شػػكؿ عنػػاكيف رئيسػػية كفرعيػػة أكمػػا نػػرل   
 تمييدات الدركس  عبارة كردت في 24نو استثارىا مف خالؿ أكما   لدكرة التربكيةفي دركس ا
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عبػػارة كردت فػػي شػػكؿ اسػػتنتاج جعػػؿ منػػو قاعػػدة انطػػالؽ ينطمػػؽ  29نػػو اسػػتخدـ أكمػػا نػػرل  
 في حياتو االجتماعية . مضمكفال امنيا التمميذ المسمـ الستخداـ ىذ

عبػػارة كردت كػػأمر تطبيقػػي كذلػػؾ إلعػػادة  08عبػػارة كسػػؤاؿ نقاشػػي ك  00كمػػا انػػو اسػػتخدـ    
 الفكرة في ذىنية القارئ بضماف تفعيميا في حياة التمميذ المسمـ .

 المضمون الثامنة : دفع الضرر 

 الدرس األول :الكسب لير المشروع 

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف دفػػع الضػػرر المكجػػكد فػػي كتػػاب السػػنة 68جػػدكؿ رقػػـ )
 .ير المشركعالرابعة درس :الكسب غ

جػؿ إظيػار حكمػة الشػريعة اإلسػالمية فػي الحفػاظ عمػى أأدرج ىذا الدرس في ىػذه الكحػدة مػف 
كالػذم حػث عمػى تحصػيمو  عصػب الحيػاة كجعؿ الفائدة مف المػاؿ الػذم ىػك   ممتمكات الناس

كبػػػذلؾ حػػػـر   فائػػػدة اجتماعيػػػة تتسػػػاكل فييػػػا كػػػؿ فئػػػات المجتمػػػع   الػػػديف اإلسػػػالمي الحنيػػػؼ
نشػػر الفسػػاد  إلػػىنيا أف تػػؤدم أالشػػارع اإلسػػالمي العديػػد مػػف المعػػامالت الماليػػة التػػي مػػف شػػ

المجتمػػع كدفػػع أم فػػي سػػبيؿ المحافظػػة عمػػى تماسػػؾ    كالعػػداكة كالبغضػػاء بػػيف أبنػػاء المجتمػػع
كيسػػعى كاضػػعكا المنيػػاج مػػف   نيا أف تخػػؿ بيػػذا التماسػػؾأنػػكع مػػف أنػػكاع الضػػرر التػػي مػػف شػػ

 إلػػػىالتػػػي تسػػػيء   تربيػػػة التمميػػػذ المسػػػمـ عمػػػى نبػػػذ كػػػؿ أنػػػكاع الضػػػرر إلػػػى خػػػالؿ ىػػػذا الػػػدرس
كبالتالي نرل أف ىذا الدرس جاء في صكرة ثالث فقرات عبػرت كػؿ  المجتمع الذم يعيش فيو.

التػي يػؤدم انتشػارىا داخػؿ المجتمػع   منيا عمى نكع مف أنكاع المعامالت المالية المحرمػة ةفقر 

مكقػػػػػع المضػػػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػص 
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كتضػػػػرر العديػػػػد مػػػػف أفػػػػراد المجتمػػػػع خاصػػػػة أبنػػػػاء الطبقػػػػات الضػػػػعيفة   انتشػػػػار الفسػػػػاد إلػػػػى
   .كالكادحة 

تبػيف عػدـ قبػكؿ الشػرع   كنرل أف المؤلؼ قد اعتمد عمى عبػارة أكردىػا فػي عنػكاف الػدرس     
كالعنػكاف ىنػا فيػو لمحػة تربكيػة فنيػة تجعػؿ التمميػذ   المكاسب التي سيتـ ذكرىا في الػدرس ليذه

خاصػة   بغيػة التطمػع إليػو كمعرفػة محتػكاه  الػدرس إلػىك القارئ العادم يػدير اىتمامػو أالمسمـ 
كالتػػي بػػيف فييػػا المؤلػػؼ حفػػاظ الشػػارع عمػػى   العبػػارة الػػكاردة فػػي تمييػػد الػػدرس إلػػىطمػػع اإذا 

 الناس بتحريـ المكاسب الغير طيبة .أمكاؿ 

كنرل أف المؤلؼ قد نشر تسعا كعشريف عبارة دالػة عمػى المضػمكف فػي فقػرات الػدرس الػثالث 
التػػػي أراد المؤلػػػؼ أف يبينيػػػا دفعػػػا لمضػػػرر عمػػػى أفػػػراد   كالتػػػي دلػػػت عمػػػى المكاسػػػب المحرمػػػة

مػػػػع عمػػػػى ىػػػػػذه ك المط  كتمثمػػػػت ىػػػػذه المكاسػػػػب فػػػػي الرشػػػػكة كالغمػػػػكؿ  كاالحتكػػػػار  المجتمػػػػع
ثػػر عمػػى نشػػر أيعمػػـ مػػا ليػػا مػػف   ك مػػف كتػػب الفقػػوأالمعػػامالت سػػكاء مػػف الػػدرس المقػػدـ ىنػػا 

التػي تقضػي قضػاء مبرمػا عمػى ركح التعػاكف كالتكافػؿ داخػؿ   ثقافة  البراغماتية الفردية البحتػة
تػػػي كنػػػرل العبػػػارات ال  القيػػػاـ بالجريمػػػة إلػػػىممػػػا يػػػدفع بالضػػػعيؼ فيػػػو دفعػػػا إجباريػػػا   المجتمػػػع

عػػػدـ   تحقيػػػؽ الباطػػػؿ  كردت فػػػي مػػػتف الػػػدرس قػػػد جػػػاءت عمػػػى النحػػػك التػػػالي : إبطػػػاؿ الحػػػؽ
 ...ال    ينشر الحقد كالعداكة  خذ ما ال يحؿ لوأ تراـ القكانيف المسيرة لممجتمع اح

 كردت في ثالث أحاديث ىي : ؤلؼ عمى ثالث عبارات كما اعتمد الم

كىػػك داؿ   ف عمػػرك بػػف العػػاص رضػػي هللا عنيمػػاالحػػديث الػػذم ركاه أبػػك داكد عػػف عبػػد هللا بػػ
 تحريـ الرشكة .الحديث الذم ذكره الحاكـ في المستدرؾ كىك داؿ عمى تحريـ االحتكار . مىع

 الحديث الذم ركاه ابف أبي شيبة في مصنفو كىك داؿ عمى تحريـ االحتكار .
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مػػف  088آليػػةكردت عبػػارتيف فػػي ا  كمػػا اعتمػػد عمػػى ثػػالث عبػػارات كردت فػػي نصػػيف قػػر نييف
مػف سػكرة  ؿ عمػراف كىػي  060ككردت عبػارة اآليػة   سكرة البقرة كىي دالة عمى تحريـ الرشكة

 دالة عمى تحريـ الغمكؿ .

كردت فػػي أسػػئمة نقاشػػية السػػتثمار   كخػػالؿ ىػػذا التقػػديـ كاالسػػتدالؿ أكرد المؤلػػؼ سػػت عبػػارات
كتمكيف المتعمـ مف اسػتخداـ جؿ تنشيط التفاعؿ الصفي أمف   المعمكمات المقدمة داخؿ القسـ

 المعمكمة الممقاة مف طرؼ األستاذ .

أكرد فيػػػو المضػػػمكف فػػػي سػػػبع عبػػػارات كانػػػت بمثابػػػة   اسػػػتنتاج إلػػػىكبعػػػد ذلػػػؾ يصػػػؿ المؤلػػػؼ 
 تمخيص لما جاء مف أفكار داخؿ الدرس .

تمثػػػػؿ الجيػػػػد   المضػػػػمكف فػػػػي ثػػػػالث عبػػػػارات جػػػػاءت بصػػػػكرة تطبيقػػػػات  أكرد كفػػػػي األخيػػػػر 
لضػماف اسػتثمار األفكػار التربكيػة فػي الحيػاة العمميػة   لتمميػذ بذلػو  خػارج القسػـالمطمكب مف ا

 كاالجتماعية ليذا المكاطف الذم ىك في حالة تنشئة .

 الدرس الثاني:  كف األذى

( يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف دفػػع الضػػرر المكجػػكد فػػي كتػػاب السػػنة 69جػػدكؿ رقػػـ )
 . الرابعة درس:  كؼ األذل

بػؿ البػد لػو مػف العػيش فػي   فيك ال يستطيع أف يعػيش بمفػرده  اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو
األذل كتجنػب اإلسػاءة كقػد أكصػانا اإلسػالـ بتػرؾ   كسط جماعة تربطو بأفرادىا عالقػات عػدة

كذلػػػػؾ لنشػػػػر المحبػػػػة كالتعػػػػاكف كتكجيػػػػو   حرصػػػػا منػػػػو عمػػػػى تقكيػػػػة ركابػػػػط المجتمػػػػع  ل خػػػػريف

مضػػػمكف مكقػػػع ال
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
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كجعػػؿ الفػػرد مكرمػػا محترمػػا بػػيف   ف األذل كالحػػراـمػػطاعػػة هللا كمنعيػػا  إلػػىالجػػكارح كالحػػكاس 
داني كلذا أدرج المربي الجزائرم ىذا الدرس في ىذه الكحدة في سبيؿ إيصاؿ ىدؼ كجػ  الناس

التػي يػدعك إلييػا   يتربى بػو التمميػذ المسػمـ عمػى قيمػة دفػع الضػرر  ينتج عنو سمكؾ اجتماعي
إنتػاج  إلػىاإلسالـ دائما .ذلؾ أف التربية االجتماعية القائمة عمػى أسػس إسػالمية تيػدؼ دائمػا 

كالتمميػػذ  فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف مراحػػؿ عمػػره يعػػيش الكثيػػر مػػف   يجػػابي داخػػؿ المجتمػػعإفػػرد 
عػػالـ  إلػػىالتػػي تحكلػػو مػػف عػالـ األطفػػاؿ   غيػرات الفسػػيكلكجية كالعقميػػة كالعاطفيػػة كاالنفعاليػةالت

بػػػػراز  فػػػػ  كخػػػػالؿ ىػػػػذا التحػػػػكؿ الجػػػػذرم المفػػػػاج   الراشػػػػديف ف التمميػػػػذ يحػػػػاكؿ إثبػػػػات ذاتػػػػو كاا
اسػتعماؿ العنػؼ ضػد اآلخػريف  إلػىمما يدفعو في الكثير منـ األحياف   شخصيتو بكؿ الكسائؿ

كبسػػبب  انتشػػار ىػػذا السػػمكؾ   ىػػذا العنػػؼ ىػػك عنػػؼ رمػػزم أك جسػػدم أك لفظػػيسػػكاء أكػػاف 
ف المؤلػؼ قػد أدرج ىػذا الػدرس فػي كتػاب التربيػة اإلسػالمية أالذم يمحؽ األذل باآلخريف نجػد 

 ف أمكف مف ىذا السمكؾ .كذلؾ لمتقميؿ أك الحد إ  جييا سكيامحاكال تكجيو التالميذ تك 

ىػػذا المؤشػػر مػػف مضػػمكف كػػؼ األذل عبػػارة كردت فػػي ىػػذا كقػػد اسػػتعمؿ المؤلػػؼ إلبػػراز     
 الدرس في شكؿ عنكاف رئيسي لمدرس كىذه العبارة ىي كؼ األذل .

متعػػرؼ لكمػػا اسػػتعمؿ المؤلػػؼ ثػػالث عبػػارات تشػػكيقية تعػػد بمثابػػة افتتاحيػػة تثيػػر اىتمػػاـ التمميػػذ 
يـ الفػرد كػؼ ككانت ىذه االفتتاحية تدكر حكؿ حرص اإلسالـ عمػى تعمػ  عمى مكضكع الدرس
 أذاه عف اآلخريف .

انتشػػرت    كنػػرل كػػذلؾ أف المؤلػػؼ قػػد اسػػتعمؿ خمسػػا كعشػػريف عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرس
مػػػػف حيػػػػث المعنػػػػى   تناكلػػػػت ىػػػػذه الفقػػػػرات الػػػػثالث مكضػػػػكع كػػػػؼ األذل  عمػػػػى ثػػػػالث فقػػػػرات

يء فجاءت ىذه العبارات عمى النحك التالي : كؿ ما يسػ  كالمظاىر كفكائد كثمرات كؼ األذل
 ..ال  .. فكائد كؼ األذل  القتؿ كالضرب  األذل بالقمب  األذل بالقكؿ  لإلنساف

كىػػك   كمػػا نػػراه قػػد اعتمػػد عمػػى عبػػارة كردت فػػي الحػػديث المتفػػؽ عميػػو بػػيف شػػيخي المحػػدثيف
 .لذم يسمـ المسممكف مف لسانو كيدهكىك ا  الحديث المتضمف لصفة المسمـ االجتماعية
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ث عبػػػارات كردت فػػػي ثػػػالث أسػػػئمة نقاشػػػية تخممػػػت تقػػػديـ كتحميػػػؿ نػػػو اعتمػػػد عمػػػى ثػػػالأكمػػػا    
ألجػػػػؿ   كذلػػػػؾ السػػػػتثارتيا فػػػػي ذىنيػػػػة التمميػػػػذ  ككانػػػػت خاتمػػػػة لفقػػػػرات الػػػػدرس  أفكػػػػار الػػػػدرس

 تشجيعو عمى التفاعؿ الصفي كالحكار داخؿ القسـ .

المضػػػمكف فػػػي ثػػػالث عشػػػرة عبػػػارة جػػػاءت فػػػي اسػػػتنتاج  كمػػػا أننػػػا نػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد أكرد  
كالتػي سػبؽ أف   ىي عبارة عف تمخػيص ألفكػار الػدرس التػي كردت فػي فقراتػو الػثالث  لدرسا

المضػػػػمكف فػػػػي عبػػػػارتيف ظيرتػػػػا فػػػػي  تكممنػػػػا عمييػػػػا .كفػػػػي األخيػػػػر نػػػػرل أف المؤلػػػػؼ قػػػػد أكرد
 كذلؾ الستثمار المعمكمات الكاردة في أفكار الدرس .  تطبيقات الدرس

 الدرس الثالث : مواقف في السمم 

فػي كتػاب السػنة  ة( يبيف العبػارات الدالػة عمػى  مضػمكف دفػع الضػرر المكجػكد71) جدكؿ رقـ
 . الرابعة درس: مكاقؼ في السمـ

كلػذا حػرص الرسػكؿ صػمى   كالحػرب حالػة اسػتثنائية  ـالسمـ ىك القاعػدة األساسػية فػي اإلسػال
هللا عميػػػػو كسػػػػمـ فػػػػي سػػػػيرتو العطػػػػرة عمػػػػى تكطيػػػػد دعػػػػائـ السػػػػالـ ك عمػػػػى إحػػػػالؿ السػػػػالـ بػػػػيف 

ككثيرا ما نػرل الػديف اإلسػالمي فػي العديػد مػف الكقػائع ينشػد السػمـ الػداخمي   المسمميف كغيرىـ
سػػمـ ال يمكػػف لػػو أف يحقػػؽ كحدانيػػة هللا ف المذلػػؾ أل  كالخػػارجي فػػي عالقتػػو مػػع األمػػـ األخػػرل

كجػػاء ىػػذا الػػدرس ليعطػػى لمتمميػػذ المسػػمـ    كطاعتػػو إال فػػي جػػك يسػػكده األمػػف كالسػػالـ لىاتعػػ
في العديد مف المكاقؼ التي حقؽ فييػا   قدكة عممية مف سيرة المصطفى عميو الصالة كالسالـ

تقتضػػيو المصػػمحة الدينيػػة  حسػػب مػػا  النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ السػػمـ كدفػػع األذل كالضػػرر
يجعػػؿ مػػف التمميػػذ المسػػمـ فػػردا مسػػالما   جػػؿ تعمػػيـ التمميػػذ سػػمكؾ عممػػيأكذلػػؾ مػػف   كالحياتيػػة

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
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قػػػالؽ لمن ف ال يكػػػكف مصػػػدر إزعػػػاجأك   اسػػػتقرار المجتمػػػع الػػػذم يعػػػيش فيػػػو إلػػػىيسػػػعى  سػػػؽ كاا
أفػػػراد  ف المدرسػػػة فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػرم تريػػػد إنتػػػاجىػػػذا ألاالجتمػػػاعي الػػػذم يتفاعػػػؿ معػػػو  

فػػي ظػػؿ سياسػػة تعمػػف عػػف دكلػػة االسػػتقرار   إظيػػار انتمػػائيـ االجتمػػاعي إلػػىكظيفيػػيف يسػػعكف 
النػػػاتج عػػػف عػػػدـ   كتحػػاكؿ جاىػػػدة نسػػػياف مػػػا تعرضػػػت لػػػو مػػػف مػػآس خػػػالؿ االنفػػػالت األمنػػػي

 احتراـ السمـ داخؿ الكياف االجتماعي .

فػػي عبػػارة تمثمػػت فػػي كمػػف ىنػػا نػػرل أف التمميػػذ يػػرل أف ىػػذا الػػدرس قػػد ظيػػر فيػػو المضػػمكف 
 العنكاف الرئيسي لمدرس .

بمثابػػة عنصػػر التشػػكيؽ الػػذم   كمػػا أنيػػا ظيػػرت فػػي أربػػع  عبػػارات كردت فػػي تمييػػد الػػدرس 
التػػي أدرجيػػا المؤلػػؼ فػػي ىػػذا الػػدرس   يفػػتح شػػيية التمميػػذ لالطػػالع عمػػى الفكائػػد االجتماعيػػة

 كذلؾ لمساعدة التمميذ عمى اإلقباؿ عمى التعميـ .

ا نػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد نشػػػر المضػػػمكف المنشػػػكد مػػػف الكحػػػدة فػػػي ثػػػالث فقػػػرات داخػػػؿ كمػػػا أننػػػ 
كالمتمثػػؿ فػػي   كانػػت ىػػذه الفقػػرات تحػػاكؿ التعريػػؼ بالمكضػػكع الػػذم جػػاء بػػو الػػدرس  الػػدرس

كىػػذه المكاقػػؼ ىػػي   مفيػػـك السػػمـ كمكاقػػؼ مختػػارة مػػف سػػيرة المصػػطفى صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ
  كمكقفػػػو صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ فػػػي صػػػمح الحديبيػػػة  يػػػكدبرميػػػا مػػػع اليأمعاىػػػدة السػػػالـ التػػػي 

حيػػث عفػػا عػػنيـ   بيػػر تػػاري  البشػػرية كىػػك مكقفػػو مػف المشػػركيف فػػي فػػتح مكػػةأكالمكقػؼ الػػذم 
كأىميػػة   رغػػـ مػػا عانػػاه مػػنيـ صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ كرغػػـ قدرتػػو عمػػى االنتقػػاـ مػػنيـ  كسػػامحيـ

ات عمى النحػك التػالي : عػدـ االعتػداء عمػى كقد جاءت العبار    السمـ في حياة الفرد كالمجتمع
 التسامح كالسمـ ....ال  .  إحالؿ السالـ  معاىدة سالـ  الناس

كردتػا فػي سػؤاليف نقاشػييف تخمػال   المضػمكف فػي عبػارتيف كما أننا نرل أف المؤلؼ قد أكرد   
 تقديـ أفكار الدرس .

الػػػدرس كانػػػػت   اج ظيػػػر المضػػػػمكف مػػػف خػػػالؿ خمػػػس عبػػػػارات كردت فػػػي اسػػػتنتأنػػػو أكمػػػا  
 ألفكاره كمجيبة عف أسئمتو المقترحة لممناقشة . ممخصة
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ليضػمف اسػتمرارية   المضمكف في أربع عبارات في تطبيقات الػدرس كفي األخير نراه قد أكرد 
أك المؤشر الداؿ عميو فػي التفاعػؿ االجتمػاعي لمتمميػذ داخػؿ مجتمعػو  االستفادة مف المضمكف

 الكبير .

 صمة الرحم الدرس الرابع : 

(  يبػػػيف العبػػػارات الدالػػػة مضػػػمكف دفػػػع الضػػػرر المكجػػػكد فػػػي كتػػػاب السػػػنة الرابعػػػة 70جػػدكؿ) 
 .درس: صمة الرحـ

جعػؿ الحيػاة اإلنسػانية مترابطػة  لىاجؿ تبيػاف أف هللا تعػف أج ىذا الدرس في ىذه الكحدة  مأدر 
حيػث ينسػب   كمف أىػـ مػا تقػـك عميػو الحيػاة االتصػاؿ األسػرم  كمتكاممة كقائمة عمى التعاكف

كىػذا النسػب يجعػؿ الصػمة زائػدة عمػا ىػك   أسرتو كيتكاتؼ كيتعاكف عمػى أساسػيا إلىاإلنساف 
جػػؿ إيصػػاؿ ىػػدؼ معرفػػي الػػدرس جػػاء كػػذلؾ مػػف أ كىػػذا المجتمػػع.عميػػو بالنسػػبة لسػػائر أفػػراد 

فػػي سػػبيؿ دفػػع   لتنميػػة سػػمكؾ اجتمػػاعي يتمثػػؿ فػػي التعػػاكف مػػع أفػػراد األسػػرة أك العائمػػة الكبيػػرة
ثػػر أمػف  اكمػا ليػػ  األذل كالضػرر المترتػػب عمػى القطيعػػة التػي يمكػػف أف تقػع بػػيف أفػراد األسػػرة

 سمبي عمى الفرد كالمجتمع .

مضمكف مف خالؿ ىػذا المؤشػر القػكم الػداؿ عمػى دفػع الضػرر عمػى ال برز المؤلؼ ىذاأكقد  
 ي عبارة كردت في ىذا الدرس متمثمة في عنكانو الرئيسي .ف  األقارب

كمػػػػا أكردىػػػػا فػػػػي خمػػػػس عبػػػػارات تمييديػػػػة كانػػػػت مبينػػػػة ألىميػػػػة االتصػػػػاؿ األسػػػػرم كمشػػػػكقة  
 الفػػرد المسػػمـ أفالػػذم مػػف خاللػػو يسػػتطيع   لالطػػالع عمػػى مػػدل عنايػػة اإلسػػالـ بيػػذا السػػمكؾ

مكقػػػع المضػػػمكف 
 في الدرس
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كالضػرر النفسػي كاالجتمػاعي النػاجـ    يسد الفجكة التي يمكػف أف تحػدثيا القطيعػة االجتماعيػة
 العائمة الكاحدة عف بعضيـ البعض . عف ابتعاد أفراد

مكزعػػة عمػػى   كمػػا نػػرل أف المؤلػػؼ قػػد اعتمػػد عمػػى أحػػدا عشػػرة عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرس
حيػػػث نػػػرل أف الفقػػػرة األكلػػػى كالثانيػػػة تناكلتػػػا   بػػػو الميمػػػةأربػػع فقػػػرات تناكلػػػت الػػػدرس مػػػف جكان

في حػيف نػرل أف الفقػرتيف الثالثػة   مفيـك كحكـ صمة الرحـ مف خالؿ التناكؿ الشرعي لممفيـك
ذلػػؾ أف الػػديف ديني كفكائػػده االجتماعيػػة  كالرابعػػة تناكلتػػا المكضػػكع مػػف حيػػث فضػػمو كثكابػػو الػػ

يخػػدـ الفػػرد فػػي حياتػػو    دائمػػا مػػف منظػػكر متكامػػؿالسػػمكؾ االجتمػػاعي  إلػػىاإلسػػالمي ينظػػر 
 جر في اآلخرة .أيمؿ ما يترتب عميو مف ي الدنيا دكف أف

ألىميػة ىػػذا السػمكؾ عمػى خمػس عبػػارات كردت فػي ثػالث أحاديػػث  نػو اعتمػد فػػي إظيػارهأكمػا 
نبكية كىي : الحديث الذم ركاه البخارم عف أـ المؤمنيف عائشػة رضػي هللا عنيػا كالػذم يحػث 

مػػى صػػمة الػػرحـ كأنيػػا سػػبب فػػي تعميػػر الػػديار كطػػكؿ األعمػػار .الحػػديث الػػذم ركاه البخػػارم ع
كمسػػمـ فػػي فضػػؿ صػػمة الػػرحـ كأنيػػا سػػبب فػػي بسػػط الػػرزؽ .الحػػديث الػػذم ركاه النسػػائي كابػػف 

 ماجة في فضؿ الصدقة عمى ذكم الرحـ .

 75ىػػك اآليػػة المضػػمكف فػػي عبػػارة كردت فػػي نػػص قر نػػي ك  كمػػا أننػػا نػػرل أف المؤلػػؼ قػػد أكرد
كأنيػػـ   األرحػاـ فػػي ميػراث بعضػػيـ بعػض أكلػػي يػػة دالػة عمػػى أكلكيػة كىػي   مػف سػكرة األنفػػاؿ

 مقربكف في أحقيتيـ باالستفادة مما يتركو بعضيـ لبعض .

يتخمػػػؿ األفكػػػار كالفقػػػرات بالعديػػػد مػػػف األسػػػئمة   كنػػػرل أف المؤلػػػؼ خػػػالؿ تقديمػػػو كاسػػػتداللو  
جػػاء كػػؿ   مضػػمكف فػػي ثػػالث عبػػارات ظيػػرت فػػي ثػػالث أسػػئمةال يػػذا نػػراه قػػد أكردلالنقاشػػية ك 

كذلػػؾ لتثبيػػت المعمكمػػة كتأكيػػدىا كجمػػب اىتمػػاـ   كاحػػد منيػػا فػػي خاتمػػة فقػػرة مػػف فقػػرات الػػدرس
 التمميذ ليا كي ترس  في ذىنو .

بنػػاء اسػػتنتاج اسػػتثمارم لمػػا  إلػػىكبعػػد ىػػذا التشػػكيؽ كالتقػػديـ كاالسػػتثارة يصػػؿ المؤلػػؼ بالتمميػػذ 
كانػػت ىػػذه  سػػتنتاج فػػي سػػبع عبػػارات دالػػة عميػػواال داخػػؿ كيكػػرر المضػػمكف   درسكرد فػػي الػػ
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نػػو تعمػػد إعػػادة صػػياغتيا بأسػػمكب مختصػػر أإال   العبػػارات قػػد كردت فػػي أسػػئمة الػػدرس كأفكػػاره
 لكي يستطيع التمميذ استيعابيا كحفظيا .

لػػػدرس المضػػػمكف فػػػي ثػػػالث عبػػػارات فػػػي تطبيقػػػات ا كفػػػي األخيػػػر نػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد أكرد 
كيتأكػػػد مػػػف اسػػػتعماليا فػػػي   ليضػػػمف االسػػػتفادة العمميػػػة مػػػف األفكػػػار التػػػي كردت فػػػي الػػػدرس

الػػػذيف يعيشػػػكف معػػػو فػػػي   التجربػػة الحياتيػػػة التػػػي يمػػػر بيػػػا التمميػػػذ خػػػالؿ تفاعمػػػو مػػػع اآلخػػػريف
 العائمي الكبير . وأك مجتمع مجتمعو األسرم

 الدرس الخامس : الرسول صمى ه عميو وسمم القدوة 

(  يبػػيف العبػػارات الدالػػة عمػػى مضػػمكف دفػػع الضػػرر المكجػػكد فػػي كتػػاب السػػنة 72دكؿ رقػػـ )جػػ
 .الرابعة درس: الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ القدكة

كقػد كانػت حياتػو صػمى   صمى هللا عميو كسمـ األنمكذج األمثؿ في دفع الضرر يعتبر الرسكؿ
خيػر النػاس ألىمػو كال يمػـك فكػاف أ    هللا عميو كسػمـ كميػا دفػع لمضػرر مػف خػالؿ حياتػو األسػرية

كاف أكثر الناس مسارعة لمػيف كاليسػر فػي  أنو صمى هللا عميو كسمـ كما   عمى شيء كقع أبدا
اليدايػة كالصػراط المسػتقيـ بأحسػف األسػاليب  إلػىا عمى األخذ بأيػدييـ حريص  معاشرتو لمناس
كقػػد جػػاء ىػػذا الػػدرس ليعطػػي القػػدكة العمميػػة فػػي الحيػػاة العاديػػة لمنبػػي صػػمى هللا   كألػػيف الطػػرؽ
 .كالفكائد التي يجنييا التمميذ المسمـ مػف اقتدائػو بنبيػو الػرحيـ صػمى هللا عميػو كسػمـ  عميو كسمـ

يـ ىػػػػدؼ تربػػػكم يسػػػتخمص منػػػو التمميػػػذ سػػػػمككا عمميػػػا يفيػػػده فػػػي حياتػػػػو كذلػػػؾ فػػػي سػػػبيؿ تقػػػد
األذل عف بعضػيـ الػبعض كال أفراده االجتماعية كييسر لو الحياة المستقرة داخؿ مجتمع يدفع 

 األذية بغيره . حد منيـ إلحاؽأيريد أم 
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كانػػت شػػارحة لممجػػاالت   كقػػد اعتمػػد المؤلػػؼ عمػػى خمسػػة عشػػر عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرس
كىػي تبػيف كػؼ األذل عػف النػاس ككانػت ىػذه   التي ظيرت فييا القدكة المقدمة لمتمميذ المسمـ

كمػػا أف ىػػذه العبػػارات قػػد بينػػت   القػػدكة كمػػا أسػػمفنا ىػػي شخصػػية النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ
ألػيف النػاس  : فجاءت ىذه العبػارات عمػى النحػك التػالي  فكائد االقتداء بو صمى هللا عميو كسمـ

 شديد الرأفة بالمسمميف .  يقبؿ عذر المعتذر  عاممة الناسحسف م

ك ثار عف النبي صمى هللا عميػو كسػمـ  كما انو استدؿ بتسع عبارات كردت في خمسة أحاديث 
الحػديث الػذم ركاه أبػك داكد فػي .كىي :الحديث المتفؽ عميو كالذم ركاه عف المغيرة بف شػعبة 

الحديث الذم ركاه ابف ماجػة فػي أف .الدنيا بالصالة استعانتو صمى هللا عميو كسمـ عمى كرب 
نػػس رضػػي هللا عنػػو أف النبػػي أالخيريػػة مرتبطػػة بمعاممػػة األىػػؿ .الحػػديث الػػذم ركاه مسػػمـ عػػف 

الحديث الػذم ركاه ابػف عسػاكر فػي كصػؼ عائشػة لمنبػي صػمى هللا عميػو .رحـ الناس بالعياؿ أ
 كـر الناس...ال  .أنو أليف الناس ك أنو أكسمـ 

مف سػكرة التكبػة كالتػي بينػت رحمػة النبػي صػمى  028اعتمد عمى عبارتيف كردتا في اآلية  كما
 هللا عميو كسمـ بالمؤمنيف .

كخالؿ ىذا التقديـ  تخمؿ المؤلؼ ىذه الفقرات بثالث أسئمة نقاشية الستثارة األفكار كترسػيخيا 
 في ذىنية القارئ كالمتبع لمدرس .

ظيرتػػا فػػػي اسػػتنتاج الػػػدرس   المضػػػمكف فػػي عبػػػارتيف كردكفػػي األخيػػػر نػػرل أف المؤلػػػؼ قػػد أ 
 يبيناف فضؿ االقتداء بالنبي صمى هللا عميو كسمـ .
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 الدرس السادس سورة النبف 
(  يبيف العبارات الدالة مضمكف دفع الضػرر المكجػكد فػي كتػاب السػنة الرابعػة 78جدكؿ رقـ )

 . درس سكرة النبأ

جػػؿ دفػػع ضػػرر عقػػدم تقػع فيػػو العديػػد مػػف المجتمعػػات أأدرج ىػذا الػػدرس فػػي ىػػذه الكحػػدة مػف 
كيتمثػػؿ ىػػذا الضػػرر العقػػدم فػػي اإللحػػاد كعػػدـ اإليمػػاف بكجػػكد هللا عػػز   الحاليػػة أك قػػؿ أكثرىػػا

حيػػػث أف كفػػػر المجتمعػػػات الحديثػػػة   ـ اإليمػػػاف بػػػالجزاء كالحسػػػاب كالبعػػػث كالنشػػػكرعػػػد  كجػػػؿ
كليػػذا جػػاء ىػػذا الػػدرس فػػي صػػكرة   أصػػبح اإللحػػاد بػػدؿ كفػػر الشػػرؾ فػػي المجتمعػػات القديمػػة

نص قر ني متمثؿ في سكرة النبأ التي تعتبر مف الناحية التربكية المعرفية تتكيجػا لحفػظ التمميػذ 
كمػػػف الناحيػػػة التربكيػػػة اإلدراكيػػػة  إثبػػػات لكجػػػكد هللا كاثبػػػات    ف الكػػػريـالمسػػػمـ جػػػزءا مػػػف القػػػر 

كبػر أكبالتالي يستطيع التمميذ المسمـ أف يػدفع مػف خالليػا  لحقيقة يـك القيامة كالبعث كالنشكر 
 أال كىك ضرر العذاب في نار جينـ .  ضرر يمكف أف يصيبو في حياتو

ككانػت ىػذه   كد أربػع عبػارات كردت فػي التمييػدالمضػمكف المنشػ كقد استعمؿ المؤلؼ إلبػراز 
مػف الناحيػة التربكيػة   العبارات مبينة ألىمية ىذه السكرة المكية في تكجيو مسار التمميذ المسمـ

 كالعقائدية كالسمككية .

 أخػػػذ مكقػػػع  نػػػو كػػػرر المضػػػمكف المنشػػػكد داخػػػؿ السػػػكرة التػػػي تعتبػػػر نصػػػا قر نيػػػا مطػػػكالأكمػػػا 
ليبعػد   أقكؿ كررىا اثنا عشرة مػرة فبػيف فييػا دالئػؿ كجػكد هللا  لدرسالمحكر الذم يدكر حكلو ا

التمميذ المسمـ عف ضرر اإللحاد كبيف فييا مآؿ الممحديف كمآؿ المؤمنيف ليبعػد التمميػذ المسػمـ 
 عف ضرر السقكط في العذاب .

المضػػػمكف  قػػػعمك 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 0 5 1 02 1 02 4 1 تكرارىا 
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كانػػت شػػارحة   ثنػػا عشػػرة عبػػارة كردت فػػي مػػتف الػػدرسإبػػرز المضػػمكف فػػي أكمػػا أف المؤلػػؼ 
 كمبينة لمعاني كمماتيا .  فكار الكاردة في السكرةلة

اسػتنتاج كػرر فيػو المضػمكف خمػس عبػارات لخصػت اليػدؼ  إلػىكبعد ذلؾ كصؿ بنا المؤلػؼ 
كبينتو في عبارات يسيؿ اسػتيعابيا كحفظيػا كػي تبقػى مػدخرة فػي   جمو الدرسأالذم أدرج مف 
 ذاكرة التمميذ .

متمػثال فػي   لػدرس طمػب مػف التمميػذ تطبيقػا منزليػاكلكي يضمف المؤلؼ اسػتثمار مػا كرد فػي ا
المضػمكف  كخالؿ ىػذا التطبيػؽ أكرد  نقؿ بعض األدلة عف يـك البعث مف المصحؼ الشريؼ

 في عبارة كاحدة .

 تكرار المضمون في الوحدة حسب موقعو في الدرس و حسب مؤشراتو 

 .عو في الدرس( يبيف تكرار مضمكف دفع الضرر في الكحدة حسب مكق74جدكؿ  رقـ )

 

 

 

 

 

مكقع المضمكف 
 في الدرس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػػػػػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 المجمكع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 285 08 89 06 08 08 001 07 4 تكرار 

 011 5.85 06.61 6.80 7.66 7.66 46.80 7.28 0.71 النسبة 



 عرض وتحميل نتائج الدارسة الفصل السابع : 

890 

 .مؤشراتو الكحدة حسباألمكر في  دفع الضرر(يبيف تكرار مضمكف 75جدكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجػػد أف الرسػػكؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ اسػػتطاع أف يصػػنع   شػػريفةإف الػػدارس لمسػػيرة النبكيػػة ال
كتقػـك عمػػى تحصػينيا جممػة مػف التشػػريعات   األمػة منظكمػة أمنيػة يحرصػيا كػؿ فػػرد مػف أفػراد

كقػػد عممػػت ىػػذه المنظكمػػة عمػػى حمايػػة كيػػاف األمػػة مػػف العػػدك الخػػارجي مػػف جيػػة   كاألحكػػاـ
كفػػػؽ نظػػػاـ يكفػػػؿ حمايػػػة   جيػػػة أخػػػرلكعمػػػى رعايػػػة حقػػػكؽ األفػػػراد كالجماعػػػات الصػػػغيرة مػػػف 

مػػة المػػؤمنيف أكلقػػد اسػػتطاع النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ أف يقػػكد   كاألعػػراض الػػدماء كاألمػػكاؿ
مي جيسػػت كعمػػى المسػػمـ أف  تحقيػػؽ مسػػتكل معػػيف مػػف األمػػف كفػػؽ مقتضػػيات كػػؿ مرحمػػة إلػػى
مػػػة اإلسػػػالـ أعػػػالـ الكبػػػرل لممػػػنيج الػػػذم اتبعػػػو صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ فػػػي المحافظػػػة عمػػػى مال

 النسبة التكرار  المؤشر

 22.08 52 الكسب غير المشركع

 21.48 48 كؼ األذل 

 04.46 84 مكاقؼ في السمـ

 05.82 86 صمة الرحـ

الرسػػكؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ 
 القدكة

80 08.09 

 04.47 84 سكرة النبأ 

 011 285 المجمكع
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ف النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ بعػث لػيعمـ النػاس   ألككيفية االستفادة منو في الكاقػع المعاصػر
 1ف مف شؤكنو صمى هللا عميو كسمـ .أكىك قائـ مقاـ القدكة في كؿ ش  أمكر دينيـ

لػػذا حػػرص الرسػػكؿ   كالحػػرب حالػػة اسػػتثنائية  ف السػػمـ ىػػك القاعػػدة األساسػػية فػػي اإلسػػالـكأل 
هللا عميو كسػمـ فػي سػيرتو العطػرة عمػى تكطيػد دعػائـ السػالـ ك عمػى إحػالؿ السػالـ بػيف  صمى

ككثيرا ما نػرل الػديف اإلسػالمي فػي العديػد مػف الكقػائع ينشػد السػمـ الػداخمي   المسمميف كغيرىـ
ف المسػػمـ ال يمكػػف لػػو أف يحقػػؽ كحدانيػػة هللا   ذلػػؾ ألكالخػػارجي فػػي عالقتػػو مػػع األمػػـ األخػػرل

كبالتػػػالي نجػػػد أف اإلسػػػالـ يكصػػػينا بتػػػرؾ   عتػػػو إال فػػػي جػػػك يسػػػكده األمػػػف كالسػػػالـكطا لىاتعػػػ
كمػف   حرصػا منػو عمػى تقكيػة أكاصػر المجتمػع ىػذا مػف جيػة  األذل في عالقتنا مع اآلخػريف

ف اإلسػػػالـ أأمػػػا عػػػف السػػػالـ الػػػداخمي ف ننػػػا نجػػػد   السػػػالـ الخػػػارجي يحػػػافظ عمػػػى جيػػػة أخػػػرل
كجعػؿ الفائػدة مػف المػاؿ الػذم ىػك عصػب الحيػاة   لنػاسحرص عمى  الحفاظ عمى ممتمكػات ا

فائػػدة اجتماعيػػة تتسػػاكل فييػػا كػػؿ فئػػات   كالػػذم حػػث عمػػى تحصػػيمو الػػديف اإلسػػالمي الحنيػػؼ
نيا أف أد مػػػف المعػػػامالت الماليػػػة التػػػي مػػػف شػػػيػػػكبػػػذلؾ حػػػـر الشػػػارع اإلسػػػالمي العد  المجتمػػػع
فػي سػبيؿ تحقيػؽ السػمـ الػداخمي   جتمػعنشر الفساد كالعداكة كالبغضاء بيف أبنػاء الم إلىتؤدم 

نيا أف تخػػؿ أكدفػػع أم نػػكع مػػف أنػػكاع الضػػرر التػػي مػػف شػػ  كالمحافظػػة عمػػى تماسػػؾ المجتمػػع
 بيذا السمـ .

كحرصػا مػف المشػرع التربػكم عمػى بنػاء   كفي سبيؿ تحقيؽ ىذيف المجاليف مػف مجػاالت السػمـ
معتمػدا فػي   : ال ضرر فػي اإلسػالـنو أكرد لو دكرة تربكية سماىا أمجتمع يسكده السالـ نجد 

نػػػو يقػػػكؿ عنيػػػا فػػػي أكؿ أكنجػػػد   ذلػػػؾ عمػػػى القاعػػػدة اإلسػػػالمية المشػػػيكرة ال ضػػػرر كال ضػػػرار
 صفحة مف صفحاتيا :

ػالكسب غيػػر المشػػركع .ػػػ كػػؼ األذل .ػػػ مكاقػػؼ فػػي السػػمـ .ػػػ صػػمة  الكحػػدات:  الػػدكرة الرابعػػة
 رة النبأ .الرحـ .ػ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ القدكة .ػ  سك 

                                                           
   كزارة 2010مف األمة الداخمي كالخارجي   رسالة المسجد   السنة الثامنة   العدد الثالث   مارس أسكر   المنيج النبكم في تحقيؽ لح عاص1

 .35الشؤكف الدينية كاألكقاؼ   الجزائر   ص 
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كىػي تػدؿ بقػدر   المضػمكف االجتمػاعي اليػاـ كىذه الكحدات تعد مؤشرات أساسية لتبيػيف ىػذا 
فمػف درس الكسػب غيػر   كبير عمى أىمية السمـ الداخمي كالخػارجي فػي حيػاة المجتمػع المسػمـ

يف دالمشػػػركع كالػػػذم بػػػيف فيػػػو المشػػػرع التربػػػكم العديػػػد مػػػف المعػػػامالت الماليػػػة التػػػي رفضػػػيا الػػػ
ذاأل  كذلؾ حفاظا منو عمى أمكاؿ المسمميف  سالمياإل سمب مػاؿ  ف الماؿ قطعة مف القمب كاا

كمػػػػا أف   عػػػػدـ طمأنينتػػػػو كقمقػػػػو إلػػػػىف ذلػػػػؾ سػػػػيؤدم فػػػػ   المسػػػػمـ بػػػػأم طريقػػػػة ال يرضػػػػى بيػػػػا
  اخػػتالؿ النظػػاـ السػػائد داخػػؿ المجتمػػع إلػػىؤدم صػػكؿ عمػػى المػػاؿ بطريقػػة غيػػر شػػرعية يػػالح

رار كاليدكء مما يؤثر سػمبا عمػى اسػتمرار األمػف الػداخمي لممجتمػع . عدـ االستق إلىمما يؤدم 
درس كػػػؼ األذل كالػػػذم بػػػيف فيػػػو المؤلػػػؼ أف اإلنسػػػاف كػػػائف اجتمػػػاعي بطبعػػػو ال يمكنػػػو  إلػػػى

كبالتػالي   بؿ البد لو مف العػيش فػي كسػط جماعػة تربطػو بأفرادىػا عالقػات عػدة  العيش كحده
درس مكاقػػؼ فػػي  إلػػىيسػػكد األمػػف بينػػو كبينيػػا .كجػػب عميػػو دفػػع أذاه عػػف ىػػذه الجماعػػة كػػي 

السمـ كىك درس يكضح العديد مف المكاقؼ التي حرص فييا النبي صمى هللا عميو كسػمـ عمػى 
حيث بيف صمى هللا عميػو كسػمـ قػدكة حسػنة فػي الحػرص   إحالؿ  السمـ بيف المسمميف كغيرىـ

قائػػػد عمػػػى السػػػالـ داخػػػؿ كفػػػي ىػػػذا الػػػدرس بػػػيف المؤلػػػؼ كيػػػؼ يحػػػافظ ال  عمػػػى إحػػػالؿ السػػػالـ
   .مع المجتمعات األخرل التي تجاكره والمجتمع الذم يعيش فيو كما يحافظ عمى سالـ مجتمع

عمػػى السػػالـ العػػائمي بػػيف أفػػراد  حػػرصكىػػك درس بػػيف فيػػو المؤلػػؼ ال  درس صػػمة الػػرحـ إلػػى
مػػػى نػػػزع ممػػػا يسػػػاعد ع  كيتعػػػاكنكف فيمػػػا بيػػػنيـ البػػػيف فيتكاصػػػمكف كيتػػػزاكركف  العائمػػػة الكاحػػػدة

 كاألحقاد مف قمكبيـ كىك مؤشر قكم النتشار السمـ الداخمي داخؿ المجتمع . األغالؿ

ىػك درس بػيف فيػو المؤلػؼ أىػـ المجػاالت التػي   درس الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ القدكة إلى
ف يقتػدم بػالنبي أنػو عمػى المػؤمف أجانػب   لىفػ  يقتدم فييا المسمـ بنبيو صمى هللا عميو كسػمـ

فعميػػو كػػذلؾ أف يقتػػدم بػػو صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ فػػي    عميػػو كسػػمـ فػػي كثػػرة العبػػادةصػػمى هللا
حػػرص النػػاس فػػي أحيػػث كػػاف صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ   معامالتػػو اليكميػػة مػػع أىمػػو كمػػع النػػاس

حميػػا سػػكء التػػي يمكػػف أف ي    ضػػرارالحفػػاظ عمػػى مشػػاعر مػػف حكلػػو حفظػػا منػػو لمسػػمـ كدرأ لة
كىػك درس فسػر فيػو المؤلػؼ سػكرة النبػأ كىػي  درس سكرة النبأ إلى.المعاممة مع األىؿ كالناس 
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  سكرة حػذرت مػف أعظػـ ضػرر يصػيب المسػمـ فػي حياتػو كىػك دخكلػو لمنػار كتعرضػو لمخسػارة
ثػػـ   ثػػـ صػػكرة مػػف صػػكر النعػػيـ فػػي الجنػػة  حيػػث بػػيف فيػػو صػػكرة مػػف صػػكر العػػذاب الجينمػػي
كذلػؾ لجعػؿ التمميػذ المسػمـ   ة التػي تصػيبوبيف مكقؼ الكافر يـك القيامة كحالة الحسرة كالندامػ

 يراقب أعمالو في الحياة الدنيا كيصنؼ نفسو في أم الفريقيف شاء .

ف ننا نرل أف المؤلؼ يتكمـ لنا في الصفحة األكلى مف   أما عف الفائدة المرجكة مف ىذه الدكرة
 ادرا عمى : الدكرة قائال : الكفاءة المرحمية لمدكرة : في نياية ىذه الدكرة تككف ق

كذلؾ أف اإلسالـ   دفع الضرر باالقتداء بمكاقؼ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ في المعامالت
نو مف أمبني في كؿ عباداتو كاعتقاداتو كمعامالتو عمى االقتداء بالني صمى هللا عميو كسمـ ك 

انا كاف إنس  ف ىذا النبي صمى هللا عميو كسمـذلؾ أل  ابتغى اليدل في غير إتباعو ضؿ
بؿ كاف يعامؿ الناس في البيت كفي األسكاؽ ككؿ   عاديا كلـ يكف رىبانيا متفرغا لمعبادة فقط

فضرب في ذلؾ أركع األمثمة في التعامؿ مع الناس حيث كاف أىـ   المحافؿ االجتماعية

مف سكرة األعراؼ :"   شعار لو في حياتو صمى هللا عميو كسمـ ممتدا      

            "  فمضى يرفع األضرار التي كانت عمى المجتمع  057األعراؼ

ف ذا سار التمميذ المسمـ عمى ىذا النحك   سكاء مف الجانب العقدم أك مف الجانب المعامالتي
بؿ ىك   مـف يصكر صكرة المجتمع المسمـ الذم أراده النبي صمى هللا عميو كسأكاف جديرا ب

 المجتمع الذم تحتاج إليو البشرية في الكقت الحاضر .

المضػمكف فػي  نرل أف المؤلؼ  قد استخدـ ستة دركس كقد تكررت عبػارات ىػذاكليذا السبب 
كبػػر حضػػكر لػػو فػػي الػػدرس األكؿ كىػػك درس الكسػػب غيػػر المشػػركع أمػػرة عػػرؼ  285الػػدكرة 

ف الضػرر الػذم يصػيب المسػمـ كر ألكقػد كػاف ىػذا الحضػ  مػرة 58المضمكف فيو  حيث تكرر
بػؿ تػؤثر فػي حياتػو االجتماعيػة كيتضػرر مػف   كبر األضرار التي ييتز ليػا قمبػوأفي مالو مف 

ممػا يسػبب عػدـ السػمـ كاالسػتقرار.  فتنقص فيو الثقة كتكثر فيو االضطرابات  خالليا المجتمع
 48بػارات المضػمكف ثـ يميو في ذلؾ الدرس الثاني كىك درس كؼ األذل حيث تكػررت فيػو ع
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التػي يمكػف أف تػؤثر عمػى اسػتقرار   كىك درس حاكؿ فيو المؤلػؼ أف يبػيف مظػاىر األذل  مرة
التػي كمػا بػيف فيػو ثمػرات كػؼ األذل ك   بالقمػب أك بالفعػؿ كاألذل بالقكؿ أك  المجتمع كترابطو

 مف أىميا انتشار المحبة كالتعاكف بيف أفراد المجتمع .

 86كىػك درس صػمة الػرحـ حيػث تكػررت فيػو عبػارات المضػمكف   ابعكيأتي بعدىما الدرس الر 
كىػػك درس حػػاكؿ فيػػو المؤلػػؼ تبيػػيف الفائػػدة االجتماعيػػة مػػف التكاصػػؿ بػػيف أفػػراد العائمػػة   مػػرة

 .كاحدكتكمف ىذه الفائدة في دفع األحقاد كالعداكة كاألغالؿ بيف أفراد المجتمع ال  الكاحدة

كىمػػا درسػػا مكاقػػؼ فػػي السػػمـ كتفسػػير سػػكرة    ث كالسػػادسكيػػأتي  بعػػد ىػػذا كمػػو الدرسػػاف الثالػػ
فيػك درس حػاكؿ   أمػا درس مكاقػؼ فػي السػمـ  مػرة 84النبأ كقد تكررت فييمػا عبػارات القيمػة 

داخػػؿ   فيػػو المؤلػػؼ أف يبػػيف أىػػـ المكاقػػؼ التػػي حػػافظ فييػػا صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ عمػػى السػػمـ
ماعيػػػػة ىميتػػػػو فػػػػي اسػػػػتقرار الحيػػػػاة االجتكمػػػػا بػػػػيف كمفيػػػػـك السػػػػمـ أ   المجتمػػػػع المسػػػػمـ ج كخػػػػار 

أما الػدرس السػادس كالػذم ىػك تفسػير سػكرة النبػأ كىػك درس بػيف كسالمة كاستمرارية المجتمع  
ضػػر هللا بػػو فػػي أضػػر بالنػػاس فػػي الػػدنيا أف مػػف أك   فيػػو المؤلػػؼ أف الجػػزاء مػػف جػػنس العمػػؿ

ف عمػى المػؤمف أف يحػذر مػف كما بػيف أ  مف الناس في الدنيا أمنو هللا في اآلخرة اآلخرة كمف 
اآلخرة كػي ال ينػدـ يػـك ال ينفعػو النػدـ .كيػأتي فػي األخيػر درس الرسػكؿ صػمى هللا عميػو كسػمـ 

كىػػك درس بػػيف فيػػو المؤلػػؼ أف النبػػي   مػػرة 80القػػدكة كالػػذم تكػػررت فيػػو عبػػارات المضػػمكف 
 مسمـ .صمى هللا عميو كسمـ كاف مف أكثر الناس حرصا عمى دفع الضرر عمى المجتمع ال

المضػػػمكف  العديػػػد مػػػف األسػػػاليب التعميميػػػة  إلبػػػراز ىػػػذا كمػػػا نػػػرل أف المؤلػػػؼ قػػػد اسػػػتعمؿ   
عبػارة كردت فػي متػكف الػدركس  001كانت منيا   عبارة 285في  فأكضحوفي الدكرة  المرجك

 الست لمدكرة كقد تكممنا عمى أكثرىا في تحميمنا لكؿ درس عمى حدا .

 في شكؿ نص قر ني ككانت في اآليات التالية :  عبارة كردت 08كما أكردىا في  

 . 49ؿ عمراف صفحة  مف سكرة  060اآلية   مف سكرة البقرة 088اآلية 
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 . 58مف سكرة التكبة صفحة  028.اآلية  55مف سكرة األنفاؿ صفحة  75اآلية 
 .61ك59سكرة النبأ صفحتي 

ضػػػرار بػػػالمجتمع المسػػػمـ تفسػػػير ىػػػذه اآليػػػات يػػػرل أنيػػػا تػػػدؿ عمػػػى تجنػػػب األ إلػػػىكالمتطمػػػع  
 كالحرص عمى استقراره كسكينتو .  كالمحافظة عمى السمـ فيو

 عبارة كردت في شكؿ حديث نبكم ىذه األحاديث ىي : 08نو اعتمد عمى أكما  
 .49صفحة ػ الحديث الذم ركاه أبك داكد عف عبد هللا بف عمرك بف العاص في تحريـ الرشكة

ديث الػػذم ركاه ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي تحػػريـ االحتكػػار صػػفحة كالحػػ  ػػػ الحػػديث الػػذم ركاه الحػػاكـ
 .   50. ػ الحديث المتفؽ عميو في صفة المسمـ بالسمـ صفحة 51

كالحػػػػديث الػػػػذم ركاه البخػػػػارم    ػػػػػ الحػػػػديث الػػػػذم ركاه البخػػػػارم عػػػػف عائشػػػػة رضػػػػي هللا عنيػػػػا
 .55كالحديث الذم ركاه النسائي كابف ماجة  في فضؿ صمة الرحـ صفحة   كمسمـ

الحػػديث المتفػؽ عميػػو عػف المغيػػرة بػف شػػعبة فػي عبػػادة النبػي صػػمى هللا عميػو كسػػمـ كالحػػديث  ػػ
كالحػديث الػذم ركاه مسػمـ   الذم ركاه أبكداكد في راحة النبي صمى هللا عميو كسمـ فػي الصػالة

ف ابػػكالحػػديث الػػذم ركاه   نػػس بػػف مالػػؾ فػػي رحمػػة النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ بالعيػػاؿأعػػف 
 .  57ئشة رضي هللا عنيا في صفة النبي صمى هللا عميو كسمـ صفحة عساكر عف عا

أحاديػث تبػيف حػرص النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ فػي دفػع  كالمتطمع في األحاديػث يػرل بأنيػا 
 الضرر عف المجتمع كالحفاظ عمى السالـ .

 كما نرل أف المؤلؼ قد استعمؿ أربع عبارات كردت في شكؿ عناكيف في دركس الدكرة . 

 تمييدات الدركس المشكمة لمدكرة  عبارة كردت في 07نو ىي  نفسية المتعمـ في أكنرل كذلؾ  

تخمػػػؿ فقػػػرات   عبػػػارة كردت فػػػي شػػػكؿ سػػػؤاؿ نقاشػػػي 07نػػػو اسػػػتثار ذىنيػػػة المػػػتعمـ فػػػي أكمػػػا  
أمر تطبيقي .كما انو أكردىػا فػي شػكؿ  08كأعاد استثارتيا في   الدركس الست المككنة لمدكرة

ك بالتالي نسػتنتج أف  المؤلػؼ قػد عػرض ىػذا المضػمكف فػي أسػاليب عبارة .  89استنتاج في 
 تعميمية متعددة. 
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 عرض وتحميل نتائج الفرضية العامة ( 2

لمضػػػاميف االجتماعيػػػة المكجػػػكدة فػػػي كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية لمسػػػنة الثالثػػػة كالرابعػػػة اعالقػػػة 
 .عالقة تتكامؿ متكسط بالقيـ االجتماعية

 مالية المضامين حسب تواجدىا في الدروس التكرارات اإلج

 ( يبيف التكرارات اإلجمالية  لممضاميف حسب تكاجدىا في الدركس76جدكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتيا تكرارىا  المضمكف

 01.86 052 أداء الكاجب 

 01.29 050 التسامح 

 02.75 087 التكاصؿ االجتماعي 

 00.79 078 المثابرة 

 02.75 087 النجاح

 08.19 092 جتمعتماسؾ الم

 02.95 091 تحمؿ المسؤكلية

 06.12 285 دفع الضرر

 100 1467 المجموع
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 ( يبيف التكرارات اإلجمالية  لممضاميف حسب تكاجدىا في الدركس77جدكؿ رقـ ) 

كالسػػػػمك بػػػػأخالقيـ كنفكسػػػػيـ كتعػػػػديؿ   تػػػػؤدم التربيػػػػة اإلسػػػػالمية دكرا ميػػػػـ فػػػػي تنشػػػػئة األفػػػػراد
  بمػػػا تقدمػػػػو مػػػف تشػػػػريعات كعقائػػػد كمعػػػػامالت  سػػػبؿ الخيػػػػر كالرشػػػاد إلػػػػىككيـ كتػػػكجيييـ سػػػم

مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المضػػػػمكف فػػػػػي 

 الدرس

مػػػػػػػػػػػػػتف  تمييد عنكاف
 الدرس 

حػػػديث 
 نبكم 

نػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 المجمكع تطبيقات  استنتاج لممناقشة

 052 6 88 05 05 6 50 5 20 أداء الكاجب 

 050 08 04 07 09 8 52 0 22 التسامح 

التكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االجتماعي 

01 6 78 25 81 02 04 02 087 

 078 9 81 24 05 08 71 8 9 المثابرة 

 087 01 27 8 06 00 99 01 6 النجاح

تماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 المجتمع

4 01 91 22 09 02 26 9 092 

تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المسؤكلية

9 04 92 20 0 00 29 08 091 

 285 08 89 06 08 08 001 07 4 دفع الضرر

 0467 91 202 005 088 024 642 66 85 جمكعالم

01.6 الكسيط 

2 
8.25 81.2

5 
05.5 06.6

2 
04.87 26.8 00.25 088.87 
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كمػػػا تػػػؤدم دكرا أكثػػػر   غاياتيػػػا الصػػػحيحة إلػػػىكتعمػػػؿ عمػػػى ضػػػبط نظػػػرة اإلنسػػػاف كتكجيييػػػا 
قامػػة مجتمػػع إسػػالمي يسػػكده الحػػؽ كالعػػدؿ   أىميػػة فػػي تماسػػؾ المجتمػػع كالحفػػاظ عمػػى قيمػػو كاا

كتحتػػػؿ التربيػػػة اإلسػػػالمية مكانػػػة كبيػػػرة ككنيػػػا تسػػػتمد   ب الخيػػػركالتكافػػػؿ كالقػػػيـ الفاضػػػمة كحػػػ
ف اإلسالـ يقتضػي أل  أىدافيا كمحتكاىا كأساليبيا ككؿ ما يتعمؽ ببنائيا ك أصكليا مف اإلسالـ

تطػػكر اإلنسػػاف كتيذيبػػو حتػػى يصػػمح لحمػػؿ األمانػػة كتحقيػػؽ الخالفػػة فػػي ضػػكء المبػػادئ كالقػػيـ 
مية متطػػػػكرة كمتجػػػػددة كتحػػػػرص عمػػػػى متابعػػػػة التطػػػػكرات كمنػػػػاىج التربيػػػػة اإلسػػػػال  اإلسػػػػالمية

أك طػػػرؽ   العصػػػرية سػػػكاء مػػػا يتضػػػمنو محتكاىػػػا مػػػف مسػػػتجدات تتفػػػؽ كركح اإلسػػػالـ كتعميمػػػو
فميس ىناؾ ما يمنع في الفكػر اإلسػالمي مػف تطبيػؽ أم نمػط مػف أنمػاط   تنظيـ ىذا المحتكل

 .1ة أفضميتو عمى غيره مف األنماطإذا أثبتت التجربة العمميتنظيـ خبرات المنياج كمحتكياتو  

يرتبطػػػاف بػػػالتنظيـ   كأىميتػػػو فػػػي الػػػدكؿ الناميػػػة  إف الػػػدكر األساسػػػي كاليػػػاـ لمكتػػػاب المدرسػػػي
حيػػػث تقتضػػػي طبيعػػػة التنظػػػيـ أف يؤلػػػؼ ليػػػا كتػػػاب   المنيجػػػي القػػػائـ عمػػػى المػػػكاد المنفصػػػمة
ف إ  تعممػكا مػا فيػوكعمى التالميذ بعد ذلؾ أف يدرسكه كي  مدرسي خاص يغطي جميع مقرراتيا

ككمػػػػا يػػػػذكر   الكتػػػػاب المميػػػػز يجعػػػػؿ التالميػػػػذ أكثػػػػر اسػػػػتعدادا كشػػػػكقا لػػػػتعمـ المػػػػادة الدراسػػػػية
ف التعمػػػيـ يتطمػػػب انتقػػػاء المعمكمػػػات كتنظيميػػػا بمػػػا  فػػػي شػػػأف الكتػػػاب المدرسػػػي فػػػ اولجـــوز( 

كيكػػكف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ بنػػاء المنػػاىج كالكتػػب المدرسػػية كفػػؽ   يتناسػػب مػػع حاجػػة المتعممػػيف
 .2سس عممية منظمة أ

طار عممي يساىـ بشكؿ فعاؿ فػي جػكدة   إف تخطيط المحتكل المنياجي كفؽ شكؿ تنظيمي كاا
كيعػػػد تنظػػػيـ المحتػػػكل المنيػػػاجي كفػػػؽ نسػػػؽ معػػػيف   التعمػػيـ كتحسػػػينو كيعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتمراريتو

كتتعػػػػدد نمػػػػاذج تنظػػػػيـ   تحقػػػػؽ مػػػػف خالليػػػػا البعػػػػديف المنطقػػػػي كالسػػػػيككلكجي لممنيػػػػاجيعمميػػػػة 
حيػػث تسػػاىـ ىػػذه   تػػكل المنيػػاجي كفػػؽ معػػايير ال تقػػؿ جػػكدة عػػف أشػػكاؿ تنظػػيـ المحتػػكلالمح

كالتػػػي تشػػػمؿ االسػػػتمرارية كالتتػػػابع كالتكامػػػؿ   المعػػػايير فػػػي تجكيػػػد المنيػػػاج كالعمميػػػة التعميميػػػة
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تحقيقػػو  إلػػىكجػػكدة المحتػػكل المنيػػاجي مطمػػب أساسػػي تسػػعى المؤسسػػات التربكيػػة   لمخبػػرات
متميػػزا لممحتػػكل المنيػػاجي عمػػى أسػػاس اختيػػار أفضػػؿ البػػدائؿ المككنػػة كىػػذا يتطمػػب تصػػميما 

 .   1لبنيتو

كفي ىذا التصميـ المنياجي لممحتكل التعميمي يجب أف  يراعػي مينػدس المنيػاج فػي ىػذا     
كمنتميػػا   األسػػاس إدخػػاؿ العناصػػر التػػي تجعػػؿ المنيػػاج  التربػػكم مرتبطػػا بالنظػػاـ االجتمػػاعي

كأداة فعالة تمكنو مف القدرة عمى التكيػؼ كمكاجيػة   شكالتو األساسيةىكيتو كصادقا مع م إلى
بكػػػؿ مضػػػامينو البيئيػػػة كاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػة   التغيػػػرات التػػػي تطػػػرأ عمػػػى النظػػػاـ االجتمػػػاعي

لضػػماف المحافظػػة عمػػى كيػػاف المجتمػػع كالعمػػؿ عمػػى اسػػتمراره كتحقيػػؽ  إنمائػػو   كالتكنكلكجيػػة
 في بصكرة مستمرة . جؿ التكازف الثقاأكتطكيره مف 

يمكػػػػف أف يأخػػػػذىا مصػػػػمـ المنيػػػػاج بعػػػػيف   كيشػػػػتمؿ األسػػػػاس االجتمػػػػاعي عكامػػػػؿ عديػػػػدة   
كمف أىـ ىذه العكامؿ : العكامػؿ التاريخيػة كالجغرافيػة   االعتبار عند التخطيط لممنياج التربكم

القكميػػػػػة كالعكامػػػػؿ السياسػػػػػية كالديمقراطيػػػػة ك   كاالجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية كالحػػػػػراؾ االجتمػػػػاعي
عالكة عمػى العكامػؿ الثقافيػة كمػا يعترييػا مػف تغيػر يطػرأ عمػى أىػداؼ المؤسسػات   كالحضارية

 جتماعي في المجتمعات اإلنسانيةداخؿ النظاـ اال  االجتماعية كبنيتيا ككظائفيا

كلقػد حػاكؿ المشػرع التربػكم أف يأخػذ بعػيف االعتبػار ىػاذيف المممحػيف المػذككريف فػي التكطئػػة  
التربكيػة كالمنيجيػة المعمػكؿ بيػا فػي  أال كىما تنظيـ المحتػكل التعميمػي كفػؽ المعػايير  السابقة

إذ حػاكؿ أف يػدخؿ فػي تنظػيـ المحتػكل   التعميـ خاصة التطػكرات الجديػدة فػي طرائػؽ التػدريس
نػػو أكمػػا   كمػػا تصػػبك إليػػو مقاربػػة التعمػػيـ بالكفػػاءات ىالتعميمػػي الطػػرؽ كالكسػػائؿ التػػي تتماشػػ

أال كىػػك األسػػاس االجتمػػاعي   ي اىتمامػػا بػػالمممح الثػػاني الػػذم تكممنػػا عميػػو  نفػػاف يػػكلأحػػاكؿ 
لممنيػػػاج كمراعػػػاة الخصكصػػػية االجتماعيػػػة لممجتمػػػع المحمػػػي الػػػذم يػػػدرس فيػػػو ىػػػذا المحتػػػكل 

 التعميمي .  
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نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكليف السػػابقيف تكػػرارات المضػػاميف االجتماعيػػة كنسػػبيا المئكيػػة ككيفيػػة 
 ركس كتابي التربية اإلسالمية كقد جاءت كالتالي :  ظيكرىا في د

لكحػػػدة كاسػػػتخدـ لػػػو فػػػي ا 01.86كيػػػة قػػػدرىا مػػػرة بنسػػػبة مئ 052مضػػػمكف أداء الكاجػػػب تكػػػرر
 نصػػػػا قر نيػػػػا ك 05ديػػػػث نبكيػػػػة كأحا6ك عبػػػػارة فػػػػي مػػػػتف الػػػػدرس 50تمييػػػػدات ك5عنكانػػػػاك20
 ت الدرس.عبارات في تطبيقا 6عبارة في شكؿ استنتاج 88سؤاال لممناقشة ك05

كيحاكؿ المشرع التربكم التركيز عمى ىذا المضمكف مف أجؿ إنتاج مكاطنيف طييعػيف يمتزمػكف 
عنػػدما حمػػؿ كتػػاب التربيػػة  النــوي بالطــاىركقػػد اتفقنػػا فػػي ىػػذا مػػع الباحػػث و  لمقػػانكف كيحترمكنػػ

فنجػػده يقػػكؿ :" يجػػب أف يػػؤدم المػػكاطف كاجبػػات نحػػك مجتمعػػو ككطنػػو كىػػي كاجبػػات   المدنيػػة
كقػػػد تػػػـ تقسػػػيـ كاجبػػػات كالتزامػػػات المػػػكاطف   كعػػػة كمتعػػػددة مثممػػػا تعػػػددت كتنكعػػػت حقكقػػػومتن

كػػاحتراـ القػػانكف   قسػػـ يتعمػػؽ بااللتزامػػات الكطنيػػة :قسػػميف إلػػىالجزائػػرم فػػي الدراسػػة الحاليػػة 
كالقػانكف مػف منظكرنػا ىػك عبػارة  (55.08الذم كرد ذكػره فػي مضػاميف المنيػاج بنسػبة مئكيػة )

تنظػػيـ سػػمكؾ األفػػراد كتنظػػيـ العالقػػات بيػػنيـ كبػػيف  إلػػىالقكاعػػد التػػي تيػػدؼ عػػف مجمكعػػة مػػف 
جؿ إجبار المكاطنيف عمى احتراـ القػانكف أكتفرض عمى مف يخالفيا عقكبة محددة مف   الدكلة

كلػذا كػاف كاجبػا عمػى كػؿ مػكاطف    غابة يأكؿ القكم فييا الضعيؼ إلىكتفادم تحكؿ المجتمع 
كعػػػدـ منػػػع اآلخػػػريف مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى   حصػػػكلو عمػػػى حقػػػو احتػػػراـ القػػػانكف حتػػػى يضػػػمف

 حقكقيـ لضماف تماسؾ المجتمع كتحقيؽ العدالة . 

ف القػػانكف يػػنظـ كافػػة أنشػػطة  أذلػػؾ   كيتعػػيف أف يكػػكف احتػػراـ القػػانكف جػػزء مػػف ثقافػػة المػػكاطف
الحيػػاة كيكػػكف تطبيقػػو عمػػى كػػؿ مػػكاطف أسػػيؿ بكثيػػر حينمػػا يكػػكف ىػػذا المػػكاطف حػػامال لثقافػػة 

 . 1التي تككف نابعة مف إدراكو ألىمية تنظيـ المجتمع كتحسيف حياة أفراده"  احتراـ القانكف

فػػػي درس    النـــوي بالطـــاىركيظيػػػر ىػػػذا المضػػػمكف بصػػػكرة كبيػػػرة متفقػػػا مػػػع مػػػا ذىػػػب إليػػػو  
كىمػا درسػاف يظيػراف   األسس الخمقية لمحياة االجتماعية كدرس احتػراـ النظػاـ كاآلداب العامػة
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ككيػػػؼ يػػػؤدم كاجباتػػػو معتػػػدا بانتمائػػػو   اـ المسػػػمـ لمحيػػػاة االجتماعيػػػة التػػػي يحياىػػػاكيفيػػػة احتػػػر 
 يجابيا داخؿ مجتمعو .إلممجتمع كأحد أىـ المقكمات التي تجعؿ منو فردا 

كاسػػتخدـ لػػو فػػي  01.29مػػرة بنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا    050أمػػا  مضػػمكف  التسػػامح فقػػد تكػػرر 
حػػديث 8عبػارة فػي مػتف الػػدرس   مػتف الػدرس     52عنكانػا ك    تمييػدا كاحػػدا  ك  22الكحػدة

عبػارات فػي  08عبػارة فػي شػكؿ اسػتنتاج  04سؤاال لممناقشػة    07نص قر ني ك 09نبكم    
 تطبيقات الدرس.

ف التسػامح لبنػة أل  كقد أدرج ىذا المضمكف في منياج التربية اإلسػالمية لمسػنة الثالثػة متكسػط
التحمػػي  إلػػىكاإلنسػػانية جمعػػاء  كاإلسػػالـ يػػدعك أتباعػػو  ةأساسػػية فػػي ثقافتنػػا العربيػػة كاإلسػػالمي

 بركح التسامح كتكريسو كقيمة أساسية حضارية في حياتنا اليكمية .

 إلػػػىفػػػي كتابػػػو الػػػدعكة  رنولـــدالســـير تومـــاس يكفػػػي ىػػػذا اإلطػػػار يقػػػكؿ المػػػؤرخ االنجميػػػزم    
يـ منػذ القػرف األكؿ اإلسالـ :" كلقد عامؿ المسممكف الظافركف العػرب المسػيحييف بتسػامح عظػ

كنسػػػػتطيع أف نحكػػػػـ بحػػػػؽ أف القبائػػػػؿ   كاسػػػػتمر ىػػػػذا التسػػػػامح فػػػػي القػػػػركف المتعاقبػػػػة  لميجػػػػرة
رادة حػػػرة ف العػػػرب المسػػػيحييف أك   المسػػػيحية التػػػي اعتنقػػػت اإلسػػػالـ قػػػد اعتنقتػػػو عػػػف اختيػػػار كاا

 الذيف يعيشكف في كقتنا ىذا بيف جماعات المسمميف لشاىد عمى ىذا التسامح .

": العػػػرب لػػػـ يفرضػػػكا عمػػػى الشػػػعكب المغمكبػػػة  ىونكـــو زلريـــد كؿ المستشػػػرقة األلمانيػػػةكتقػػػ   
فالمسػػيحيكف كالزرادشػػتية كالييػػكد الػػذيف القػػكا قبػػؿ اإلسػػالـ أبشػػع أمثمػػة   الػػدخكؿ فػػي اإلسػػالـ

  سػػمح ليػػـ جميعػػا دكف أم عػػائؽ يمػػنعيـ بممارسػػة شػػعائر ديػػنيـ  التعصػػب الػػديني كأفظعيػػا
  كت عبػادتيـ  كأديػرتيـ ككينػتيـ كأحبػارىـ دكف أف يمسػكىـ بػأدنى أذلكترؾ ليـ المسػممكف بيػ

 أك ليس ىذا منتيى التسامح ؟ أيف ركل التاري  مثؿ تمؾ األعماؿ ؟ كمتى ؟" 

  أف القػكة لػـ تكػف عػامال فػي انتشػار القػر ف حضـارة العـربفي كتابػو  لوستاف لوبونكيقكؿ  
... فػػػػ ذا حػػػػدث أف انتحػػػػؿ بعػػػػض الشػػػػعكب فقػػػػد تػػػػرؾ العػػػػرب المغمػػػػكبيف أحػػػػرارا فػػػػي أديػػػػانيـ 
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فذلؾ لمػا كػاف يتصػؼ بػو العػرب الغػالبكف مػف ضػركب العػدؿ التػي لػـ يكػف لمنػاس   النصرانية
 . 1األخرل"  كلما كاف عميو اإلسالـ مف السيكلة التي لـ تعرفيا األدياف  عيد بمثمو

كاسػتخدـ لػو    02.75بنسػبة مئكيػة قػدرىا  087أما  مضمكف التكاصؿ االجتمػاعي فقػد تكػرر 
حػػػػديث نبػػػػكم  ك  25عبػػػػارة فػػػػي مػػػػتف الػػػػدرس  ك  78تمييػػػػدات ك 6عنػػػػاكايف ك01فػػػػي الكحػػػػدة 

عبػػػػارة فػػػػي  02عبػػػػارة فػػػػي شػػػػكؿ اسػػػػتنتاج ك 04سػػػػؤاال لممناقشػػػػة  ك  02ك   نصػػػػا قر نيػػػػا 81
 تطبيقات الدرس.

 ذلػؾ  سػطكقد اعتمد ىذا المضمكف في منياج التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة مػف التعمػيـ المتك 
نػػػو لػػػـ يعػػػد ممكنػػػا فػػػي عػػػالـ اليػػػـك أف تكػػػكف أرضػػػية التفكيػػػر لػػػدينا قائمػػػة عمػػػى مبػػػدأ الصػػػراع أ

كمػا ال يمكػف إلغػاء مجتمػع مػف خارطػة الكجػكد اإلنسػاني كالفعػؿ المجتمعػي   كالعداكة ل خػريف
  نمػػا يجػػب أف يعتػػرؼ الكػػؿ بالكػػؿ كيعػػيش الكػػؿ مػػع الكػػؿ  إأك فػػرد مػػف خارطػػة مجتمػػع معػػيف

االنفتػػػاح عمػػػى اآلخػػػريف بػػػالحكار كالتعػػػايش بحكػػػـ الكاقػػػع  إلػػػىؽ نمكذجػػػا جديػػػدا يػػػؤدم بمػػػا يحقػػػ
 كاالمتداد .

التعمــيم دعــوة فػػي مؤلفػػو  حســن شــحاتة ه مقكلػػةكيؤكػػدكىػػذا مػػا كافقنػػا عميػػو النػػكم بالطػػاىر   
حيػث تتفاعػؿ   "إف التعميـ كالتعمـ الحكارم مف عكامؿ التعمـ الفعاؿ :لمحوار في الوطن العربي

إنيػػا كسػػيمة لترسػػي  المػػنيج الػػديمقراطي الػػذم   عقػػكؿ كالكجػػدانات كالقػػيـ بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـال
كفػػػي   القبػػػكؿ كالنقػػػد كالخػػػالؼ كاالخػػػتالؼ فػػػي الػػػرأم إلػػػىيجػػػرم مػػػف خػػػالؿ التسػػػاؤؿ المػػػؤدم 

كالحػكار الجػاد يكػكف بيئػة   فركض المعرفة كالحكـ عمػى األشػياء مػف خػالؿ التعامػؿ مػع الغيػر
كيكلد  فاؽ التخيؿ كاإلبداع كيضيؼ شحاتة قائال :" إف مف بػيف مػا يجػب   قظ الناقدلمتفكير الي

تعمػػػيـ األطفػػػاؿ الحػػػكار كثقافػػػة التفػػػاكض كاحتػػػراـ   أف نكليػػػو مزيػػػدا مػػػف االىتمػػػاـ فػػػي مدارسػػػنا
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كامػػػتالؾ   كاحتػػػراـ السػػػالـ العػػػالمي كالتفػػػاىـ الػػػدكلي  كتقػػػدير ثقافػػػات الشػػػعكب  اآلخػػػر كتقبمػػػو
 . 1كالمشاركة كالعمؿ الجماعي  كالعقمية المتفتحة كالعمؿ المنتج  كالمركنة ميارات الحياة

نسػانية منطمقيػػا الفػرد كىػػدفيا   إف التسػامح كالحػكار كالتكاصػػؿ بنيػة نفسػػية كاجتماعيػة كثقافيػػة كاا
كالقدرة عمػى إقامػة الحػكار كبنػاء عالقػة تكاصػؿ   كمصمحة المجمكعة المحمية اإلنسانية العامة

ذا كانػػت حاجػػة الفػػرد ضػػركرية السػػتخداـ قدراتػػو مػػع األخػػر مك  ىبػػة فرديػػة كقيمػػة إنسػػانية  . كاا
سػكاء كػاف فػردا داخػؿ عائمتػو أك مكاطنػا يشػػاركو   عمػى الحػكار كالتكاصػؿ كالتسػامح مػع األخػر

نفػػس  إلػػىأك كػػاف إنسػػانا يشػػاركو االنتمػػاء   الفضػػاء الجغرافػػي كالثقػػافي كالسياسػػي كالقتصػػادم
ف لمجتمعات  كالدكؿ كالثقافات إلقامة حكار مػع غيرىػا أكثػر إلحاحػا . ألف حاجة ا ف  الكينكنة

يمكػػػف أف تمػػػس مػػػف ىػػػـ خػػػارج محيطػػػو  ال  الفػػػرد كتصػػػمبو ميمػػػا اتسػػػعت نغػػػالؽاانعكاسػػػات 
فتنتشر بسػرعة كيتسػع   أما انعكاسات انغالؽ المجتمعات كالثقافات كتصمب العقميات  الضيؽ
 عات القبمية كالعرقية كالدكلية .حد اندالع الحركب كالنزا  إلىتأثيرىا 

ىػػػػي قػػػيـ جكىريػػػػة حضػػػارية فػػػػي العالقػػػػات   كمػػػف ىنػػػػا فالتسػػػامح كالحػػػػكار كتقبػػػؿ األخػػػػر     
قػػػػرار كتقػػػػدير التنػػػػكع كاالخػػػػتالؼ   كاالتصػػػػاؿ بػػػػاألخر كىػػػػي تكجييػػػػات تقػػػػـك عمػػػػى االحتػػػػراـ كاا

لعػدؿ كنفػي الظمػـ ي االخػتالؼ القػائـ عمػى افػكالتسػامح ىػك انسػجاـ   لممفػاىيـ كاآلراء كاألفكػار
 كالعنؼ كالتطرؼ بشتى أشكالو .

ف االخػػػتالؼ سػػػنة مػػػف سػػػنف هللا فػػػي أفػػػ ذا كنػػػا نسػػػمـ بػػػ كفػػػي ىػػػذا يقػػػكؿ النػػػكم بالطػػػاىر       
ف النتيجػػػػة ىػػػػي أف يزخػػػػر عالمنػػػػا بػػػػاآلراء المختمفػػػػة كالمكاقػػػػؼ المتباينػػػػة كالمشػػػػاعر   فػػػػ  خمقػػػػو
كمػػف ثػػـ يكػػكف   ه عمػػى غيػػر ىػػذاكربمػػا يػػرل غيػػر   نػػو عمػػى صػػكابأككػػؿ منػػا يضػػف   ةالمتعػػدد

التسػػامح فريضػػة البػػد أف يمتػػـز بيػػا كػػؿ إنسػػاف ككػػؿ مػػكاطف إزاء مػػف يخالفػػو الػػرأم كالمصػػمحة 
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ي صػكاب يحتمػؿ الخطػػأ يػ: " رأ لىاكحسػبنا ىنػا مقكلػػة اإلمػاـ الشػافعي رحمػو هللا تعػػ  كالمكقػؼ
 ." 1خطأ يحتمؿ الصكاب مكرأم غير 

كاسػػػتخدـ لػػػو فػػػي  00.79رة بنسػػػبة مئكيػػػة قػػػدرىا   مػػػ 078أمػػػا  مضػػػمكف المثػػػابرة فقػػػد تكػػػرر 
حػػػػػديثا نبكيػػػػػا ك    08عبػػػػػارة فػػػػػي مػػػػػتف الػػػػػدرس  ك  71تمييػػػػػدات   ك 8عنػػػػػاكايف  ك  9الكحػػػػػدة 

عبػػػػارات فػػػػي  9عبػػػػارة فػػػػي شػػػػكؿ اسػػػػتنتاج ك 81سػػػػؤاال لممناقشػػػػة  ك  24نصػػػػا قر نيػػػػا   ك 05
 تطبيقات الدرس.

مػػف أىػػـ    االجتيػػاد كالمثػػابرة كف ذلػػؾ أف لقػػد أدرج مؤلػػؼ كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية ىػػذا المضػػم
ف المجتمػػع الػػذم ينتمػي إليػػو أفػػراد أل  لمجتمعػاتالعمػػؿ عمػػى قيػاـ الحضػػارات كتطػػكر ا مقكمػات

ف هللا ذلػؾ أل  يعػيش حالػة مػف الرقػي كالتطػكر  يقكمكف عمى االجتياد كالمثابرة في أفعاؿ الخير
يا كلقد تأكػد عنػد أكلػى العقػكؿ الراجحػة كجعمو يسعى كيتعب في ىذه الدن  خمؽ اإلنساف في كبد

ف مػػف تعطػػؿ أك   إنمػػا ينػػاؿ بالجػػد كالمثػػابرة  أف النجػػاح فػػي الحيػػاة ال ينػػاؿ بالكسػػؿ كتػػرؾ العمػػؿ
كمػػف تعػػكد الكسػػؿ   بػػؿ مػػف الحيكانيػػة كصػػار مػػف جػػنس المػػكتى  كتبطػػؿ انسػػم  مػػف اإلنسػػانية

كقيػؿ أيضػػا إيػػاؾ   عػب لػػئال تتعػػبفقػد قيػػؿ إف أردت أال تتعػػب فات  الراحػة فقػػد الراحػػة إلػػىكمػاؿ 
ف الفػػراغ كأل  ف ضػجرت لػـ تصػبر عمػى الحػؽاا نػؾ إف كسػمت لػـ تػؤد حقػػا ك  ف  كالكسػؿ كالضػجر

  كاليػد إذا عطمػت  كػالعيف إذا عميػت  يبطؿ الييئات اإلنسانية فكؿ عضك ترؾ استعمالو يبطػؿ
يجعػؿ لػو رزقػا  كلمػا جعػؿ هللا لمحيػكاف قػكة التحػرؾ لػـ  كلذلؾ كضعت الرياضػات فػي كػؿ شػيء

 منو لئال تتعطؿ فائدة ما جعؿ لو مف قكة التحرؾ .  أال بسعي

 كبالتالي كانت المجتمعات المتطكرة قائمة عمى ترؾ أفرادىا نكعيف مف الكسؿ :  

 إلػىكترؾ النظر   األكؿ : ترؾ كسؿ العقؿ في التفكر كالتبصر كالنظر في  الء هللا مف ناحية
كلػػيس تػػأخر األمػػـ إال ناتجػػا   لػػو فػػي الػػدنيا التػػي فييػػا معاشػػواإلنسػػاف كمػػف حك  أفمػا يصػػمح شػػ

 عف كسؿ أصحاب العقكؿ فييا كقمة اكتراثيـ بالقكة اإلبداعية المفكرة التي أكدعيا هللا فييـ .
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كيػػنجـ عػػف ىػػذا الكسػػؿ تػػأخر األمػػـ   الثػػاني : تػػرؾ كسػػؿ البػػدف ممػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف الجػػكارح
 عة كصناعة كغيرىا .في مجاالت النشاط المختمفة مف زرا 

كاسػػػتخدـ لػػػو فػػػي   %02.75مػػػرة بنسػػػبة مئكيػػػة قػػػدرىا 087كػػػرر أمػػػا  مضػػػمكف النجػػػاح فقػػػد ت
صػا قر نيػا ن06  حػديثا نبكيػا00فػي مػتف الػدرس ك عبػارة  99تمييػدات ك01عناكايف ك6الكحدة 

 عبارات في تطبيقات الدرس. 01عبارة في شكؿ استنتاج ك 27كلممناقشة  أسئمة 8ك 

ف المقاربػة الجديػدة لممنػاىج تجعػؿ مػف المػتعمـ محػكرا أساسػيا ليػا أل  ىػذا المضػمكفلقد أدرج  
كىػػي تقػػػـك باختيػػار كضػػعيات تعمميػػػة   كتعمػػؿ عمػػى إشػػراكو فػػػي مسػػؤكلية تنفيػػذ عمميػػػة الػػتعمـ

حميػػػا باسػػػتعماؿ األدكات  إلػػػىترمػػػي عمميػػػة الػػػتعمـ   مسػػػتقاة مػػػف الحيػػػاة فػػػي صػػػيغة مشػػػكالت
فحػػػػػؿ  المشػػػػػكالت أك الكضػػػػػعيات   المعػػػػػارؼ الضػػػػػركرية لػػػػػذلؾالفكريػػػػػة كتسػػػػػخير الميػػػػػارات ك 

نػػو يتػػيح لممػػتعمـ فػػي بنػػاء معارفػػو بػػالمفيـك أإذا   المشػػكمة ىػػك األسػػمكب المتعمػػد لمػػتعمـ الفعػػاؿ
كػػػكف بعػػػد ذلػػػؾ كفػػػاءة لي    الكاسػػػع ب دمػػػاج المعطيػػػات كالحمػػػكؿ الجديػػػدة فػػػي مكتسػػػباتو السػػػابقة

 لصعكبات المتجددة باستمرار .كتساعده في حؿ المشكالت كمكاجية ا  جديدة

النجػػاح مػػف شػأنو أف يعػػزز لإلنسػاف مقكمػػات كجػػكده  إلػىإف االىتمػاـ بتنميػػة التفكيػر المػػؤدم  
قػدر عمػى حسػف التعامػػؿ مػع متغيػرات الحيػاة االجتماعيػة كاالقتصػادية كالسياسػػية أحيػث يكػكف 

العديػد  إلػىلفػرد يتعػرض ف اف حؿ المشكالت مف العمميػات العقميػة اليامػة نظػرا ألأك   كالثقافية
كىي مف ىذا المنطمػؽ متطمػب إنسػاني   مف المشكالت بأنكاعيا المختمفة كبمستكياتيا المتعددة

األسػمكب  إلػىكلكي يتمكف الفرد ممف حؿ المشكالت كمكاجيتيا يحتاج   ارتبط بكجكد اإلنساف
 . 1العممي في التفكير

ؽ ىػػذا األسػػمكب قػػد أكضػػحو فػػي كنجػػد المؤلػػؼ فػػي كالمػػو عػػف ىػػذا المضػػمكف كتكضػػيحو كفػػ 
شػػراؾ المػػتعمـ مػػف خػػالؿ طػػرح    درس التعريػؼ بالػػديف اإلسػػالمي كالػػذم يبػػيف طريقػػة التعمػػيـ كاا

نػو درس لكضػع الصػحابة فػي  المشػكمة كػي أكمػا   صـدقتاألسئمة عميو كتقيميػا بقػكؿ جبريػؿ 
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فػي    سػالـكيظير كذلؾ في درس مكاقؼ مف حيػاة سػيدنا كمكسػى عميػو ال  يتعممكا أمر دينيـ
فػي المشػكمة التػي ال يعػرؼ حميػا  مػف طػرؼ سػيدنا الخضػر  السػالـ كضع سيدنا مكسى عميػو

كعنػػدما لػػـ يصػػبر أجابػػو عمييػػا كىػػي طريقػػة لػػف ينسػػى بيػػا مكسػػى عميػػو السػػالـ   عميػػو السػػالـ
 .المعمكمة

كاسػتخدـ لػو   %08.19بنسبة مئكية قػدرىا مرة  092أما  مضمكف تماسؾ المجتمع فقد تكرر 
حػػػػػػديثا نبكيػػػػػػا    22عبػػػػػػارة فػػػػػػي مػػػػػػتف الػػػػػػدرس ك  91تمييػػػػػػدات ك  01عنػػػػػػاكايف ك4الكحػػػػػػدة  فػػػػػػي
عبػػػػػارات فػػػػػي  9عبػػػػػارة فػػػػػي شػػػػػكؿ اسػػػػػتنتاج ك  26سػػػػػؤاال لممناقشػػػػػة ك 02ك  نػػػػػص قر نػػػػػي 09

 تطبيقات الدرس.

التػي   ىناؾ ظركؼ يشعر فييا الجسـ مباشرة كبطريقة عفكية بػالمعنى األكلػي لػبعض األشػياء
كىكػػذا يمكػػف أف   بكاسػػطة الطػػرؽ التػػي يسػػتعمميا العقػػؿ  يانػػا الفكػػر نفسػػوال يػػدرؾ مغزاىػػا أح

ف معنػى التحضػر أف يػتعمـ اإلنسػاف كيػؼ أك   نتعمـ في ىذه الظركؼ المعنػى األكلػي لمحضػارة
كيػدرؾ فػػي الكقػػت ذاتػو األىميػػة الرئيسػػية لشػبكة العالقػػات االجتماعيػػة فػػي   يعػيش فػػي جماعػػة

 كظيفتيا التاريخية . جؿأمف   تنظيـ الحياة اإلنسانية

ف ذا فيمنػا ىػذا أدركنػا فػي ىػذه الحالػة قيمػة نظػاـ الػدفاع الػذم ينصػبو مجتمػع بطريقػة غرائزيػة 
 كيما يحمييا مف أم مساس بيا .   حكؿ شبكة عالقاتو

ىػي   حػيط بيػا مجتمػع مػا ػ كلػك كػاف بػدائيا ػ حياتػو االجتماعيػةفجميػع التعػاليـ المقدسػة التػي ي  
كلكنيػػا   ذات أشػػكاؿ خاصػػة عػػف ىػػذا النظػػاـ الػػدفاعي الػػذم يحػػكط شػػبكتو فػػي الكاقػػع ترجمػػة

 ترجمة ذات حظ متفاكت مف التكفيؽ .

 ي فػػػي حقيقػػػة األمػػػر  ىػػػأك كضػػػعتيا محػػػاكالت البشػػػر  كجميػػػع القػػػكانيف التػػػي أممتيػػػا السػػػماء 
أف  تسػتطيع الحيػاة اإلنسػانية كبػدكنيا ال  إجراءات دفاعيػة لحمايػة شػبكة العالقػات االجتماعيػة

 ال أخالقيا كال ماديا .  تستمر
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جػػؿ حمايتيػػا أىػػذا ىػػك أكؿ نظػػاـ لمػػدفاع الفعػػاؿ الػػذم يحػػكط شػػبكة العالقػػات االجتماعيػػة مػػف  
كيػػتـ ىػػذا فػػي رسػػالة   ذلػػؾ المجتمػػع الػػذم سػػيحقؽ كعػػد هللا لذريػػة إبػػراىيـ  فػػي أم مجتمػػع كليػػد

األمة)الكسػط( التػي ينػاط بيػا تمػؾ   كفي النشاط المشترؾ الذم تضطمع بو أمتو  النبي العربية
كاإلنسػانية العػذراء   تحقيؽ العالقػة بػيف اإلنسػانية المتحضػرة المتمثمػة فػي شخصػية  )سػمماف (

كىػػي تمػػؾ العالقػػة التػػي تمتػػد جػػذكرىا البعيػػدة فػػي أعمػػاؽ تمػػؾ   المتمثمػػة فػػي شخصػػية )بػػالؿ (
اب التػي ذكرىػا األسػتاذ كليػذه األسػب.1" ال يكن لك مـن يليـة أمـاميية األكلى :" الكصية اإللي

مالػػػؾ بػػػف نبػػػي رحمػػػو هللا تعػػػالى  نجػػػد أف المؤلػػػؼ قػػػد أكرد ىػػػذا المضػػػمكف خدمػػػة منػػػو لقيمػػػة 
تماسؾ المجتمع التي تعتبر مف أىـ القيـ التي يبحث عيا العاممكف في المجاؿ التربػكم بسػبب 

ذلػؾ راجػع إلػى ما أصاب المجتمعات اإلنسانية اليـك مف تفكؾ كانييار في البنى التحتيػة ليػا ك 
قمة كازعيا الديني مع ما دخؿ عمييا مف حضارة الغرب الرأسمالي القائـ عمى الفردانية النفعيػة 

 البحتة المعتمدة اعتمادا ال محدكد عمى نظرية البراغماتية .

كاسػتخدـ لػو  02.95مػرة بنسػبة مئكيػة قػدرىا    091أما  مضمكف تحمؿ المسؤكلية فقد تكػرر 
حػػديثا نبكيػػا ك    نصػػا 20عبػػارة فػػي مػػتف الػػدرس ك 92تمييػػدا ك 04ك   عنػػاكايف9فػػي الكحػػدة 
عبػػارة فػػي تطبيقػػات  08عبػػارة فػػي شػػكؿ اسػػتنتاج ك  29سػػؤاال لممناقشػػة  ك  00قر نيػػا كاحػػداك

 الدرس.

كالتعػكد   كقد أدرج ىذا المضمكف لما ىك ظاىر  لنا مف ضركرة التربية عمى تحمؿ المسػؤكلية
التمميػذ يعػيش فػي ىػذه المرحمػة تطػكرا جديػدا فػي حيػاة متمثػؿ فػي ألف   عمى مسؤكليات الحيػاة

الػػذم يجعػػؿ منػػو اإلسػػالـ مناطػػا لمتكميػػؼ  لػػذا   انتقالػػو إلػػى عػػالـ الرجػػاؿ كدخكلػػو سػػف البمػػكغ
 عبـد الباسـط ىويـديكجب أف يربى التمميذ عمى تحمؿ المسؤكلية كىك ما كفقنا عميػو الػدكتكر 

بعػث الشػعكر بالمسػؤكلية لػدل  إلػىفػي المسػتكل العػائمي   اإلسالميةكتكجيو التربية  في قكلو :
كاألشػياء ذات   بتنمية حس المسؤكلية لدل الناش  ليكفػؿ الحفػاظ عمػى اآلخػر األكالد كالكالديف

 بػػؿ إف عمػػى التربيػة تحمػػؿ المسػػؤكلية فػي تنميػػة القػػدرة اإلنسػػانية  القيمػة فػػي البيئػػة االجتماعيػة
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أك إنساف أك مجمكعة بشرية تعنػي أنػو قػادر عمػى حمايػة فمسؤكلية اإلنساف عف فعؿ أك شيء 
كبالتػالي نجػد أف   كبالتالي تمنحو قيمة ترضي نزعػة اإلنسػاف نحػك التفػكؽ  ما ىك مسئكؿ عنو

زيػػادة قػػكة الفػػرد كتحقيػػؽ عنصػػر أساسػػي فػػي بنيػػة المجتمػػع  إلػػىؤدم يػػتنميػػة حػػس المسػػؤكلية 
  .1المدني

كاسػتخدـ  % 06.12 بنسبة مئكيػة قػدرىا  ةمر  285مضمكف دفع الضرر فقد تكرر أما  
            حػػػػػػديثا نبكيػػػػػػا08كعبػػػػػػارة فػػػػػػي مػػػػػػتف الػػػػػػدرس  001مييػػػػػػدا كت07كعنػػػػػػاكايف 4لػػػػػػو فػػػػػػي الكحػػػػػػدة 

عبػارة فػي تطبيقػات  08عبػارة فػي شػكؿ اسػتنتاج ك 89سػؤاال لممناقشػة ك  06قر نيػاك نصػا08ك
 الدرس.

يجػد أف الرسػكؿ صػمى هللا عميػو   يفةف الػدارس لمسػيرة النبكيػة الشػر كقد أدرج ىػذا المضػمكف إل
كتقػػػػـك عمػػػػى   كسػػػػمـ اسػػػػتطاع أف يصػػػػنع منظكمػػػػة أمنيػػػػة يحرصػػػػيا كػػػػؿ فػػػػرد مػػػػف أفػػػػراد األمػػػػة

كقػد عممػت ىػذه المنظكمػػة عمػى حمايػة كيػاف األمػػة   تحصػينيا جممػة مػف التشػريعات كاألحكػػاـ
  ة أخػرلمف العدك الخارجي مف جية كعمى رعاية حقكؽ األفراد كالجماعات الصػغيرة مػف جيػ

كلقػد اسػتطاع النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ   كفؽ نظاـ يكفؿ حماية الػدماء كاألمػكاؿ كاألعػراض
كعمػى   تحقيػؽ مسػتكل معػيف مػف األمػف كفػؽ مقتضػيات كػؿ مرحمػة إلىمة المؤمنيف أأف يقكد 

عالـ الكبرل لممنيج الذم اتبعو صمى هللا عميو كسمـ في المحافظة عمى ممي الجالمسمـ أف يست
عػث ف النبػي صػمى هللا عميػو كسػمـ ب  أل  ة اإلسالـ ككيفية االستفادة منو فػي الكاقػع المعاصػرمأ

 . 2ف مف شؤكنو صمى هللا عميو كسمـأكىك قائـ مقاـ القدكة في كؿ ش  ليعمـ الناس أمكر دينيـ

لػػذا حػػرص الرسػػكؿ   كالحػػرب حالػػة اسػػتثنائية  ف السػػمـ ىػػك القاعػػدة األساسػػية فػػي اإلسػػالـكأل 
هللا عميو كسػمـ فػي سػيرتو العطػرة عمػى تكطيػد دعػائـ السػالـ ك عمػى إحػالؿ السػالـ بػيف صمى 

ككثيرا ما نػرل الػديف اإلسػالمي فػي العديػد مػف الكقػائع ينشػد السػمـ الػداخمي   المسمميف كغيرىـ
ف المسػػمـ ال يمكػػف لػػو أف يحقػػؽ كحدانيػػة هللا ذلػػؾ أل  كالخػػارجي فػػي عالقتػػو مػػع األمػػـ األخػػرل

                                                           
 .138ىكيدم عبد الباسط   مرجع سابؽ   ص 1
 .35   ص مرجع سابؽعسكر    لحاص2



 عرض وتحميل نتائج الدارسة الفصل السابع : 

401 

كبالتػػػالي نجػػػد أف اإلسػػػالـ يكصػػػينا بتػػػرؾ   تػػػو إال فػػػي جػػػك يسػػػكده األمػػػف كالسػػػالـكطاع لىاتعػػػ
كمػف   حرصػا منػو عمػى تقكيػة أكاصػر المجتمػع ىػذا مػف جيػة  األذل في عالقتنا مع اآلخػريف

ف أأمػػا عػػف السػػالـ الػػداخمي ف ننػػا نجػػد   السػػالـ الخػػارجييكصػػينا بالحفػػاظ عمػػى جيػػة أخػػرل 
الػذم ىػك عصػب   متمكات الناس كجعؿ الفائدة مف الماؿاإلسالـ حرص عمى  الحفاظ عمى م

فائػػدة اجتماعيػػة تتسػػاكل فييػػا كػػؿ   الحيػػاة كالػػذم حػػث عمػػى تحصػػيمو الػػديف اإلسػػالمي الحنيػػؼ
نيا أف أد مف المعامالت المالية التي مػف شػيكبذلؾ حـر الشارع اإلسالمي العد  فئات المجتمع

  بنػاء المجتمػع فػي سػبيؿ تحقيػؽ السػمـ الػداخمينشر الفساد كالعداكة كالبغضاء بيف أ إلىتؤدم 
كالمحافظة عمى تماسؾ المجتمع كدفع أم نكع مف أنكاع الضرر التي مف شانيا أف تخػؿ بيػذا 

 السمـ .

  85  كاستخدـ لػو فػي كحػدات الكتػاب  مرة 0467 إلىأما مجمكع تكرار المضاميف فقد كصؿ 
عبػارة   642ك  %4.49 سػبة مئكيػة قػدرىاتمييػدا بن  66ك  %5.97عنكانا بنسبة مئكية قدرىا 

 8.45حػديثا نبكيػا بنسػبة مئكيػة قػدرىا  024ك  % 48.76في متف الػدرس بنسػبة مئكيػة قػدرىا 
سؤاال لممناقشة  بنسبة مئكيػة قػدرىا  005ك % 9.16نص قر ني بنسبة مئكية قدرىا    088ك 

عبػػػػارة فػػػػي  91ك %04.45عبػػػػارة فػػػػي شػػػػكؿ اسػػػػتنتاج بنسػػػػبة مئكيػػػػة قػػػػدرىا  202ك  7.88%
 . %6.08 ئكية قدرىاتطبيقات الدرس بنسبة م

لمضػػػاميف االجتماعيػػػة المكجػػػكدة فػػػي كتػػػاب التربيػػػة اإلسػػػالمية لمسػػػنة الثالثػػػة اعالقػػػة أمػػػا عػػػف 
ف نيا تعد عالقة تكامؿ كاحتكاء حيػث أف كػؿ مضػمكف مػف   بالقيـ االجتماعيةكالرابعة متكسط 

مؿ عمى تكريسيا في حياة التمميػذ داخػؿ كخػارج مضاميف يحتكم تمقائيا عمى قيمة اجتماعية ع
كذلػػػػؾ باسػػػػػتعمالو التطبيقػػػػات التػػػػػي تمثػػػػؿ تطبيقػػػػػا عمميػػػػا لممضػػػػػمكف خػػػػارج الصػػػػػؼ   الصػػػػؼ
ك االستنتاجات التي تعتبػر قاعػدة ينطمػؽ منيػا التمميػذ فػي تػذكره لمػا تعممػو مػف أجػؿ  الدراسي 

عبػارة فػي  202 يقػات كالتػاليتطبيقو في حياتػو االجتماعيػة   كقػد تكػررت االسػتنتاجات كالتطب
ئكيػػػة عبػػػارة فػػػي تطبيقػػػات الػػػدرس بنسػػػبة م 91ك %04.45شػػػكؿ اسػػػتنتاج بنسػػػبة مئكيػػػة قػػػدرىا 

 .%6.08 قدرىا



 عرض وتحميل نتائج الدارسة الفصل السابع : 

400 

كمف خالؿ ما سبؽ  يظير لنا أف المشرع التربكم قد حاكؿ أف يكلي اىتمامػا بػالمممحيف الػذيف 
مت المضػػػاميف االجتماعيػػػة شػػػرنا إلييمػػػا ممػػػا يبػػػيف تحقػػػؽ فرضػػػيتنا العامػػػة التػػػي تقػػػكؿ أف قػػػدأ

المكجكدة في كتاب التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة كالرابعػة متكسػط فػي أشػكاؿ تعميميػة متعػددة 
 )س(الدرس رقـ يمثميا الجدكؿ التالي 

 .مؤشراتو (يبيف تكرار مضمكف في الكحدة حسب78جدكؿ )

كػػي تكضػػح الصػػكرة ك ينتفػػي المػػبس   إال أف ىنػػاؾ مػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػو  بعػػد ىػػذا االسػػتنتاج
ىػػك أف مؤلػػؼ الكتػػاب المدرسػػي لمػػادة التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة كالرابعػػة لػػـ يسػػتطع أف 

فتجػػػده مػػػرة يركػػػز عمػػػى   يحػػػافظ عمػػػى منيجيػػػة كاحػػػدة فػػػي اسػػػتعماؿ ىػػػذه األسػػػاليب التعميميػػػة
فػػػ ذا أخػػػذنا مػػػثال االسػػػتدالؿ بالنصػػػكص   مكب فػػػي دكرة تعميميػػػة ثػػػـ ييممػػػو فػػػي دكرة أخػػػرلأسػػػ

عبػػارة بينمػػا  81 إلػػىالقر نيػػة ف ننػػا نجػػده يصػػؿ فػػي  المضػػمكف الخػػاص بالتكاصػػؿ االجتمػػاعي 
كىمػػا تبتعػػداف ابتعػػادا كبيػػرا عػػف   تحمػػؿ المسػػؤكلية دكرةتكجػػد عبػػارة كاحػػدة كػػنص قر نػػي فػػي 

ك إذا تكممنػػا عػػف التمييػػدات ف ننػا نجػػد عبػػارة كاحػػد كردت كتمييػػد   06.62الكسػيط المقػػدر ب 
عبػػػارة تػػػدؿ كردت فػػػي الكحػػػدة  07كردت  قػػػد نػػػوأتػػػدؿ عمػػػى مضػػػمكف التسػػػامح فػػػي حػػػيف نجػػػد 

كأمثمػػػة ىػػػذا كاضػػػحة   8.25كىمػػػا تبتعػػػداف عػػػف الكسػػػيط المقػػػدر ب   الخاصػػػة بػػػدفع الضػػػرر
كمػػػا أف   كضػػػعناىا فػػػي الفصػػػؿ السػػػابؽ لمعيػػاف فػػػي جػػػدكلنا السػػػابؽ كفػػػي شػػػبكة التحميػػػؿ التػػػي

اإلسػػياب كاقتضػػب فػػي اسػػتعماؿ  إلػػىالمؤلػػؼ قػػد أكغػػؿ فػػي اسػػتعماؿ أسػػمكب حتػػى كصػػؿ بػػو 
عبػػارة كردت  642عبػػارة كردت كتمييػػدات ك  85اإلىمػػاؿ فبػػيف  إلػػىأسػػمكب حتػػى كصػػؿ بػػو 

ؿ غفػر لممؤلػؼ عمػى أسػاس أف لكػكىػذا قػد ي    ك شارة في مػتف الػدرس بػكف عظػيـ كفػارؽ جسػيـ
أسمكب خصكصيتو في إيضاح المعمكمة إف قؿ البكف كضاقت مسافة البعد عف الكسيط الػذم 

  ف الخطػأ الػذم سػبؽ ال يمكػف أف يغتفػر كمع ىذا إف غفػر ىػذا الخطػأ فػ 088.87يمثؿ قيمة 

حػػػديث  متف الدرس  تمييد عنكاف
 نبكم 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 قر ني 

 تطبيقات  استنتاج لممناقشة
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نػػو ال يكجػػد عنػػػده أممػػا يػػدؿ عمػػى تذبػػذب المؤلػػػؼ فػػي اسػػتعمالو ليػػذه األسػػػاليب التكضػػيحية ك 
كىػػذا األمػػر تعػػاني منػػو   دركسػػة يحػػافظ مػػف خالليػػا عمػػى جػػكدة المعػػاييرإسػػتراتيجية تربكيػػة م

يكمنػا  إلػىالكزارة الكصػية كالمجنػة المكمفػة بتػأليؼ الكتػب المدرسػية فػي الجزائػر منػذ االسػتقالؿ 
األخيػػػرة بعػػػد تجريػػػب المقاربػػػة بالكفػػػاءات كمػػػا  ىػػػذا إال أف األمػػػر زاد فداحػػػة كتأزمػػػا فػػػي اآلكنػػػة

ممػػا أنػػتج ضػػغطا كبيػػرا   المختصػػيف كممػػف ىػػـ خػػارج االختصػػاص أثارتػػو مػػف ردكد فعػػؿ مػػف
عمى الجية الكصية عمى تأليؼ الكتاب فأكجػد عنػدىا ارتباكػا فػي القػرار نػتج عنػو ىػذا الكضػع 

فػػػي دراسػػػتو عػػػف األبعػػػاد  عبـــد الباســـط ىويـــديالمتػػػأـز فػػػي التػػػأليؼ .كىػػػذا مػػػا كافقنػػػا عميػػػو 
كلػػو :" أمػػا مػػف ناحيػػة اسػػتخداـ كسػػائؿ الشػػرح االجتماعيػػة فػػي مقاربػػة التػػدريس بالكفػػاءات فػػي ق

فقػػػػد الحظنػػػػا أف معظػػػػـ المضػػػػػاميف االجتماعيػػػػة فػػػػي البعػػػػديف األكؿ كالثػػػػاني تػػػػػـ   كالتكضػػػػيح
فػػي حػػيف أف مػػا يقػػرب مػػف نصػػؼ المضػػاميف فػػي البعػػديف الثالػػث كالرابػػع لػػـ يػػتـ   تكضػػيحيا
  عمػى كسػيمة التكػراركقد تػـ االعتمػاد فػي البعػد األكؿ عمػى المخططػات كالجػداكؿ ثػـ   شرحيا

 أما في البعد الثاني كالثالث كالرابع فقد تـ االعتماد عمى الصكر بالدرجة األكلى. 

ىمػاؿ البعػد   يتضح مػف خػالؿ اسػتخداـ كسػائؿ الشػرح االىتمػاـ الكبيػر بالبعػد الثػاني كالثالػث كاا
أمػا مػف الناحيػة   فيمػا الحظنػا اىتمامػا بالبعػد األكؿ مػف الناحيػة العدديػة لكسػائؿ الشػرح  الرابع

بػؿ كػاف يفضػؿ االسػتعانة   النكعية ف ف االعتماد عمى كسيمة المخططات كالجداكؿ غير كافي
 .1كالتمخيص كالصكر"  بكسيمة القصص كاألمثمة

بقكليػا :" كبػالرغـ مػف أىميػة الكتػاب المدرسػي فػي العمميػة  راضـية بوزيـانكمػا أكدتػو األسػتاذة 
تػػاب المدرسػػي فػػي الػػدكؿ الناميػػة يعػػاني مػػف ضػػعؼ المحتػػكل إال أننػػا نالحػػظ أف الك  التعميميػػة
كالتركيػز عمػى   كضعؼ أسػمكب العػرض  قمة االىتماـ بتحميؿ المعمكمة التي يقدمياك العممي 

فضػال عػف احتكائػو جممػة   جانب المعرفػة كالمعمكمػات كقمػة مراعػاة المسػتكل المغػكم لممتعممػيف
 2. "مف المتناقضات

                                                           
 .204عبد الباسط ىكيدم   مرجع سابؽ   ص 1
 .104راضية بكزياف   مرجع سابؽ   ص 2
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نػو كعمػى  ف   كىك صكر القػيـ االجتماعيػة المراعػاة فػي تػأليؼ المػنيجأما عف المممح الثاني   
الػػرغـ مػػف أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف المضػػاميف االجتماعيػػة المكجػػكدة فػػي كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية 

كالتػػي تحضػػر فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة    إال أف ىنػػاؾ بعػػض القػػيـ الميممػػة  االجتماعيػػةكالقػػيـ 
 نافمسػ   إال أننػا نجػد أف المؤلػؼ المخػتص قػد أىمميػا  سالميكليا جذكر في الفكر التربكم اإل

 ناحكػػػـ عميػػػو ألنػػػو لػػػيس مػػػف اختصاصػػػنكىػػػذا ال   درم أكػػػاف ذلػػػؾ مقصػػػكدا أـ سػػػقط سػػػيكانػػػ
كمف ىذه القيـ مثال قيمػة   فالباحث االجتماعي كما تعممنا يصؼ الكاقع  كال يحكـ عمى النكايا

تػتكمـ عػف   ـ بيػا ال بػ دراج دكرة تربكيػة يػت   نيا لـ ي  فالمجتمع الجزائرم  الكـر التي يشتير بيا 
كال بػػػ دراج درس داخػػػؿ دكرة مػػػف دكرات الكتػػػابيف   ىػػػذه القيمػػػة إلػػػىمضػػػمكف اجتمػػػاعي يشػػػير 

إلييػا فػي كتػاب السػنة الثانيػة  نو قد أشيرأكمما يبرر ىذا   ىذه القيمة إلىيككف فيو كلك إشارة 
إلييػػا المؤلػػؼ بػػدرس عنكانػػو الزكػػاة كأحكاميػػا كىػػذا  رفقػػد أشػػا  إال أف ىػػذه اإلشػػارة غيػػر كافيػػة

بينمػا الكػـر   ف الزكاة ىي كاجب ديني يخرجو المسمـ كاف لـ يخرجػو يعاقػب عميػوغير كاؼ أل
إلييػػػػا فػػػػي درس بعنػػػػكاف أنػػػػكاع  ىػػػػك خمػػػػؽ حسػػػػف كرتبتػػػػو تقػػػػع تحػػػػت رتبػػػػة الكاجػػػػب كمػػػػا أشػػػػار

أف ىػذا الػدرس ال يكفػي كحػده فػي  ف كاف ىذا الدرس فيو نكع مف أنػكاع الكػـر إالاا ك   الصدقات
كمػػػا أنيػػػا عربيػػػة  قيمػػػة تنتشػػػر فػػػي مجتمػػػع يكػػػاد يكصػػػؼ بيػػػا بػػػيف المجتمعػػػات ال إلػػػىاإلشػػػارة 

مؤاخػػػذة كطنيػػػة أكثػػػػر منيػػػا محميػػػة فمجتمػػػػع كػػػالمجتمع الجزائػػػرم معػػػػركؼ بكرمػػػو كسػػػػخائو ال 
نػػػاء تكظػػػؼ لػػػو دكرة تربكيػػػة تخػػػدـ ىػػػذه القيمػػػة فػػػي أربػػػع كتػػػب تمػػػس أىػػػـ مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ ب

رسة بثقؿ التربيػة اإلسػالمية ألمػر د  كتحمؿ منياج مادة اجتماعية مف أىـ المكاد الم    الشخصية
 كطرح العديد مف التساؤالت .  االرتياب كالحيرة إلىيدعك 
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 الفصل خالصة
 ما مفاده: إلىبعد تحميمنا لمنتائج التي تكصمنا إلييا كصمنا 

ية لمسنة الثالثة متكسط األساليب التعميمية المػذككرة استعمؿ المؤلؼ لكتاب  التربية اإلسالم (0
 سابقا في تكزيع المضاميف االجتماعية داخؿ دكرات الكتاب كدركسو .

لممضػػاميف االجتماعيػػة المكجػػكدة فػػي كتػػاب التربيػػة اإلسػػالمية لمسػػنة الثالثػػة متكسػػط عالقػػة  (2
 بالقيـ االجتماعية.

ة الرابعػػػػة متكسػػػػط األسػػػػاليب التعميميػػػػة اسػػػػتعمؿ المؤلػػػػؼ لكتػػػػاب  التربيػػػػة اإلسػػػػالمية لمسػػػػن (8
 المذككرة سابقا في تكزيع المضاميف االجتماعية داخؿ دكرات الكتاب كدركسو .

لممضاميف االجتماعية المكجكدة فػي كتػاب التربيػة اإلسػالمية لمسػنة الرابعػة  متكسػط عالقػة  (4
 بالقيـ االجتماعية.

فػػػػي الحفػػػػاظ عمػػػػى التػػػػكازف فػػػػي  اخفػػػػؽ المؤلػػػػؼ المككػػػػؿ بتػػػػأليؼ كتػػػػابي التربيػػػػة اإلسػػػػالمية (5
اسػتعماؿ األسػػاليب التربكيػػة بػػيف دكرة كأخػػرل ممػػا يظيػر االرتبػػاؾ الحاصػػؿ فػػي تػػأليؼ الكتػػاب 

 المدرسي لدل الجية الكصية .

أىمػػؿ المؤلػػؼ المككػػؿ بتػػأليؼ كتػػابي التربيػػة اإلسػػالمية بعػػض القػػيـ السػػائدة فػػي المجتمػػػع  (6
كمػػف أىػػـ ىػػذه القػػيـ ىػػي   دركسػػا كافيػػة إلظيارىػػاكلػػـ يػػدرج ليػػا ال دكرة تربكيػػة كال جزائػػرم  ال

 قيمة الكـر .

يالحػػػظ عمػػػى المشػػػرع التربػػػكم خػػػالؿ انتقائػػػو لممضػػػاميف االجتماعيػػػة المكجػػػكدة فػػػي الكتػػػاب  (7
نو يبحث عف المضاميف التي تخدـ القيـ التي تتماشى مع ركح التفتح عمػى األخػر أ  المدرسي

نػػػو ال يبػػػرر إىمػػػاؿ القػػػيـ التػػػي تبنػػػي أإال   كبكىػػػذا أمػػػر مطمػػػ  كالػػػدخكؿ فػػػي الثقافػػػة العالميػػػة
كاألمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر كالػػدفاع عػػف   الخصكصػػية الثقافيػػة كػػاالعتزاز باالنتمػػاء

 المقكمات الدينية الخاصة  .
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 : التوصيات
ممناىػا كتعرفنػا بعد أف قمنػا بدراسػة ىػذا المكضػكع كاستخمصػنا منػو العديػد مػف النتػائج   ح 

عػػف منػػاطؽ الضػػعؼ كالقػػكة فػػي إبػػػراز المشػػرع التربػػكم لممضػػاميف االجتماعيػػة التػػي يريػػػد أف 
يمقنيػػا لممتعممػػيف   ككيفيػػة تػػأليؼ الكتػػاب المدرسػػي عمػػى األسػػاس االجتمػػاعي ارتأينػػا أف نقػػدـ 
 بعض التكصيات تخص مؤلفي الكتاب المدرسي   كما تخص القائميف عمى العمميػة التعميميػة

 ككؿ كىذه التكصيات تتمثؿ فيما يمي :
تجنػػػب االنتقائيػػػة فػػػي اختيػػػار المضػػػاميف االجتماعيػػػة التػػػي تػػػدرس لمتالميػػػذ   كخاصػػػة إذا  (0

 رسة  كمع الخصكصية الثقافية لممتعمـ.د  كانت ىذه االنتقائية تتنافى مع ركح المادة الم  

ميف طريقػػػػػػػة عرضػػػػػػػو لممضػػػػػػػا فػػػػػػػي محايػػػػػػػداأف يكػػػػػػػكف  المؤلػػػػػػػؼ لمكتػػػػػػػاب المدرسػػػػػػػي عمػػػػػػػى (2
مياجمػػػة فكػػػر مػػػف  إلػػػىكالمكضػػػكعات المدرجػػػة داخػػػؿ الكتػػػاب المدرسػػػي  كال يحػػػاكؿ أف يممػػػح 

 األفكار . 

عمػػى المؤلػػؼ لمكتػػاب المدرسػػي أف يكػػكف عمػػى درجػػة كبيػػرة مػػف التريػػث فػػي عمميػػة تكزيػػع  (8
المضػػاميف االجتماعيػػة داخػػؿ الػػدكرات التربكيػػة   كخاصػػة فػػي عمميػػة تكزيػػع المضػػمكف عمػػى 

 يمية .األساليب التعم

عمى المؤلؼ لمكتاب المدرسي أف يككف محيطػا بالحيػاة االجتماعيػة لكػؿ أطيػاؼ المجتمػع  (4
المجتمػػع الجزائػػرم األكبػػر كيأخػػذه بعػػيف  إلػػىالجزائػػرم   كأال يقصػػي أم مجتمػػع محمػػي ينتمػػي 

رسػة د  االعتبار   خاصة إذا كاف ىذا المجتمع يمتاز بخاصية ايجابيػة تتماشػى كركح المػادة الم  
 كتاب المدرسي .في ال

مػػادة التربيػػة اإلسػػالمية اعتبارىػػا الػػذم كانػػت عميػػو    إلػػىعمػػى المشػػرع التربػػكم أف يعيػػد  (5
  اإلسالمية ساعة كاحدة في األسػبكعفمف  غير الالئؽ أف يدرس أبناء المجتمع المسمـ التربية 

سػػػػتاذ أ إلػػػػىأسػػػػتاذ العربيػػػػة كمػػػػرة تسػػػػند  إلػػػػىف يكػػػػكف أسػػػػتاذىا فاقػػػػدا ليكيتػػػػو   فمػػػػرة تسػػػػند أك 
 االجتماعيات .

ب أف تكثػػػػؼ البحػػػػكث التػػػػي تػػػػدرس مثػػػػؿ ىػػػػذه المكضػػػػكعات   مػػػػف أجػػػػؿ أف تتضػػػػافر يجػػػػ (6
الجيػػػػػػكد إلعػػػػػػػادة إصػػػػػػػالح التعمػػػػػػػيـ الرسػػػػػػػمي  كػػػػػػػي تعػػػػػػكد لػػػػػػػو مكانتػػػػػػػو التػػػػػػػي كػػػػػػػاف عمييػػػػػػػا .
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 خاتمة
الفكػر اإلنسػاني  إف الكتاب بعامة مف أىـ أدكات المعرفػة كنشػر الثقافػة كالحكمػة كالحفػاظ عمػى

مف أف يضػيع عبػر الحقػب كاألجيػاؿ   كمػف ثػـ كػاف اختػراع الكتػاب حػدثا لػـ يسػبؽ لػو مثيػؿ   
كيقػػػدره فػػػي كػػػؿ جنبػػػات الحيػػػاة ميمػػػا   شػػػعر اإلنسػػػاف بقيمتػػػو الكبػػػرل فقػػػدره كال يػػػزاؿ يشػػػعر بػػػو

 أفإال   تجػػددت كتحضػػػرت كأطاعػػػت العمػػـ كعمػػػى الػػػرغـ مػػف االختراعػػػات االلكتركنيػػػة العديػػػدة
الكتػػػػاب مػػػػا زاؿ يحػػػػتفظ بمحتػػػػكاه الحضػػػػارم اإلنسػػػػاني قػػػػديما كحػػػػديثا كرغػػػػـ مػػػػا تكصػػػػمت إليػػػػو 
التكنكلكجيػػا الحديثػػة كمػػا تحدثػػو مػػف تػػأثير فػػي نفػػكس األطفػػاؿ كاألفػػراد الصػػغار كالكبػػار إال أف 

كالمعػػايير  تفمقنػػو االتجاىػػات كالقػػيـ كالسػػمككيا   ألثػػر اإليجػػابي عمػػى الطفػػؿالكتػػاب كػػاف لػػو ا
كأصبح ذلػؾ عمػال فعميػا عمػى   تفكيرركح الدافعية كاالنجاز عف طريؽ تنمية ركح ال كنمى فيو

مكمػػػات الكاقػػػع كلقػػػد تطػػػكرت أدكات الكتػػػب المدرسػػػية بعػػػد مػػػا كػػػاف تمقػػػيف الػػػدركس كالمع رضأ
أال كىػي التنميػة فػػي   نقطػة ميمػة فرضػيا التغيػػر الحاصػؿ إلػػى... كالمعػارؼ كالقػيـ كالعػادات 
الشػػػػػغؿ الشػػػػػاغؿ فػػػػػي تفكيػػػػػر الجيػػػػػؿ المعاصػػػػػر مػػػػػف االقتصػػػػػادييف  جميػػػػػع المجػػػػػاالت كتعتبػػػػػر

أمػػر المنظكمػػة التربكيػػة كعميػػو يبقػػى الكتػػاب  يكخاصػػة كاضػػعي المنػػاىج كأكلػػ  كاالجتمػػاعييف
يحػػػاء ثقػػػافي كاقتصػػػادم   المدرسػػػي تحػػػت مراقبػػػة السياسػػػة الحاكمػػػة لمػػػا لػػػو مػػػف دكر تنمػػػكم كاا

 .كاجتماعي ...... ال  لصالح الخاص كالعاـ

يعتبر الكتاب المدرسي السند األكؿ   الذم يعتمػد عميػو التمميػذ كالمعمػـ عمػى السػكاء فػي       
عمػى مسػتكل التكسػع العممػي كالتػزكد بػالمخزكف  إمػارسـ الخطة التعميمية   كاستقاء المعرفػة   

الثقػػػافي المطمػػػكب لمكاصػػػمة المسػػػار التعميمػػػي تعممػػػا كتعميمػػػا   أك عمػػػى مسػػػتكل تطبيػػػؽ ىػػػذه 
جمػػػو العمػػػـ ىػػػك أي الحيػػػاة االجتماعيػػػة    ذلػػػؾ أف أىػػػـ ىػػػدؼ يحصػػػؿ الفػػػرد مػػػف المعمكمػػػات فػػػ

يكػكف الفػرد ناجحػا فػي حياتػو    فبػأستغؿ ثمرة التعميـ   كذلؾ تتطبيقو في الحياة العادية  كي 
معرفػة المرغػكب كغيػر متعرفا عمى ما يجب عميو القياـ بو داخػؿ المجتمػع   كذلػؾ مػف خػالؿ 

 معرفة النسؽ القيمي كالثقافي السائد داخؿ المجتمع . أم المرغكب فيو اجتماعيا
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ف يكػػكف مبنيػػا عمػػى أسػػس أكلكػػي يقػػـك الكتػػاب المدرسػػي بيػػذه الميمػػة  المسػػندة إليػػو   يجػػب  
تأخذ في أكلكياتيا المرحمة العمرية كاألىداؼ التعميمية كالبيئػة الخارجيػة التػي يعػيش فييػا الفػرد 

الفػػرد المػػتعمـ   كىػػذا قػػائـ عمػػى مػػدل اىتمػػاـ المػػتعمـ خاصػػة مػػا يحتػػاج إليػػو المجتمػػع مػػف ىػػذا 
  كالطريقػػة المعمكمػة منػو ي يسػتقي بيػػا المػتعمـبيػذا الكتػاب كمػدل اطالعػو عميػػو   كالكيفيػة التػ

 بيا المعمـ كالمتعمـ الكتاب المدرسي .  أالتي يقر 

 ريفػػو  تع  إلػػىسػػي مػػف خػػالؿ التعػػرض عمػػى الكتػػاب المدر كفػػي ىػػذا البحػػث قػػد تعرفنػػا         
 ميميػة كاالجتماعيػة المككمػة إليػو كػي يػؤدم الكظيفػة التع  كالخصائص التي يجب أف تتػكفر فيػو

المضػػاميف  إلػػىكاألسػػس التػػي يجػػب أف يؤلػػؼ الكتػػاب المدرسػػي عمػػى أساسػػيا   كمػػا تعرضػػنا 
ف يقػػػػدميا لمتمميػػػػذ أاالجتماعيػػػػة التػػػػي يحػػػػاكؿ كتػػػػاب التربيػػػػة اإلسػػػػالمية لمسػػػػنة الثالثػػػػة كالرابعػػػػة 

تعريػػؼ القػػيـ مػػف كجيػػة اجتماعيػػة سكسػػيكلكجية    إلػػىتعمـ فػػي ىػػذه المرحمػػة   كمػػا تعرضػػنا  المػػ
كالخصائص التي تتميز بيا القيـ االجتماعية كالمصػادر التػي تسػتقى منيػا القػيـ االجتماعيػة   
كقمنػا بعػػد ذلػػؾ بمحاكلػػة التقصػي عػػف  تكػػرارات المضػػاميف االجتماعيػة المكجػػكدة فػػي الكتػػابيف 

  ك الطريقػػػة التػػػي أبرزىػػػا بيػػػا المؤلػػػؼ داخػػػؿ الكتػػػابيف  كمػػػا حاكلنػػػا إبػػػراز العالقػػػة  المػػػذككريف
القائمػػة بػػيف المضػػاميف االجتماعيػػة المكجػػكدة فػػي ىػػذيف الكتػػابيف كالقػػيـ االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ 

مػػدل مراعػػاة المؤلػػؼ التربػػكم الػػذم يؤلػػؼ الكتػػاب المدرسػػي لمخصكصػػية المحميػػة  إلػػىالنظػػر 
 تاب المدرسي .التي يدرس فييا الك

درسػي فػي حيػاة الفػرد المػتعمـ يعتبر مقاربة نظرية لتبيف أىمية الكتػاب الم بحثإف ىذا ال      
أداة مػػػف أدكات  كػػػباسػػػتعماؿ تحميػػػؿ المضػػػمكف   ؤكػػػدىا عمػػػى المسػػػتكل التطبيقػػػينأف   حاكلنػػػا

مػػؿ  ف كػػاف فيػػو تقصػػير  فيػػك كػػأم عاا فيػػو ففضػػؿ كمنػػة مػػف هللا ك  نػػاف كفق المػػنيج الكصػػفي   فػػ
 بشرم .
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 المراجع المصادر و قائمة

 المصادرأوال : 
 القرين الكريم

 ثانيا المراجع بالمغة العربية 
 الكتب  ( أ
 .1995إبراىيـ عصمت مطاكع   أصكؿ التربية   دار الفكر العربي   القاىرة    (1

فمسػػفتو  تاريخػػو   أسػػس تقكيمػػو   دار أبػػك الفتػػكح رضػػكاف ك خػػركف  الكتػػاب المدرسػػي    (2
 .دت المسيرة لمنشر   عماف األردف 

 . 1998 1دار المغرب اإلسالمي  ط  1  جابك القاسـ سعد هللا  تاري  الجزائر الثقافي (3

  1ط دار يافػػا العمميػػة لمنشػػر كالتكزيػػع  أبػػك الييجػػاء  القػػيـ الجماليػػة كالتربيػػة عبػػد الػػرحيـ  (4
2008 . 

المضػػػػػمكف كمنيجيػػػػػة البحػػػػػث  الشػػػػػركة المغربيػػػػػة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر  احمػػػػػد أكزم  تحميػػػػػؿ  (5
 .1993المغرب  

 .1980حمد نكر عمر  الكتاب المدرسي  دار المري  لمنشر  السعكدية   أ (6

حمػػد منيػػر مرسػػي  نظػػـ التعمػػيـ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية كالػػكطف العربػػي  عمػػادة  أ (7
 .1982   2شؤكف المكتبات السعكدية  ط

   1983   1  التربية المستقبمية   ترجمة مكريس ابؿ   د/ ـ /ج  الجزائر ط إنا نيكار (8

يمػػػػاف العربػػػػي النقيػػػػب   القػػػػػيـ التربكيػػػػة فػػػػي مسػػػػػرح الطفػػػػؿ   دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػػة   إ (9
 . 2002   1اإلسكندرية   ط

 .2002  كىراف بكفميجات غياب  التربية كالتككيف بالجزائر  دار الغرب لمنشر كالتكزيع (10
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  2رابػػػػػح  أصػػػػػكؿ التربيػػػػػة ك التعمػػػػػيـ  ديػػػػػكاف المطبكعػػػػػات الجامعيػػػػػة  الجزائػػػػػر  ط (تركػػػػػي11
1990. 

(حسػػػف شػػػحاتة  المنػػػاىج الدراسػػػية بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ   مكتبػػػة الػػػدار العربيػػػة لمكتػػػاب  12
 .2001  القاىرة  2ط
النيضػة  (حمد خيرم كاضـ   جػابر عبػد الحميػد جػابر   الكسػائؿ التعميميػة كالمػنيج   دار13

 .1956  3العربية  القاىرة   ط
( حميد خركؼ ك خػركف  اإلشػكاالت النظريػة كالكاقػع  منشػكرات جامعػة منتػكرم  قسػنطينة 14

   .1999 الجزائر 
( خيػػػػرم كالنػػػػاس  بكصػػػػنكبر عبػػػػد الحميػػػػد  مػػػػادة التربيػػػػة كعمػػػػـ الػػػػنفس )معممػػػػك المدرسػػػػة 15

 .2006تككيف عف بعد  الجزائر االبتدائية( سنة أكلى  الديكاف الكطني لمتعميـ كال
( خيػػرم عمػػي إبػػراىيـ  المػػكاد االجتماعيػػة فػػي منيػػاج التعمػػيـ بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ   دار 16

 .1996المعرفة الجامعية  اإلسكندرية 
( ربحػػي مصػػطفى عميػػاف  عثمػػاف محمػػد غنػػيـ  منػػاىج كأسػػاليب البحػػث العممػػي )النظريػػة 17

 .2000  1ع  عماف  طدار صفاء لمنشر كالتكزي كالتطبيؽ ( 
 ،كسػػيمة، (ردينػػة عثمػػاف كيكسػػؼ خػػداـ عثمػػاف يكسػػؼ  طرائػػؽ التػػدريس  مػػنيج   أسػػمكب 18

 .2004دار المناىج لمنشر كالتكزيع  عماف  
خػركف   المػنيج المدرسػي المعاصػر  دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع  ( رشدم احمد طعيمة ك 19

 .2009  2ردف طكالطباعة  عماف  األ
 2007تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية  دار الفكر العربي  القاىرة طعيمة رشدم ( 20
   .1983  2( زكي نجيب محفكظ   في فمسفة النقد  دار الشركؽ  بيركت   ط21
( الطػػػاىر زرىػػػكني التعمػػػيـ فػػػي الجزائػػػر قبػػػؿ كبعػػػد االسػػػتقالؿ  المؤسسػػػة الكطنيػػػة لمفنػػػكف 22

 .1  طالمطبعية
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  التحػػػكالت االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية ك ثارىػػػا عمػػػى القػػػيـ فػػػي  ( الطػػػاىر محمػػػد بكشػػػمكش23
   1  بػػػف مػػػرابط لمنشػػػر كالتكزيػػػع  المحمديػػػة  الجزائػػػر  ط1999ػػػػ 1967المجتمػػػع الجزائػػػرم  

2008.   
( سػػعاد جبػػر سػػعيد   القػػيـ العالميػػة كأثرىػػا فػػي السػػمكؾ اإلنسػػاني   عػػالـ الكتػػاب الحػػديث  24

 .2008لمي   عماف دف  الربد  األردف  كدار الكتاب العا
( شػػفيؽ رضػػكاف   عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي  المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالنشػػر كالتكزيػػع 25

 . 2008  2 بيركت  لبناف  ط

 التطبيػؽ ك النظريػة بػيف اإلنساني السمكؾ أسس النفس عمـالسيسي   حسيف عمي ( شبعاف26

 . 2002دط   اإلسكندرية   الحديث  الجامعي  المكتب
 . 2001   1( الصديؽ تكاتي   تككيف اإلطارات مف اجؿ التنمية   دار األمة   ط27
( صػػالح عبػػد الحميػػد مصػػطفى   المنػػاىج الدراسػػية :عناصػػرىا  أسسػػيا  تطبيقاتيػػا   دار 28

 .2000المري  لمنشر  الرياض  السعكدية  
مؤسسػػػػة الخمػػػػيج  لـ تربكيػػػػة  ( ضػػػػياء زاىػػػػر   القػػػػيـ التربكيػػػػة فػػػػي العمميػػػػة التربكيػػػػة   معػػػػا29

 . 1984  العربي
 عمػػػاف  ( عبػػػد الحػػػافظ سػػػالمة  الكسػػػائؿ التعميميػػػة كالمنػػػاىج  دار الفكػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر30

 .2000  1األردف  ط
عبػػد الرحمػػاف بػػف سػػالـ   المرجػػع فػػي التشػػريع المدرسػػي الجزائػػرم   مطػػابع عمػػار قرفػػي  ( 31

 .1994  2باتنة  ط
الكػػػػريـ الرحمػػػػاف تفسػػػػير كػػػػالـ المنػػػػاف  دار ابػػػػف حػػػػـز ( عبػػػػد الرحمػػػػاف السػػػػعدم   تيسػػػػير 32

 .2003لمطباعة كالنشر كالتكزيع   بيركت لبناف   
( عبػػػد الرحمػػػاف الياشػػػمي  محسػػػف عمػػػي عطيػػػة  تحميػػػؿ مضػػػمكف المنػػػاىج الدراسػػػية  دار 33

 .2011  1صفاء لمنشر كالتكزيع   األردف  ط
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بيػػة  دار الشػػركؽ لمنشػػر كالتكزيػػع التر  إلػػىجعنينػػي  المػػدخؿ  حبيػػب كنعػػيـ الرشػػداف ( عبػػد34
 . 2006 عماف 2ط
  ديػػػػكاف المطبكعػػػػات الجامعيػػػػة   2عبػػػػد العزيػػػػز رأسػػػػماؿ   كيػػػػؼ يتحػػػػرؾ المجتمػػػػع   ط( 35

 .1999 الجزائر 
( عبػػػد هللا مجمػػػي الخزاعمػػػة   الصػػػراع بػػػيف القػػػيـ االجتماعيػػػة كالقػػػيـ التنظيميػػػة فػػػي اإلدارة 36

 . 2008  1  عماف األردف  طالتربكية  دار الحامد لمنشر كالتكزيع
 .1999عدلي سميماف  الكظيفة االجتماعية لممدرسة  دار الفكر العربي  القاىرة   ( 37
( عمػػػػػى أحمػػػػػد مػػػػػدككر  منػػػػػاىج التربيػػػػػة أسسػػػػػيا كتطبيقاتيػػػػػا  دار الفكػػػػػر العربػػػػػي  القػػػػػاىرة  38

2001. 
األمػػػة لمنشػػػر بػػػف محمػػػد   معركػػػة المصػػػير كاليكيػػػة فػػػي المنظكمػػػة التربكيػػػة   دار ( عمػػػي 39

 .2001   1كالتكزيع  ط
( العػػػػػكجي مصػػػػػطفى  التربيػػػػػة المدنيػػػػػة ككسػػػػػيمة لمكقايػػػػػة مػػػػػف االنحػػػػػراؼ  المركػػػػػز العربػػػػػي 40

 .1985كالتدريب بالرياض  لمدراسات األمنية
 .2008( فايزة أنكر شكرم  القيـ األخالقية  دار المعرفة الجامعية   اإلسكندرية  41
تقػكيـ نتائجػو  تصػنيفاتو  عػالـ  :أىدافػو   أسسػو  أسػاليبو  ( فخرم حسف الزيػات  التػدريس42

 الكتاب   القاىرة  دت.
( كػكثر حسػيف ككجػػؾ  اتجاىػات حديثػػة فػي المنػاىج كطػػرؽ التػدريس  عػػالـ الكتػب  )نشػػر 43
 .2001  القاىرة  2كتابة(  ط -تكزيع  –
 . 2012   مالؾ بف نبي   شركط النيضة   دار الكعي لمنشر كالتكزيع   الجزائر (44
 دمشػػؽ  سػػكيا مالػػؾ بػػف نبػػي  مػػيالد مجتمػػع  ترجمػػة عبػػد الصػػبكر شػػاىيف  دار الفكػػر  (45
 . 1986  3ط
( مػػػػػػػاىر حمػػػػػػػادة  محمػػػػػػػػد  عمػػػػػػػـ المكتبػػػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػػات  مؤسسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػالة  بيػػػػػػػػركت  46
 .1953. 1ط
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 لمعرفػػة الجامعيػػة  القػػاىرة  مصػػر( محمػػد احمػػد بيػػكمي  القػػيـ كمكجيػػات السػػمكؾ   دار ا47
 . 2006   1ط
  .1966( محمد أعمارة األمة العربية كقضية التكحيد  القاىرة   48
   1لمدراسػػػػػات كالنشػػػػػر   ط تحػػػػػديات ليػػػػػا تػػػػػاري      المؤسسػػػػػة الكطنيػػػػػة محمػػػػػد أعمػػػػػارة( 49
 .1982دب 
 .1980المغرب  دار الفكر  دار البيضاء ( محمد الدرييف  أىداؼ التربية كمنظكمة القيـ 50
   األدب القصصػػػي لمطفػػػؿ  دار طيبػػػة لمطباعػػػة ك النشػػػر  القػػػاىرة خػػػالكة( محمػػػد السػػػيد 51

2003. 
    الجزائػرأسسػو كتطبيقػو  دار اليػدل ( محمد الصالح حثركبي  نمكذج التدريس اليػادؼ 52

1999. 
تحميػػػؿ المحتػػػكل فػػػي بحػػػكث اإلعػػػالـ  ديػػػكاف المطبكعػػػات الجامعيػػػة  ( محمػػػد عبػػػد الحميػػػد 53

 .1979الجزائر  
بد السميع السيد  اثر القنػكات الفضػائية عمػى القػيـ األسػرية   دار العربػي لمنشػر ( محمد ع54

 . 2009  1كالتكزيع  ط
( محمػد عمػي صػالح عمػي مجػاكر   فتحػي عبػد المقصػكد الػديب   أسػس المػنيج المػػدرس 55

 .1977 الككيت    4كتطبيقاتو التربكية   دار القمـ   ط
مرعػػػػي   منػػػػاىج التربيػػػػة  مفاىيميػػػػا كعناصػػػػرىا ( محمػػػػد محمػػػػكد الحيمػػػػة   تكفيػػػػؽ احمػػػػد 56

 . 2000 أسسيا كعممياتيا   دار المسيرة  عماف األردف   
( محمػػد محمػػكد الخكالػػدة   أسػػس بنػػاء المنػػاىج التربكيػػة كتصػػميـ الكتػػاب التعميمػػي   دار 57

 .2007  2المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة  عماف   األردف   ط 
 .الـ عقيدة كشريعة( محمكد شمتكت   اإلس58
( مرشػػػػد محمػػػػد دبػػػػكر   أسػػػػاليب تػػػػدريس االجتماعيػػػػات   الػػػػدار العمميػػػػة الدكليػػػػة   األردف  59

2001 . 
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 ( مرشػػػػد محمػػػػكد بػػػػكر   إبػػػػراىيـ ياسػػػػيف الخطيػػػػب   أسػػػػاليب تػػػػدريس االجتماعيػػػػات   دار60
 .2001الثقافة   عماف   األردف   

؟   الػػػػػديكاف الػػػػػكطني المطبكعػػػػػات  أيػػػػػف إلػػػػػى( مصػػػػػطفى العشػػػػػكم   المدرسػػػػػة الجزائريػػػػػة 61
 .1998   1الجامعية   ط

 .1983 1( مصطفى العكجي   األمف االجتماعي   مؤسسة نكفؿ   بيركت   لبناف   ط62
( مػػػكالم إدريػػػس شػػػابك  ك خػػػركف   قػػػراءات فػػػي المنػػػاىج التربكيػػػة   مطػػػابع عمػػػار قرفػػػي  63

 .1995  1باتنة  الجزائر  ط 
ي   القػػػيـ الدينيػػػة لمشػػػباب مػػػف منظػػػكر الخدمػػػة االجتماعيػػػة  ( نكرىػػػاف منيػػػر   حسػػػف فيمػػػ64

 . 1999  1ط المكتب الجامعي الحديث   اإلسكندرية 
 .1988( اليادم نعماف الييتي   ثقافة األطفاؿ  سمسمة عالـ المعرفة   الككيت  65
 3دار الفكػػػػر  عمػػػػاف  األردف  ط ( ىشػػػػاـ عميػػػػاف ك خػػػػركف  تخطػػػػيط المنيػػػػاج كتطػػػػكيره  66

1999. 
 .2002   1( المنيج الدراسي كاأللفية الجديدة   مكتبة دار القاىرة   القاىرة   ط67
 الممتقيات ( ب
حمد الحمكاني التربية العربية كالديمقراطية     أعماؿ الممتقى الػدكلي حػكؿ العكلمػة كالنظػاـ أ(1

عػػػة محمػػػد   جام 2005التربػػػكم فػػػي الجزائػػػر كبػػػاقي الػػػدكؿ العربيػػػة   العػػػدد االكؿ   ديسػػػمبر 
 خيضر بسكرة.

شػػػػريؼ عمػػػػي حمػػػػاد   جػػػػكدة محتػػػػكل كتػػػػب التربيػػػػة اإلسػػػػالمية  لممرحمػػػػة األساسػػػػية العميػػػػا ( 2
كطني لمتقػػكيـ التربػػكم   راـ بفمسػػطيف فػػي ضػػكء معػػايير جػػكدة المحتػػكل كتنظيمػػو  المػػؤتمر الػػ

 .2001  فمسطيف   مام هللا
 التربيػػة كميػػة مػػؤتمر إلػػى مقدمػػة كتعميميػػا  دراسػػة تعمميػػا كطػػرؽ عمػػي العػػاجز  القػػيـ ( فػػؤاد3

 .1999اليرمكؾ  إربد  األردف   متغير جامعة عالـ في كالتربية القيـ عنكاف تحت كالفنكف



 قائمة المصادر والمراجع  

   427 

 ؿ المػػؤتمر الثقػػافي العربػػي السػػػابعالثقػػافي كالقػػػيـ  أعمػػا عبػػد الػػرؤكؼ فضػػؿ هللا ك خػػركف ( 4
 .2002   1جامعة السمطاف قابكس   عماف   ط

 النظػػػاـ التعميمػػػي فػػػي الجزائػػػر فػػػي ظػػػؿ المتغيػػػرات  طػػػاىر إبراىيمػػػيال ( نصػػػر الػػػديف جػػػابر 5
الشأف الػداخمي كتحػديات العكلمػة    إعمػاؿ الممتقػى الػدكلي النظػاـ التربػكم فػي الجزائػر كبػاقي 

   دامعة محمد خيضر   بسكرة . 2005كؿ   ديسمبر الدكؿ العربية   العدد األ
 الرسمية  الوثائق( ج
 76/67ديمقراطية   كزارة التعميـ االبتدائي كالثانكم   مرسـك رقـ الجميكرية الجزائرية ال (1

 . 16/04/1976المتضمف مجانية التربية كالتككيف   الجريدة الرسمية    

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   كزارة التربية الكطنية . (2

  1986/1986المجمس الكطني لمتخطيط  تقرير انجاز المخطط الخماسي الثاني   (3
 . 1990أكتكبر 

مديرية التعميـ األساسي بكزارة التربية   منياج األكلى متكسط مادة العمـك الطبيعية  (4
 . 2003كالحياة   أفريؿ 

 16المؤرخ في  76مف المرسـك  77المادة 1976أفريؿ  16كزارة التربية الكطنية أمرية  (5
 33نكم بالجريدة الرسمية رقـ كالمتعمؽ بتنظيـ كتسيير مؤسسات التعميـ الثا 1976أفريؿ 

 .23/04/1976المؤرخ في 

 .101  ص 1979الميثاؽ الكطني   كزارة األعالـ كالثقافة   الجزائر    (6

لجنة السكاف كالحاجات االجتماعية   المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي  الجانب  (7
 .2002ديسمبر  21االقتصادم كاالجتماعي  مشركع التقرير حكؿ الكتاب المدرسي   الدكرة 

كزارة التربية الكطنية   منياج السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط   مديرية التعميـ  (8
 . 2003األساسي   المجنة الكطنية لممناىج  أفريؿ 
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كزارة التربية الكطنية  منياج السنة الثانية مف التعميـ المتكسط  مديرية التعميـ األساسي  (9
 . 2003يؿ المجنة الكطنية لممناىج  أفر 

  مسنة الرابعة متكسطل التربية اإلسالمية كزارة التربية الكطنية  الكثيقة المرافقة لمنياج (10
 .2008الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية  الجزائر  
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محمد بكضياؼ   الثقافة السياسية في الجزائر   مجمػة العمػـك اإلنسػانية   بسػكرة   العػدد  (10
 .2007 مام  11
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 .1991األكؿ  دار الشياب لمطباعة كالنشر  باتنة  

 : لير منشورة ومذكرات أطروحات ( ه
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 .2012/2013العمـك االجتماعية   جامعة محمد خيضر بسكرة   

سعيد اليردة   القيـ المكجية لمطفػؿ العربػي مػف خػالؿ الكتػاب المدرسػي كبػرامج األطفػاؿ  (3
 .1977  رسالة الدراسات العميا   الرباط المغرب  

الصناعي الجزائرم   رسالة ماجستير  عادؿ غزاؿ   اثر القيـ االجتماعية عمى التنظيـ (4
 .2007   2006  قسـ عمـ االجتماع   قسنطينة   الجزائر   
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 . 1982اآلداب  جامعة القاىرة  

تدريس عف طريؽ الكفاءات   ىكيدم عبد الباسط   األبعاد االجتماعية في طريقة ال (6
 .2012قسنطينة  جانفي  أطركحة دكتكراه  جامعة منتكرم 
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 الملخص 

قيم والمضامين لتعتبر المناىج التربوية من أىم الوسائل التي تستعمميا المدرسة في ترسيخ ا
التالميذ وذلك أنيا تستعمل ىذه المناىج كقوالب تبسط فييا القيم  ذىنياتاالجتماعية داخل 

االجتماعية كي تتماشى مع المستوى العقمي واإلدراكي لمتالميذ ، ويأتي بحثنا ىذا والمعنون 
بالمضامين االجتماعية لممنياج الرسمي لمتربية اإلسالمية وعالقتيا بالقيم االجتماعية ليدرس 

وي لممضامين االجتماعية ليذه المادة في كتابي السنة الثالثة كيفية عرض المشرع الترب
عن سؤال مفاده كيف ُقدمت المضامين االجتماعية الموجودة  اإلجابةوالرابعة متوسط محاوال 

ما عالقتيا بالقيم االجتماعية ؟ ، و في كتاب التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط 
حيث أنو يدرس  ،أن موضوعو من صمب اختصاصنا  ىو وكان سبب تطرقنا ليذا البحث

العالقة بين المدرسة والنسق القيمي داخل المجتمع وبسبب ما يالحظ من تذبذب في السياسة 
عالوة عمى ما يمعبو الكتاب المدرسي ، التعميمية لمتربية الوطنية خاصة في صيغة المناىج 
البحث الى معرفة الطريقة التي يعرض من دور فعال في العممية التربوية ، وقد ىدف ىذا 

التي  األىميةبيا المشرع التربوي المضامين االجتماعية داخل المحتوى الدراسي ، ومعرفة 
في الحفاظ عمى تماسك المجتمع واستقراره ، إضافة إلى معرفة  اإلسالميةتمعبيا مادة التربية 

يذا اكتسى البحث أىمية عممية مدى اىتمام المشرع التربوي بمادة التربية اإلسالمية ، وب
تمثمت في محاولتو لدراسة الدور الفعال الذي يمعبو الكتاب المدرسي في العممية التربوية 

ليكون أداة فاعمة في  ،والتي من خالليا أواله المسؤولون في مجال التعميم اىتماما خاصا
تحميمو والقيام بعممية متابعة الكتاب المدرسي و  عمميتي التعميم والتعمم ولذا فقد كان أمر

 في غاية األىمية . تقويمو 

وقد اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لمبحث معتمدين عمى  
أداة تحميل المضمون وذلك لتناسب ىذه األداة والمنيج في التعامل مع محتويات المقررات 

والمنيج عمى عينة تمثمت في  األداةذه ى وأسقطناالدراسية وتحميل مضامين الكتب المدرسية 
الجزائر منذ  لمسنة الثالثة والرابعة متوسط والمعتمدان في التدريس في اإلسالميةكتابي التربية 
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 99عمى  انتشرتاوالذين اشتمال عمى ثمان وحدات تعميمية  5442/5442العام الدراسي 
حثنا عن المضامين عمى الطريقة معتدين في ب العبارةفي تحميميا عمى وحدة  اعتمدنادرسا ، 

لخمس التي ُقدمت بيا المضامين االجتماعية داخل الدرس ، وقد استغرق البحث ما يقارب ا
منيا الجانب النظري لمبحث وشبكة التحميل ، لنقوم  األولى الثسنوات حددنا في السنوات الث

ج التي توصمنا إلييا في العام الرابع بتحميل مضمون الكتابين تحميال كميا وجدولة النتائ
وقياس ثباتيا بمعادلة ىولستي بعد مقارنتيا بنتائج تحميل ثاني قمنا بو فيما بعد ثم قمنا 

بتحميل ىذه النتائج تحميال سوسيولوجيا وفي العام الخامس أكممنا ىذا التحميل وقمنا بصياغة 
ىذا البحث وذلك  التي يمكن أن تقمل من قيمة األخطاءالبحث في حمتو النيائية وتتبع بعض 

 بمراجعتيا مع المشرف .

 وسوسيولوجي توصمنا الى النتائج التالية : إحصائيبعد تحميمنا لمكتابين تحميال   

لمسنة الثالثة والرابعة متوسط المضامين االجتماعية  اإلسالميةـ قدم المؤلف لكتابي التربية  
العناوين ، الموجودة في المنياج الرسمي ليذه المادة في أساليب تعميمية تمثمت في ما يمي 

 األسئمةالتمييدات ، الشروحات في متون الدروس ، النصوص القرآنية األحاديث النبوية ، 
 النقاشية ، االستنتاجات ، التطبيقات .

 اإلسالميةناك عالقة تكاممية بين المضامين االجتماعية الموجودة في كتابي التربية ـ ى 
  لمسنة الثالثة والرابعة متوسط والقيم االجتماعية التي تعبر عنيا .

ـ أخفق المؤلف الموكل بتأليف كتابي التربية اإلسالمية لمسنة الثالثة والرابعة متوسط في 
األساليب التربوية بين دورة وأخرى مما يظير االرتباك  الحفاظ عمى التوازن في استعمال

 الحاصل في تأليف الكتاب المدرسي لدى الجية الوصية .

يالحظ عمى المشرع التربوي خالل انتقائو لممضامين االجتماعية الموجودة في كتابي التربية  ـ
عالقة بالقيم التي  لمسنة الثالثة والرابعة متوسط أنو يبحث عن المضامين التي ليا اإلسالمية
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ىمال القيم التي تعزز  اآلخرتتماشى مع روح التفتح عمى  والدخول في الثقافة العالمية وا 
 الخصوصية الثقافية لمتالميذ .

 : تتمثل في أنو عمى المشرع التربوي أن يراعي ما يمي مما جعمنا نقدم توصيات 

إذا كانت ىذه االنتقائية ال ـ تجنب االنتقائية في اختيار المضامين االجتماعية خاصة 
 والخصوصية الثقافية لمتالميذ .ة س  در  تتماشى مع روح المادة المُ 

 ـ أن يكون محايدا في طريقة عرضو لممضامين والموضوعات المدرجة داخل الكتاب .

ـ أن يكون عمى درجة كبيرة من التريث أثناء توزيع المضامين عمى األساليب التربوية التي 
 دروس الوحدة . تقدميا داخل

 في العممية التعميمية . اإلسالميةأن يعمل عمى إعادة المكانة الالئقة بالتربية 

وعت من حيث الكم والكيف  نوقد استعممنا في ىذا البحث العديد من المراجع التي ت 
 .والتخصص والدرجة العممية والتي تناولت الموضوع من كل جوانبو 
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Abstract 
Educational curricula is one of the most important means used by the school to the 

consolidation of values and social implications in the minds of student, They use these 

curricula as templates where social values simplifies to conform to the mental level and 

Cognitive student, In this study, entitled Social of implications to the official curriculum of 

Islamic education and its relationship to social values, we will examine how to display 

educational legislator social implications of the article written in the third and fourth year 

medial, trying to answer the question that How is displayed the social implications in the book 

of Islamic education third and fourth year average and its relationship to social values? , And 

the reason we talked to this research because of that theme at the core of our competence as it 

examines the relationship between the school and the format of values within the society and 

because of the observed fluctuation in the educational policy of national education, especially 

in curricula formula addition to the textbook play effective role in the educational process, 

this research has the goal of to find out the way that displays the educational legislator social 

content on the academic content, and knowledge of the importance played by Islamic 

Education in maintaining social cohesion and stability, in addition to knowing the extent of 

interest in educational legislator in Islamic Education, and this has taken on Find scientific 

importance was the attempt to study the active role played by the textbook in the educational 

process through which given by officials in the field of education special attention to be an 

effective tool in the teaching and learning process and so it was ordered textbook follow-up 

and analysis and a process evaluation is very important. We have adopted in this research on 

the descriptive and analytical approach to the relevance of the research, relying on content 

analysis tool in order to fit this tool and method of dealing with the contents of the courses of 

study and analysis of the content of textbooks, we dropped this tool and method on a sample 

represented in the books of Islamic education third and fourth year average and adopted at the 

teaching in Algeria since the academic year 2005/2006 Since the books encompassed eight 

educational units and 44 a lesson, we relied in its analysis on the unit aggressors words in our 

search for content on the way in which the social implications are submitted within the lesson, 

The research took nearly five years, we have identified in the first three years, including the 

theoretical side of research and network analysis , and we will in the fourth year analysis of 

the content of books quantitative analysis and scheduling our findings and measuring the 

stability equation Holsty after comparing the results of the second analysis we have done later 

then we analyzed these results analysis of sociology and in the fifth year we completed this 

analysis, we have formulated Find in the final suit and keep track of some of the errors which 

can reduce the value of this research and reviewed it with the supervisor. After our analysis of 
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the two books statistical and sociological analysis we came to the following conclusions: 

Author of books of Islamic education third and fourth year average social implications 

presented in the formal curriculum of this article in educational methods represented in the 

following titles, Preliminaries, explanations embedded in lessons, Koranic texts Which made 

us offer recommendations is that the legislator should take into account the educational as 

follows: Avoid selectivity in the choice of a private social implications If this selectivity is not 

in line with the spirit of Article school and cultural privacy of students. To be neutral in its 

presentation of the contents of the topics included in the book. To be a large degree of wait 

during the distribution of content on the educational methods provided by classes within the 

unit. To work on the re-education of the Islamic rightful place in the educational process. 

Have we used in this research are many references which varied in terms of quantity and 

quality and specialization of scientific and class that dealt with the subject from all its aspects, 

but we point out that the lack of references in a foreign language in this research refer to are 

not available to us and I said on the subject of our research., discussion questions, 

conclusions, applications. There is a complementary relationship between the social 

implications written in Islamic education third and fourth year In Medium education and 

social values they express. Author of books of Islamic education of the third and fourth 

middle school education for the year was unsuccessful in maintaining a balance in the use of 

educational methods between the cycle and the other showing confusion-winning author of 

the textbook with the custodian. Notes on the legislator through educational preselected social 

implications in Islamic Education Textbooks third and fourth year middle school education he 

was looking for implications that have to do with values that are in line with the spirit of 

openness to the other and to engage in the global culture and the neglect of the values that 

promote cultural specificity of student. Which made us offer recommendations is that the 

legislator should take into account the educational as follows: Avoid selectivity in the choice 

of a private social implications If this selectivity is not in line with the spirit of Article school 

and cultural privacy of students. To be neutral in its presentation of the contents of the topics 

included in the book. To be a large degree of wait during the distribution of content on the 

educational methods provided by classes within the unit. To work on the re-education of the 

Islamic rightful place in the educational process. Have we used in this research are many 

references which varied in terms of quantity and quality and specialization of scientific and 

class that dealt with the subject from all its aspects. 
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