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صــورة الــدین فــي البــرامج ـ  بـــ وســومةصــورة مصــغرة للدراســة الممثــل هــذا الملخــص 

والتـي تعتبـر ذات أهمـة (الغـة فـي سـاق التحـوالت الحاصـلة فـي النظـام  ـ  المدرسـة الجزائر�ـة

التر5ــو7 الجزائــر7 نتیجــة اإلصــالحات التر5وــة الجدیــدة ، حیــث جــاء تســاؤل اإلشــ-الة الــرئس 

  :التالي النحو  ىعل

هــل توجــد فــروق فــي صــورة الــدین المتضــمنة فــي -تــب التر5ــة اإلســالمة بــین نظــام التــدر�س 

  ؟2003المط(قة منذ  (األهداف و نظام التدر�س (الكفاءات لمرحلة التعلم االبتدائي

ملمـــح  ىالتعـــرف علـــو أهـــداف بنیـــت علیهـــا هـــذه الدراســـة ،  أر5عـــة ىحاولنـــا التطـــرق إلـــف

ســدها البـــرامج المدرســـة مــن خـــالل -تـــب التر5ــة اإلســـالمة، حیـــث تـــم التـــي تج ،صــورة الـــدین

محــــاولین التعــــرف علــــى التغیــــر الــــذ7 حصــــل فــــي  .-عینــــة للدراســــة الحالــــة  هااختــــار (عضــــ

-تـب التر5ـة اإلسـالمة (االبتدائة ، من خالل دراسة محتوI النظامین و المدرستین األساسة 

وفــي األخیــر مــدI اهتمــام واضــعي البــرامج المدرســة ) ة مــن الثالثــة إلــى الخامســة عینــة الدراســ

  .الجزائر�ة (الدین ومن خالله التر5ة اإلسالمة 

لكتـب المقـررة ا I تحلیـل محتـو ب حاولنا اكتشاف الفـروق (ال(حـث والمقارنـة بـین النظـامین

  .االبتدائيو من األساسي في -ل 

بـرامج المدرسـة قبـل و(عـد لالصـورة الـدین فـي فروق أن هناك  إلىفي األخیر توصلنا  

  .المنظومة التر5وة إصالحات
 

  ملخص الدراسة



Résume de l’étude 

 

 

Ce Résume constitue une image miniaturisée de l’étude 

intitulée " L’image de la religion dans les programmes scolaire 

algérien " .Ceci qui est considérée comme étant d’une grande 

importance dans le cadre des changements qui s’appliquent au 

niveau du système éducatif algérien en conséquence de 

réaménagement nouveaux .La question principale a été la suivante : 

L’image de la religion dans les programmes scolaire est elle la même 

avant et après les réaménagements éducatifs à partir de 2003 ? 

Nous avons essayé de traiter quatre adjectifs qui en principe 

constituent notre étude .Nous avons essayé de définir et de montrer 

l’image de la religion incarnée dans les programme s scolaire à 

travers les manuels des élèves de l’éducation islamique .Nous avons 

essayer de voir, de comparer les changements qui se sont passes 

dans le fondamental et le primaire à travers l’étude du contenu des 

deux systèmes. 

A la fin Nous avons conclu qu’il y avait une différence de l’image 

de la religion dans les programmes scolaire avant et après les 

réaménagements du système éducatif.  



أ  

  مقدمة

  

تع"س الفلسفة التر�وة أل� بلد ثقافته وتصوراته للحاة االجتماعة التي یبتغیها في 

"ما تع"س مد* تشبثه 0قمه وتراثه التار/خي، و في جوانب أخر* أضا تفصح عن . أفراده

توجهاتها الساسة واالقتصادة والتكنولوجة التي تتماشى بها مع تطور األحداث والعوامل 

والجزائر واحدة من الدول التي تشیر مناهجها التر�وة إلى تفاعلها مع . ح9 بهاالتي ت

  .مختلف المستجدات الحاصلة في العالم من جمع جوان0ه

التطورات التي حصلت منذ نهاة القرن الماضي إلى یومنا هذا تتسارع 0ش"ل یدفع 

ة إلى التف"یر المستمر في اإلصالحات التي تنق�ل المدرسة إلى مستو* تلبى المخططین للتر

وفG تلك المتغیرات التي تتجدد "ل یوم، خاصة في مجال فه الحاجات الفردة واالجتماعة 

  .المتدافعة عبر العالمة التي ال تلغي أحدا من تأثیراتها التكنولوجات

أثناء استحداث البرامج المدرسة في اإلصالحات التر�وة توضع اللجان المسؤولة 

واالندماج في  ،ط9 في موقف یترنح بین المحافظة على الثوابت الوطنة من جهةعن التخ

ولذلك فالكثیر من القضاا التر�وة تفرض نفسها "مش"الت تشغل . العولمة من شتى جوانبها

"ما تشغل المهتمین من فاعلین في . حفظة التر�و/ین والفاعلین في میدان ال0حوث العلمة

هذا . ع أفراد المجتمع من أولاء ومهتمین 0أمور التنشئة المدرسةالمدرسة ومحطها، وجم

االنشغال وغیره مما یثار حول مسائل اإلصالحات التر�وة، ضع الدین في الموقع األول 

  .من التساؤالت التي تأتي مع تلك اإلصالحات

رات والمجتمع الجزائر� مع ما مّر 0ه من أحداث في مرحلة المأساة الوطنة، والتغی

تجاه الدین دفع  التي حصلت على المستو* العالمي من الناحة األمنة خاصة ومواقفها

المخططین للساسة التر�وة إلى إحداث تغییرات في مستو* البرامج المدرسة، "ان أهمها ما 

ة اإلسال�مة في مرحلة التعلم االبتدائي، وما ت0عه من تعدالت على حصل في مادة التر

مفاهم والنشاطات والتقوم والكتاب المدرسي والحجم الساعي وطرائG التدر/س مستو* ال

  .وغیرها مما دفع ال0احث إلى استثارة القضة من زاوة البرمجة



ب  

البرامج القدمة التي "انت سائدة قبل اإلصالحات والتي تدخل في ما سمى 0التعلم 

"انت مخططة 0ش"ل . والتي "انت معروفة 0اعتمادها على المقار�ة 0األهدافاألساسي، 

ع"س صورة الدین اإلسالمي مدرسا واجتماعا 0صورة تختلف عنها فما أص0ح معموال 0ه 

في النظام الجار� العمل 0ه اآلن والمسمى 0التعلم االبتدائي بتبنه لمقار�ة التدر/س 

  .النواحي التي حاول ال0احث عالجها في هذه الدراسةوذاك في مجموعة من . 0الكفاءات

في تناولهما، وثانیهما  أولى هذه الزواا هي مسألة القم الدینة واختالف النظامین

وفي الزاوة . السلو"ات االجتماعة داخل المدرسة وخراجها ممثال في الض90 االجتماعي

وأخیرا . ممثلة في التفاعل االجتماعي الثالثة العالقات االجتماعة المدرسة وغیر المدرسة

 .الشواهد الشرعة ممثلة في القرآن الكر/م والسنة النبوة

 

عرض اإلطار العام  الجانب النظر�  فيألجل تحلیل هذا التصور اقترح ال0احث 

وأهداف وأس0اب  ،من حیث تحدید اإلش"الة، وٕابراز أهمة ال0حثفي الفصل األول للدراسة 

وتحدید المصطلحات الواردة في الدراسة والدراسات السا0قة، أما الفصل  ،اختار الموضوع

ة�، ف"ان األول متناوال لمفهومه واستعماالته  اإلسالمة الثاني فاشتمل على الدین و التر

ة التي ر"زنا فیها �وعالقته 0الظاهرة الدینة و "ان التر"یز فه على اإلسالم وعالقته 0التر

تناولنا فه فالفصل الثالث أما . ئصها وعالقتها 0التنشئة االجتماعةعلى مفهومها وخصا

من حیث النظامین القدم والحدیث ومسار العملة  البرامج المدرسة اإلصالحات التر�وة و

ة اإلسالمة في المدرسة بینما "ان الفصل الرا0ع یتعرض . التقومة فیها�أل0عاد التر

  . القات مع متغیرات الدراسةالجزائر/ة، وتحدید مختلف الع

حیث حددنا أما ما یتعلG 0الجانب المیداني فتناولنا فه اإلجراءات المنهجة للدراسة  

في فصل خامس لنصل إلى  جمع البانات وٕاجراءات التحلیلالمنهج المستخدم وأدوات 

 Gانات بتحلیل أول وآخر م"مل 0اإلضافة إلالفصل السادس المتعلى 0عرض وتحلیل الب

  .أهم المراجع والملحقاتالملخص و وفي األخیر "انت خاتمة الدراسة مع . التوصات
 



  الفصل األول

  

  العام للدراسةاإلطار 
  

  تمهيد                      

  اإلشكاليةـ  1                  

  ـ الفرضيات 2                  
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 أهمية الموضوعـ  5                     
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  تمهید

ال'احث في هذا الفصل أهم المسارات المنهج�ة الضرور�ة التي تكون في �قدم 

وقد تم  حیث تتصدر اإلش+ال�ة وفروضها هذا الفصل األول. مجموعها إطارا عاما للدراسة

ض'8 التساؤل الرئ�سي وف6 متغیرات الدراسة مع التساؤالت الفرع�ة ، وت'عه تفصیل الفروض 

وفصل . س'اب واألهداف الداع�ة للموضوع وأهمیتهبتقد�م األثم أت'عها ال'احث . الموافقة لها

البناء  وفي آخر الفصل أشار إلىالتعر�فات الخاصة 'مفاه�م الدراسة،  +ل 'عدها بإسهاب

  .النظرC والدراسات السا'قة التي استعان بها
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  اإلش�ال	ة.  1

التر�Kة اإلسالم�ة في النظام الترKوC الجزائرC إحدJ الر+ائز التي تع+س صورة  عدّ تُ 
ل الس�اسات الترKو�ة منذ االستقالل وحتى اإلصالحات األخیرة، ومع تبدُّ . الدین في المجتمع

'التخط�8 الس�اسي  ظلت مجاالت تدر�سها قائمة على مجموعة من األهداف التي تأثرت
  .و�ة الموجهة لل'الد اقتصاد�ا وثقاف�ا واجتماع�ا ودین�االمرت'8 'المجاالت الحی

المنظومة التي راعت جم�ع م+ونات المجتمع ، جعلت من مادة التر�Kة اإلسالم�ة 
قاعدة ضرور�ة تستلزمها التنشئة المدرس�ة منذ المراحل الدراس�ة األولى التي یلتح6 فیها 

مجاالت تدر�سها في العقیدة والع'ادات  والصورة التي سعت إلیها ضمن. المتعلم إلى المدرسة
والفقه والسیرة النبو�ة، مسبوقة 'القرآن الكر�م، مثلت منذ االستقالل اإلطار الذC �ع+س صورة 

 Cالدین في المجتمع الجزائر.  

صورة الدین التي تتجسد في مادة التر�Kة اإلسالم�ة، ش+لت مجاال خص'ا للنقاش حول 
+ما ش+لت إطارا حیو�ا لتفعیلها في . لمناهج الموجهة لهاطرائ6 تدر�سها، وحول م+ونات ا

حیث أن المرحلة الحرجة التي مرت . ح�اة المتعلمین من خالل عرضها في الكتاب المدرسي
بها ال'الد في تلك العشر�ة التي خلفت آثارا سلب�ة عم�قة في المجتمع الجزائرC، دفعت 

ي في موقع �ضعهم تحت المحّك من 'المخططین لتألیف وٕاخراج وط'اعة الكتاب المدرس
 2003/2004خالل ما تم وضعه أمام تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة منذ الموسم الدراسي 

  .المواف6 لبدا�ة تطبی6 اإلصالحات الترKو�ة

من خالل تجرKته في میدان التر�Kة، رأJ أن �+ون تشخ�صه وتحلیله و ال'احث 
مرحلة التعل�م االبتدائي، هي جوهر العمل  لصورة الدین في مادة التر�Kة اإلسالم�ة في

  .ال'حثي الذC �شخص ف�ه وجودها في ما یتلقاه المتعلم ضمن الكتاب المدرسي
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المرحلة االبتدائ�ة التي قصدها ال'احث توازC مرحلة سا'قة لها قبل اإلصالحات 
القرن الترKو�ة، هي مرحلة التعل�م األساسي التي ظلت مط'قة في المدرسة منذ ثمانینات 

و+ان فیها تخط�8 الكتاب المدرسي مبني على أهداف . الماضي وحتى األلف�ة الحال�ة
لكن و'عد التحوالت العالم�ة والوطن�ة التي تحصل . وتوجهات +انت تتطلبها تلك المرحلة

الیوم 'ش+ل متسارع، أص'حت الضرورة تقتضي تغییر البرامج و +ل ما �حتاجه الفرد 
  .العمر�ة األولى له داخل المدرسةالجزائرC منذ المراحل 

من هذا المنطل6 +انت مش+لة الدراسة تتمخض لدJ ال'احث وتدفعه نحو المقارنة بین 
 CوKین ما هي عل�ه الیوم 'عد اإلصالح الترKفاتجه للكتاب . صورة الدین في البرامج القد�مة و

اهرة وما تحمله بین المدرسي ل�+ون دیدنه الذC �حلل ف�ه تلك المقارنة بین محتو�اته الظ
ط�اتها من خلف�ات سوسیولوج�ة في النظامین التعل�میین المبني األول فیهما على المقارKة 

  .  'األهداف، والثاني على المقارKة 'الكفاءات

�حتاجه المعلم والمتعلم من مجاالت تعل�م�ة  �حتوC الكتاب المدرسي إضافة لما  
ونصوص دین�ة، على مجموعة متنوعة من المتغیرات التي أثارت حف�ظة ال'احث، ودفعته 

فاتجه في البدا�ة لمنظومة الق�م . نحو ه�+لتها في إطار مفهومي ومنهجي �ض'8 'ه الدراسة
تغیرات التي تع+س صورة الدین الترKو�ة التي �حتو�ها الكتاب المدرسي، والتي تعد أولى الم

في مادة التر�Kة اإلسالم�ة، ثم تالها 'العالقات االجتماع�ة التي تش+ل ثاني المتغیرات، 
و'عدها 'السلوك االجتماعي الذC �عتبر ثالثها، ل�صل إلى الشواهد الشرع�ة من القرآن والسنة 

  .إش+ال�ة الدراسة ، والتي تعتبر المتغیر الرا'ع الذC یبتغي ال'احث من خالله ض'8

المقارنة الداع�ة للتحلیل بین الكتاب المدرسي لمرحلة التعل�م األساسي، ومرحلة التعل�م   
حیث ینشأ . المتوس8 تعبر على صورة الدین بین النظامین الترKو�ین في تصور المتعلمین

جتماع�ة الفرد مش'عا 'مجموعة من الق�م االجتماع�ة، و منتظما في منظومة من العالقات اال
+ما ینشأ على استعمال أسالیب المحاججة 'الشواهد الشرع�ة من . والسلو+ات المنض'طة
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و!ل هذا حسب ما استثار ال�احث ی�عث على استنطاق الس�اسة التر�و�ة من . القرآن والسنة

موقع التحلیل السوسیولوجي بین المرحلتین و یتطلب من خالله ض�& إش!ال�ة الدراسة التي 

  :ف�ما س�أتي �!ون نصها

صورة الدین المتضمنة في &تب التر#�ة اإلسالم�ة  هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة فيهل 

  ؟  لمرحلة التعل�م االبتدائينظام التدر0س .األهداف و نظام التدر0س .الكفاءات بین 

  :التي نوردها ف�ما یلي التساؤالت الفرع�ةوتحتو4 ضمنها مجموعة من  

  :التساؤل األول

نظام التدر=س �األهداف في !تب التر��ة اإلسالم�ة بین داللة إحصائ�ة ذات فروق  ثّمةهل 

  ؟ التعل�م االبتدائي لمرحلةالق�م التر#و�ة في مستوC  الكفاءات�نظام التدر=س  و

  :لثانيالتساؤل ا

في !تب التر��ة اإلسالم�ة بین نظام التدر=س �األهداف ذات داللة إحصائ�ة ثّمة فروق هل  

 Cلمرحلة التعل�م االبتدائي ؟ العالقات االجتماع�ةو نظام التدر=س �الكفاءات في مستو  

  :لثالثالتساؤل ا

نظام التدر=س �األهداف في !تب التر��ة اإلسالم�ة بین داللة إحصائ�ة  ذاتفروق  ثّمةهل 

  ؟ التعل�م االبتدائي لمرحلة السلوك االجتماعيفي مستوC  الكفاءات�نظام التدر=س  و

  :لرا.عالتساؤل ا

نظام التدر=س �األهداف في !تب التر��ة اإلسالم�ة بین داللة إحصائ�ة ذات فروق  ثّمةهل 

التعل�م  لمرحلة من القرآن والسنة الشواهد الشرع�ةفي مستوC  الكفاءات�نظام التدر=س  و

  ؟ االبتدائي
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  فرض�ات الدراسة.  2  

  :الفرض�ة األولى

في 'تب التر%�ة اإلسالم�ة بین نظام التدر�س �األهداف ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق ال  

  .التعل�م االبتدائي لمرحلة مستو� الق�م التر�و�ةالكفاءات في �نظام التدر�س  و

  :الثان�ةالفرض�ة 

اإلسالم�ة بین نظامي التدر�س �األهداف في 'تب التر%�ة ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق ال 

  .التعل�م االبتدائي لمرحلة مستو� العالقات االجتماع�ةالكفاءات في �نظام التدر�س  و

  

  :لثالثةالفرض�ة ا

في 'تب التر%�ة اإلسالم�ة بین نظامي التدر�س �األهداف ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق ال 

  .التعل�م االبتدائي لمرحلة السلوك االجتماعيمستو� الكفاءات في �نظام التدر�س  و

  :لرا(عةالفرض�ة ا

في 'تب التر%�ة اإلسالم�ة بین نظامي التدر�س �األهداف ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق ال 

التعل�م  لمرحلة الشواهد الشرع�ة من القرآن والسنةمستو� الكفاءات في �نظام التدر�س  و

  .االبتدائي
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و+ل هذا حسب ما استثار ال'احث ی'عث على استنطاق الس�اسة الترKو�ة من . القرآن والسنة
موقع التحلیل السوسیولوجي بین المرحلتین و یتطلب من خالله ض'8 إش+ال�ة الدراسة التي 

  :ف�ما س�أتي �+ون نصها

نظام التدر%س #األهداف و صورة الدین المتضمنة في �تب التر�	ة اإلسالم	ة بین  أنهل 

  ؟ بینهما تداخل لمرحلة التعل	م االبتدائينظام التدر%س #الكفاءات 

  :التي نوردها ف�ما یلي التساؤالت الفرع	ةوتحتوC ضمنها مجموعة من  

  :التساؤل األول

نظام التدر�س  نظام التدر�س 'األهداف وفي +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین فروق  ثّمةهل 
  ؟ التعل�م االبتدائي لمرحلةالق	م التر�و	ة في مستوJ  الكفاءات'

  :لثانيالتساؤل ا

نظام التدر�س  نظام التدر�س 'األهداف وفي +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین فروق  ثّمةهل  
  ؟ التعل�م االبتدائي لمرحلة االجتماع	ةالعالقات في مستوJ  الكفاءات'

  :لثالثالتساؤل ا

نظام التدر�س  نظام التدر�س 'األهداف وفي +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین فروق  ثّمةهل 
  ؟ التعل�م االبتدائي لمرحلة السلوك االجتماعيفي مستوJ  الكفاءات'

  :لرا#عالتساؤل ا

نظام التدر�س  نظام التدر�س 'األهداف وفي +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین فروق  ثّمةهل 
  ؟ التعل�م االبتدائي لمرحلة من القرآن والسنة الشواهد الشرع	ةفي مستوJ  الكفاءات'
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  فرض	ات الدراسة.  2  

  :الفرض	ة األولى

نظام التدر�س  توجد فروق في +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین نظام التدر�س 'األهداف وال  
  .التعل�م االبتدائي لمرحلة الق	م التر�و	ةمستو? الكفاءات في '

  :الثان	ةالفرض	ة 

نظام التدر�س  توجد فروق في +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین نظامي التدر�س 'األهداف وال 
  .التعل�م االبتدائي لمرحلة مستو? العالقات االجتماع	ةالكفاءات في '

  

  :لثالثةالفرض	ة ا

نظام التدر�س  اإلسالم�ة بین نظامي التدر�س 'األهداف وتوجد فروق في +تب التر�Kة ال 
  .التعل�م االبتدائي لمرحلة مستو? السلوك االجتماعيالكفاءات في '

  :لرا#عةالفرض	ة ا

نظام التدر�س  توجد فروق في +تب التر�Kة اإلسالم�ة بین نظامي التدر�س 'األهداف وال 
  .التعل�م االبتدائي لمرحلة والسنةالشواهد الشرع	ة من القرآن مستو? الكفاءات في '
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  أس#اب اخت	ار الموضوع.  3

نظرا ألهم�ة الموضوع وما دار حول تأثیر الدین على التر�Kة والتعل�م فقد تعددت 
و لكون أC موضوع أو 'حث لد�ه دوافع وأس'اب  ،األس'اب والدوافع وراء دراسة هذه الظاهرة

" صورة الدین في البرامج المدرس�ة"فقد تم اخت�ار  ،وراء اخت�اره دون سواه من المواض�ع
  :نتیجة جملة من األس'اب تتمثل في

  األس'اب الذات�ة.  1.  3

، وهو هدف �طمح إل�ه +ل د+توراه العلوم في علم االجتماع التر�Kةـ تقد�م رسالة م+ملة لنیل 
عامة والمجتمع 'احث �حاول أن �ساهم ولو 'قدر �سیر في خدمة المجتمع الجزائرC 'صفة 

  .المحلي 'صفة خاصة

مرKي أج�ال أكثر من عشر�ن سنة م+نتني من مالحظة +مدیر و التعل�م  تجرKتي السا'قة في .
  .تطور الظاهرة الدین�ة في الوس8 المدرسي

  .ـ الرغ'ة الملحة في إبراز دور الدین اإلسالمي في تنشئة األج�ال داخل المؤسسات التعل�م�ة

  موضوع�ةاألس'اب ال.  2.  3

 Cـ االهتمام 'موضوع الدین +مجال للدراسة من جهة واالهتمام 'البرامج المدرس�ة +مجال حیو
  .للدراسة من جهة أخرJ ودور هذین الوسطین في نقل التراث االجتماعي

  .ـ إبراز م+انة الدین في البرامج المدرس�ة بین المدرسة األساس�ة والمدرسة االبتدائ�ة

ثراء والدراسة وال'حث حول األس'اب الحق�ق�ة التي تقف وراء إقامة ـ قابل�ة الموضوع لإل
  .اإلصالح الترKوC في الجزائر وموقف الفاعلین الترKو�ین من هذا اإلصالح الترKوC الجدید
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  الدراسة أهداف.  4

 و ) األساسي واالبتدائي ( الترKو�ین +شف الفوارق بین النظامینتهدف الدراسة إلى ـ 
المط'قین في مادة التر�Kة اإلسالم�ة في حدود الكتاب المدرسي الخاص 'مرحلة التعل�م 

  .االبتدائي

ـ تهدف الدراسة إلى تحلیل محتوJ الكتب المدرس�ة للسنوات الثالث لمرحلتي التعل�م األساسي 
  .واالبتدائي وٕاظهار األ'عاد الترKو�ة لكل منهما في مادة التر�Kة اإلسالم�ة

لدراسة أ�ضا إلى توض�ح الفروق بین الكتب المدرس�ة لمادة التر�Kة اإلسالم�ة من ـ تهدف ا
حیث الق�م الترKو�ة والعالقات االجتماع�ة والسلوك والشواهد الشرع�ة من وجهة النظر 

 .السوسیولوج�ة التي ت'حث في ما تعده اللجان الم+لفة بإصالح المناهج والكتاب المدرسي

�ة و تغیر الذC حصل في البرامج الجدیدة نتیجة اإلصالحات الترKـ محاولة معرفة مدJ ال
  .مقارنة 'البرامج القد�مة في النظامین األساسي واالبتدائي 

'الدین في عالقتها لبرامج المدرس�ة ل +�ف�ات المعالجة الموضوع�ةـ محاولة التعرف على 
  .عامةالجزائرC اإلسالمي خاصة والمجتمع 

  ةأهم	ة موضوع الدراس.  5

إن أهم�ة الموضوع تكمن في أن له مضامین مرت'ة '+ل من الدین ومن خالله التر�Kة 
 ،Cاإلسالم�ة والبرامج المدرس�ة، ودور هذه األخیرة في تحدید صورة الدین للمجتمع الجزائر
 CوKة سوسیولوج�ة تكشف عن العالقة بین اإلصالح الترKما أن هذه الدراسة ع'ارة عن مقار+

ماعي، أ�ضا أهمیتها من حیث أن الدین هو قض�ة حیو�ة في الواقع االجتماعي والتغیر االجت
وهو من أهم ممثل له وناقل لثقافته، و+ل ما یرت'8 بها من ق�م اجتماع�ة، عالقات اجتماع�ة، 

  .، وشواهد شرع�ةسلو+ات
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�م+ن وألن المدرسة تقوم هي األخرJ 'عمل�ة التنشئة االجتماع�ة من خالل البرامج المدرس�ة 
القول أن الدین والبرامج المدرس�ة یتكامالن بنائ�ا و�تساندان وظ�ف�ا ألداء هذه الوظ�فة المهمة 

  .ما ش+ل جوهر الدراسة الحال�ة

+ل ما سب6 ذ+ره إنما �عبر عن أهم�ة الموضوع المنبثقة من األ'عاد المجتمع�ة التي تع+سها 
  .لتحدید فالدراسة الحال�ة هي دراسة مقارنةالبرامج المدرس�ة، وألن ال'حث العلمي �حتاج إلى ا

  تحدید المفاه	م.  6

تش+ل المفاه�م اإلطار المرجعي لمسار الدراسة فهي تع+س محتوJ ورؤ�ة ال'احث 
للموضوع وعالقته 'التراث السوسیولوجي وهي رموز تع+س مضمون ف+ر أو سلوك أو موقف 

  )1(.األحداث الواقع�ة ألفراد مجتمع ال'حث بواسطة لغتهم، آرائهم،  تجر�دات

وتعتبر عمل�ة تحدید المفاه�م المسار الذC یهتدC 'ه ال'احث عند توجیهه نحو مجتمع 
دراسته وهي تساعد ال'احث أ�ضا على تلمس الخصائص األول�ة للظاهرة وتم+نه من التمیز 

 Jین ظاهرة أخرK2(.بینها و(   

نب اإلجرائي الذC �قدمه ، خاصة منها الجاال'حث المتعلقة 'و'غرض ض'8 المفاه�م 
  :ال'احث، نوردها مفصلة ف�ما یلي

  

  

  

  
                                                           

 .92، ص1999، منشورات جامعة منتورC، قسنطینة،أسس المنهج	ة في العلوم االجتماع	ةفضیل دلیو وآخرون، )1( 

، 1999، منشورات جامعة 'اتنة، االتجاهات النظر%ة والتطب	ق	ة في منهج	ة العلوم االجتماع	ةمحي الدین مختار،  )2( 
 .240ص
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   :البرنامج المدرسيـ 

هو مخط8 ترKوC یتضمن عناصر م+ونة من أهداف ومحتوJ وخبرات تعل�م�ة 
مشتقة من أسس فلسف�ة واجتماع�ة ونفس�ة ومعرف�ة، مرت'8 'المتعلم : وتدر�س وتقو�م

المدرسة وخارجها، وتحت إشراف منها، 'قصد ومجتمعه، ومطب6 في مواقف تعل�م�ة داخل 
اإلسهام في تحقی6 النمو المتكامل لشخص�ة المتعلم بجوانبها العقل�ة والوجدان�ة والجسم�ة، 

    )1(.وتقو�م مدJ تحقی6 ذلك +له لدJ المتعلم

  ـ التر�	ة اإلسالم	ة

في أحادیث بهذا اللفg في القرآن الكر�م ، وال " التر�Kة اإلسالم�ة " لم یرد مصطلح 
+ما أن هذا المصطلح . ، ولكنه ورد 'ألفاj ُأخرJ تدل في معناها على ذلك   ملسو هيلع هللا ىلص   رسول هللا

لم ُ�ستعمل في تراثنا اإلسالمي الس�ما القد�م منه ؛ وٕانما أشار إل�ه 'عض من +تب في 
  .تكون قر�'ًة منه المجال الترKوC 'ألفاjٍ أو مصطلحاٍت أخرJ قد تؤدC المعنى المقصود ؛ أو

تعتبر +لمة التر�Kة 'مفهومها االصطالحي من الكلمات الحدیثة التي ظهرت في السنوات  "
األخیرة مرت'طًة 'حر+ة التجدید الترKوC في ال'الد العر�Kة في الرKع الثاني من القرن العشر�ن؛ 

   ."(2) ولذلك ال نجد لها استخدامًا في المصادر العر�Kة القد�مة

  : التر�Kة اإلسالم�ة وتعر�فهامفهوم 

هناك اختالٌف بین المهتمین 'القضا�ا الترKو�ة حول مفهوم التر�Kة حیث تتعدد اآلراء 
ووجهات النظر في هذا الشأن ؛ نظرًا لتعدد األطراف الُمشار+ة في العمل�ة الترKو�ة ، 

ف االتجاهات ، واختالف الزوا�ا التي ُینظر من خاللها لهذه العمل�ة ؛ إضافًة إلى اختال

                                                           

 .39،38، ص2005، دار الشروق، عمان، المنهاج التعل	مي والتدر%س الفاعل+اظم الفتالوC،  و سهیلة محسن )1( 

 ، القاهرة ، عالم الكتب،  التر�	ة اإلسالم	ة أصولها وتطورها في ال#الد العر�	ةدمحم منیر مرسي، )2( 
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واآلراء ، والثقافات ، والفلسفات ، واختالف ظروف الزمان ، والم+ان ، والجوانب التي یتم 
 Jالتال�ة .معالجتها، ونحو ذلك من العوامل األخر qو�م+ن إجمال أغلب المفاه�م في النقا:  

   أنه منهج مقررات المواد اإلسالم�ة في المدارس ـ  

ار�خ المؤسسات التعل�م�ة ، أو تار�خ أعالم الف+ر الترKوC والتعل�مي أنه تار�خ التعل�م ، أو ت ـ
  . في العالم اإلسالمي

  . أنه تعل�م العلوم اإلسالم�ة ـ

أنه نظام ترKوC مستقل؛ ومنبث6 من التوجیهات والتعال�م اإلسالم�ة األصیلة ، و�ختلف عن ـ 
  .)1(النظم الترKو�ة األخرJ شرق�ًة +انت أو غر�Kة

تنشئة وتكو�ن إنسان مسلم : اإلجرائي للتر�Kة اإلسالم�ة �شیر إلى أنها التعر�ف 
متكامل من جم�ع نواح�ه المختلفة الصح�ة والعقل�ة والروح�ة االعتقاد�ة واألخالق�ة وذلك في 

  .ضوء الم'ادs العامة التي جاء بها اإلسالم

  ـ الصورة

الحصول علیها من خالل  تعرف الصورة +ونها أش�اء جاهزة لكثیر من األفراد و�تم   
�+تسبها األفراد من التوجه على القنوات االجتماع�ة المسؤولة عن نقل الصور، . الثقافة 

ووف6 شرطي المشار+ة . والتي تحدث في رKطها 'مختلف الحر+ات االجتماع�ة والثقاف�ة 
ل و الصورة مغروسة في الثقافة االجتماع�ة من خال. واإلجماع +شرطین محددین للصورة 

   )2(.في األسرة والمدرسة أو نتیجة تكرار عرضها في وسائل اإلعالم المختلفة ةالتنشئ

                                                           

 )1(  ،Jموقع جامعة أم القرhttp://uqu.edu.sa/page/ar/135165 
 ،المدینة  ،برس  ، q1 ،عوامل التش�یل واستراتیج	ات التغییر. الصور الذهن	ة و اإلعالم	ة  ،أ�من منصور ندا  )2(

 72ص ، 2004
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الصورة تتأثر 'شدة الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد فهي نتاج للجماعة ونشاq لها    
بل هي نشاq اجتماعي �عد الفرد للتواف6 . إدراك�ا لفرد منعزل  اول�ست نتاجا إبداع�ا وال نشاط

  )1(.ه مع جماعت

نقصد بها المسار الترKوC والبیداغوجي الذC  فصورة الدینمن الجانب اإلجرائي   
تتناوله المدرسة االبتدائ�ة في مادة التر�Kة اإلسالم�ة من حیث الق�م و العالقات و السلوك 
االجتماعي والشواهد الشرع�ة ، +برامج تقدم للمتعلمین في مجموعة من الوحدات المنصوص 

  ).، حدیث ، فقه ، معامالت عقیدة ، ع'ادات ، قرآن ( علیها في الكتاب المدرسي 

  :الق	م التر�و	ة

  :المفهوم اللغوH للق	م 

قام الشيء '+ذا ، �عني +ان ثمنه المقابل له : الق�م مفردها ق�مة ، وهي اسم هیئة من 
أقمت : ف�قال +ذا و یذ+ر ابن منظور ، أن الق�ام �أتي 'معنى الث'ات أو 'معنى االستقامة،

+م قامت ناقتك، : تقام ، و الق�مة ثمن الشيء 'التقو�م ف�قالالشيء و قومته ،فقام 'معنى اس
القدر و المنزلة، و هو انتقال  ى؟ ثم تطور اللفg أو المصطلح ل�ستعمل 'معن)2(أC +م بلغت

   . )3(من داللة ماد�ة إلى داللة معنو�ة ، عما في األش�اء من خیر و جمال

 gمشتقاتها ، �م+ن القول 'أن معنى المصطلح ، و ) الق�مة (و في ضوء المعاني الوارد للف
  :)4(یدور حول المعاني التال�ة

  .المالزمة و المحافظة  -ما �قوم 'ه الشيء،    -المنزلة ،   -الثمن أو القدر،    -

  .االعتدال و عدم االنحراف  -العز�مة والرغ'ة ، -االستقامة،   -الدوام و الث'ات،   -
                                                           

 نفس المرجع ، نفس الصفحة، أ�من منصور ندا  )1(

 .193ابن منظور ، لسان العرب ، بیروت ، دار لسان العرب ، ص  ) 2(

 . 91الضرور�ة و تعاصر التشر�ع اإلسالمي ، الهیئة المصر�ة للكتاب ، ص علوان فهمي دمحم ، الق�م  )3( 

)4(qةدمحم جمیل بن علي ،  خ�ا	ة اإلسالم	م في التر�	27، ص  1996،  الم#ادئ و الق . 
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والحق�قة التي ال �م+ن إن+ارها ، أن الغر�بین اهتموا بدراسة الق�م +ثیرا ، و +ذلك المسلمین لذا 
نجد أن معظم المفاه�م التي ظهرت حول الق�م ، تمثل وجهة نظر الغرب و  نم8 مع�شتهم و 
أسلوب ح�اتهم و صورا لعالقاتهم االجتماع�ة  و لألسف ، نجد مجموعة +بیرة من الترKو�ین 

و نسوا تماما اننا أمة مسلمة ،  !!مسلمین أخذوا بذلك المفهوم في +تا'اتهم عن الق�م ال
تختلف ق�منا عن أولئك ، من حیث المصدر و الهدف و األسلوب و الوسیلة ، لذا ، فقد 
جاءت معظم تلك التعار�ف تحمل الف+ر الغرKي أو أنها غامضة و تمیل إلى التعم�م ، 

  .بیر لیدرك مضمونها ، و سنعرض 'عضا منها و�حتاج القارs إلى جهد +

     sاك القارKإلى ز�ادة في إر Jلقد تعددت وجهات النظر في تحدید مفهوم الكلمة ، مما أد
أو الدارس تجاه مفهوم واسع و مفتوح وآخر ضی6 محدود ، فهناك من یرJ حصره في 

خر �عتبر مجال الق�م غیر الملزمة لألفراد و المجتمعات ، وآ) االهتمامات و الرغ'ات (
، وثالث یرJ أنها المعتقدات و را'ع ینظر الى أنها االتجاهات أو  تواسعا، مرادفة للثقافا

   . )1(العادات

  :العالقات االجتماع	ة

تعرف العالقات اإلنسان�ة 'صفة عامة على أنها تلك األسالیب من السلوك اإلنساني، 
لتحقی6 نوع الح�اة المرغوب فیها ولضمان الذC اتف6 عل�ه جم�ع الناس وهي ضرورة 

استمرارها تعتمد على حسن السلوك وحسن اإلدراك �+تسبها الشخص من خالل خبراته 
وتجارKه، حیث �مارس اإلنسان نشاطه مع المحافظة على مقومات السعادة واإلش'اع 

   )2(.والتواف6

التي تحدث داخل إجرائ�ا �م+ن تعر�ف العالقات االجتماع�ة 'أنها تلك المنظومة 
النظام المدرسي من التفاعالت الحاصلة بین مختلف األطراف الفاعلة في العمل�ة الترKو�ة، 

                                                           

 .132، ص  1984، مؤسسة الخلیج العرKي ،  الق	م في العمل	ة التر�و	ةزاهر ض�اء،  )1( 
 139،ص 2003،الم+تب الجامعي الحدیث،مصر،دینام	�	ة طر%قة العمل مع الجماعاتسلمى محمود جمعة، )2( 
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و�م+ن أن  . فقد تكون 'الدرجة األولى بین المعلم والمتعلم، +ما تكون بین المتعلمین ف�ما بینهم
اعدین إدار�ین تحصل بین المعلمین ف�ما بینهم أو 'ق�ة العاملین في المدرسة من مدیر ومس

+ما �م+ن اعت'ار العالقات الحاصلة بین األول�اء والفاعلین في المدرسة جزء من . ومفتشین
والدائرة التي �م+ن مناقشتها حول ما �حصل من تفاعل قد یتعداه إلى أطراف . تلك العالقات

دC أخرJ من مؤسسات متفاعلة مع المدرسة +مؤسسات التوج�ه أو الصحة المدرس�ة أو النوا
فالش'+ة التي تحصل فیها التفاعالت االجتماع�ة . الثقاف�ة ومؤسسات اإلطعام والنقل المدرسي

  .واسعة جدا وال �م+ن حصرها فق8 في ما �حصل داخل الصف

  :السلوك االجتماعي

�قصد 'السلوك تلك الحوادث الجار�ة في ح�اة الفرد الیوم�ة، واألنشطة التي �قوم بها   
  :)1(مجموعة من اإلفراد، و�تفاعلون معه والسلوك یتضمنالفرد و�تفاعل مع 

ونستط�ع مالحظته موضوع�ًا و�ظهر على ش+ل تعبیرات لفظ�ة أو : السلوك الظاهرC  - أ
غیر لفظ�ة وهناك اختالفات ب'عض التعبیرات غیر اللفظ�ة وخاصة اإلشارات حسب ما هو 

تح�ة التي تختلف من مجتمع سائد في ثقافة الشعوب، ومثال على ذلك طر�قة السالم وال
  .آلخر

هي أC عمل�ة عقل�ة یت'عها الفرد +التف+یر والتذ+ر واإلدراك والتخیل : السلوك الداخلي - ب
وغیرها وال نستط�ع ان نالحظها م'اشرة و إنما نستدل على حدوثها عن طر�6 مالحظة 

   .نتائجها

تماعي الحاصل داخل إجرائ�ا �م+ن اعت'ار السلوك االجتماعي مرت'8 'الض'8 االج  
  :المدرسة، وهو ما یجعلنا نتجه نحو تعر�ف هذا األخیر ف�ما یلي

                                                           

 )1(  ،Cة ابن رشد، وعناصره السلوك االجتماعيعبد المحسن رزوقي الجبور�Kجامعة 'غداد، +ل�ة التر ،
 Huseinmjeed@YAHOO.COMا
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الض'8 االجتماعي عمل�ة هادفة ومالزمة سواء +انت مقصودة أو غیر مقصودة   
مخططة أو غیر مخططة تقوم بها الجماعة أو المجتمع من خالل وسائل رسم�ة أو تلقائ�ة 

حق6 االمتثال للقواعد والمعاییر واألعراف العامة وق�م لض'8 سلوك األفراد والجماعات 'ما �
الح�اة السائدة في المجتمع و'ما �حق6 النظام واالستقرار والتضامن االجتماعي واألهداف 

  )1(.العامة للمجتمع

والض'8 االجتماعي المقصود في الدراسة هو مختلف االجراءات والعمل�ات التي   
تعدیل سلوك المتعلمین وتنشئتهم على ات'اع األوامر واجتناب �ستعملها النظام الترKوC نحو 

النواهي، من خالل التصرف وف6 سلو+ات المجتمع المسلم الذC ینطل6 من الشر�عة 
اإلسالم�ة ممثلة في القرآن والسنة النبو�ة مضافا إلیها القانون ومجموعة العادات والتقالید 

ن عن دائرة المخالفات السلو+�ة و االنحراف '+ل و'ق�ة الوسائل المستخدمة في إ'عاد المتعلمی
  .أنواعه

  :الشواهد الشرع	ة

المقصود إجرائ�ا بها هي اآل�ات القرآن�ة واألحادیث النبو�ة الواردة في +تاب التر�Kة   
  :ولذلك فالشواهد هي. اإلسالم�ة لمرحلة التعل�م األساسي أو االبتدائي حال�ا

هید: )2(في لسان العربلغة الشواهد مفرد شاهد وقد جاء "  الحاضر، والجمع : والشاِهُد والشَّ
ٌد وَأْشهاٌد وُشهوٌد؛ وَأنشد ثعلب +َأني، وإِن +اَنْت ُشهودًا َعِشیَرتي ِإذا ِغْبَت َعّنى  :ُشَهداء وُشهَّ

. َأC ِإذا ِغْبَت عني فِإني ال ُأكلِّم عشیرتي وال آَنُس بهم حجتى +َأني غر�ب .�ا ُعَثْ�ُم َغر�بُ 
لغة تم�ِم شهید، '+سر الشین، �+سرون ِفِع�ًال في +ل شيء +ان ثان�ه َأحد حروف : یثالل

                                                           

 28،، ص2004،  1األردن ، q، مؤسسة الوراق للنشر والتوز�ع ، الض#K االجتماعيمصلح الصالح ،  )1( 
 http://www.baheth.info/all.jsp?termلسان العرب،  )2( 
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ولغة َشْنعاُء �+سرون +ل ِفِعیل، والنصب : الحل6، و+ذلك ُسْفلى ُمصغر �قولون ِفِع�ًال، قال
  )1(."اللغة العال�ة

ْرعةُ الشرع�ة من الشر�عة  : "والشرع�ة هي ین وَأَمر 'ه  ما سنَّ هللا من: والشر�عُة والشِّ الدِّ
+الصوم والصالة والحج والز+اة وسائر أَعمال البرِّ مشت6ٌّ من شاطئ ال'حر؛ ومنه قوله 

لكلٍّ جعلنا من+م ِشْرعًة وِمنهاجًا؛ قیل : ثم جعلناك على شر�عٍة من اَألْمر، وقوله تعالى: تعالى
ین، والِمنهاُج الطر�6ُ، وقیل: في تفسیره ْرعُة الدِّ والمنهاج جم�عًا الطر�6،  الشرعة: الشِّ

ین، ولكن اللفg ِإذا اختلف َأتى 'ه 'َألفاj یَؤ+ُِّد بها الِقصة واَألمر +ما قال  والطر�6ُ ههنا الدِّ
َأقَوJ وَأْقَفَر 'عد ُأمِّ الَهْیَثِم فمعنى َأْقَوJ وَأْقَفَر واحد على الَخْلَوة ِإال َأن اللفظین َأْوَ+ُد في : عنترة
  )2(".الخلوة

  لمقار�ة السوسیولوج	ةا.  7

تحتاج الدراسات السوسیولوج�ة إلى تدع�م نظرC یوجه ال'احث نحو تبني مقارKة 
وألن المقارKة السوسیولوج�ة تنطل6 من موقف " . نظر�ة أو أكثر لما یراه متناس'ا مع دراسته

نظرC ما فإنها تلتزم بنموذجه اإلرشادC في جم�ع مراحل ال'حث، من تحدید الموضوع 
تمعي المستهدف 'الدراسة وحدوده، ألنه على ضوء ذلك النموذج یتحدد العمل والخطاب المج

هو مجتمعي وٕان في عمل�ات التحلیل  العلمي الالح6، وترسم صورته إن في ض'8 ما
  3."والتفسیر لما �شتمل عل�ه النموذج

إلى عدد وألن موضوع 'حثنا یرت'8 ارت'اطا وث�قا 'المدرسة ونظامها الترKوC، فقد لجأنا 
  :من المقارKات التي رأینا أنها تتالءم ومش+لة الدراسة، نعرضها في ما یلي

  
                                                           

 http://www.baheth.info/all.jsp?termال'احث العرKي، لسان العرب،  )1(

 .لسان العرب ، ال'احث العرKي، المرجع الساب6 )2( 
،دار علي بن ز�د للط'اعة q ،1)تصور مقترح( الجزائرفي سبیل مقار�ة سوسیولوج	ة للبیئة في إبراه�مي الطاهر،  )3(

 19، ص2014والنشر ، 'س+رة، الجزائر، 
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  البنائ	ة الوظ	ف	ة.  1.  7

یرJ إمیل دور+ا�م من منطل6 أن الوظائف  التي تؤدیها التر�Kة 'النس'ة للمجتمع هي 
ؤسسة في ال'حث عن الوظ�فة االجتماع�ة التي تنجزها المؤسسات ، أC الدور التي تلع'ه الم

تنم�ة وص�انة التماسك االجتماعي وأن المؤسسات الترKو�ة هي من أهم المؤسسات المنوطة، 
و'التالي . البرامج المدرس�ة هي جزء أساسي من +�ان المدرسة وهي المحر+ة الرئ�س لها 

فهي التنشئة االجتماع�ة للجیل الصاعد أن األف+ار التي تغرس في األطفال أثناء التمدرس 
هي المحرك والموجه الذC �سیر عل�ه عندما �صیر رجل، 'الخصوص التر�Kة تكون 

 Cإلى الض'8 االجتماعي الذ Cاإلسالم�ة ألنها تتعل6 'الق�م والسلوك والعالقات وهذا ما یؤد
   )1(.�صنع التماسك االجتماعي

اع�ة فالبنائ�ة الوظ�ف�ة تقوم بتحلیل وتفسیر طب�ع�ة العالقة بین التر�Kة ونظم االجتم   
األخرJ  من اجل الكشف عن الطر�قة التي �م+ن بها توقع سلوك األفراد داخل النس6 

  .الترKوC العام 
+ذلك إسهامات البرامج الترKو�ة وخصوصا التر�Kة اإلسالم�ة في تنم�ة المجتمع    

وتلمس القصور الوظ�في وما یرت'8 بها من مش+الت ترKو�ة مختلفة وان الوظائف الترKو�ة 
فالرا'8 الرئ�سي بین البرامج والبناء االجتماعي .  إلى برامج تخدم التنظ�م االجتماعي محتاجة

  .تتحق6 'مدJ مطا'قتها للواقع االجتماعي ومسایرته أثناء التغیر االیجابي 
+ذلك تر+ز البنائ�ة الوظ�ف�ة على إعادة إنتاج ما هو قائم فالمؤسسات التعل�مة هدفها 

ه و تهمل الت'این داخل البناء االجتماعي ، إنها تعطي دورا للمدرسة  حفg النظام القائم وتثبیت
في إعادة إنتاج العالقات االجتماع�ة حسب منظور قوJ المس�طرة في المجتمع وٕاكساب 

                                                           

، 2009، دار وائل للنشر، األردن، q ،1 علم اجتماع التر�	ة المعاصر بین النظر%ة والتطبیQنع�م حبیب جعنیني،  )1( 
 95ص
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المتعلمین ق�ما ومعاییر مشتر�ة مثل االنجاز، التعاون ، استقالل�ة شخص�ه وغیر ذلك من  

  )1(.الق�م والعادات ومهارات التي یتر&ى عل�ه الطفل

  التفاعل�ة الرمز�ة.  2. 7 

الذهن و اللغة و  ىأن عمل�ة التفاعل االجتماعي تتقدم عل) رت مید &جورج هر ( أثبت

الوعي الذاتي وأنه من خالل الرموز یتعلم الفرد االتجاهات و المشاعر العاطف�ة و هذا ما 

و  تطرحه البرامج التعل�م�ة و خاصة برامج التر&�ة اإلسالم�ة من رموز تش�ل وجدان الفرد

تصن�ع شخص�ة ونظر;ة للدین والمجتمع فتجعل منه فردا �حترم و �قدر المعتقدات الدین�ة و 

یخضع للض?< االجتماعي فالذات االجتماع�ة للفرد تتش�ل من خالل االتصال وما یتضمنه 

من داللة رمز;ة ?النس?ة للفرد وأن الذات االجتماع�ة تكون رد فعل لآلخر;ن بتعلم االتجاهات 

هر العالقة بین البرامج التعل�م�ة و المجتمع فالبرامج التعل�م�ة تكون رمزا للطفل وهنا تظ

تصنع من ذات معینة ثم �طرحها هو بدوره في المجتمع فتؤثر ف�ه و�أخذ هو من المجتمع و 

  .�ساهم في صناعة البرامج التعل�م�ة 

تراعي التغیر االجتماعي لهذا نرF أن تكون البرامج مستسقاة من البن�ة االجتماع�ة و �ذلك 

 Gالحاصل في المجتمع للمواك?ة و التواف.  

  تؤثر ?التفاعل              تعطي                   تؤثر                    

  ذات الفرد                    المجتمع   البرامج                   رموز                  

  

  مساهمة الفرد في صناعة البرامج                             

  )من إنجاز ال?احث(  مقار&ة التفاعل�ة الرمز;ة: یبین ) 1(ش�ل                            

                                                           

 99نفس المرجع، ص نع�م حبیب جعنیني،  ))1((
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 الفرد

    النسق الثقافي 

 

     الشخصيالنسق 

  :النظر�ة النسق�ة.  3.  7 

عالج �ارسونز ��ف�ة ارت�ا� الفرد �المجتمع من خالل معرفة ماه�ة النظام االجتماعي 

العوامل التي تساعد علي �قائه و مش�لة التكامل االجتماعي ،فهو یر% أن تكامل النظام و 

الثقافي مع النظام الشخصاني ضمن إطار النظام االجتماعي ،ومن هذا المنطل/ فان البرامج 

التعل�م�ة لها دور في تكو:ن النظام الثقافي في المجتمع فهي تقوم �غرس �م�اد7 وق�م 

التالمیذ أما النظام الشخصاني یندرج تحت تأثیر البرامج التعل�م�ة فهي وعادات في نفوس 

تقوم �منح منهج�ة التف�یر و التصور و اإلدراك لد% التالمیذ وهذان العامالن یتدرجان تحت 

النظام االجتماعي القائم فهما نسقین فرعین تحت التنسی/ الكبیر و هناك عالقة ت�ادل�ة بین 

المجتمع �اعت�ار المدرسة نس/ مفتوح فالبرامج التعل�م�ة مستقاة من البرامج التعل�م�ة و 

الموروث المجتمعي وهي المشار�ة في صناعة النظام االجتماعي فالمدخالت التي یتلقاها 

الفرد عند طر:/ البرامج التعل�م�ة تعتبر وسائل ض�E اجتماع�ة و التي من خاللها یتم إدماج 

التماثل مع النس/ العام  ىماعي فیجعل الفرد أكثر قدرة علالنظام الشخصاني �النظام االجت

  .)1(للمجتمع

                                     

                                            

     الض&% االجتماعي                       النظام االجتماعي               البرامج                     

    

                            

  )من إنجاز ال�احث( یبین المقار-ة النسق�ة) 2(ش)ل                          

                                                           

  )118،119(ص ،  2005 ،،دار األمة ،الجزائر 1ط ،االجتماع الرواد والنظرياتعلم ،مصباح عامر  )1(
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 صورة

وفي نفس المجال الذ
 یوضح مختلف العالقات التي ینتظم فیها النظام التر�و
 في النظام 

  : االجتماعي العام نجد المخط! التالي الموضح لذلك

  

  مخرجات                                           

  البنائیـة الوظفیــة                                                           

  موضوع البرامج                                                          

                                      البرامج  وف)   'عطي                                                     

                       

  المجتمع                  ـیف      تك                   التلمیذ                               

  ذات التلمیذ    وف)                                                       

     

                                                        

                                                     

  التفاعل)ة الرمز&ــة                                                         

  مدخالت                             

                              

  بن)ة المقار2ات النظر&ة : یبین  )3( ش+ل                          

  )الش+ل من إنجاز ال6احث(                                 
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  الدراسات السا#قة.  8

  )1(أحمد إسماعیل مقبل ناجي الشرعبيدراسة : األولىالدراسة .  1.  8

في ال�من  مدJ توفر الق�م الخلق�ة في منهج التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة الثانو�ة: عنوان الدراسة
      .وتأثیرها على الطالب

  .م1999دراسة مقدمة لنیل درجة الد+توراه 'الموسم الجامعي بجامعة ال�من سنة 
  : ملخص الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الق�م الخلق�ة التي تضمنها مقرر التر�Kة اإلسالم�ة 
  .الطالب بهاللمرحلة الثانو�ة الجمهور�ة ال�من�ة ومعرفة مدJ تمثل 

  :ولتحقی6 األهداف سعت الدراسة إلى اإلجا'ة عن األسئلة اآلت�ة
في  –تفسیر حدیث نبوC –ما مدJ توفر الق�م الخلق�ة في المنهج التر�Kة اإلسالم�ة ـ 

  المدارس الثانو�ة في ال�من؟
  +یف توزع الق�م اإلیجاب�ة والسلب�ة األساس�ة على مستوJ الصفوف الثالثة؟ـ 
  تمثل طالب المرحلة الثانو�ة 'أمانة العاصمة لتلك الق�م؟ما مدJ ـ 
هل یوجد فروق دالة إحصائ�ًا بین طالب المدارس العامة والمعاهد العلم�ة والمدارس ـ 

  األهل�ة في تمثلهم للق�م الخلق�ة؟
  هل توجد فروق دالة إحصائ�ًا بین طالب الثانو�ات 'سبب اختالفهم في التخصص؟ـ 
  صائ�ًا بین طالب الثانو�ات تعزJ إلى النوع؟هل توجد فروق إحـ 

  :من أجل ذلك قام ال'احث بتقس�م الدراسة إلى قسمین
  :الدراسات النظر�ة و�تضمن من ثالثة فصول: القسم األول

  .الق�م واألخالق : الفصل الثاني 
                                                           

-http://www.yemenالمر+ز الوطني للمعلومات 'ال�من )1( 
nic.info/db/studies/studies/section.php?PAGEN_1=11&SECTION_ID=216#nav_start 
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تضمن مفهوم المنهج والعوامل المؤثرة ف�ه وعناصر المنهج وتخط�طه : الفصل الثالث
  .هوتنظ�م

دراسات متعلقة 'الق�م ودراسات : تضمن الدراسات السا'قة وقسمت إلى قسمین: الفصل الرا'ع
  .متعلقة 'الق�م الخلق�ة ثم تعلی6 عام على الدراسات

  :الدراسة المیدان�ة و�تضمن فصلین: القسم الثاني
تضمن منهج ال'حث وٕاجراءات الدراسة وشمل منهج ال'حث ومجتمعه : الفصل الخامس

وتجر�بها حیث قام ال'احث بإعداد است'انة لعمل�ة  ةاألدا وأدواته وصدفه وث'اته وتصم�م  وعینته
حدد فیها فئة التحلیل ووحدتها وتعر�ف المصطلحات وتصنیف للق�م  -عینة الدراسة–التحلیل 

واج'ة ومحرمة ومندو'ة وم+روهة و'عد التأكد من صدق األداة : حیث قسمت إلى أرKعة أقسام
'عمل�ة التحلیل واستخرج الق�م الموجودة ووزعها حسب التصنیف المعد ثم حدد  وث'اتها قام

الق�م اإلیجاب�ة األساس�ة وهي الق�م الواج'ة وقام بإعداد مواقف ح�ات�ة لكل ق�مة وأخرجت 
'ش+ل مق�اس تم تح+�مه على مجموعة من المختصین و'عد التأكد من صالحیتة للتطبی6 قام 

عینة الدراسة وتم تحلیل الب�انات وثبت أن معامل االرت'اq  'التجر�ب على مجموعة من
  .للفقرات على الدرجة الكل�ة للمق�اس عال�ة وKذلك أص'ح المق�اس 'صورته النهائ�ة

طال'ًا وطال'ة ) 1688(ثم قام ال'احث بتطب�قه في المیدان على العینة المختارة الم+ونة من
مة والمدارس األهل�ة ثم قام ال'احث بجمع والمدارس العا ةموزعین على المعاهد العلم�

الب�انات وتحلیلها وذلك بإخضاعها للعمل�ات اإلحصائ�ة و'استخدام الحقی'ة اإلحصائ�ة للعلوم 
للعینات  (T.TST) واستخرج المتوس8 واالنحراف المع�ارC واخت'ار (SPSS) اإلجتماع�ة

Cالمستقله واخت'ار تحلیل الت'این األحاد One Wsy      Anova هواخت'ار ش�ف� 
(Scheffe) .  

  :تضمن نتائج الدراسة ومناقشتها وهي على النحو اآلتي: الفصل السادس
ق�مة إیجاب�ة وسلب�ة ) 69(فقد أظهرت نتائج التحلیل وجود: النتائج المتعلقة 'السؤال األول -

�مة ق) 34(مرة حیث بلغت الق�م اإلیجاب�ة ) 2232(في مقررC التفسیر والحدیث تكررت 
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مرة ) 926(ق�مة تكررت ) 35(+ما بلغت الق�م السلب�ة % 59مرة بنس'ة ) 1306(تكررت 
  .أC الق�م متوفرة 'منهج التر�Kة اإلسالم�ة بدرجة جیده% 41بنس'ة 

أن عدد الق�م اإلیجاب�ة األساس�ة في الصف األول : أظهرت النتائج المتعلقة 'السؤال الثاني -
 Cلغ عدد الق�م اإلیجاب�ة األساس�ة في . .%31مرة بنس'ة )364(ق�مة تكررت ) 13(ثانوKو

 Cلغ عدد الق�م اإلیجاب�ة . %28مرة بنس'ة )322(ق�مة تكررت )13(الصف الثاني الثانوKو
 C41مرة بنس'ة )474(ق�مة تكررت )15(األساس�ة في الصف الثالث الثانو%.  

تت'ع في توز�عها نظامًا من هذه النتیجة یتضح 'أن توز�ع الق�م الخلق�ة وأنواعها لم 
معینًا بل �ظهر أن العشوائ�ة هي السمه الغال'ه سواء على مستوJ توز�ع الق�م الخلق�ه 
وأنواعها لم تت'ع في توز�عها نظامًا معینًا بل �ظهر أن العشوائ�ة هي السمه الغال'ة سواء على 

   .مستوJ توز�ع الق�م في الصف الواحد أو على مستوJ الصفوف الثالثة
تمثل عینة الدراسة 'الق�م الخلق�ة بدرجة عال�ة : أظهرت النتائج المتعلقة 'السؤال الثالثـ 

  %91بنس'ة
 عن وجود فروق دالة إحصائ�ًا عند المستوJ : أظهرت النتائج المتعلقة 'السؤال الرا'عـ 

بین طالب المعاهد العلم�ة من جهة وطالب المدارس العامة واألهل�ة من جهة  (0.05)
 Jما توجد فروق دالة إحصائ�ًا بین طالب المدارس  العلم�ةولصالح طالب المعاهد أخر+

  .ولصالح المدارس العامة األهل�ةالعامة والمدارس 
وجود فروق دالة إحصائ�ًا في 'عض الق�م : أظهرت النتائج المتعلقة 'السؤال الخامس  ـ

   .الخلق�ة تعزJ إلى التخصص
 ال توجد فروق دالة إحصائ�ًا عند مستوJ أنه وأظهرت النتائج المتعلقة 'السؤال السادس 

تعزJ إلى النوع في ق�م الش+ر والحب والرحمه والطاعة والصبر واإلخالص  (0.05)
  .والصدق واالستئذان والنصح وهو ما �شیر إلى إتفاق تقدیر العینة في تمثل هذه الق�م

تعزJ إلى النوع في ق�م االمر 'المعروف  (0.05) عند مستوJ وجود فروق دالة إحصائ�ًا 
وجود و . والنهي عن المن+ر والتواضع والشورJ وذلك بین الذ+ور واإلناث لصالح الذ+ور
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 Jإلى النوع في ق�م  (0.05) فروق دالة إحصائ�ًا عند مستو Jوالعفة والوفاء  األمانةتعز
  .والعدل وذلك بین اإلناث والذ+ور لصالح اإلناث

أستاذ علم النفس وعلوم التر�Kة بجامعة  علي براجلدراسة  :ثان	ةالدراسة ال.  2.  8
شملت  لمطالب التنم	ة تهإصالح التعل	م الثانوH في الجزائر ومد? استجاب: حول .قسنطینة

ار ال'احث في هذه التنم�ة شهذه الدراسة رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، حیث أ
واالقتصاد�ة من االستقالل إلى نها�ة المخط8 الخماسي األول ودراسته وتحلیل االجتماع�ة 

  . 2000اإلصالحات المستهدفة إلى غا�ة سنة 

  :تتلخص في محاولة اإلجا'ة على مجموعة من التساؤالت أهمها : اإلش+ال�ة

Cضرورة اقتضتها التحوالت العم�قة للح�اة فإلى أ Cإذا +انت إصالحات التعل�م الثانو  Jمد
Cاالجتماعي واالقتصاد Jساهمت الطاقات ال'شر�ة في تحقی6 تحسین المستو.  

  : نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى استخالص أن نوع�ة الفئات المتخرجة من التعل�م الثانوC لم 
تستطع أن تعبر عن حجم الجهود المبذولة ماد�ا وف+ر�ا وتقن�ا و'شر�ا وأظهرت نتائج الدراسة 

محاوالت اإلصالح�ة السا'قة والخطوات الفعل�ة واإلجراءات المتخذة والمط'قة من أن جم�ع ال
الواقع العملي الفعلي في میدان التر�Kة والتعل�م لم تتم+ن من تجاوز الصعو'ات والقضاء على 
المتناقضات القائمة في التعل�م الثانوC والتي لم تسمح بتهیئة الناتج التعل�مي تهیئة جیدة ، 

  .ن في المستوJ تحقی6 اآلمال المعلقة عل�ه'حیث �+و 

وأوصت هذه الدراسة 'ضرورة وضع خطة إصالح�ة جدیدة تكون أكثر قدرة على              
 CوKالصعو'ات والقضاء على المش+الت والتخلص من التناقضات القائمة في النظام التر

  .عامة والواقع التعل�مي خاصة

  



 للدراسة اإلطار العامالفصل األول                                                   

 

 

35 

  )1(عبد هللا أحمد الصدیQ علي الصدیQدراسة : ثالثةالدراسة ال.  3.  8

. دراسة لنیل درجة الد+توراه من جامعة عین شمس '+ل�ة التر�Kة بجمهور�ة مصر العر�Kة
  .2006'الموسم الجامعي 

برنامج مقترح لتنم�ة +فا�ات تدر�س القرآن الكر�م وعلومه لدJ طالب +ل�ة : عنوان الدراسة
 .التر�Kة 'صنعاء
 :ملخص ال'حث

        Jأداء +فا�ات تدر�س القرآن وعلومه لد Jتحددت مش+لة هذا ال'حث في تدني مستو
وللتصدC لهذه المش+لة ، جامعة صنعاء 'الجمهور�ة ال�من�ة، الطالب المعلمین '+ل�ة التر�Kة

 :فقد حاول هذا ال'حث اإلجا'ة عن األسئلة التال�ة
الطالب المعلم 'قسم القرآن وعلومه '+ل�ة ما الكفا�ات التدر�س�ة التي یجب أن یتم+ن منها 

 جامعة صنعاء 'الجمهور�ة ال�من�ة؟، التر�Kة
 ما مستوJ أداء الطالب المعلم 'قسم القرآن وعلومه لتلك الكفا�ات؟

ما البرنامج المقترح الذC �م+ن من خالله تنم�ة 'عض الكفا�ات المتدن�ة لدJ هؤالء الطالب 
 المعلمین؟

 لمقترح في تنم�ة تلك الكفا�ات؟ما فاعل�ة البرنامج ا
لإلجا'ة عن هذه األسئلة، قام ال'احث بإعداد قائمة 'الكفا�ات األدائ�ة الخاصة بتدر�س 

، التي یجب أن یتم+ن منها الطالب المعلم '+ل�ة التر�Kة جامعة صنعاء، القرآن الكر�م وعلومه
، ب�عة القرآن الكر�م وعلومهوط، واستند ال'احث في إعداد هذه القائمة إلى الدراسات السا'قة

وأهداف ومقررات برنامج إعداد معلم القرآن وعلومه '+ل�ة التر�Kة جامعة ، ومهام معلمه
) 60(وقد اشتملت القائمة في صورتها النهائ�ة على ، وآراء الخبراء والمختصین، صنعاء

حث علوم وم'ا، التجو�د، الحفg، التفسیر، التالوة: +فا�ة موزعة على خمسة مجاالت هي
                                                           

-http://www.yemenالمر+ز الوطني للمعلومات 'ال�من )1( 
nic.info/db/studies/studies/section.php?PAGEN_1=11&SECTION_ID=216#nav_start 
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+ما تم إعداد ، وفي ضوء هذه القائمة تم بناء برنامج لتنمیتها لدJ الطالب المعلمین، القرآن
 .'غرض التعرف على مستوJ أداء الطالب المعلمین لتلك الكفا�ات، خمس 'طاقات مالحظة

وقد ط'قت 'طاقات المالحظة على عینة من طل'ة المستوJ الرا'ع 'قسم القرآن وعلومه        
واقتصر التطبی6 على مجال التالوة ، طال'ًا معلماً ) 20(ل�ة التر�Kة جامعة صنعاء بلغت '+

 .والتفسیر والحفg فق8
        Cوفي ضوء نتائج التطبی6 القبلي ل'طاقات المالحظة تم تطبی6 البرنامج المقترح الذ

ى مرحلتین وذلك عل، استهدف تنم�ة الكفا�ات المتدن�ة لدJ الطالب المعلمین عینة ال'حث
 :هما

الت التعل�م�ة المتضمنة في البرنامج المقترح والخاصة 'مجال التالوة لو الدراسة الذات�ة للمد
gوالتفسیر والحف، 

 .التدر�س المصغر
 :وقد توصل ال'حث إلى نتائج أهمها

التي یجب أن ، تقد�م قائمة 'الكفا�ات األدائ�ة الخاصة بتدر�س مقررات القرآن وعلومهـ 1
 .المعلم '+ل�ة التر�Kة جامعة صنعاء/نها الطالبیتم+ن م

 .تقد�م 'طاقات مالحظة لتقی�م األداء التدر�سي لدJ معلمي القرآن وعلومهـ 2
التوصل إلى برنامج مقترح لتنم�ة الكفا�ات األدائ�ة الخاصة بتدر�س مقررات القرآن ـ 3

 .وعلومه
حیث ، س التالوة والتفسیر والحفgثبوت فاعل�ة البرنامج المقترح في تنم�ة +فا�ات تدر�ـ 4

 :أظهرت نتائج الدراسة المیدان�ة
مجموعة   –وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات الطالب المعلمین ـ 5

وفي أداء +فا�ات +ل ، )التالوة والتفسیر والحفg(في أداء +فا�ات التدر�س ++ل  –ال'حث 
قبل تطبی6 البرنامج و'عده لصالح التطبی6 ، مجال من هذه المجاالت الثالثة على حدة

 .ال'عدC ل'طاقات مالحظة تلك الكفا�ات
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التالوة (أن نس'ة الكسب المعدل بین الق�اسین القبلي وال'عدC في أداء الكفا�ات ++ل ـ 6
gوفي أداء +فا�ات +ل مجال على حدة قد تجاوزت الحد األدنى لمؤشر ، )والتفسیر والحف

 ).1.2(ك وهو الفاعل�ة الذC حدده 'ال
للكفا�ات المتضمنة في البرنامج  –مجموعة ال'حث  –أن مستوJ أداء الطالب المعلمین ـ 7

في األداء ال'عدC % 80المقترح الذC تم تطب�قه قد تجاوزت حد اإلتقان المطلوب والمحدد بـ 
  .وفي +فا�ات +ل مجال على حدة، للكفا�ات المتضمنة 'البرنامج ++ل

  )1(عبد السالم عبده قاسم المخالفيدراسة ال#احث : الرا#عة الدراسة .  4.  8

تقو�م منهج الثقافة اإلسالم�ة لطالب الجامعات ال�من�ة في ضوء حاجاتهم : عنوان الدراسة
 .ومتطل'ات عصر العولمة

دراسة مقدمة لنیل شهادة الد+توراه في المناهج وطرق التدر�س '+ل�ة التر�Kة بجامعة عین  
  .2006'الموسم الجامعي . ة مصر العر�Kةشمس في جمهور�

 :الدراسة ملخص 
تحددت مش+لة الدراسة في قصور منهج الثقافة اإلسالم�ة المقرر على طل'ة    

الجامعات ال�من�ة، وعدم مالءمتها لمواك'ة التحد�ات التي نجمت عن ظاهرة العولمة، مما 
الثقاف�ة لدJ الطل'ة وتلب�ة  �حول بینها وKین تحقی6 ما هو متوقع منها في تكو�ن الهو�ة

األمر الذC �ستلزم إجراء دراسة تقو�م�ة لتحدید أوجه القصور هذه، . تهم واهتماماتهماحاج
تقد�م منهج في الثقافة اإلسالم�ة له أهدافه التي تستوعب حاجات الطل'ة، : وصوًال إلى

والتحد�ات  للظروف المالئمةومتطل'ات عصر العولمة وتحد�اته، وله محتواه وأنشطته 
 :و�م+ن تلخ�ص مش+لة ال'حث إجرائ�ًا في السؤال الرئ�سي اآلتي . المصاح'ة لعصر العولمة

                                                           

-http://www.yemenالمر+ز الوطني للمعلومات 'ال�من )1( 
nic.info/db/studies/studies/section.php?PAGEN_1=11&SECTION_ID=216#nav_start 
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ما مدJ وفاء منهج الثقافة اإلسالم�ة المقرر على طل'ة الجامعات ال�من�ة في تحقی6 
 حاجاتهم ومتطل'ات عصر العولمة من الثقافة اإلسالم�ة؟ و+یف �م+ن تطو�ر هذا الواقع؟

 :عن هذا السؤال األسئلة اآلت�ةو�تفرع 
ما حاجات طل'ة الجامعات ال�من�ة من الثقافة اإلسالم�ة التي ین'غي أن یلبیها منهج الثقافة  

 اإلسالم�ة المقرر علیهم ؟
ما متطل'ات عصر العولمة من الثقافة اإلسالم�ة التي ین'غي على منهج هذه المادة الوفاء  

 بها ؟
الثقافة اإلسالم�ة المقررة على طل'ة الجامعات ال�من�ة لقائمة ما مدJ مراعاة محتوJ +تب  

 حاجاتهم من الثقافة اإلسالم�ة؟
ما مدJ مراعاة محتوJ +تب الثقافة اإلسالم�ة المقررة على طل'ة الجامعات ال�من�ة لقائمة  

 متطل'ات عصر العولمة من الثقافة اإلسالم�ة؟
 سالم�ة الحالي في ضوء المحاور السا'قة ؟ما المنهج المقترح لتطو�ر مقرر الثقافة اإل 
ما تأثیرات 'عض وحدات منهج الثقافة اإلسالم�ة المقترح على تحصیل الطالب واتجاهاتهم  

 نحو الثقافة اإلسالم�ة ؟

 :لدراسة هذه المش+لة واإلجا'ة عن تساؤالتها ات'ع ال'احث الخطوات اآلت�ة   
 موضوع الدراسةاستعراض الدراسات السا'قة ذات الصلة '  -
 .دراسة نظر�ة تحلیل�ة ألسس بناء منهج الثقافة اإلسالم�ة  -
تحدید حاجات الطل'ة ومتطل'ات عصر العولمة من الثقافة اإلسالم�ة وتم إعداد استمارة  -

 .تقو�م المحتوJ الحالي لكتب الثقافة اإلسالم�ة في المیدان
ة  'استخدام تحلیل المحتوJ، وفي تطبی6 االستمارة على محتوJ +تب الثقافة اإلسالم� -

 .ضوء ذلك تم استخراج  النتائج وتفسیرها ومناقشتها
بناء منهج في الثقافة اإلسالم�ة في ضوء نتائج التحلیل  وتجر�ب ثالث وحدات منه   -

من خالل اخت'ار . لمعرفة أثرها على التحصیل الثقافي وتنم�ة االتجاهات لدJ الطالب
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تم اعدادهما لهذا الغرض وتكونت عینة  الدراسة المیدان�ة من تحصیلي ومق�اس اتجاهات 
طال'ا ) 30(تجر�ب�ة بلغ عدد أفرادها : طال'ا وطال'ة تم تقس�مهم إلى مجموعتین األولى) 60(

( وطال'ة وأخرJ ضا'طة وشملت على العدد نفسه من طل'ة المستوJ االول  بجامعة تعز 
 )الجمهور�ة ال�من�ة

 :نتائج الدراسة
) 98(لت الدراسة إلى قائمتین األولى 'حاجات الطل'ة من الثقافة اإلسالم�ة وم+ونة من توص 

حاجة مندرجة تحت ستة مجاالت والقائمة األخرJ تتعل6 'متطل'ات عصر العولمة من الثقافة 
 .متطل'اًت ثقاف�ًة تندرج تحت خمسة مجاالت) 106(اإلسالم�ة م+ونة من 

تدني +بیر في مستوJ مراعاة  المحتوJ الحالي لكتب أظهرت نتائج التحلیل أن هناك    
الثقافة اإلسالم�ة  لحاجات الطل'ة من الثقافة اإلسالم�ة +ما أظهرت نتائج التحلیل أ�ضا أن 
هناك تدني أكثر في مستوJ مراعاة محتوJ الكتب محل ال'حث لمتطل'ات عصر العولمة من 

 .الثقافة اإلسالم�ة
  في الثقافة اإلسالم�ة  لطالب الجامعات ال�من�ة  قدمت الدراسة  منهجًا متكامالً 

شمل تسع وحدات  دراس�ة مشتملة على األهداف،  وٕاجراءات التعلم،  والمحتوJ،  واألنشطة 
 .التعل�م�ة، والتقو�م، ومصادر التعلم

أظهرت نتائج الدراسة التجر�ب�ة أن للمقرر المقترح تأثیر +بیر على مستوJ التحصیل 
 .�ة االتجاهات االیجاب�ة لدJ أفراد الدراسةالثقافي وتنم

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین أفراد المجموعة التجر�ب�ة وأفراد المجموعة 
الضا'طة على مستوJ االخت'ار ومق�اس االتجاهات، و+انت الفروق لصالح المجموعة 

 .التجر�ب�ة
لى مستوJ وجود فروق دالة إحصائ�ا ت'عًا لمتغیر التخصص ف+انت الفروق ع

االخت'ار لصالح التخصص األدبي، بینما جاءت الفروق في مستوJ االتجاهات لصالح 
 .الجنسینالتخصص العلمي، في حین أن النتائج لم تظهر أ�ة فروق جوهر�ة بین 
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  )1(م#ارك سالمین م#ارك دراسة : ةخامسالدراسة ال.  5.  8

�تب مادة التار%خ في مرحلتي  –ال	من	ة صورة اآلخر في الكتب المدرس	ة : عنوان الدراسة

  التعل	م األساسي الثانوH نموذجاً 

'الموسم . دراسة لنیل شهادة الد+توراه في علم االجتماع من جامعة صنعاء 'ال�من
  2009الجامعي

   :الملخص 

هدفت الدراسة إلى معرفة صورة اآلخر في الكتب المدرس�ة ال�من�ة متخذة لنفسها +تب 
بهدف تقد�م  ، +مادة للتحلیل" نموذجًا "في مرحلتي التعل�م األساسي والثانوC مـادة التار�خ 

  :معتمدة في ذلك على الفرض�ات التال�ة،  محاولة قرائ�ة للمتن المدرسي

وهو ، الكتاب المدرسي إنتاج ف+رC موجه 'الضرورة ونصوصه ل�ست عفو�ة في مضامینها-
  .واآلخر حاضر في +ل هذا،  حامل لثقافة ما

تب مادة التار�خ في مدارس التعل�م األساسي والثانوC تعتبر من أهم الكتب المدرس�ة  +-
ولهذا فإن ، +میدان للحدیث عن العظمة القوم�ة والوطن�ة في البلدان العر�Kة واإلسالم�ة

  .تجل�ات صورة اآلخر تكون أكثر وضوحًا في متونها
  .نا لسنا في وئام  معههناك صورة لآلخر في مضامین +تب التار�خ  تنبئ  'أن-
  سلب�ة  عن اآلخر  في مضامین +تب  التار�خ المدرس�ة، هناك صورة نمط�ة  -
  . اآلخر هو العدو الطامع على الدوام-
  .صورة اآلخر لدینا قد تكون رد فعل على الصورة التي یرسمها لنا-
اث تتش+ل صورة اآلخر لدینا في خضَم الظروف االجتماع�ة والس�اس�ة وضمن أحد-

  .ومتغیرات في التار�خ والحاضر

                                                           

-http://www.yemen'ال�منالمر+ز الوطني للمعلومات  )1( 
nic.info/db/studies/studies/section.php?PAGEN_1=11&SECTION_ID=216#nav_start 
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'عد ق�ام الدراسة بتحلیل الوثائ6 والمنطلقات العامة لمرحلتي التعل�م العام ووثائ6  
و+تب المادة في مرحلتي ، المنهج  في مجال المواد االجتماع�ة و'الذات في مادة التار�خ

وأهم وحداتها ودروسها ، ةو مقدماتها وعناو�نها الرئ�س، )األساسي والثانوC ( التعل�م العام 
توصلت الدراسة إلى ، ؛ وفي إطار الفرض�ات السالفة الذ+ر"صورة اآلخر" ارت'اطًا 'موضوع 

  :مجموعة من النتائج �م+ن تقد�مها ف�ما یلي

دروس مادة التار�خ  إنتاج ف+رC ثقافي  مقصود وموجه من خالل ما أدر+ته الدراسة في ـ 1 
  . صها ل�ست عفو�ة المضامینونصو ، منطلقاتها ومقدماتها  

اآلخر حاضر في +تب مادة التار�خ '+ثافة عال�ة و'صورة  نمط�ة سلب�ة  'اعت'اره العدو ـ 2
السلبي؛ وه+ذا تنشأ لدJ التلمیذ ال�مني صورة ذهن�ة عن اآلخر ، المستعمر. (والطامع دائماً 

وب  األخرJ؛ ذلك فیها الكثیر من التشو�ش؛ صورة �م+ن أن تتبلور في سلو+ه تجاه الشع
تسمح له 'الموازنة بین صفات وخصائص اآلخر السلب�ة وصفات وخصائص اآلخر  ألنها ال

   . اإلیجاب�ة
وضرورة  ،األهداف المتصلة 'الق�م واالتجاهات اإلیجاب�ة المتعلقة 'الثقة 'النفس والتعاون ـ 3

و�ساعد ، االنفتاح الواعي على الثقافات والحضارات 'ما �حق6 التعارف والتفاهم بین الشعوب
إنما هي أهداف وق�م لم ، إلخ  .. على التعاون والبناء وت'ادل المصالح واحترام اآلخر�ن

   . ُیلتفت إلیها +ثیرًا من قبل مؤلفي الكتب المدرس�ة
'أن هـناك :  ض معها في 'عض األح�ان؛ األمر الذC یؤ+دبل وسعوا الستخدام  خطا'ًا یتناق

صورة تنبئ  عن ،  وغامـضة عن  اآلخر،  سلب�ة، صـورة لآلخر في مضامین +تب التار�خ
  .أننا لسنا في وئام معه

" الخصوص�ة أو االستثناء أو" الشخص�ة الوطن�ة" شدة إلحاح دروس التار�خ 'عامة على ـ 4
؛  وهي من أهم العناصر " األنا " المقررات الدراس�ة مثقلة بـ و التر+یز على الذات جعل 

و عدم ،  المنهج�ة القوم�ة و التعصب، و'التالي عدم توقع االختالف" التي تزرع في النفوس 
ألن برامج التعل�م المدرسي وخاصة في . بین أوساq التالمیذ الطالب" اآلخر" القبول بـ 
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، في تر�Kة الناشئة على هذه العصب�ات منذ الصغر المواد االجتماع�ة تلعب دورا +بیر
  .و�صعب  اقتالعها

�+شف لنا الخطاب المدرسي في +ثیر من الدروس التي ناقشتها الدراسة عن فلسفة ـ 5
وعن تصور القائمین علیها  للمهارات الثقاف�ة واألخالق�ة المبتغاة من ، اإلعداد  للمناهج 

  .التلقین وال تتضمن  النقد والتف+یرالدرس وهي في الغالب مهارات تعتمد 
یتصل 'التأكید على تطو�ر مهارات الحس النقدC وملكة التف+یر لدJ  التالمیذ  غ�اب ما ـ 6

+ما وردت في األهداف العامة لمنهاج  التار�خ للتعل�م ، والطالب في الوحدات الدراس�ة
والتحلیل الناقد ، التار�خ�ة  ورسم وقراءة الخرائ8.تنم�ة مهارات ال'حث التار�خي"،  األساسي

  .واإلحساس 'الزمن وتفسیر األحداث تفسیرًا علم�ًا في عصورها المختلفة، للمصادر األصل�ة 
الصورة المت'ادلة بین الغرب والعرب ، و'ش+ل خاص في  الصحافة ، والكتب المدرس�ة،  ـ 7

Kة والغر�Kة معاووسائل اإلعالم، +انت مشوهة إلى حد 'عید في الدول العر�.  
'عض الدروس وهي قلیلة اتسمت في خطابها 'شئ من الموضوع�ة و الموازنة وانخفاض  ـ 8

األمر الذC یؤ+د على وجود تحول یؤ+د على ، الخطاب المتسم 'العداء بین الذات واآلخر 
المراجعة الجد�ة  والسعي لتطو�ر خطاب المناهج المدرس�ة حول اآلخر غیر أن هذه السمة 

 المتمثلة في ولم تصل إلى حد تحقی6 أهداف، على جم�ع الوحدات الدراس�ةل�ست غال'ة 
 Jتدر�س مادة التار�خ المتصلة 'االنفتاح على المدن�ات واحترام  الثقافات األخر.  

تصدر في +ثیر من األح�ان  +رد ، الصورة  السلب�ة  الغامضة الملت'سة  عن اآلخر  ـ 9
وما ش�عه أدب�اته ، لدJ اآلخر من تبخ�س لم+انتنا تتضمنه المناهج الدراس�ة  فعل على ما

  .ومواقفه نحونا من مشاعر العداء والكراه�ة
إال أنها في  -في الغالب  -" نمطیتها " 'النس'ة لنا على الرغم من  ،  )اآلخر( صورة  ـ 10

، صعودًا  وهبوطًا ،مرت'طة  بإطار  التطور التار�خـي الواقعي  لألمـة ، +ثیر من األح�ان 
عما ترسخ في المخ�ال العرKي -أح�انًا –قوة وضعفًا ؛ األمر الذC أدJ إلى أن تبتعد 

  .اإلسالمي منذ عصـور خلت
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، تتطور وتتغیر ول�ست ساكنة، الصورة الذهن�ة عن العرب والمسلمین في الثقافة الغر�Kةـ 11
  .و قد مرت 'مراحل عدیدة انخفاضا وارتفاعا عبر العقود الماض�ة

إَال في صورة ) اآلخر ( تقَدم  التار�خ في مرحلتي التعل�م األساسي والثانوC  المادة ـ 12
السلبي ؛ وه+ذا تنشأ لدJ التلمیذ ال�مني صورة ذهن�ة عن اآلخر ، المستعمر، العدو، الطامع 

فیها الكثیر من التشو�ش؛ صورة �م+ن أن تتبلور في سلو+ه تجاه الشعوب  األخرJ ؛  ذلك 
السلب�ة وصفات وخصائص اآلخر  له 'الموازنة بین صفات وخصائص اآلخرتسمح  ألنها ال

  . اإلیجاب�ة
في خضم سرد _ أغفلت +تب مادة التار�خ في مرحلة التعل�م األساسي إلى حد +بیر ـ 13 

اإلشارة إلى لحظات التفاعل اإلیجابي بین العرب والمسلمین وغیرهم  –األحداث التار�خ�ة 
  . خرJ من األجناس واألد�ان األ

�ستط�ع أن یخل6 في التالمیذ النظرة ، إذا ماُوًجه درس التار�خ الوجهة السل�مة ـ 14 
التي تعزز لدیهم روح االختالف والتسامح والحوار  ، اإلنسان�ة واالتجاهات العقل�ة  السل�مة 

  .رفدرس التار�خ هو مفتاح مهم في میدان عالقتنا الحاضرة والمستقبل�ة 'اآلخ،  مع اآلخر�ن 
  
  

  

  

  

  بإشراف مصطفى عوفي )1(دراسة مص#اح علي: الدراسة السادسة.  6.  8

+ل�ة العلوم اإلنسان�ة واإلجتماع�ة . جامعة الحاج لخضر 'اتنة. علم اإلجتماع القانوني. ماجستیر
  .الجزائر .'اتنة. 2010. والعلوم اإلسالم�ة

                                                           
 )1( -islamiques-shss-http://fac .batna.dz-salah.boubechiche@univ . 
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دراسة میدان	ة بثانو	ة : عند التالمیذ أسالیب الض#K ودورها في تحقیQ االمتثال :  عنوان الدراسة

  الجزائر  -#اتنة -رأس العیون 

  :ملخص الدراسة

جاءت هذه الدراسة لتكشف عن أسالیب الض'8 في الق�ادة واإلشراف في المؤسسة 
وقد تم توظیف المنهجین الوصفي والتحلیلي، . الترKو�ة، ودورها في تحقی6 امتثال التالمیذ

ومحاولة تحلیل وتفسیر الب�انات إلبراز أسالیب الخط8 ودورها في بوصف الظاهرة المدروسة 
تحقی6 امتثال التالمیذ، حیث اعتمد في سبیل الحصول على تلك الب�انات على جملة من 
أدوات الدراسة المیدان�ة التي تم حصرها في المالحظة الم'اشرة، صح�فة االستب�ان، والوثائ6 

التعل�م الثانوC العت'ارات منها أهم�ة هذه المرحلة  واستهدفت الدراسة تالمیذ. والسجالت
العمر�ة من حیث النمو العقلي المعرفي والعاطفي والصعو'ات التي تتلقاها اإلدارة و�واجهها 
األساتذة من قبل التالمیذ، حیث أجر�ت الدراسة المیدان�ة بثانو�ة رأس العیون، وتطلب مجال 

ذ+ور،  37تلمیًذا، منهم  90نتظمة التي تش+لت من الدراسة استعمال العینة العشوائ�ة الم
  .تلمیذ 909إناث، وهذا من مجموع  53و

  : توصلت هذه الدراسة إلى العدید من النتائج منها 

أن التكامل والتناغم بین اإلدارة واألساتذة مؤشر على فعال�ة أسلوب الض'8  اتضح) 1
في تحقی6 امتثال التالمیذ من خالل التف+یر الجماعي بین الطقمین اإلدارC والترKوC في 
وضع الخط8 والحرص على تحقی6 األهداف والتزام اإلدارة 'القانون واألساتذة 'أداء 

والتواصل واالتصال 'التالمیذ واالهتمام 'مشار+تهم وحاجاتهم، واج'اتهم، وفتح قنوات الحوار 
إذ +شفت الدراسة في ضوء هذه الفرض�ة عن توظیف أسالیب الض'8 الثالثة الد�مقراطي، 

  .االستبدادC، والسائب

أظهرت الدراسة أن الصرامة في تطبی6 القانون ومعاملة التالمیذ 'موضوع�ة في ) 2 
وحرص اإلدارة على إرضاء الجم�ع دونما اعت'ار للعالقات  مسألة الثواب والعقاب وسعي
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القراب�ة أو النفوذ االجتماعي أو النتائج المدرس�ة، أو المظهر أو الجنس مؤشرات تع+س 'س8 
العدل 'ظالله على المعاملة المدرس�ة للتالمیذ 'اعت'اره عامال له دور +بیر في تحقی6 

  .امتثالهم

ألمان وتحقی6 الذات والتقدیر والم+انة 'المؤسسة وتقدیر تبین أن شعور التالمیذ 'ا) 3 
مش+التهم وحسن التعامل معها والتجاوز عن أخطائهم الصغیرة واالهتمام 'حاجاتهم ودعمهم 

. ماد�ا ومعنو�ا 'أسلوب ض'8 د�مقراطي فعال عوامل مهمة لها تأثیرها في امتثال التالمیذ
  )ملخص المؤلف بتصرف(

  )1(شر%ف علي حماد دراسة: #عةالساالدراسة .  7.  8

جودة محتو? �تب التر�	ة اإلسالم	ة للمرحلة األساس	ة العل	ا #فلسطین في  :الدراسةعنوان 

  . ضوء معاییر جودة المحتو? وتنظ	مه
  .2011في رام هللا عام " المؤتمر الوطني للتقو�م الترKوC "وهي ع'ارة عن 'حث مقدم إلى 

مستوJ توافر معاییر جودة تنظ�م المحتوJ ومعاییر جودة هدفت الدراسة إلى التعرف على 
  .المحتوJ في +تب التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة األساس�ة العل�ا

  : بنیت الدراسة على إش+ال�ة 'حث�ة مفادها 

ما جودة محتوJ +تاب التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة األساس�ة العل�ا 'فلسطین في ضوء معاییر 
  ؟جودة المحتوJ و تنظ�مه 

  :ضمنها ال'احث أرKعة أسئلة فرع�ة

ـ ما معاییر جودة تنظ�م محتوJ +تب التر�Kة اإلسالم�ة للصفوف السا'ع والثامن والتاسع 1
  من المرحلة األساس�ة العل�ا 'فلسطین؟ 

                                                           

 )1( sherif.hammad@eng.asu.edu.eg 
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ما معاییر جودة محتوJ +تب التر�Kة اإلسالم�ة للصفوف السا'ع والثامن والتاسع من . 2
  فلسطین؟المرحلة األساس�ة العل�ا '

ما مستوJ توافر معاییر جودة تنظ�م المحتوJ في محتوJ +تب التر�Kة اإلسالم�ة . 3
  للصفوف السا'ع والثامن والتاسع من المرحلة األساس�ة العل�ا 'فلسطین؟

ما مستوJ توافر معاییر جودة المحتوJ في محتوJ +تب التر�Kة اإلسالم�ة للصفوف . 4
  لة األساس�ة العل�ا 'فلسطین؟السا'ع والثامن والتاسع من المرح

  .معلما ومعلمة  43استخدم ال'احث المنهج الوصفي بتطبی6 استب�ان موجه ل 

وصل ال'احث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن مجال المحتوJ حصل على أعلى متوس8 
 Jالصف السا'ع یل�ه مجال إخراج الكتاب للصف الثامن ، في حین أن تنظ�م المحتو Jلد
حصل على نسب متوسطة في 'عض المعاییر وضعیف في ال'عض اآلخر أما 'اقي 

سطة وضع�فة ، مما یدلل على أن الكتب المجاالت فقد حصلت على متوسطات عال�ة ومتو 
 Jالثالثة +انت متوسطة الجودة في التنظ�م والمحتو  .  

  

  

  

  

   دراسة مص#اح رشید توفیQ الجراح: الدراسة الثامنة.  8.  8

المحتوJ الدیني المدرسي في مرحلة التعل�م األساسي في األردن ودرجة : عنوان الدراسة 
  .اإلسالميأهمیته في إطار نظام المعرفة الدیني 

  'األردن جامعة الیرموك-د+توراه أصول التر�Kةوهي دراسة مقدمة لنیل درجة 
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  ∗22/07/2012: الدراسة منشورة بتار�خ

 :الملخص
سعت هذه الدراسة إلى ب�ان الصورة العامة لمضامین المحتوJ الدیني التي تشتمل 
علیها +تب التر�Kة اإلسالم�ة لمرحلة التعل�م األساسي في األردن ومعرفة الموضوعات التي 

في المرحلة المذ+ورة، +ما وتهدف الدراسة إلى ب�ان +�ف�ة تصنیف  المحتوJ �ستغرقها هذا 
رد في +تب التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة األساس�ة و�Kان ترتیب مجاالت الوا المحتوJ  مضامین

  .المحتوJ هذا 
  :وقد أتت هذه الدراسة لإلجا'ة عن األسئلة التال�ة 

ما الصورة العامة لمضامین المحتوJ الدیني الذC تشتمل علیها +تب التر�Kة اإلسالم�ة  - 1
  لمرحلة التعل�م األساسي في األردن؟

 اإلسالميجاالت المحتوJ الدیني األرKعة المحددة في نظام المعرفة الدیني +یف رتبت م -2
  في +تب التر�Kة اإلسالم�ة لمرحلة التعل�م األساسي في األردن؟

وقد تكونت عینة هذه الدراسة من عشرة +تب للتر�Kة اإلسالم�ة، وهي الكتب المقررة من وزارة 
مرحلة األساس�ة وتمتد من الصف األول التر�Kة والتعل�م للصفوف العشرة األولى من ال

  .األساسي ولغا�ة الصف العاشر األساسي
المتمثل في منظومة شعب  اإلسالميوقد +انت أداة هذا ال'حث هي نظام المعرفة الدیني 

العقائد، والع'ادات، : اإل�مان للبیهقي، حیث تكونت من أرKعة مجاالت رئ�س�ة هي
والمعامالت الرئ�س�ة، والمعامالت الثانو�ة، وقد تكونت هذه المجاالت من م+ونات أو 
موضوعات فرع�ة، وتمت عمل�ة التحلیل وف6 األداة المذ+ورة 'ما اشتملت عل�ه من مجاالت 

م+ونات فرع�ة، حیث نظمت جداول +م�ة 'الب�انات وف6 مع�ار التحلیل والمستند على و 
  :الجملة المنطق�ة ال'س�طة وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التال�ة

                                                           

 http://www.rooad.net/print.php?id=472: دراسة منشورة 'الموقع∗
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اشتمل المحتوJ الدیني المدرسي في +تب التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة األساس�ة للصفوف  .1
مضمونًا دین�ًا توزعت إلى ) 17299(ى من األول األساسي ولغا�ة العاشر األساسي عل

مضمونًا في الصف الثاني ) 494(مضمونًا في الصف األول األساسي، و ) 225(
مضمونًا في ) 1200(مضمونًا في الصف الثالث األساسي، و ) 996(األساسي، و 

) 1692(مضمونًا في الصف الخامس األساسي، و ) 1778(الصف الرا'ع األساسي، و
مضمونًا في الصف السا'ع ) 2652(ف السادس األساسي، و مضمونًا في الص

مضمونًا في ) 2881(مضمونًا في الصف الثامن األساسي، و ) 2473(األساسي، و 
مضمونًا في الصف العاشر األساسي، حیث یوجد ) 2882(الصف التاسع األساسي، و 

صفوف هناك ز�ادة 'صورة عامة في +م�ة المضامین الدین�ة +لما صعدنا في +تب 
  .المرحلة األساس�ة

اختلفت درجة أهم�ة موضوعات المحتوJ الدیني والتي رتبت من حیث التكرار والنسب 
المئو�ة، والمتوفرة في +تب التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة األساس�ة في األردن عن درجة أهمیتها 

حیث أتى وترتیبها في ضوء نظام المعرفة الدیني اإلسالمي والذC حدده اإلمام البیهقي، 
الدیني والمدرسي مختلفًاً◌، فقد احتلت موضوعات عدیدة ترتی'ًا متقدمًا  المحتوJ ترتیبها في 

  . الدیني المدرسي عن ترتیبها في سلم البیهقيالمحتوJ +ثیرًا في 
استغرقت الموضوعات ذات الرتب اإلحدJ عشرة واألولى في المحتوJ الدیني المدرسي . 3

عات رت'ًا متقدمة +ثیرًا عن ترتیبها في نظام المعرفة الدیني وما والتي احتل منها س'عة موضو 
 .من حجم المحتوJ الدیني المدرسي في مرحلة التعل�م األساسي%) 51.86(نسبته 

تصنفت مضامین المحتوJ الدیني في +تب مرحلة التعل�م األساسي في األردن في أرKعة  -4
 . معامالت الرئ�س�ة، والمعامالت الثانو�ةمجاالت أو رئ�س�ة وهي العقائد، والع'ادات، وال

أتت مجاالت المحتوJ الدیني في +تب التر�Kة اإلسالم�ة للمرحلة األساس�ة 'الترتیب -5
العقائد، المعامالت الرئ�س�ة، الع'ادات، المعامالت الفرع�ة، حیث احتل : التالي وعلى التوالي

ن حجم المحتوJ الدیني المدرسي مجال العقائد المرت'ة األولى وKلغت نسبته المئو�ة م
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، أما مجال المعامالت الرئ�س�ة فقد احتل المرت'ة الثان�ة وKلغت نسبته المئو�ة %)44.69(
، وجاء 'عد الع'ادات في المرت'ة الثالثة وKلغت نسبته %)27069(من حجم الخطاب الدیني 

الفرع�ة ف+ان في  الدیني المدرسي، أما 'عد المعامالت المحتوJ من حجم ) 22.48(المئو�ة 
  .من حجم المحتوJ الدیني المدرسي%) 5.11(المرت'ة الرا'عة وKلغت نسبته المئو�ة 

 Cوتبین من ذلك أن مجال المعامالت الرئ�س�ة قد احتل ترتیب وموقع مجال الع'ادات الذ
تأخر إلى الترتیب الثالث بدًال من الترتیب الثاني الذC �أتي ف�ه في سلم األهم�ة الدین�ة 

  .لإلمام البیهقي

  دراسة #شیرH ز%ن العابدین :ةلتاسعا الدراسة.  9.  8

  األداء التر�وH لألستاذ وأ#عاد المقار�ة #الكفاءات: عنوان الدراسة

  دراسة میدان	ة ألساتذة التعل	م المتوسK #مدینة الجلفة

دراسة مقدمة لنیل شهادة د+توراه العلوم في علم االجتماع التر�Kة بجامعة دمحم خ�ضر ب'س+رة 
  .تحت إشراف األستاذ زمام نور الدین .2015الموسم الجامعي في . 'الجزائر 

  :ملخص الدراسة

 Jة  منهاجالتعل�م المتوس8 'ما فیها  مناهجسعت الدراسة إلى تحلیل محتو�Kالتر
ومقابلتها بتشخ�ص مدJ   ،)أول ، ثان�ة ، ثالثة ورا'عة متوس8 ( وات األرKع اإلسالم�ة للسن

  . تطبی6 أساتذة التعل�م المتوس8 للمقارKة 'الكفاءات من خالل هذه المناهج

استخدم ال'احث خمسة فصول 'عد الفصل المنهجي +ان یتمحور ثانیها حول أ'عاد 
 CوKة 'الكفاءات والثالث حول األداء الترKو+ان الرا'ع حول واقع األستاذ في . لألستاذ المقار

بینما قدم ال'احث في الفصلین المیدانیین مختلف إجراءات التحلیل مبینا . المقارKة 'الكفاءات
ل�صل إلى . وأدوات الدراسة) منهج تحلیل المحتوJ والمنهج الوصفي( المنهجین المستخدمین 

  :مجموعة من النتائج التي نجد من أهمها
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التعل�م المتوس8 تحمل عددا +بیرا من األ'عاد المعرف�ة مقابل عدد اقل من ـ مناهج 
  .بینما +انت األ'عاد االجتماع�ة قلیلة. األ'عاد السلو+�ة

ـ أساتذة التعل�م المتوس8 ال �حسنون استخدام المناهج في جل المواد الدراس�ة 'سبب 
  .ه�م الكفاءاتالغموض الذC جاءت 'ه اإلصالحات الترKو�ة ف�ما یتعل6 'مفا

ـ األساتذة ال �فرقون بین مختلف الكفاءات الواردة في المنهاج 'سبب غموضها وعدم 
  .تكو�نهم علیها

  . ـ األساتذة ال �فرقون بین وضع�ات اإلدماج المقترحة في نظام المقارKة 'الكفاءات 

�م اإلصالحات الترKو�ة لم تحضر نفس�ا وعلم�ا األساتذة الفاعلین في مرحلة التعل
المتوس8 بتكو�ن مناسب لتم+ینهم من فهم المقارKة 'الكفاءات و دفعهم نحو إسقاطها في 

  .المیدان الترKوC 'ش+ل عشوائي سبب في فشل أهدافها

  التعلیQ على الدراسات السا#قة

. تش+ل الدراسات السا'قة لل'احث سندا في استخدام المفاه�م والمناهج وأسالیب التحلیل  
الدراسات التي قدمت ، استفاد منها ال'احث في تش+یل تصور حول موقع الدین وما شملته 

اإلسالمي في النظام الترKوC، خاصة منه في المراحل االبتدائ�ة، حیث أن صورة الدین 
تتجسد من زوا�ا متعددة تظهر تارة في البرامج، وتارة في الكتاب المدرسي، وتارة في فلسفة 

الدول العر�Kة التي ال تزال الجزائر واحدة منها ممن تستورد  اإلصالح التي تقدمها مختلف
  . أنظمتها الترKو�ة

النتائج التي �م+ن االستفادة منها من هذه الدراسات تتمحور حول غ�اب استراتیج�ة   
سواء . موحدة بین مختلف األنظمة الترKو�ة في استخدام النص الدیني في التر�Kة اإلسالم�ة

هذا من جانب الصورة التي تتم . و في المنهاج أو في طرائ6 التدر�سفي الكتاب المدرسي أ
من ناح�ة المتعلمین فمن  أما. دراستها على مستوJ الس�اسة الترKو�ة لكل بلد وفي +ل مرحلة
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المفروض دراسة النصوص القرآن�ة واألحادیث تكون لدیهم متشابهة إال أن ما تسجله 
فالواجب أن �+ون تشا'ه . ص�ات 'النس'ة لتالمیذهالدراسات توحي أن لكل نظام ترKوC خصو 

في تش+یل منظومة متكاملة حول تدر�س التر�Kة اإلسالم�ة، حتى تع+س صورة الدین 
  .اإلسالمي لدJ أفراد المجتمع

ما �م+ن االستفادة منه أ�ضا یتعل6 'المستوJ المنهجي الذC تطرحه الدراسات السا'قة   
  :و�ظهر ذلك في النقاq التال�ةفي تحلیل محتوJ الكتاب المدرسي، 

عدد�ا ـ الدراسات السا'قة تتناول الكتاب المدرسي 'األسلوب الكمي الذC تحلل ف�ه المحتو�ات 
  .وتحولها إلى أسلوب نوعي تستخرج ف�ه األ'عاد المطروحة في تساؤالت تلك الدراسات

على األسلوب الوصفي لصورة الدین في المدرسة من خالل  معظمهاـ الدراسات تتف6 في 
 CوKنظامها التر.  

ـ الدراسات رغم ت'این حصولها جغراف�ا إال أنها تحمل صورة موحدة متقارKة حول مستوJ الق�م 
والتوجه الحدیث الذC تظهر 'ه األنظمة الترKو�ة العر�Kة، وسعیها نحو اإلصالحات التي 

إم+ان�ة تحقی6 األهداف الترKو�ة خاصة منها ر�Kة التي ترJ فیها ت'قى مرKوطة بنظیرتها الغ
  .االقتصاد�ة
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  تمهید          

تجسد مادة التر��ة اإلسالم�ة في مضامینها وطرائ� تدرسها صورة تع�س 

ففي هذا الفصل یتناول ال)احث . التوجه التر�و# للدین اإلسالمي في المنظومة التر�و�ة

ووظائفها، و�قدم )عدها مجموعة من مجموعة من الم)احث التي توضح معنى الصورة 

)عد ذلك یتعرض )التفصیل .  سالمي خاصة)صفة عامة والدین اإل المفاه�م حول الدین

رس�ة في النظام التر�و# الجزائر#، و�حدد لمادة التر��ة اإلسالم�ة واستخداماتها �مادة مد

  .عالقاتها )الدین اإلسالمي و)التلمیذ في مرحلة التعل�م االبتدائي

س الم)احث التال�ة التي تناولها ال)احث �انت متعلقة )الكتاب المدرسي الذ# �ع�  

. صورة الدین اإلسالمي، في تحدید مواصفاته التي تجعل منه إطارا للتنشئة االجتماع�ة

 .التر��ة اإلسالم�ة ها و�ینهذه األخیرة التي أفرد لها م)حثا مستقال لتبیین العالقة بین

  .)الكتاب المدرسي تهاعالق آخروفي األخیر ر�D ال)احث في م)حث 
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  صورة الدین.  1

  صورة حول المفاه�م .  1.  1

  مفهوم الصورة .  1 .  1.  1

إنَّ تحدید ماه�ة الصورة تحدیدا دق�قا من الصعو)ة )م�ان ، ألن الفنون )طب�عتها 

وت)اینها بین النقاد ، بتعدد ) الصورة(تكره القیود ، ولعل هذا هو السر في تعدد مفاه�م 

مفهوم قد�م  :رة مفهوماناتجاهاتهم و منطلقاتهم الف�رة والفلسف�ة و)التالي أضحى للصو 

ومفهوم جدید �ضیف إلى الصورة . ال یتعدJ حدود التشب�ه و المجاز و الكنا�ة 

الصورة الذهن�ة و الصورة الرمزة )اإلضافة إلى األسطورة لما لها من عالقة : ال)الغ�ة

 .)التصور

  مفهوم الصورة لغة .  2 .  1.  1

 ،الصـورة فـي الشـ�ل  «) ر. و.ص( مـادة  ،جاء في لسـان العـرب البـن منظـور 

 ،فتصـور لـي  ،وتصورت الشـيء توهمـت صـورته  ،وقد صوره فتصور  ،والجمع صور 

  . التماثیل: والتصاور 

وعلـى معنـى  ،علـى ظاهرهـا ) لغـتهم(الصورة ترد فـي لسـان العـرب " : ابن األثیر " قال 

 ،صــورة الفعــل �ــذا و�ــذا أ# هیئتــه : �قــال ،وعلــى معنــى صــفته  ،حق�قــة الشــيء وهیئتــه 

  )1( .وصورة �ذا و�ذا أ# صفته

ر فهـو  مـرور الف�ـر )الصـورة الطب�ع�ـة التـي سـب� أن شـاهدها وانفعـل بهـا  «و أما التصـوُّ

   .)2(»ثم اختزنها في مخیلته مروره بها یتصفحها 

                                                 
   2/492ت ،.، د. ر.و.، دار لسان العرب، بیروت، مادة ص لسان العربابن منظور ،  )1(

، المؤسسة الوطن�ة للفنون المط)ع�ة،  نظر1ة التصو1ر الفني عند سید قطبصالح عبد الفتاح الخالد# ،  )2(
 74ص 1988الجزائر،
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ـــى الخـــارج )شـــ�ل فنـــي  ر إذا ،وأمـــا التصـــور فهـــو إبـــراز الصـــورة إل عقلـــي أمـــا  فالتصـــوُّ

ر هـو العالقـة بـین الصـورة والتصـور  «التصور فهـو ش�لـــي  و أداتـه الف�ـر  ،إن التصـوُّ

 Dر فأداته الف�ر واللسان واللغة  ،فق   )1(. »وأما التصو

فهـو تصـور  «ل�س تصورا ش�ل�ا بل هو تصـور شـامل  ،و التصور في القرآن الكرم 

�مـا أنـه تصـور )النغمـة تقـوم مقـام اللـون  ،وتصور )الحر�ة وتصور )التخیل  ،)اللون 

 ،ونغــم الع)ــارات  ،وجــرس الكلمــات  ،و�ثیــرا مــا �شــترك الوصــف والحــوار  ،فــي التمثیــل 

  . )2(»روموس�قى الس�اق في إبراز صورة من الصو 

                       مفهوم الصورة في االصطالح                            .  3 .  1.  1

إنَّ الـــدارس لـــألدب العر�ـــي القـــد�م ال �عثـــر علـــى تعبیـــر الصـــورة الشـــعرة فـــي التـــراث 

وٕانَّ �ــان شــعرنا القــد�م ال یخلــو مــن ضــروب التصــور  ،األدبــي )ــالمفهوم المتــداول اآلن 

ألن الدرس النقد# العر�ي �ـان �حصـر التصـور فـي مجـاالت ال)الغـة  –�ما أسلفت  –

  .ة �المجاز و التشب�ه و االستعارةالمختلف

الذ# ُ�عنى بجمال�ات النص األدبي قـد دخـل  -�مصطلح نقد#-أما الصورة الشعرة 

ـــة الغر��ـــة  ـــد العر�ـــي فـــي العصـــر الحـــدیث تـــأثرا )الدراســـات األدب� ومســـایرة لحر�ـــة  ،النق

�ـة دائ)ـة التأثیر والتأثر التي عرفتها اآلداب العالم�ة فاألدب العر�ي وهو یتطـور فـي حر�

وهـذا لـ�س عی)ـا )قـدر مـا هـو سـعٌي نحـو المعاصـرة  ،أخذ )قدر مـا أعطـى  ،نحو الكمال 

  .ومحافظة على األصالة و التمیز

 ،لقد ر�زت أكثـر التعرفـات النقد�ـة للصـورة علـى وظ�فتهـا ومجــال عملهــا فـي األدب 

مفهــوم الصــورة الشــعرة لــ�س مــن  «أن " الــد�تور أحمــد علــي دهمــان " و�الحـــc األســتاذ 

وٕانما هناك عـدد مـن العوامـل التـي تـدخل فـي تحدیـد  ،المفاه�م ال)س�طة السرعة التحدید 

                                                 
 1756، ص 24/09/1934،  64، المجلد الثاني ، السنة الثان�ة ، العدد  مجلة الرسالة )1(

 33صالح عبد الفتاح الخالد# ، المرجع الساب� ، ص  )2(
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ـــة والشـــعور والف�ـــر والمجـــاز واإلدراك والتشـــا)ه والدقـــة : طب�عتهـــا  �فهـــي مـــن ... �التجر

العنا�ـة )الشـ�ل وألن دراستها ال بد أن ُتوِقع الدارس في مزالـ�  ،القضا�ا النقد�ة الصع)ة 

  »)1(أو بدور الخ�ال أو بدور موس�قى الشعر �ما هو في المدارس األدب�ة

. مر�)ـــة و معقـــدة و تستعصـــي علـــى الـــدارس" أحمـــد علـــي دهمـــان " فالصـــورة عنـــد  

ــــة  ــــى مفهــــوم الصــــورة الشــــعرة وأهــــم عناصــــرها التر�یب� ــــع  ،وللوقــــوف عل ــــود# أن أتت) ب

لقد ظهر االهتمـام . ن الغر�یین ثم المحدثین العرب تعرفاتها عند القدماء مرورا )المحدثی

)الصـــورة فـــي الـــدرس األدبـــي عمومـــا ، و الشـــعر خصوصـــا ، منـــذ حر�ـــة الترجمـــة التـــي 

عرفهــا الف�ــر العر�ــي عــن الفلســفة الیونان�ــة ، ومــدJ االحتكــاك الحــادث بــین الحضــارتین 

  .الغر��ة والعر��ة

فقــد رأینــا  ،ى اإلبــداع األدبــي وتحلیلــه فــإذا �ــان االهتمــام )الصــورة أصــ�ال )ــالنظر إلــ  

وإِْن بــُرَؤJ تتقــارب حینــا ،  ،یتــردد فــي المصــنفات النقد�ــة  ،أن االصــطالح قــد�م �ــذلك 

فهـو لـ�س جدیـدا وال یخفـى أن التـذوق الجمـالي منـذ أن �ـان الشـعر  ،وتت)اعد حینـا آخـر 

صـائص الفن�ـة في المجتمعات القد�مة �ان مصدره الصورة التي تساعد على اكتمـال الخ

  . )2(في الفن و األعمال األدب�ة

  مفهوم الصورة عند القدماء .  4 .  1.  1

ولهــا  ،لقــد �انــت الصــورة الشــعرة ومــا تــزال موضــوعا مخصوصــا )المــدح و الثنــاء  

والعجیــــب أن ��ــــون هــــذا موضــــع إجمــــاع بــــین نقــــاد ینتمــــون إلــــى  ،مــــن الحظــــوة )م�ــــان 

                                                 
، دار طالس للدراسات و  تطب�قاالصورة ال$الغ�ة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا و أحمد علي دهمان ،  )1(

j، 270، 269،ص 1،1986الترجمة و النشر ،دمش� 

 ،j2، 1996 ،بیروت  ،دارالف�ر المعاصر ،الصورة الفن�ة في األدب العر�ي .جمال�ات األسلوب  ،فایز الدا�ة )2(
 15ص 
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 ،�میزهـــا عـــن )ـــاقي األســـالیب )التشـــرف " أرســـطو " فهـــذا  ،عصـــور و ثقافـــات متنوعـــة 

    .)1( » وهو آ�ة الموه)ة...ولكن أعظم األسالیب حقا هو أسلوب االستعارة  «: ف�قول 

یــر�D الصــورة بإحــدJ طــرق المحاكــاة الــثالث ، " أرســطو" وممــا تقــدم نخلــص إلــى أن 

 ،فنان �ستعمل الرشـة واأللـوانفإذا �ان الرسام وهو  ،و�عمِّ� الصلة بین الشعر والرسام 

فــإن الشــاعر �ســتعمل األلفــاl والمفــردات و�صــوغها فــي قالــب فنــي مــؤثر یتــرك أثــره فــي 

  .المتلقي 

فـال بـد  ،لها ما لها من مفعول و تـأثیر  ،وحتى تكون الصورة ح�ة في النص األدبي 

حلِّـ� )القـارm فالخ�ـال هـو الـذ# � ،لها من خ�ال یخرجها من النمط�ة والتقرـر والم)اشـرة 

وعوامــــل ال مرئ�ــــة تخرجــــه مــــن العزلــــة  ،وخلــــ� لــــه دن�ــــا جدیــــدة  ،فــــي اآلفــــاق الرح)ــــة 

  .والتقوقع

أم الصــورة الذهن�ــة تتكــون مــن تفاعــل " : الصــورة " فــي �تا)ــه " �ینیــث بلــدنج" �عــرف 

معرفــــة اإلنســــان )عــــدة عوامــــل منهــــا الم�ــــان الــــذ# �حیــــى ف�ــــه الفــــرد موقعــــه مــــن العــــالم 

العالقـــات الشخصـــ�ة وروا)ـــD األســـرة والجیـــران واألصـــدقاء المح�طـــین )ـــه ، الخـــارجي ، 

  .)2(والزمان والمعلومات التارخ�ة االجتماع�ة التي �حصل علیها

أمــا قــاموس علــم االجتمــاع ف�عــرف الصــورة الذهن�ــة أنهــا تمثیــل عقلــي مجــرد لموضــوع 

م علـى اإلدراكـات فئة معینة ، من الموضوعات وعلـى الـرغم مـن أن الصـورة الذهن�ـة تقـو 

بـذلك أنــه �حــدث فــي )عــض األح�ــان  دالسـا)قة فهــي ال تمثــل انع�اســات )ســ�طة والمقصــو 

التر�یـــز علـــى جوانـــب معینـــة مـــن اإلدراكـــات واســـت)عاد أ# جوانـــب أخـــرJ وٕاعـــادة تفســـیر 

جوانــب ثالثــة عنــد تنظــ�م الصــورة الذهن�ــة علــى اإلدراك الم)اشــر للموضــوع ، وٕانمــا �م�ــن 

صادر غیر الم)اشرة للمعلومات حیث تتأثر )الخ�ال �ما أنها قد تكـون أن تعتمد على الم

                                                 
 128ص ، 1967 ،القاهرة  ،دار الكتاب العر�ي  ،ترجمة دمحم ش�ر# ع�اد  ، فن الشعر ،أرسطو   )1(

، دار  1، تقد�م فاروق أبو زد ، حامد زهران ، j صورة المعلم في وسائل اإلعالمعاطف عدلي العبد عبید ،  )2(
 20، ص  1997الف�ر العر�ي ، القاهرة ، مصر ، 
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مرئ�ة أو مسموعة أو ملموسة أو لفظ�ة أو جامعة ألكثـر مـن جانـب مـن هـذه الجوانـب ، 

)غض النظر عن نموذج الصورة الذهن�ة فإن اللغة لها أهمیتها خاصة فـي تر�یبهـا ألنهـا 

  . )1(ما أنها توفر في نفس الوقت تذ�رهاتش�ل اإلدراكات األصل�ة التي قامت علیها �

اهـتم �ثیـرا  ) مفتـاح العلـوم( فـي �تا)ـه " السـّ�اكي " أن " فـایز الدا�ـة " ورJ الـد�تور 

ف�انــت جهــود الســّ�اكي رغــم  ،)التفرعـات ، و أهمــل األصــول و�ــذا النصــوص اإلبداع�ــة 

وهــذا مــا �الحظــه . أهمیتهــا ع)ــارة عــن تقنــین وتقعیــد )عیــدا عــن جــوهر ال)الغــة وروحهــا

و�ـــل دارس تعامـــل مـــع  ،" الســـ�اكي " �ثیـــر مـــن علمـــاء ال)الغـــة الـــذین جـــاءوا مـــن )عـــد 

ُمـ «الكتب ال)الغ�ة القد�مة  ُه وهذا مما أثر سـل)ا فـي اإلنتـاج األدبـي الـذ# لـم یجـد مـن ُ�قوِّ

   )2( »َأَلَقُه توَُبیُِّن 

وضـاعت ف�ـه المفـاه�م ال)الغ�ــة  ،وضـمن هـذا الجـو الــذ# اختلطـت ف�ـه القـ�م النقد�ــة 

القواعـد األساسـ�ة فـي البنـاء النقـد# العر�ـي مـن " عبد القاهر الجرجاني"وضع  ،الجوهرة

فنظرـة الـنظم  ،خالل فهمه لطب�عة الصورة ، التي هي عنده مرادفـة للـنظم أو الصـ�اغة 

ي معـاني النحـو   عنده ال تعنـي رصـف األلفـاl )عضـها بجانـب )عـض )قـدر مـا تعنـي تَـَوخِّ

  .التي تخل� التفاعل و النماء داخل الس�اق

فالصورة إًذا حسب نظرـة الـنظم مرت)طـة ارت)اطـا وث�قـا )الصـ�اغة ، ولـ�س غر)ـا أن  

ات و التقنـــین و التقعیـــد لمختلـــف یـــراوح النقـــد العر�ـــي م�انـــه وهـــتم )الشـــ�ل�ات و التفرعـــ

یــرJ أن الشــعر ضــرب مــن التصــور بینمــا " فالجــاحc" ،العلــوم و�خاصــة ال)الغ�ــة منهــا 

و)التــالي صــار ،قــد فــتح ال)ــاب واســعا أمــام المنطــ� فــي الشــعر " قدامــة بــن جعفــر "نجــد 

�ـة أ# أنهـا غا ،مفهوم الصورة متأثرا بهذه الثقافة النقد�ة حیث أصـ)حت مقصـودة لـذاتها 

) القــدماء(ف�انــت الصــورة عنــدهم . ول�ســت وســیلة لفهــم الشــعر و إبــراز جمال�اتــه للمتلقــي

                                                 
،  2005، دار المعرفة الجامع�ة ، األزارطة ، اإلس�ندرة ، مصر ،  قاموس علم االجتماعدمحم عاطفغبث ،  )1(

 136ص

 13ص،  مرجع ساب�فایز الدا�ة ،  )2(
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ـــة  ـــة ال �امل ـــة وغیرهـــا مـــن علـــوم  ،جزئ� فهـــي ال تتعـــدJ �ونهـــا اســـتعارة و تشـــبیها و�نا�

  .ال)الغة التي تهتم بتنمی� المعنى ل�س إال

فـاه�م المغلوطـة إلـى تصـح�ح الم" عبد القاهر الجرجاني"وفي ظل هذا الموروث )ادر 

ــ� أحــد مــن  « ،لتغییــر مــا هــو ســائد عنــد ســا)ق�ه  ،ووضــع األصــول الصــح�حة فلــم یتعمَّ

النقــاد العــرب القــدماء مــا تعمَّقــه عبــد القــاهر الجرجــاني فــي فهــم الصــورة معتمــدا فــي �ــل 

ذلك أساسا على ف�رته علـى عقـد الصـلة بـین الشـعر و الفنـون النفع�ـة و طـرق الـنقش و 

  .)1( »التصور

  : مفهوم الصورة عند الغر�یین .  5 .  1.  1

وهــــو مــــن المدرســــة  -) 1960 -1889" (ب�ــــار رفــــارد#"ُ�عــــرِّف الشــــاعر الفرنســــي 

إبـداع ذهنـي صـرف ، وهـي ال �م�ـن أن  « : )أنهـا  IMAGEلفظـة صـورة  -الرومانت���ـة

ال)عـد قلـة تنبث� من المقارنة و إنما تنبث� من الجمـع بـین حق�قتـین واقعیتـین تتفاوتـان فـي 

و�ثـــرة ، وال �م�ـــن إحـــداث صـــورة المقارنـــة بـــین حق�قتـــین واقعیتـــین )عیـــدتین لـــم َیـــْدِرُك مـــا 

  . )2( » بینهما من عالقات سوJ العقل

إبــداع ذهنــي تعتمــد أساســا علــى  نوغیــره مــن الرومانســیی" رفــارد#"فالصــورة إًذا عنــد 

  .و العقل وحده هو الذ# یدرك عالقاتها ،الخ�ال

  :مفهوم الصورة عند العرب المحدثین .  6 .  1.  1

ـــع مفهـــوم الصـــورة فـــي العصـــر الحـــدیث إلـــى حـــد  أنـــه أصـــ)ح �شـــمل �ـــل  «لقـــد توسَّ

ـــد�ع و المعـــاني و  ـــم الب�ـــان و الب ـــى دراســـته ضـــمن عل دنـــا عل األدوات التعبیرـــة ممـــا َتعوَّ

                                                 
 168،ص 1973بیروت،، دار الثقافة ودار العودة ،  ، النقد األدبي الحدیثدمحم غن�مي هالل  )1(

 237، ص1974،م�ت)ة لبنان، بیروت ،  معجم مصطلحات األدبمجد# وه)ة ،  )2(
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ـــي ـــرد و غیرهـــا مـــن وســـائل التعبیـــر الفنِّ عبـــد "وهـــي عنـــد ، )1( »الَعـــروض و القاف�ـــة و السَّ

Dو الع)ـارات َینِظمهـا الشـاعر فـي سـ�اق  «": القادر الق lالشـ�ل الفنـي الـذ# تتَّخـذه األلفـا

ـــر عـــن جانـــب مـــن جوانـــب التجر�ـــة الشـــعرة الكامنــــة فـــي القصـــیدة ،  ب�ـــاني خـــاص لُ�َعبِّ

ـــــة و  ــــاع و الحق�ق ــــة و التر�یــــب و اإل�ق ــــي الدالل ــــات اللغـــــة و إم�اناتهــــا ف مستخدمـــــا طاق

ادف و التضـــاد و المقابلــة و التجــانس و غیرهــا مــن وســائل التعبیــر الفنــي المجـــاز و التــر 

و األلفاl و الع)ارات هي مـادة الشـاعر األولـى التـي َ�ُصـوغ منهـا ذلـك الشـ�ل الفنـي ... 

  .)2( »أو یرسم بها صوره الشعرة 

لـــم �عـــد مفهـــوم الصـــورة الشـــعرة فـــي النقـــد العر�ـــي الحـــدیث ضـــ�ًِّقا أو قاصـــرا علـــى  

ب ال)الغـي فقـD بـل اتسـع مفهومهـا ، و امتـد إلـى الجانـب الشـعور# الوجـداني غیـر الجان

مصــطفى " فهــو عنــد ،أن مصــطلح الصــورة الشــعرة لــم ُ�ســتعَمل بهــذا المعنــى إال حــدیثا 

  .�ستعمل عادة للداللة على �ل ما له صلة )التعبیر الحسي" ناصف 

إن  «و �قول في موضـع آخـر . وتطل� أح�انا مرادفة لالستعمال االستعار# للكلمات 

" و ُ�َعقِّـب األسـتاذ  .)3(»لفc االستعارة إذا ُأحِسن إدراكـه قـد ��ـون أَْهـَدJ مـن لفـc الصـورة

أنـه َقَصـَر  « :للصـورة قـائال" مصـطفى ناصـف"علـى تعرـف الـد�تور " أحمد علي دهمـان

اللــة علــى االســتعمال المجــاز# ، مــع أن �ثیــرا مــن الصــور ال نصــیب للمجــاز فیهــا ،  الدِّ

وهــي مــع ذلــك صــور رائعــة ، ِخصــ)ة الخ�ــال ، َثــرَّة العاطفــة ، و تــدل علــى قــدرة األدیــب 

  .)4( »على الخل� أ�ضا

                                                 
، 1990، 1المر�ز الثقافي العر�ي،بیروت، j، الصورة الشعر1ة في الخطاب ال$الغي والنقد@الولي دمحم ،  )1(

 10ص

)2(  ،Dاالتجاه الوجداني في الشعر العر�ي المعاصرعبد القادر القj ،ة للط)اعة والنشر��، 2، دار النهضة العر
 .391، ص1981

 3،5، ص 1983، 3دار األندلس للط)اعة والنشر والتوزع، بیروت، j،  الصورة األدب�ةمصطفى ناصف ،  )3(

 269،270، ص ، الصورة ال$الغ�ة عند عبد القاهر الجرجانيأحمد علي دهمان  )4(



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین                           الفصل الثاني      

 
 

61 

القصـائد واسـطة الشـعر وجـوهره ، و�ـل قصـیدة مـن  "": نعـ�م ال�ـافي " وهي عند الـد�تور 

وحدة �املة ، َتْنـَتِظُم فـي داخلهـا وحـدات متعـددة هـي َلِبَنـات بنائهـا العـام ، و�ـل َلِبَنـة مـن 

  .)1( "هذه اللبنات تش�ِّل مع أخواتها الصورة الكل�ة التي هي العمل الفني نفسه 

  : الوظائف االجتماع�ة المرغو$ة للصورة.  7.  1.  1

تؤدیهــــا للفــــرد والجماعــــة والمجتمــــع ، و�م�ــــن للصــــورة وظــــائف اجتماع�ــــة عدیــــدة   

  :)2(ذ�رها في )عض الوظائف

ـــ تزــد الصــورة مــن تقــدیر الــذات نتیجــة العضــو�ة فــي الجماعــة، فالصــورة اإلیجاب�ــة عــن 

  .الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد قد تزد من تقدیره لذاته والعور )الرضا عن نفسه

  .سلو�هم وطرق تف�یرهم  ـ توفیر أسس التعامل مع اآلخرن �توقعات

ـ تحدید الدور االجتماعي للفرد و�قصد بذلك األدوار التـي �قـوم بهـا األفـراد فـي العالقـات 

  .االجتماع�ة وصور تحدد تفاعله في المجتمع

  .ـ تحدید الهو�ة االجتماعي للفرد ومساعدته على إدراكه لذاته

  وعالقته $التر��ة الدین . 2.  1

القــول )ــان  ااجتماع�ــة توجــد فــي جم�ــع المجتمعــات ، وال �م�ننــإن الــدین ظــاهرة 

منـــذ عهـــود  اإلنســـانظهـــور الـــد�انات قـــد جـــاء متـــأخرا عـــن نشـــأة المجتمعـــات فقـــد حـــاول 

عصــور أن یتعــرف علــى عناصــر البیئــة التــي تحــ�D )ــه، و��تشــف الكثیــر مــن أســرارها 

محــب االســتطالع،  منــذ بــدء الخلق�ــة اإلنســانوتوصــل إلــى حق�قــة القــوJ التــي توجههــا ف

�مــا انــه ال �ســتط�ع أن �ح�ــا وســD الظــواهر واألشــ�اء دون أن ��ــون لنفســه عنهــا )عــض 

ــــول  األف�ــــار التــــي تســــاعده علــــى تحدیــــد ســــلو�ه تجاههــــا والتــــي تم�نــــه مــــن إیجــــاد الحل

                                                 
  39،40،ص 1982، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمش�، مقدمة لدراسة الصورة الفن�ةنع�م ال�افي ،  )1(

 
)2(  ، Jیل واستراتیج�ات التغییر .الصورة الذهن�ة واإلعالم�ة أ�من منصور ندEمرجع ساب�،  عوامل التش  ،

 73ص
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والمشـــ�الت التـــي تواجهـــه فـــي ح�اتـــه ، غیـــر أنـــه لـــم �ســـتطع بخبرتـــه المحـــدودة ومعرفتـــه 

هر الطب�عـة المألوفـة التـي تكـرر بـین الحـین واآلخـر �الصـواع� الذات�ة ، فهـم )عـض ظـوا 

 اإلنســانواألو�ئــة ، والتــي �حللهــا العلــم الحــدیث و�قــف علــى الكثیــر مــن أســرارها إال أن 

البــدائي لــم �عرفهــا ف�ــان ینســبها إلــى قــوة خارقــة فــوق الطب�ع�ــة ، و�ــان یتوســل إلیهــا إذا 

رابین ، و�قـــ�م شـــعائر الخضـــوع فـــي غضـــبت لتخفـــ� مـــن )اســـها وغضـــبها، و�قـــدم لهـــا القـــ

  .تقد�سه وع)ادته لها

  مفهوم الدین.  1. 2.  1

  : )1(تستعمل �لمة الدین في �الم العرب )معان شتى أهمها

ـــــ  ـــــون : القهـــــر والســـــلطة والح�ـــــم واألمـــــرـ ـــــاسد(ف�قول ـــــى الطاعـــــة ) ان الن أ# قهـــــرهم عل

الكــ�س مــن دان " أ# ســنته وملكتــه وفــي هــذا المعنــى جــاء فــي الحــدیث النبــو# )دنــت(و

بهــذا االعت)ــار �صــ)ح ، للهــا لطاعــة هللا ذأ# قهــر نفســه و " نفســه وعمــل لمــا )عــد المــوت

فلـوال إن �نـتم ﴿ : أ# مقهور ومح�وم وخاضع قـال هللا تعـالى) مدین()معنى اسم مفعول 

أ# إن �نــــتم خاضــــعین  .86،87الواقعــــة ﴾ غیــــر مــــدینین، ترجعونهــــا إن �نــــتم صــــادقین

  .ة والموت، فهال أرجعتم الروح إلى الجسد )عد فراقها )الموتلمشیئة هللا في الح�ا

دنـتهم فـدانوا أ# : الطاعة والعبود�ة والخدمة، والخضوع تحت غلبته وقهـره تقـول العـربـ 

  .قهرتهم فأطاعوا

مـازال ذلـك دینـي : " الشرع والقانون والطرقة والمذهب والملكة والعادة والتقلیـد ف�قولـون ـ 

  .عادتيأ# دأبي و " ودیدني

أ# تضـــع ) �مــا تــدین تــدان(فمــن أمثــال العــرب : الجــزاء والم�افــأة والقضــاء والحســابـــ 

ــــأتي �لمــــة  ــــا ت ــــك وتجــــاز#، ومــــن هن ــــّد�ان()غیــــرك �ضــــع ) ــــى القاضــــي وحــــاكم ) ال )معن

  .المح�مة

                                                 
 345، مرجع ساب�، صلسان العربابن منظور ،  )1(
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  استعمال Eلمة الدین في القرآن الكر1م.  2. 2.  1

نــى مــرة، و�ــذلك تــارة أخــرJ �انــت العــرب تســتعمل هــذه الكلمــة �مــا رأینــا، )معنــى المع

مشبوها )شـوائب ) الدین(ومواقفهم المتعددة، ف�ان استعمال �لمة  حسب لغاتهم المختلفة،

اللـــ)س والغمـــوض، حتـــى نـــزل القـــرآن فاســـتعملها لمعـــاني الواضـــحة الممیـــزة، وٕانمـــا میـــز 

ام القرآن �لمة الـدین وأوضـح معناهـا حـین جعلهـا )معانیهـا اللغو�ـة األر�عـة تقـوم مقـام نظـ

  )1(:)أكمله وتألف من أجزاء أر�عة هي 

  ).اإلله�ة(الحاكم�ة والسلطة العل�ا ـ 

 ).من قبل أت)اع الدین أو المخلوقات(الطاعة واإلذعان لتلك الحاكم�ة والسلطة ـ 

 .الحاكم�ة النظام الف�ر# والعلمي الذ# أوجدته تلك السلطة وـ 

الذ# تجزJ )ه على إت)اع ذلك النظام الم�افأة التي تكافئ بها السلطة، أو الجزاء ـ 

 .والخضوع واإلخالص له، أو على التمرد عل�ه والعص�ان له

﴾ ، و�قــول هـو الحـي ال إلـه إال هـو، فـادعوه مخلصـین لـه الـدین﴿: �قـول هللا تعـالى

قــل إنــي أمــرت أن  ﴿: و�قــول فــي آ�ــة أخــرJ  ، ﴾قــل هللا أعبــد مخلصــا لــه دینــي﴿: أ�ضــا

  ﴾ ن، وأمرت ألن أكون أول المسلمینأعبد هللا مخلصا له الدی

المـــراد بــــالدین فـــي جم�ـــع هـــذه اآل�ـــات هـــو نظـــام الح�ـــاة الكامـــل الشـــامل لنواحیهـــا  

ــــاة صــــح�ح  ــــین هللا تعــــالى أن نظــــام الح� ــــة، فقــــد ب ــــة والعمل� ــــة والخلق� ــــة والف�ر االعتقاد�

  .المرضى عند هللا هو النظام المبني على طاعة هللا وٕاخالص العبود�ة له وحده

�م�ــن تعرــف الــدین تعرفــا �شــمل جم�ــع معان�ــه اللغو�ــة والقرآن�ــة �مــا ومــن خــالل ذلــك 

الدین عالقة خضوع وانق�اد وعبود�ة من قبل ال)شـر �شـعرون بهـا نحـو خـال� حـاكم  :یلي

مسیر ألمور الكون، قد وضع لهم نظاما �ـامال شـامال للح�ـاة بجم�ـع جوانبهـا، وأمرنـا أن 

 .الذ# أعده لجم�ع الم�لفین یوم الحساب نسیر عل�ه وأخبرنا )الجزاء

                                                 
 349نفس المرجع، ص، لسان العربابن منظور ،  )1(
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  دراسة الظواهر الدین�ة وعالقتها $الدین.  3. 2.  1

  :دراسة الظواهر الدین�ة بثالث مراحل مرت

األولى بدأت بدراسة الظواهر الدین�ة )صورة غیر م)اشـرة و�ـدون قصـد، فلـم یتجـه 

�ــانوا یتطرقــون إلیهــا أثنــاء ال)ــاحثون األوائــل إلــى دراســة الــنظم الدین�ــة فــي ذاتهــا، وٕانمــا 

تعرضـــهم لوصـــف الح�ـــاة االجتماع�ـــة للشـــعوب المختلفـــة، حیـــث �ـــانوا �قتصـــرون علـــى 

وصـــف المعتقـــدات الدین�ـــة فـــي رقعـــة محـــدودة مـــن األرض دون الـــدخول )مقارنـــات بـــین 

المعتقــدات المختلفــة و)مــرور الوقــت أخــذوا �قــارنون بــین المعتقــدات فــي أكثــر مــن بلــد أو 

كثــرة الــرحالت واألســـفار، وزــادة االتصــاالت التجارــة والس�اســ�ة والحر��ـــة إقلــ�م نتیجــة ل

بین المجتمعات و�انوا �میلون إلى تفضـیل دیـن علـى دیـن وغال)ـا مـا �فضـلون معتقـداتهم 

  )1(.الدین�ة على غیرها مبتعدین عن الجانب العلمي في الدراسة

الدین�ــة فــي المجتمعــات وفــي المرحلــة الثان�ــة، اتجــه العلمــاء إلــى دراســة الظــواهر  

المختلفــة مســتخدمین المــنهج النظــر# والــذ# �ســتند علــى التســل�م )التشــا)ه الجــوهر# فــي 

الطب�عة ال)شـرة فـي �ـل زمـان وم�ـان، و�ـانوا یتصـورون الظـواهر االجتماع�ـة )اعت)ارهـا 

تتقدم عبـر خطـوات محـددة مـن ال)سـ�D إلـى المر�ـب، و)حیـث �سـیر التطـور فـي الطرـ� 

  .ه حتى ینتهي إلى أعقد المراحل وأكملهاالمرسوم ل

فقــد اتجــه ال)ــاحثون ابتــداء مــن ثالثین�ــات القــرن العشــرن إلــى اســتخدام : المرحلــة الثالثــة

التخمین�ــة،  الظن�ــةالمــنهج العلمــي فــي دراســة المعتقــدات الدین�ــة مبتعــدین عــن النظرــات 

�ــاة االجتماع�ــة التــي وقــد حــاولوا الكشــف عــن ��ف�ــة تــأثیر الــنظم الدین�ــة فــي مظــاهر الح

تنتشر فیها، أو تمارس في نطاقها دون أن �حاولوا تقـد�م الظـواهر والـنظم الدین�ـة )ـالنظر 

  .إلى د�اناتهم �ما �ان �حدث سا)قا

                                                 
، القاهرة، م�ت)ة القاهرة الحدیثة، j2 ،مفاه�مه النظر1ة وتطب�قاته العلم�ة. االجتماع الدینيأحمد الخشاب،  )1(

 .30،29، ص1964
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ـــدین �نظـــام اجتمـــاعي مجموعـــة مـــن الظـــواهر العقد�ـــة والع)ـــادات التـــي  و�مثـــل ال

ي ح�ـــال عـــالم الغیـــب ناإلنســـاتعطـــي معنـــى للح�ـــاة ال)شـــرة وتعمـــل علـــى تنظـــ�م الســـلوك 

�عقیدة �شـترك فیهـا جماعـة مـن األفـراد ��ونـون وحـدة متماسـ�ة وقـد حـاول ال)ـاحثون منـذ 

القرن الثـامن عشـر تعرـف الـدین وتحدیـد ماهیتـه إال أنهـم واجهـوا صـعو)ة �بیـرة فـي هـذا 

المجال، ورجع ذلك إلى أن مفهوم الـدین ال �قتصـر علـى دیـن بذاتـه، وٕانمـا یتسـع لشـمل 

نات القد�مــة والحدیثــة، البدائ�ــة والمتحضــرة، الســماو�ة وغیــر الســماو�ة، الح�ــة منهــا الــد�ا

التــي والمنـدثرة، وهـي د�انــات �ثیـرة ترتكــز علـى مجموعـة مــن العقائـد والشــعائر المت)اینـة و 

األف�ار مجتمعها وحدة عامة، فضال عن أن الخبرة الدین�ة یتعذر وصفها والتغییـر  تكون 

ــــى اخــــتالف التصــــورات الف�رــــة عنهــــا )الكلمــــات لطب�ع تهــــا غیــــر المحسوســــة إضــــافة إل

ـــــي التعرـــــف والتصـــــنیف  ـــــي �ســـــتخدمها ال)ـــــاحثون ف ـــــات النظرـــــة والمنـــــاهج الت والمنطلق

   .)1(والتحلیل

  مفهوم الدین اإلسالمي     .  4. 2.  1

أفغیر دیـن هللا  ﴿: في اللغة والقرآن هو االستسالم والخضوع، قال تعالى اإلسالم

ثـــم اســـتعمل  ﴾ه أســـلم مــن فـــي الســـموات واألرض طوعــا و�رهـــا وٕال�ـــه ترجعــون ی)غــون ولـــ

وبـین أن ) ص(اللفc فـي القـرآن علمـا علـى الـدین والنظـام الـذ# أرسـل )ـه رسـول هللا دمحم

�ل من یتخذ أو یت)ع دینا غیره، ولو �ـان مـن األد�ـان السـماو�ة السـالفة فـإن هللا ال �قبلـه 

  .منه

  .19آل عمران  م﴾اإلسالإن الدین عند هللا  ﴿

  .3المائدة  ﴾دینا اإلسالمالیوم أكملت لكم دین�م وأتممت عل��م نعمتي ورضیت لكم  ﴿

 ﴾قــــل إنــــي أمــــرت أن أعبــــد هللا مخلصــــا لــــه الــــدین وأمــــرت ألن أكــــون أول المســــلمین ﴿
  11،12الزمر

                                                 
 .359،360، دار وائل للنشر األردن، عمان، صj ،1التر��ة والتنشئة االجتماع�ةعبد هللا زاهي الرشدان،  )1(
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هـــو النظـــام اإللهـــي الـــذ# خـــتم هللا )ـــه الشـــرائع وجعلـــه هللا نظامـــا �ـــامال شـــامال  اإلســـالمف

لجم�ــع نــواحي الح�ــاة، وارتضــاه لتنظــ�م عالقــة ال)شــر بخــالقهم و)ــالكون والخالئ�،و)الــدن�ا 

ـــد والحـــاكم والمح�ـــوم ولتنظـــ�م �ـــل االرت)اطـــات التـــي  واآلخـــرة، و)ـــالمجتمع والزوجـــة والول

، وعلــى همبن�ــا علــى خضــوع هللا وحــده وٕاخــالص العبود�ــة لــ �حتــاج إلیهــا النــاس، تنظ�مــا

 )1(. األخذ )�ل ما جاء )ه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إن المجتمع فـي الـدین اإلسـالمي إنمـا ینبثـ� مـن الـتالزم الوثیـ� بـین التصـور اإلعتقـاد# 

  . و طب�عة النظام االجتماعي

وأعظـــم مـــا یدر�ـــه اإلنســـان مـــن إن اإلســـالم یتضـــمن فـــي ذاتـــه أكبـــر << :قـــال سنســـ�س 

تعل�م الدین و تنظ�م العالقات التي یجب أن تكون بین الناس و خالقه، و�ین اإلنسـان و 

و أن تعال�مــه أكبــر انط)اقــا علــى نــوام�س الطب�عــة و قوانینهــا و العقــل اإلنســاني  أخ�ــه ،

<<.)2(  

ـــاء ـــه إلـــى بن األج�ـــال  و لقـــد عمـــل اإلســـالم جهـــودا ضـــخمة فـــي مجـــال التر��ـــة و التوج�

الصاعدة فهو �ـم ��تـف بنشـر الـدعوة و العمـل علـي ترسـیخ العقیـدة مـن خـالل الجماعـة 

المنظمة أو المسجد أو الكتاب وأجهزة اإلعـالم ،و إنمـا بـذل جهـودا لبـدء )ـالمتعلمین منـذ 

  )3( .الصفوف االبتدائ�ة األولى

ـــدة  �مـــا أن اإلســـالم �ســـتوعب العناصـــر المختلفـــة أو نضـــمها فـــي رحا)ـــه فـــي ظـــل العقی

  )4(الواحدة

                                                 
،بیروت، لبنان، 1، مر�ز الدراسات الوحدة العر��ة ،jالدین في المجتمع العر�يالجمع�ة العر��ة لعلم االجتماع ، )1(

1990 
،ص 2006لنشرو التوزع،الجزائر،،دار شرفي للط)اعة و اj،1 قالوا عن اإلسالم وأهلهعبد اللطیف بوجلخة ،  )2(

8 
 ،دار قرط)ة للنشر و التوزعj،1 الفEر اإلسالمي المعاصر و التحد�اتمنیر شفی� ،  )3(

 157ص... أولو�ات الحرEة اإلسالم�ة في المرحلة القادمةیوسف القرضاو# ،  )4(
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  التر��ة اإلسالم�ة في المرحلة االبتدائ�ة.  2

  مفهوم التر��ة.  1.  2

  :نا لكلمة التر��ة أصوال لغو�ة ثالثةدإذا رجعنا إلى معجم اللغة العر��ة وج

ومـا آتیـتم  ﴿ر�ا یر�و )معنى راد ونما، وفـي هـذا المعنـى نـزل قولـه تعـالى : األصل األول

  .39الروم  ﴾من ر�ا لیر�و في أموال الناس فال یر�و عند هللا

یر�ـي علـى وزن خفـى یخفـي، ومعناهـا نشـأ وترعـرع وعل�ـه قـول ابـن  ىر�ـ: األصل الثـاني

  )م�ة منزلي و�ها ر�یت    فمن �ك سائال عني فإني : األعرابي

أمـره، وساسـه وقـام عل�ـه رّب یرب بـوزن مـّد �مـّد )معنـى أصـلحه، وتـولى : األصل الثالث

ومعنـــى هـــذا المعنـــى قـــول حســـان بـــن ثابـــت �مـــا أورده ابـــن منظـــور فـــي لســـان . ورعـــاه

  :العرب

إذا الرب في األصـل )معنـى التر��ـة وهـي .  أصلحه ومّتنه: ور�یت األمر أرّ�ه رّب ور�ا)ا

ة فشــیئا، ثــم وصــف )ــه تعــالى للم)الغــة والتر��ــة هــي الوســیلتبل�ــغ الشــيء إلــى �مالــه شــیئا 

التي یتحق� بها هـذا البنـاء االجتمـاعي و االسـتمرار ،و لـذلك فالتر��ـة تتعلـ� بتعلـ�م أفـراد 

المجتمع من الجیل الجدید �یف �سـلكون فـي المواقـف االجتماع�ـة المختلفـة علـي أسـاس 

  )1(. ما یتوقعه منهم المجتمع الذ# ینشأون ف�ه

ول اللغو�ــة أن التر��ــة وقــد اســتن)D األســتاذ عبــد الرحمــان ال)ــاني مــن هــذه األصـــــ 

  :تتكون من عناصر

  .المحافظة على فطرة الناشئ ورعایتها: أولها

  .تنم�ة مواهب واستعداداته �لها، وهي �ثیرة ومتنوعة: ثانیها

  .توج�ه هذه الفطرة وهذه المواهب �لها نحو صالحها و�مالها الالئ� بها: ثالثها

                                                 
 . 13ص ،ب ت ،لبنان ،،دار النهضة العر��ة ،بیروتj،1 األسس االجتماع�ة للتر��ةي ،حدمحم لبیب النج� )1(
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والراغـب " شـیئا فشـیئا"�ـه الب�ضـاو# )قولـهالتدرج في هذه العمل�ة، وهو ما �شـیر إل: را)عها

  :ثم �ستخلص من هذا نتائج أساس�ة في فهم التر��ة .حاال فحاال: )قوله

  .أن التر��ة عمل�ة هادفة، لها أغراضها وأهدافها وغا�اتها: أوالها

أن المر�ــي الحــ� هــو هللا الخــال� خــال� الفطــرة وواهــب المواهــب وهــو الــذ# ســن : ثانیهــا

   .تدرجها وتفاعلها، �ما أنه شرع شرعا لتحقی� �مالها وصالحهاسنتها لنموها و 

أن التر��ــة تقتضــي خططــا متدرجــة تســیر فیهــا األعمــال التر�و�ــة والتســل�م�ة وفــ� : ثالثهــا

  .ترتیب منظم صاعد، ینتقل مع الناشئ من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة

  .�ما أنه تا)ع لشرع هللا ودینه أن عمل المر�ي تال وتا)ع لخل� هللا وٕایجاده،: را)عها

هــذا هــو تحلیــل لمعنــى التر��ــة ونتائجهــا یــؤد# بنــا إلــى معنــى الشــرع والــدین ألن التر��ــة 

  .اإلنسان�ة طب�عة متدینة و اإلنسانتستمد جذورها منه، فطب�عة النفس 

  العالقة بین اإلسالم و التر��ة.  2.  2

شــرعة هللا لل)شــر، أنزلهــا لهــم  اإلســالمف ة هــي فرضــة إســالم�ةاإلســالم�التر��ــة 

وتهذی)ــه  اإلنســاناألرض وٕان العمــل بهــذه الشــرعة ل�قتضــي تطــور  يل�حققــوا ع)ادتــه فــ

حتى �صلح حمل هذه األمانة وتحقی� هذه الخالفـة، وهـذا التطـور والتهـذیب هـو التر��ـة 

 إنــــا عرضــــنا األمانــــة علــــى الســــماوات واألرض والج)ــــال فــــأبین أن �حملهــــا" ة اإلســــالم�

فــال تحقیــ� لشــرعة  72األحــزاب " إنــه �ــان ظلومــا جهــوال اإلنســانوأشــفقن منهــا وحملهــا 

إال بتر��ـــة الـــنفس والجیـــل والمجتمـــع علـــى اإل�مـــان )ـــا~ ومراقبتـــه والخضـــوع لـــه  اإلســـالم

ة فرضـــة فـــي أعنـــاق جم�ـــع اآل)ـــاء والمعلمـــین، اإلســـالم�وحـــده، ومـــن هنـــا �انـــت التر��ـــة 

الـــذ# )عـــده، وؤدیهـــا المر�ـــون للناشـــئین، و�ـــان الوـــل لمـــن  وأمانـــة �حملهـــا الجیـــل للجیـــل

  )1(.یخونون هذه األمانة أو ینحرف بها عن هدفها أو �سيء تفسیرها أو �غیر محتواها

                                                 
، دار  j ،1  في البیت ، المدرسة و المجتمع أسالیبهاو  اإلسالم�ةالتر��ة  أصولعبد الرحمان النحالو# ،  )1(

 .     14، ص  1999الف�ر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، 
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علــى أن �ح�ــم شــرعة هللا فــي جم�ــع أعمالــه وتصــرفاته ثــم ال  اإلنســانإن تر��ــة 

فـال  ﴿یجد حرجا ف�ما ح�م هللا ورسـوله، بـل ینقـاد مط�عـا ألمـر هللا ورسـوله ، قـال تعـالى 

ور�ـــك ال یؤمنـــون حتـــى �ح�مـــوك ف�مـــا شـــجر بیـــنهم ثـــم ال یجـــدوا فـــي أنفســـهم حرجـــا ممـــا 

  .65النساء ﴾قضیت و�سلموا تسل�ما

والخســران ال ینقــذ منهمــا إال اإل�مــان )ــا~ والیــوم اآلخــر، معــرض للشــر  اإلنســان

والعمـــل الصـــالح، والتعـــاون، والتواصـــي )ـــالح�، والتواصـــي )الصـــبر علـــى إحقـــاق الحـــ� 

�آمنـوا وعملـوا  لفـي خسـر إال الـذین اإلنسـانوالعصـر إن  ﴿ : ال)اطل قـال تعـالى ةومحار

  .3-2-1العصر  ﴾)الصبر ا)الح�، وتواصو  االصالحات وتواصو 

فـي الخسـران والعـذاب ال یـتم إال بثالثـة  اإلنسـانوفي هذه السورة إشـارة إلـى أن إخـالص 

  :ضروب من التر��ة

  .تر��ة الفرد على اإل�مان )ا~ واالستسالم لشرعته واإل�مان )الغیبـ 

ة فـــي الح�ـــاة اإلســـالم�تر��ـــة الـــنفس علـــى األعمـــال الصـــالحة، وعلـــى مـــنهج الح�ـــاة ــــ 

   .لسنو�ة والتصرفات المال�ة وجم�ع شؤون الدن�االیوم�ة والمواسم ا

ــ  ـــ الشــدائد  ىتر��ــة المجتمــع علــى التواصــي )ــالح� للعمــل )ــه والتواصــي )الصــبر عل

  1.وعلى ع)ادة هللا، وعلى االلتزام )الح�

  :ة اإلسالم�سمات ممیزة تتعلK $محتوJ التر��ة ـ 

  :التال�ة تتمیز معاییر اخت)ار محتوJ التر��ة اإلسالم�ة )السمات 
اإل�مـــــان ،العلـــــم ،الخلـــــ� ،االجتمـــــاع فـــــي التر��ـــــة إ�مان�ـــــة ،علم�ـــــة ،عمل�ـــــة ،خلق�ـــــة 

،اجتماع�ــــة ،و یجمعهــــا قولــــه تعــــالى �صــــف مــــن یتن�ــــب طرــــ� التر��ــــة اإلســــالم�ة 

)الخســـــران و �شـــــمل ذلـــــك اإلنســـــان الفـــــرد و اإلنســـــان الجـــــنس و اإلنســـــان الجیـــــل و 

   2.اإلنسان ال)شرة جمعاء

                                                 
 .     19عبد الرحمان النحالو# ، المرجع الساب�، ص  1
 .     20، ص نفسه المرجع  2
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�و�ــــة عمل�ــــة اجتماع�ــــة تتطلــــب لعــــاون الجماعــــة فــــي �ــــل منــــاحي و العمل�ــــة التر 

ح�اتها فأول )اب من مضـمون التر��ـة اإلسـالم�ة یتعلـ� )الهـدف الكبیـر اإل�مـان )ـا~ 

،ور�D اإلنسـان الفـرد )الجماعـة و اإلنسـان�ة بخالقهـا ،لتكـون الح�ـاة هادفـة و متوجهـة 

  )1(.في الطر� الصح�ح،الطر� إلي ~ تعالى

  التر��ة اإلسالم�ة ضرورة حتم�ة وقض�ة إنسان�ة.  3. 2

ي عامـــــة والكـــــوارث التـــــي تصـــــیب اإلنســـــانإن المصـــــائب التـــــي تنـــــزل )ـــــالمجتمع 

ـــم اإلســـالم�المجتمعـــات  لإلنســـان واحتكـــار الـــدول القو�ـــة لخیـــرات األمـــم  اإلنســـانة، وظل

طرتـه ، واالنحـراف )ـه ابتغـاء �مالـه، وعـن فاإلنسـانالضع�فة �ل ذلك نتیجـة لسـوء تر��ـة 

 .�ةاإلنسانوطب�عته 

والــذ#  اإلنســانهــو المــنهج الر�ــاني المتكامــل، المــواتي لفطــرة  اإلســالمولمــا �ــان 

�ة متزنــة متكاملــة ولیجعــل منهــا خیــر نمــوذج علــى اإلنســانأنزلــه هللا لصــ�اغة الشخصــ�ة 

ي، و�ســتخدم مــا ســخر هللا مــن قــوJ اإلنســاناألرض، �حقــ� العدالــة اإلله�ــة فــي المجتمــع 

الطب�عة، استخداما نیرا متزنا ولمـا �نـا قـد رأینـا �یـف أخفقـت الجهـود التر�و�ـة، والمـدارس 

�ة مــن ظلــم فــي اإلنســانالتر�و�ــة الحدیثــة، والفلســفات التر�و�ــة الغر��ــة فــي إنقــاذ الطفولــة 

والظـالم إلـى الـدمار  القرون األورو��ة الوسطى وظالمها في أورو)ا، بل نقلتها من الظلـم

  .لى المیوعة واالضمحاللإ والض�اع و 

  2:ة أص)حت ضرورة حتم�ة، وقض�ة إنسان�ة اإلسالم�إن التر��ة 

لتخل�ص الطفولة في ال)شرة عموما من التهدید والض�اع بین شهوات اآل)ـاء واألمهـات ـ 

  .التدلیل والمیوعة�ة و�ین اإل)احة و اإلنسانوتهافتهم على المادة و�ین النظم الماد�ة غیر 

                                                 
دار الشهاب للط)اعة و النشر،  ،j ،1 لمعاصرةاالتر��ة اإلسالم�ة بین األصالة و دار الح� أحمد فرحان ، )1(

 .67،ص  1987)اتنة،الجزائر،

 .     20و  19المرجع الساب�، ص عبد الرحمن النحالو#،   2
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ة �مــا العــزة والشــعور )الكرامــة بــل االســتماتة فــي اإلســالم�إلنقــاذ الطفولــة غــرس التر��ــة ـــ 

  .سبیلها، مهما أحاطت )ه الشدائد، أو أذهلته عنها المغرات

  التر��ة اإلسالم�ة في التعل�م االبتدائي.   4.  2

  ممیزات طفل المرحلة االبتدائ�ة.  1 .  4.  2

المرحلــة االبتدائ�ــة )�ونــه یــزداد نمــوا مــن النــواحي الجســم�ة والنفســ�ة  �متــاز طفــل

والعقل�ة أكثر من المرحلة السا)قة، و�ستط�ع أن یتعلم أش�اء �ثیرة، �ما �ستط�ع أن �قـوم 

بــ)عض الواج)ــات، وأن یتحمــل )عــض المســؤول�ات لــذلك یجــب أن یبــدأ )ــالتعلم المناســب 

عتادهــا دون قســر أو قهــر، وٕانمــا )التشــج�ع و)شــيء لقدراتــه، وأن یــدرب علــى الق�ــام بهــا ل�

  .من الحزم والجد�ة

والطفــل فــي هــذه المرحلــة یبــدأ فــي تكــون األصــدقاء، وهــتم )الصــفات ال)طول�ــة 

وقصــص األ)طـــال الحق�قیــین، و�ســـتط�ع التفرــ� بـــین الســلوك الســـل�م والســلوك المعیـــب، 

�ــــون المر�ــــي خیــــر قــــدوة لهــــم بــــین األقــــوال واألفعــــال، لهــــذا ین)غــــي أن � ضو�فهــــم التنــــاق

ل�حاكوه في أفعاله،وعلى المر�ـي أن �سـتغل وسـیلة الثـواب والعقـاب لـدفعهم إلـى الفضـائل 

لـة، وتحدیـد �ـل یوتحذیرهم من الرذائل، و�ما یجب تحدیـد األفعـال الفاضـلة واألفعـال الرذ

والتفرـــ� بـــین مـــا هـــو حـــالل ومــا هـــو حـــرام، وأن ��ـــون �ـــل ذلـــك مفهومـــا  جمیــل وقبـــ�ح،

واضحا في أذهانهم، وجب أن تكون التر��ة عـن طرـ� تطبیـ� ذلـك فـي أفعـالهم، وفـي و 

  )1(.ح�اتهم االجتماع�ة

  

  

                                                 
 ، نفس الصفحةمرجع ساب�)المعهد ،  هیئة التأطیروزارة التر��ة الوطن�ة،  )1(
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ـــى النظـــر والتأمـــل فـــي  ـــة، وتـــوجیههم إل ـــم والمعرف ـــى العل �مـــا یجـــب تشـــج�عهم عل

�ـــأمر بتعلـــ�م وتـــدرب األطفـــال علـــى )عـــض  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـالمخلوقـــات ولهـــذا �لـــه نجـــد الرسولـــ

مـــرو " :الواج)ـــات والمســـؤول�ات المســـتطاعة ابتـــداء مـــن ســـن الســـا)عة فقـــد رو# أنـــه قـــال

ـــنهم فـــي  الصـــب�ان )الصـــالة لســـ)ع ســـنین واضـــر�وهم علیهـــا فـــي عشـــر ســـنین، وفرقـــوا بی

و�ســتنتج ممــا ســب� أن التلمیــذ فــي هــذه المرحلــة �حتــاج إلــى تــدرب علــى �ــل " المضــاجع

وك مرغوب ف�ه )استعمال وسیلتین مختلفتین �ل واحدة تناسب سـنا معینـا، أمـا إدراكـه سل

ل حتـى األمور الحس�ة فإنها تبدأ معهم في التفر� بـین المضـاجع واالسـتئذان قبـل الـدخو 

  )1(.ال تقع أعینهم على العورات

ـــ�م المـــتعلم )طرـــ� الممارســـة �یـــف  ـــدین هـــو تعل إن الهـــدف األول فـــي تـــدرس ال

�ســلكون فــي ح�ــاتهم ســلو�ا دین�ــا حمیــدا ،مــع تــوفیر األمــل و الطمأنینــة لهــم و تخل�صــهم 

مــن المــر�ین أن یجعلــوا الــدین شــیئا ذا ق�مــة  يمــن المشــ�الت فــي ح�ــاتهم ،و ذلــك �قتضــ

،)حیث تـنع�س تعـال�م يوأن یرتفعوا )مستوJ شعورهم الـدین في ح�اة الطل)ة و في ��انهم،

   )2(.ألوان سلو�هم ىقواعده المعرف�ة علالدین و قضا�اه العلم�ة و 

  ةاإلسالم�المقار�ة $الكفاءات وخصائص التر��ة . 2 . 4.  2

ة أنهـــا تحقــ� �فـــاءة شـــاملة، ألنهـــا تعنـــى )حاجـــات اإلســـالم�مـــن خصـــائص التر��ـــة ـــ 

  .في جم�ع أطوار ح�اته اإلنسان

والمناقشـة وتفهـم مـا تهیئة الجو المناسب لألطفال في البیت من حیث حرة السـؤال ـ 

اآل)ـاء واألمهـات لهـم  ةیدور في خلدهم واإلفصاح عـن شـعورهم وتسـاؤالتهم، ومسـاعد

  .عن طر� اإلجا)ة عنها، )ما یناسب مستواهم وعقولهم

                                                 
،دار الشروق للنشر  j1 ،أسالیب تدر1س التر��ة االسالم�ة، طه علي حسین الدل�مي ،زنب حسن نجم الشمر#  )1(

 14،ص 2003و التوزع ،

ل�م االبتدائي ، ع،سند تكوني لفائدة معلمي الت تعل�م�ة المواد في المدرسة االبتدائ�ةهیئة التأطیر )المعهد ،  )2(
 60ص،أوالد سید الشیخ ، الحراش ، الجزائر ،ب ت  شارع
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تزودهم )ما یلزمهم من وسائل تعل�م�ة علـى إشـ)اع رغ)ـاتهم مـن حیـث مـیلهم للعـب ـ 

  ...لق�اس والمحاكمة والمقارنةواللهو مبدئ�ا، فتنمي فیهم ملكة التف�یر وا

البـدء بتحمـیلهم المسـؤول�ة روـدا عـن طرـ� االعتمـاد علـى هللا ثـم علـى أنفسـهم فـي ـ 

انجــاز فروضــهم ودروســهم، وممارســة نشــاطاتهم والتعــود علــى التخطــ�D ال)ســ�D لهــا، 

  .ذلك التخط�D الذ# یتناسب مع أعمارهم ونموهم

رجـــة مـــن القبـــول والعطـــف، حتـــى �شـــعروا تـــوفیر الحما�ـــة الالزمـــة لهـــم مصـــحو)ة بدـــ 

)الطمأنینة والراحة الف�رة والنفس�ة، وهذا یهیـئ لهـم الجـو المناسـب والفـرص الموات�ـة 

  .الستعمال عقولهم والتف�یر المتزن المبني على قواعد عمل�ة سل�مة

ة تعمل على إحداث التوازن بین نوازع الـروح والجسـد فهـي ال تخـدم اإلسالم�التر��ة ـ 

  .)ا على جانب آخرجان

ــــ  ة فــــي مرامیهــــا إلــــى عقیــــدة شــــاملة تضــــع للنــــاس مقــــای�س اإلســــالم�تســــتند التر��ــــة ـ

  .لألعمال واألخالق وقا�ة لهم من األمراض التي �عاني منها المجتمع

مســــتفتحة علــــى العصــــر تســــتفید مــــن ) مــــع ث)ــــات أصــــولها(ة اإلســــالم�إن التر��ــــة ـــــ 

�ـــل مســـتحدث نـــافع فـــي مجـــاالت العلـــوم �ة، وتســـعى إلـــى اإللمـــام )اإلنســـانالتجـــارب 

  .المختلفة وتدعو الناس إلى ذلك

ملمح التلمیذ في مادة التر��ة اإلسالم�ة في المرحلة األولى من .  3.  4.  2

  )1( االبتدائ�ة المدرسة

أن یــــتم�ن مــــن حفــــc مجموعــــة مــــن الســــور القصــــیرة واآل�ــــات واألحادیــــث النبو�ــــة ـــــ 

  .ة السمحاءاإلسالم�الشرفة التي تفرض بدور العقیدة 

                                                 
، سند تكوني لفائدة معلمي التعل�م تعل�مة المواد في المدرسة االبتدائ�ةهیئة التأطیر )المعهد، وزارة التر��ة الوطن�ة،  )1(

 5شارع أوالد سید# الشیخ، الحراش، الجزائر، بدون تارخ، ص 4االبتدائي، 
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لـ)عض أح�ـام الع)ـادات، �ـالنط�  -حسـب مسـتوJ إدراكـه-أن ��ون قـادرا علـى فهـمـ 

  .)الشهادتین، والوضوء وأوقات الصلوات الخمس، وصوم رمضان

أن ��ون شفو�ا )االستفسار عن )عض المظاهر الدین�ـة والخلق�ـة التـي �شـاهدها فـي ـ 

 . البیت والحي والمجتمع

�ال)ص� على األرض، و�ثرة إدخـال (ض العادات الصب�ان�ة القب�حةأن �قلع عن )عـ 

  ...).س)ابته في فمه وأنفه وفرك عین�ه، وترك المخاj �سیل من انفه

ــ  وأح�امــه مــن  اإلســالميأن �فهــم حســب مســتوJ إدراكــه )عــض مــا جــاء فــي الــدین ـ

  .الخصال الحمیدة �التعاون واألخوة والصداقة والمساواة وغیرها

ــ  تــدرج�ا العــادات الصــح�حة واألخــالق الحســنة وتكــون العالقــات الود�ــة أن ��ســب ـ

  .مع رفاقه في المدرسة أثرها ال)ارز في صفاته وأفعاله

  )1(ملمح التلمیذ في المرحلة الثان�ة من المدرسة االبتدائ�ة.  4. 4.  2

حفـــc وتـــالوة الســـور القرن�ـــة المقـــررة تـــالوة صـــح�حة، واألحادیـــث المقـــررة مـــع فهـــم ــــ 

  .إجمالي لمعانیها

أن �عـرف الع)ــادات و�طبـ� )عضـها تطب�قــا صـح�حا فـي حــدود اإلم�ـان عـن اقتنــاع ــ 

  .ورغ)ة مثل الصوم

و�قتــد# )ــه مــن خــالل المحطــات المختــارة مــن الســیرة النبو�ــة ملسو هيلع هللا ىلص  أن �حــب الرســولـــ 

  .الشرفة

و�قتــد# بهــم فــي  أن �عــرف جوانــب مــن ســیر )عــض األنب�ــاء والرســل علــیهم الســالمـــ 

  .أخالقهم وطرقة دعوتهم

ــ  ة اإلســالم�ة و�عتــز بهــا، وتحلــى )ــاألدب والفضــائل اإلســالم�أن �عــرف المقدســات ـ

  .وتعامل بها مع غیره ومح�طه

                                                 
 63نفس المرجع ، ص تعل�مة المواد في المدرسة االبتدائ�ةهیئة التأطیر )المعهد، وزارة التر��ة الطن�ة،  )1(  
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  طرائK تدر1س التر��ة اإلسالم�ة في التعل�م االبتدائي.  5.  4.  2

قبـــل تحدیـــد الطرائـــ� الخاصـــة التـــي ین)غـــي إت)اعهـــا، والخطـــوات الهامـــة لتـــدرس 

ة فـي مختلـف سـنوات التعلـ�م االبتـدائي یجـدر بنـا أن اإلسـالم�التر��ـة ) مجـاالت(مشارع 

فالطرقــــة لغــــة معناهــــا الســــبیل أو الســــیرة، أو  .المقصــــود )�لمــــة طرقــــة نشــــیر أوال إلــــى

وألـو اسـتقاموا  ﴿المذهب فطرقة الرجل تعني مذه)ه قال سـ)حانه وتعـالى فـي سـورة الجـن

أ# أن هللا هلالج لج شـرع لهـم طرقــة �ـي �سـیروا علیهــا،  ﴾ علـى الطرقـة ألسـقیناهم مــاء غـدقا

�ین المحــدثین وعرفــت ، هــذا وقــد شــاع مصــطلح الطرقــة لــدJ المــر اإلســالموهــي طرقــة 

  :بتعرفات عدیدة سنستعرض )عضها ف�ما یلي 

الطرقــــة هــــي سلســــلة مــــن النشــــاj الموجــــه للمــــدرس الــــذ# ینــــتج عنــــه عــــن تعلــــم  �

  .التالمیذ

الطرقــة هــي جم�ــع أوجــه النشــاj الــذ# �قــوم )ــه المــدرس، )غ�ــة مســاعدة تالمیــذه  �

ـــالي مســـاعدتهم ع ـــر المنشـــود فـــي ســـلو�هم، و)الت ـــى اكتســـاب علـــى تحقیـــ� التغی ل

  .المعلومات والمعارف، والمهارات، والعادات واالتجاهات والمیول والق�م المرغو)ة

والطرقـــة الفعالـــة هـــي التـــي تســـمح للتلمیـــذ )ـــأن یـــتعلم �یـــف یـــتعلم، وتم�نـــه مـــن  �

المشــار�ة فــي بنــاء المعــارف بنفســه، وتنم�ــة معلوماتــه )اســتمرار، وتحدیــد أســالی)ه 

والنشـــاj، وهـــو حقـــه الطب�عـــي الـــذ# خلـــ� لـــه  وأن �عمـــل فـــي جـــو مفعـــم )الحیو�ـــة

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن لكــل مــادة طرائقهــا الخاصــة بهــا فللغــة مــثال طرائقهــا، 

  )1(.ة طرائقهااإلسالم�وللتارخ طرائقه، وللتر��ة 

ة طرقـة اإلسالم�وأحسن الطرائ� التر�و�ة التي �م�ن استخدامها في مجاالت التر��ة 

�مـا هـو معلـوم  اإلسـالمبـر اقـرب الطرائـ� التر�و�ـة إلـى الفطـرة، و حل المش�الت التي تعت

  .ا﴾فطرة هللا التي فطر الناس علیه﴿دین الفطرة قال هللا تعالى 

                                                 
 48، مرجع ساب�، صتعل�مة المواد في المدرسة االبتدائ�ةهیئة التأطیر )المعهد، وزارة التر��ة الطن�ة،  )1(



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین                           الفصل الثاني      

 
 

76 

�ة مــن اإلنســانوقــد جــاءت تشــرعاته وتعال�مــه حــال لمشــاكل الح�ــاة ونهوضــا )ــالنفس 

الطرقــة نجــد  �بوتهــا والســمو بهــا إلــى خالقهــا والعــودة إلــى فطرتهــا و)اإلضــافة إلــى هــذه

طرقـــة المشـــروعات التـــي هـــي مجموعـــة مشـــ�الت وجهـــود منظمـــة، تنظ�مـــا یـــؤد# إلـــى 

نتیجــة ماد�ــة أو معنو�ــة �قــوم بهــا المــتعلم بــدافع التغلــب علــى الصــعو)ة وتحقیــ� الكفــاءة 

  )1(.المطلو)ة

ون)غــي اإلشــارة هنــا إلــى الطرقــة التــي قــد تختلــف )ــاختالف المــادة نفســها و)ــاختالف 

ســه �مــا أنهــا قــد تختلــف )ــاختالف الكفــاءة القاعد�ــة فــي الوحــدة التعل�م�ــة، وقــد المجــال نف

  .تختلف )اختالف المعارف والسلو�ات المستهدفة

ة بواســطة مقار�ــة اإلســالم��مــا نــذ�ر فــي هــذا المقــام أن لجنــة إعــداد منهــاج التر��ــة 

المدخل )الكفاءات، قد صممت المناهج في ش�ل مشروعات، وهـذا �قتضـي تبنـي طرقـة 

" ب�ــاجي"المشــروعات إلــى جانــب الطرقــة البنائ�ــة التــي تعــود فــي أسســها إلــى السو�ســر# 

الـــذ# یـــرJ أن المعرفـــة ال تعلـــم مـــن قبـــل المعلـــم، وٕانمـــا ین)غـــي بناؤهـــا )مشـــار�ة المـــتعلم 

حـــc أن طرقـــة المشـــروعات قـــد اعتمـــدت فـــي تخطـــ�D منهـــاج التر��ـــة ومـــن المال. نفســـه

إعــداد نمــاذج (ة فــي حــین أن الطرقــة البنائ�ـة تــم اعتمادهــا فــي الجانـب التطب�قــياإلسـالم�

وهاتـــان الطرقتـــان تعـــدان مـــن أهـــم الطرائـــ� الفعالـــة التـــي تســـاعد علـــى تنم�ـــة ) تطب�ق�ـــة

عـل التر�ـو# إلـى منتـوج فعلـي، والـى �فـاءات القدرات العقل�ة للتالمیذ، و)التـالي تحوـل الف

   .وظ�ف�ة حق�ق�ة
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  )1( تقو�م في التر��ة اإلسالم�ةال.   6. 4.  2

  مفهوم التقو�م: أوال

هــو تقــدیر الشــيء وٕاصــالح االعوجــاج،والتقو�م �فیــد الــدرء وٕازالــة :المفهــوم اللغــو# 

إن "جـاء فـي القـرآن الكـرماالعوجاج،وتقو�م السلع قدرها،والق�مة ثمن الشيء )التقو�م وقـد 

  .والقوام معناه العدل،واالستقامة تفید االعتدال واالتزان"هذا القرآن یهد# للتي هي أقوم

  المفهوم االصطالحي: ثان�ا 

  :هناك عدة تعرفات للتقو�م التر�و#،نذ�ر منها ما �أتي

)الفعـل تغیـرات التقو�م هو مجموعة منظمة مـن األدلـة تبـین ف�مـا إذا جـرت ":بلوم"تعرف 

  .على مجموعة المتعلمین،مع تحدید مقدار ودرجة ذلك التغییر )مفرده

التقــو�م هــو األســلوب العلمــي الــذ# یــنم مــن خاللــه تشــخ�ص ":عبــد الحمیــد منســي"تعرــف

  .دقی� لظاهرة موضع التقو�م وتعدیل مسارها

ومـــن خـــالل هـــذین التعـــرفین نخلـــص إلـــى القـــول )ـــأن التقـــو�م هـــو عمل�ـــة تر�و�ـــة 

شـــاملة مجالهـــا الرئ�ســـي هـــو إصـــدار األح�ـــام علـــى م�ونـــات العمل�ـــة التعل�م�ـــة التعلم�ـــة 

ســواء مــا تعلــ� منهــا )ــالتخط�D أو التنفیــذ،فهو وســیلة ال غنــى عنهــا لكــل منظومــة تر�و�ــة 

  .في اهتماماتها

  أهداف التقو�م: ثالثا

  :ینالنظر إلیها من زاوت نهناك عدة أهداف �سعى التقو�م إلى تحق�قها، �م�

  :أهداف بیداغوج�ة* 

  .تنم�ة مستوJ �فاءة األداة )النس)ة للمتعلمینـ 
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عــن حاج�ــات المتعلمــین ومشــ�التهم وقــدراتهم  فتشــخ�ص صــعو)ات الــتعلم، والكشـــــ 

  .)قصد تكییف العمل التر�و# 

توج�ــــــه العمل�ــــــة التعلم�ــــــة واخت�ــــــار مــــــدJ نجــــــاح الطرائــــــ� واألســــــالیب والوســــــائل ـــــــ 

  .المستعملة

التعرف على مدJ تحقی� األهداف والكفاءات،وذلك بتحدید ما حصل عل�ـه المـتعلم ـ 

 . من نتائج تعلم�ة

  :أهداف تنظ�م�ة* 

  .اكتشاف نواحي النقص والخلل في منهاج موضع التقو�مـ 

ـــ  ـــى المعلومـــات الالزمـــة فـــي تقیـــ�م التالمیـــذ لتـــوجیههم حســـب قـــدراتهم ـ الحصـــول عل

  .واستعداداتهم

  .اة المؤسسة التر�و�ة،وتحدید الثغرات للعمل على تجاوزهاق�اس مستوJ أدـ 

  ).�فاءة المعلم(اكتشاف مدJ نجاح المعلم في وظ�فتهـ 

  )1(التقو�م $الكفاءات: را$عا

هــــو ع)ــــارة عــــن مســــعى یرمــــي إلــــى إصــــدار ح�ــــم علــــى مــــدJ تحقیــــ� التعلمــــات 

هـــو إصـــدار المقصـــودة ضـــمن النشـــاj الیـــومي للمتعلمـــین )�فـــاءة واقتـــدار،و�تعبیر آخـــر 

ـــتعلم  الح�ـــم علـــى مـــدJ �فـــاءة المـــتعلم التـــي )صـــدد النمـــو والبنـــاء مـــن خـــالل أنشـــطة ال

  :المختلفة،ومن خالل هذا التعرف �م�ن أن نستنتج ما �أتي

                                                 
 67، نفس المرجع، صتعل�مة المواد في المدرسة االبتدائ�ةهیئة التأطیر )المعهد، وزارة التر��ة الوطن�ة،  )1(
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أن تقو�م الكفاءة هـو أوال وقبـل �ـل شـيء تقـو�م القـدرة علـى انجـاز نشـاطات وأداة  �

  .مهام بدال من تقو�م المعارف

ــــاءة �ســــ � ــــع أن تقــــو�م الكف تلزم أنشــــطة ووضــــع�ات تســــمح للمــــتعلم )اســــتغالل جم�

للتعبیـــــر بواســـــطتها علـــــى مســـــتوJ ...)معارف،مهارات،قدرات،ســـــلو�ات(إم�ان�اتـــــه

  .�فاءاته المختلفة

 .أن تقو�م الكفاءة ینطل� من معاییر ومؤشرات معدة مس)قا �

  ∗∗∗∗�Eف�ة تقو�م Eفاءة: خامسا

محـددة بـدال مـن اسـتعراض  تتقو�م الكفـاءة هـو معاینـة القـدرة علـى انجـاز نشـاطا

فــاألداء أو المهــارات التــي تــؤد# الكتســاب الكفــاءة هــي أجــرأة لهــذه  المعــارف الشخصــ�ة،

األخیرة،لــــذا تقــــو�م الكفــــاءة فــــي وضــــع�ة �حقــــ� فیهــــا المــــتعلم مهمــــة �ظهــــر مــــن خاللهــــا 

  .سلو�ات ذات داللة و�مؤشرات

ة حق�ق�ــة تتضــمن وــتم التقــو�م )النســ)ة للكفــاءة مــن خــالل إیجــاد وضــع�ات إشــ�ال�

   )1(:مطالب تأخذ )عین االعت)ار العناصر اآلت�ة

  .المعارف والقدرات المندمجة في الكفاءة �

  .المسعى التحلیلي والبنائي للوضع�ة المطلو)ة �

  .تبرر قرارات واخت�ارات الممتحن �

  .تحدید معاییر التقو�م �

                                                 
 .تحق�قها لدJ المتعلمینمجموعة المهارات والقدرات المتوقع : الكفاءة  ∗

 71المرجع الساب�، صتعل�مة المواد في المدرسة االبتدائ�ة، هیئة التأطیر )المعهد، وزارة التر��ة الوطن�ة،  )1(



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین                           الفصل الثاني      

 
 

80 

مشــــابهة  وتم�ــــن معــــاییر التقــــو�م مــــن الح�ــــم علــــى نوع�ــــة األداة،ون)غــــي أن تكــــون 

حسـب (للمعاییر في الح�اة الحق�ق�ة،وهي معاییر �م�ـن أن تضـ)D وتنـاقش مـع المتعلمـین

ممـــا �ســـاعد علـــى فهـــم المتطل)ـــات الالزمـــة لتحقیـــ� الكفـــاءة المطلو)ـــة  )مســـتوJ التالمیـــذ

  .ونیر المسعى التعل�مي

  ∗∗∗∗وسائل تقو�م الكفاءة: سادسا

  .األسئلة الشفو�ة والكتاب�ة �

  .أنواعهاالتمارن )مختلف  �

� cاألداة السلو�ي الم)اشرو  االستظهار والحف.  

 .1..المشار�ة في النشاطات الجماع�ة والفرد�ةالمالحظات و  �

  

  

  

  

  

                                                 

تسمح وضعیته التقو�م بتقو�م مدJ تم�ن المتعلمین من اكتساب الكفاءة و التي هي تعبئة :  تقو�م الكفاءة  ∗
من اجل حل مش�لة معینة تواجه التلمیذ في س�اق ) معارف ، مهارات ، اتجاهات عامة ( مجموعة من الموارد 

  .محدد 
 
 71المرجع الساب�، صرسة االبتدائ�ة، تعل�مة المواد في المدهیئة التأطیر )المعهد، وزارة التر��ة الوطن�ة،   1



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین 

  : ابتدائي/ معرفة الحجم الساعي لمادة التر��ة اإلسالم�ة في النظامین أساسي

  )1(:یبین التوقیت الزمني لألنشطة في المدرسة األساس�ة

  السنة الخامسة  السنة الرا)عة

  ساعة 7  ساعة 7.30
  ساعة 5 ساعة 5

  ساعة 1.30 ساعة 1.30
  دق�قة 30 ساعة 1
  ساعة 2 ساعة 2
  ساعة 7 ساعة 7
  ساعة 1 ساعة 1
  ساعة 1 ساعة 1
  ساعة 1 ساعة 1

  ال توجد ال توجد
27 27  

أعاله أن الحجم الساعي لمادة التر��ة اإلسـالم�ة )النسـ)ة 
للســـنة الثالثـــة أكبـــر مـــن مســـتوJ الســـنة الرا)عـــة والخامســـة ، )حیـــث نجـــد أن المـــادة مـــن 

  . في المستوJ الرا)ع والخامس

یبین نس$ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من ) 6(شEل

الحجم الساعي األسبوعي لمواد الدراسة $النس$ة 

 أساسي  5للسنة 

      

سالميةإلالتربية ا

1

2

 المواد $اقي
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معرفة الحجم الساعي لمادة التر��ة اإلسالم�ة في النظامین أساسي

یبین التوقیت الزمني لألنشطة في المدرسة األساس�ة

  المستو�ات       

  
السنة الرا)عة  السنة الثالثة

7.30  ساعة 12  اللغة العر��ة
5 ساعة 6  التر��ة الراض�ة
1.30 ساعة 2  التر��ة اإلسالم�ة
1 ساعة 2  التر��ة االجتماع�ة

2 ساعة 1  الوسDدراسة 
7 ساعة 1  الموس�قى

1 ساعة 1.30  األشغال الیدو�ة
1 ساعة 1  الرسم

1 ساعة 1.30  التر��ة البدن�ة
ال توجد ال توجد  تارخ وجغراف�ا

 28  المجموع

أعاله أن الحجم الساعي لمادة التر��ة اإلسـالم�ة )النسـ)ة )  1( یبین الجدول رقم 
للســـنة الثالثـــة أكبـــر مـــن مســـتوJ الســـنة الرا)عـــة والخامســـة ، )حیـــث نجـــد أن المـــادة مـــن 

في المستوJ الرا)ع والخامس ℅ 4.81بینما .  ℅ 7.14المجموع الكلي تقدر بـ 

                                         
 12للغة العربية ، مرجع سابق،ص ا منهاج السنة اخلامسة ابتدائي ،وزارة الرتبية الوطنية 

یبین نس$ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من ) 5(شEل

الحجم الساعي األسبوعي لمواد الدراسة $النس$ة 

 أساسي  4للسنة 

یبین نس$ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من 

الحجم الساعي األسبوعي لمواد الدراسة $النس$ة 

          

سالمية

1

سالميةإلالتربية ا2

1

2

 المواد $اقي المواد
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معرفة الحجم الساعي لمادة التر��ة اإلسالم�ة في النظامین أساسي

یبین التوقیت الزمني لألنشطة في المدرسة األساس�ة) 1(جدول 

             

  المواد         
اللغة العر��ة

التر��ة الراض�ة
التر��ة اإلسالم�ة
التر��ة االجتماع�ة

دراسة 
الموس�قى

األشغال الیدو�ة

التر��ة البدن�ة
تارخ وجغراف�ا

المجموع

یبین الجدول رقم  
للســـنة الثالثـــة أكبـــر مـــن مســـتوJ الســـنة الرا)عـــة والخامســـة ، )حیـــث نجـــد أن المـــادة مـــن 

المجموع الكلي تقدر بـ 
  
  
  
  
  
  

                                                
وزارة الرتبية الوطنية  )1(

یبین نس$ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من ) 4(شEل

الحجم الساعي األسبوعي لمواد الدراسة $النس$ة 

 أساسي  3للسنة 

       

سالميةإلالتربية ا

المواد $اقي



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین 

  )1(یبین التوقیت الزمني لألنشطة في المدرسة االبتدائ�ة
  الدراس�ةالمستو�ات 

  السنة الخامسة  الرا)عةالسنة 
09  09  
 -  -  
05 05  
05 05  
02 02  
1 1  
01 01  
01 02  
01 01  
01 01  
01 01  

30.30 28.30  

أن الحجــم الســاعي لمــادة التر��ــة اإلســالم�ة )النســ)ة 

للسنة الثالثـة والرا)عـة والخامسـة للتعلـ�م االبتـدائي لـه نفـس التوقیـت األسـبوعي، 

وھ��ذا ℅ 4.59نســ)ة المــادة )النســ)ة للمجمــوع الكلــي للمـواد مقــدرة بـــ 

 03، مرجع ساب� ، ص 

 

یبین نس)ة مادة التر��ة اإلسالم�ة ) 9( ش�ل
من الحجم الساعي األسبوعي لمواد الدراسة 

 ابتدائي 5)النس)ة للسنة 

 

التربية اسالمية

1

2

 $اقي المواد
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یبین التوقیت الزمني لألنشطة في المدرسة االبتدائ�ة
  المستو�ات                

  

المستو�ات 
السنة   السنة الثالثة

09  12  اللغة العر��ة

 -   اللغة األمازغ�ة

05 04  اللغة الفرنس�ة

05 05  الراض�ات

02 02  التر��ة العلم�ة والتكنولوج�ة

 1.30  التر��ة اإلسالم�ة

01 01  التر��ة المدن�ة

01 ال توجد  التارخ والجغراف�ا

01 01  الموس�ق�ةالتر��ة 

01 01  التر��ة التش�یل�ة

01 01  التر��ة البدن�ة

30.30 28.30  المجموع

أن الحجــم الســاعي لمــادة التر��ــة اإلســالم�ة )النســ)ة )  2( یبــین الجــدول رقــم 

للسنة الثالثـة والرا)عـة والخامسـة للتعلـ�م االبتـدائي لـه نفـس التوقیـت األسـبوعي، 

نســ)ة المــادة )النســ)ة للمجمــوع الكلــي للمـواد مقــدرة بـــ 
    .ینطبق على كل مستوى

  

                                         
، مرجع ساب� ، ص  منهاج السنة خامسة ابتدائي للغة العر��ةوزارة التر��ة الوطن�ة ، 

یبین نس)ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من ) 8(ش�ل
الحجم الساعي األسبوعي لمواد الدراسة )النس)ة 

 ابتدائي  4للسنة 

یبین نس)ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من 
األسبوعي لمواد الدراسة )النس)ة 

 
 

التربية اسالمية

1

2

 $اقي المواد
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یبین التوقیت الزمني لألنشطة في المدرسة االبتدائ�ة) 2(جدول 
                

  األنشطة       
اللغة العر��ة

اللغة األمازغ�ة
اللغة الفرنس�ة
الراض�ات

التر��ة العلم�ة والتكنولوج�ة
التر��ة اإلسالم�ة
التر��ة المدن�ة

التارخ والجغراف�ا
التر��ة 

التر��ة التش�یل�ة
التر��ة البدن�ة

المجموع

یبــین الجــدول رقــم 

للسنة الثالثـة والرا)عـة والخامسـة للتعلـ�م االبتـدائي لـه نفـس التوقیـت األسـبوعي، 

نســ)ة المــادة )النســ)ة للمجمــوع الكلــي للمـواد مقــدرة بـــ )حیـث نجــد 
ینطبق على كل مستوى

  

  

                                                
وزارة التر��ة الوطن�ة ،  )1(

یبین نس)ة مادة التر��ة اإلسالم�ة من ) 7(ش�ل 
األسبوعي لمواد الدراسة )النس)ة  الحجم الساعي

 ابتدائي  3للسنة 

التربية اسالمية

1

2

 $اقي المواد
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  التر��ة اإلسالم�ة وعالقتها $التنشئة االجتماع�ة.  3

  )1(تعر1ف التنشئة االجتماع�ة.  1.  3

التنشـــئة االجتماع�ـــة )أنهـــا عمل�ـــة تعلـــ�م تعتمـــد علـــى التلقـــین " )ارســـونز " �عـــرف 

والمحاكــاة والتوحــد مــع األنمــاj العقل�ــة واألخالق�ــة عنــد الطفــل والراشــد وهــي عمل�ــة دمــج 

ــــي نســــ�  ــــة ف ــــة دمــــج عناصــــر الثقاف ــــة فــــي نســــ� الشخصــــ�ة وهــــي عمل� عناصــــر الثقاف

  .الشخص�ة وهي عمل�ة مستمرة

الصــــیرورة التــــي ��تســــب الشـــــخص " و�عــــرف غــــي روشــــ�ه التنشــــئة االجتماع�ـــــة )أنهــــا 

الثقاف�ـة السـائدة فـي  –اإلنساني عن طرقها و�ست)طن طوال ح�اته العناصر االجتماع�ة 

ـــــ ـــــأثیر مـــــن التجـــــارب والعوامـــــل مح�طـــــه وـــــدخلها فـــــي بن اء بنـــــاء شخصـــــیته ، وذلـــــك بت

االجتماع�ـــة ذات الداللـــة والمعنـــى ومـــن هنـــا �ســـتط�ع أن یتكیـــف مـــع البیئـــة االجتماع�ـــة 

  ". حیث ین)غي عل�ه أن �ع�ش 

�حمــل هــذا التعرــف مجموعــة �بیــرة مــن العناصــر و�وجــه خــاص ثالثــة عناصــر أساســ�ة 

  )2( :مرشدا لهافي التنشئة االجتماع�ة تش�ل دل�ال و 

 .اكتساب الثقافة  •

 .تكامل الثقافة في الشخص�ة •

 .التكیف مع البیئة االجتماع�ة  •

التنشـــئة االجتماع�ـــة مـــن المنظـــور  :لهـــا ف�عتبـــر أن التعرـــف السوســـیولوجيأمـــا  

االجتمــاعي یهــتم علمــاء االجتمــاع فــي تعــرفهم للتنشــئة االجتماع�ــة )األنســاق والــنظم 

االجتماع�ة التي من شأنها أن تساعد علـى تحوـل المـادة البیولوج�ـة اإلنسـان�ة الخـام 

                                                 
 15،16،ص 2001،دار صفاء للنشر والتوزع،عمان ،j،1للطفلالتنشئة االجتماع�ة ،دمحم الشناو# وآخرون  )1(

 24،ص 2005،دار الغرب للنشر والتوزع،j،1 م$ادئ التنشئة االجتماع�ة ،عبد العزز خواجة  )2(
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إلـــى شـــخص قـــادر علـــى أداء العمل�ـــات التـــي �طلبهـــا المجتمـــع منـــه )حیـــث �عرفونهـــا 

ى أنهـــا تمثـــل نـــوع مـــن التطب�ـــع االجتمـــاعي أو القول)ـــة االجتماع�ـــة للفـــرد حســـب علـــ

  )1(.حاجات المجتمع

�ما �عرفها مادلین غرافیتش )أنها السیرورة التي یتم من خاللهـا انـدماج الفـرد فـي 

المجتمع ، من خالل استن)اطه للق�م مـن المعـاییر والرمـوز ومـن خـالل تعلمـه للثقافـة فـي 

  )2(.إلخ...األسرة والمدرسة ، �ذلك اللغة والمح�Dمجملها )فضل 

وـــــــرJ ب�اج�ـــــــه أن آل�ـــــــات التنشـــــــئة االجتماع�ـــــــة تحیلنـــــــا إلـــــــى النمـــــــو المســـــــتقل 

" ســـــتیرن " وعنـــــد . لم��انیزمـــــات اإلدراك وحاجـــــة الفـــــرد وقابلیتـــــه ألن ��ـــــون اجتماع�ـــــا 

عنـد الطفـل ، التنشئة االجتماع�ة هي حصیلة تفاعالت تبدأ من الوالدة وتساهم في األنـا 

  )3(.وفي �ل الحاالت العالقة االجتماع�ة تظهر �عنصر أساسي في تكون الشخص�ة

ـــد أفالطـــون  فـــي المدینـــة الفاضـــلة ألفالطـــون نلمـــح المعـــاییر التـــي  :المفهـــوم عن

وضعها لتر��ة أهل المدینة وتنشئتهم ، وهذا ما �سمى فـي  علـم الـنفس االجتمـاعي الیـوم 

یجـــب علـــى الـــذین یتولـــون بنـــاء المجتمـــع المنشـــود أن : " قـــول ف�. االجتماع�ـــة  ة)التنشـــئ

یختاروا من بین األحداث الصغار ذو# االستعداد الحر�ي ، فیجعلون مـنهم جماعـة قو�ـة 

و تكــون تر��ــة هـؤالء الصــغار جم�عـا واحــدة حتــى  �مـا �غــذون أنفسـهم )ــاآلداب والفنـون ،

بدن�ـة ، والتـدر)ات العسـ�رة وعنـد سـن سن الثامنة عشرة ، ثم یتر�ونها لیزاولـوا التر��ـة ال

العشــــرن یــــتم تكــــون جماعــــة مــــن أكفــــأهم وأقــــدرهم لیدرســــوا الحســــاب والهندســــة والفلــــك 

  )4(.والموس�قى

                                                 
 .210،ص 2001، دار الغرب،مصر، علم النفس االجتماعي ،معتز السید عبد هللا ،عبد اللطیف دمحم خل�فة )1(
)2( ET ALLFRANCOIS GRESLE ،DECTIONAIRE DES SCIENCES HUMAINS            

.NOUVELLE EDITION .REVUE ET                                      SOCIOLOGIE.ANTHROPOLOGIE.
AUGMENTE.PARIS.NATHAN.1994.P344.   

)3( NCOIS GRESLE ET ALL،DECTIONAIRE DES SCIENCES HUMAINS  
.NOUVELLE EDITION .REVUE ET                                      IE.SOCIOLOGIE.ANTHROPOLOG

AUGMENTE.PARIS.NATHAN.1994.P344.                         
 87،ص 1980،دار النهضة العر��ة،بیروت،j،1 علم النفس االجتماعي ،محمود أبو النیل  )4(
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   اأشEال التنشئة االجتماع�ة وأهدافه.  2.  3

  :للتنشئة االجتماع�ة ش�الن أساس�ان 

وظ�فتهــا األساســ�ة هــي و تــتم فــي مؤسســات : التنشــئة االجتماع�ــة المقصــودة : أوال 

التنشئة ومهمتها نقـل النظـام الثقـافي ونسـ� المعـاییر والقـ�م ، وهـذا الـنمD یـتم خاصـة 

 .في األسرة والمدرسة 

التنشــئة االجتماع�ــة غیــر المقصــودة ، یــتم مــن خاللهــا المؤسســات المســاهمة : ثان�ــا 

وتلفزـــون فـــي عمل�ـــة التنشـــئة االجتماع�ـــة ، �المســـاجد ووســـائل اإلعـــالم مـــن إذاعـــة 

 :ومسرح وهي تقوم )األدوار التال�ة 

  .ةاكتساب المهارات واألف�ار التي یتم من خاللها اكتساب الق�م االجتماع�. أ

اكتســاب العــادات المتصــلة )العمــل واإلنتــاج واالســتهالك ومختلــف أنــواع الســلوك . ب

 J1(.األخر(  

  :فإنها تنقسم إلى قسمینأهداف التنشئة االجتماع�ة  أما

داف جزئ�ـة وهـذه تكـون علـى مسـتوJ المؤسسـات المسـؤولة عـن التنشـئة االجتماع�ـة ـ أه 

  .)حیث تكون لكل مؤسسة أهداف تسعى إلى تحق�قها 

  :ـ أهداف عامة على �افة المستو�ات  

إلـــى �ـــائن اجتمـــاعي ، أ# تط)عـــه )ط)ـــائع  ∗تحوـــل اإلنســـان مـــن �ـــائن بیولـــوجي .1

  .مجتمعه وثقافته لكي ��تسب الصفات اإلنسان�ة و��تسب عضوته في المجتمع

 .نقل التراث االجتماعي والثقافي من جیل إلى آخر .2

الض)D االجتماعي لتوج�ه سلوك األفراد وتصرفاتهم وفقا لوسائل الضـ)D العرف�ـة  .3
 .ة في المجتمع والقانون�ة لتعزز التنظ�مات السائد

 .التماسك االجتماعي عن طر� تسرب الفرد لقواعد وق�م مجتمعه .4

                                                 
 33عبد العزز خواجة، مرجع ساب� ، ص  )1(

 �ائن عضو# یدرس في مستوJ علم األح�اء: بیولوجيEائن  ∗
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الذ# یتم من خالل تغییر سلوك متسقا مع العـاادت والتقالیـد  ∗التواف� االجتماعي .5
 .وااللتزامات االجتماع�ة 

 .تعلم الرد األدوار والمهارات االجتماع�ة .6

 .إكساب الفرد مهارات خاصة  .7

سـ�اق النمـو االجتمـاعي مـن خـالل تفاعـل المنشـأ مـع اآلخـرن تنم�ـة الـذات عبـر  .8
 .في أدوارهم ومواقعهم

إكساب االتساق السلو�ي وذلك عـن طرـ� تهـذیب سـلو�ه وتنسـ�قه مـع متطل)ـات  .9
  )1(.المجتمع الذ# �ع�ش ف�ه

  للتنشئة االجتماع�ة اإلسالميالمفهوم .  3.  3

ة االجتماع�ة وتر��ة أبنـاء دینـه ال �عتني )التنشئ اإلسالمال یختلف اثنان على أن 

والحرص علیها ولقد خصـها العنا�ـة الكاف�ـة ممـا جعلـت مـن أولو�ـة األولو�ـات، وأظهـرت 

مســــؤول�اته التــــي یجــــب أن �ضــــطلع بهــــا المر�ــــون، �مــــا اهتمــــت األد�ــــان )صــــفة عامــــة 

التــي تنظــر منهــا غیــر أن ال  ةالســماو�ة )التنشــئة االجتماع�ــة و�ــل منهــا لهــا الخصوصــ�

عــن مفهــوم التنشــئة )شــ�ل عــام غیــر أن  اإلســالمف مفهــوم التنشــئة االجتماع�ــة فــي یختلــ

ة ومصــادرها الرئ�ســ�ة اإلســالم�قواعــد هــذه التنشــئة وأسســها قــد انبثقــت مــن قواعــد التر��ــة 

القــرآن والســنة، وقــد أكــد المر�ــون المســلمون أن األصــل االشــتقاقي لمصــطلح تر��ــة یرجــع 

  . وتعني اإلصالح والرعا�ة ثان�ا وتعني التنشئة ثالثاإلى اللغة فهي تعني النمو أوال

لقد اهتم المر�ون المسلمون اهتماما بل�غا بتنشئة الطفل تنشئة إسـالم�ة قو�مـة مـن 
ة اإلســـالم�ة المتكاملـــة وصـــ�اغتها )مـــا یتفـــ� والم)ـــادm اإلســـالم�أجـــل تكـــون الشخصـــ�ة 

لم وتدر�ـه علـى التكیـف مـع التي جاء بها القـرآن وأكـدتها السـنة، �مـا تخـص الـنشء المسـ

                                                 
الطب�ع�ة و ( و �عرفها حامد زهران )أنه عمل�ة دینام�ة مستمرة تتناول السلوك و البیئة :  التوافK االجتماعي ∗

 "التوازن بین الفرد و بیئته "  )التغیر و التعدیل حتى �حدث ) االجتماع�ة 
 .61،62.، ص 2004،دار وائل للنشر ، عمان األردن،  j ،1  االجتماع�ة، التنشئة معن خلیل العمر )1(
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فــــي  اإلســــالمية، والســــلوك اإلســــالم�القــــ�م والعــــادات والتقالیــــد والــــنظم وأســــالیب الح�ــــاة 
  .المجتمع

إح�ـاء ( من أبرز المـر�ین الـذین اهتمـوا بتنشـئة األطفـال اإلمـام الغزالـي فـي �تا)ـه 

إلمــام لخصــها فــي �تــاب تحــت عنــوان الف�ــر التر�ــو# عنــد ا) أیهــا الولــد(و) علــوم الــدین

مــن اهتمــوا )التنشــئة و  الغزالــي وابــن خلــدون فــي �تا)ــه المقدمــة وغیــرهم مــن الــذین ســاهموا

  .نیمسلمالعلماء ال

ــــة  ــــرJ اإلمــــام الغزالــــي أن التنشــــئة االجتماع� ــــز )مجموعــــة مــــن اإلســــالم�ی ة تتمی

الم)ـــادm، یبـــدأها بـــتعلم القـــرآن واألحادیـــث النبو�ـــة الشـــرفة، وأحادیـــث األخ�ـــار وح�ا�ـــات 

األبرار و)عض األح�ام الدین�ة �ذلك یرJ أن وسائD التنشـئة عنـد المسـلمین تبـدأ )األسـرة 

الخ، ثم تت)عهـا المدرسـة )مـا فیهـا مـن معلمـین ...حیث �قوم بها الوالدان ثم أك)ار العائلة 

  )1( .ومدر�ین وأقران ثم المسجد وما �قوم )ه من دور هام في السنة الدین�ة

لفــرد نظــرة واف�ــة �املــة شــاملة مــن جم�ــع النــواحي، وهــو ینظــر إلــى ا اإلســالمإن 

بـــذلك یختلـــف عـــن الفلســـفات األخـــرJ التـــي تهـــتم بناح�ـــة معینـــة دون األخـــرJ، أو ترتكـــز 

دون الجوانـــب األخـــرJ تهـــم ببنـــاء الفـــرد مـــن الـــداخل بتكـــون  اإلنســـانعلـــى الجانـــب مـــن 

م علــى تز��ــة النفــوس فــي التنشــئة فهــو �قــو  اإلســالميلد�ــه، أمــا المــنهج  ∗عقیــدة التوحیــد

�مــا أرســلنا فــ��م رســوال مــن�م یتلــو  ﴿ :وعلــى تعلــ�م العقــول حیــث �قــول ســ)حانه وتعــالى

  .151ال)قرة ﴾الكتاب والح�مة و�علم�م ما لم تكونوا تعلمون  �معل��م آ�اتنا وز���م و�علم

ة بتنم�ــة األخــالق عنــد األفــراد وتكــون اإلرادة الخیــرة اإلســالم��مــا تهــتم التنشــئة 

الـــروح الخیــــرة، وتنم�ــــة الجوانــــب العقل�ــــة عنــــدهم وتــــؤد# إلــــى تر��ــــة الفــــرد مــــن الناح�ــــة و 

�إنســان  اإلنســاناالجتماع�ــة )حیــث یتكــون لد�ــه روح التعــاون والتعلــ� )ــالمجتمع واحتــرام 
                                                 

، 1985، دار اقرأ، الرملة الب�ضاء، بیروت، j ،1الفEر التر�و@ عند اإلمام الغزاليعبد األمیر شمس الدین،  )1(
 .240إلى  225ص

عمل )مقتضاها ، أو المسائل العلم�ة هي التصدی� الحازم )العقائد الواردة في القرآن و السنة و ال:  عقیدة التوحید ∗
 .التي صح بها الخبر عن هللا و رسوله ، و التي یجب أن ینعقد علیها قلب اإلنسان
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وتعال�مــه الســمحة التــي جــاء  اإلســالمة لد�ــه والمســتمدة مــن م)ــادm اإلســالم�وغـرس القــ�م 

  .بها القرآن الكرم والسنة النبو�ة الشرفة وممارسات العلماء والمر�ین المسلمین

  اإلسالمسمات التنشئة االجتماع�ة في .  4.  3

بـ)عض السـمات الخاصـة إضـافة علـى السـمات  اإلسـالمتتصف التنشـئة االجتماع�ـة فـي 

       )1(:العامة للتنشئة االجتماع�ة وهي

تتصف )الوضـوح والمحدود�ـة فهـي ال تتـأثر بتغیـر الزمـان والم�ـان مثـل العبود�ـة  �

  .للخال� والعالقة بین الخال� والمخلوق 

یــــــرت)D الجانــــــب الـــــــدیني التعبــــــد# )الجانـــــــب االجتمــــــاعي فـــــــي عمل�ــــــة التنشـــــــئة  �

  .االجتماع�ة

حسـن وات)ع ف�ما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصی)ك من الـدن�ا وأ"  :قال تعالى �

  .77القصص " �ما أحسن هللا إل�ك

علــى التر��ــة الخلق�ــة فالــدین واألخــالق ال  اإلســالمترتكــز التنشــئة االجتماع�ــة فــي  �

  .ةاإلسالم��فترقان في التر��ة 

بإحداث التـوازن بـین مطالـب الفـرد ومطالـب  اإلسالمتهتم التنشئة االجتماع�ة في  �

  .المجتمع

  .بتنم�ة ضمیر الفرد المسلم اإلسالمتهتم التنشئة االجتماع�ة في  �

  .)الخال� عز وجل اإلسالمترت)D التنشئة االجتماع�ة في  �

وهـــي  ∗ةاإلســالم�أصــولها مــن الشــرعة  اإلســالمتســتمد التنشــئة االجتماع�ــة فــي  �

  .اإلسالميالمع�ار لكل ق�م المجتمع 
 

                                                 
 19ص،2004األردن ، ، دار عمان، عمان، التنشئة االجتماع�ةإبراه�م ناصر،  )1(

هي القواعد و األح�ام التي شرعها هللا س)حانه و تعالى لع)اده لتنظ�م شؤون ح�اتهم الدین�ة :  الشر1عة اإلسالم�ة ∗
 .و الدنیو�ة من ع)ادات ، معامالت و غیرها و، و بذلك تتحق� لهم السعادة ، االستقرار و العدل 
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  أهداف التنشئة االجتماع�ة في اإلسالم.  5.  3

إن الهدف من التنشئة االجتماع�ـة علـى العمـوم نمـو الفـرد داخـل المجتمـع مـن جم�ـع 

جوان)ــه لتحقیــ� ذاتــه وتكی�فــه مــع أفــراد المجتمــع الــذ# �عــ�ش ف�ــه )معنــى �ــالم دور �ــا�م 

ذو)ـــان الفـــرد داخـــل الجماعـــة لخدمـــة المجتمـــع والعمـــل علـــى تفاعلـــه مـــع مجتمعـــه حتـــى 

رن لــذا نــرJ أن التنشــئة االجتماع�ــة تهــدف فــي �صــ)ح مواطنــا منســجما مــع األفــراد اآلخــ

  :إلى اإلسالم

المحافظـــة علـــى فطـــرة الفــــرد وتنمیتهـــا مـــن خـــالل تعرفــــه بخالقـــه و�نـــاء العالقــــة  �

  .بینهما

تطـــور ســـلوك الفـــرد وٕاعـــادة تشـــ�یل اتجاهاتـــه اللفظ�ـــة والعمل�ـــة الســـلو��ة )حیـــث  �

  .ةاإلسالم�تتسع وتتطاب� مع السلوك واالتجاهات 

  .رد للق�ام )ما تتطل)ه ح�اته في الدن�اإعداد الف �

ة )االسـتناد اإلسـالم�بناء المجتمع المسلم الصالح الذ# تقوم نظمه على الشـرعة  �

  .إلى الكتاب والسنة

ونشــــرها فــــي جم�ــــع )قــــاع العــــالم لنشــــر  اإلســــالمإعــــداد المســــلمین لجمــــل رســــالة  �

      )1(.الح�

�ة والمسـاواة بـین اإلنسـانة فـي نفـوس الناشـئین �وحـدة اإلسـالم�غرس ق�م اإل�مـان  �

  .ال)شر

  .التثقیف العقلي واإلعداد الف�ر#  �

  .تنم�ة القوJ واالستعدادات الطب�ع�ة عند الطفل �

  .االهتمام )قوة النشء وحسن تر�یته �

  .اإلنسانة لدJ اإلسالم�تنم�ة األخالق  �

                                                 
 .32، ص1977، سنة1، مدیرة التكون والتر��ة، jالتر��ة العامةتوفی� حداد، دمحم سالمة،  )1(
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  أسس التنشئة االجتماع�ة اإلسالم�ة.  6.  3

  :على ما یلي اإلسالمتقوم التنشئة االجتماع�ة في 

  .حرة االخت�ار بین المتعلمینـ 

  .المرونة في العمل�ة التر�و�ةـ 

  .شمول�ة التر��ة لنواحي الفرد المختلفة، الجسم�ة، العقل�ة، الخلق�ة، االجتماع�ةـ 

  .االستمرارة في عملها عند الوالدة حتى المماتـ 

  .عامة اإلسالميتمد من طب�عة الدین وهو مبدأ مس: التطورـ 
  .التفاعل بین ال)شر في تعاملهم وتحاورهم في أمور الدین والدن�اـ 
  .اإلنساناالنتفاع )ما یتعلمه ـ 
  .المسؤول�ة الجماع�ة عن عمل�ة التنشئة في المجتمعـ 
      )1(ة )عوامل البیئة والطب�عة المح�طةاإلسالم�تأثر التنشئة االجتماع�ة ـ 

  آل�ات التنشئة االجتماع�ة في المدرسة.  7.  3

ــــــة ونقصــــــد المدرســــــة وظ�فتهــــــا  ــــــات تمــــــارس داخــــــل المؤسســــــة التر�و� ــــــاك آل� هن
ـــة لتالمیـــذها، وتحـــد  ∗هـــذه التفـــاعالت االجتماع�ـــة ثاالجتماع�ـــة فـــي التنشـــئة االجتماع�

  :والمعامالت بین أفراد هذه المؤسسة االجتماع�ة،ومن بین هذه اآلل�ات 
اســتعمال الطــرق الم)اشــرة لتوصــیل وتــدع�م القــ�م االجتماع�ــة المتفــ� علیهــا وذلــك  �

  .   بتناولها في المقررات الدراس�ة وتأكید التمسك بها
استعمال النشاj المنظم والموجه الكتساب ق�م معینة �المواظ)ة وحسن االسـتماع  �

ن أو مر�ــز إلــى المــدرس،وتعلم مــن هــذا النشــاj والتوقعــات التــي تــرت)D )�ــل م�ــا

  ).إعطاء ق�مة للتحصیل الدراسي(اجتماعي

                                                 
 .284،285إبراه�م ناصر، المرجع نفسه، ص )1(

ذا �هو السلوك المت)ادل بین األفراد و الجماعات في المواقف و المناس)ات المختلفة ، و :  التفاعالت االجتماع�ة ∗
ابن خلدون على ضرورة االجتماع اإلنساني ، أ# ح�اة الجماعة و ما ینشأ بینهم من عالقات اجتماع�ة مت)ادلة 

 .حیث أن الفرد ال �ستط�ع ان �ع�ش )معزل عن اآلخرن 
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�مــارس ممثلــو الســلطة المدرســ�ة مــن الهیئــة اإلدارــة والمدرســین الثــواب والعقــاب  �

ــــــاب )صــــــورة  ــــــ� الثــــــواب والعق ــــــة،إن المدرســــــة تطب ــــــدع�مهم للقــــــ�م المرغو) فــــــي ت

  .رسم�ة،)معنى تقوم على أداء التلمیذ

ــــي ال � ــــاب الرســــمي ف ــــواب والعق ــــة الث ــــ� وتعمــــل فاعل� ــــى تحقی  00000مدرســــة عل

  .العاطفي عن األسرة وهو شرj الزم لنجاح ما تعلمه لتنشئة الطفل اجتماع�ا

تلجــأ المدرســة فـــي عمل�ــة التنشـــئة االجتماع�ــة للتلمیـــذ إلــى تقـــد�م نمــاذج للســـلوك  �

الحســـن،و�عتبر المعلمـــون نمـــاذج ح�ـــة للســـلوك تتحـــرك بـــین التالمیـــذ فـــي ح�ـــاتهم 

  .الیوم�ة

أن هناك نوعا من الجانب االیجابي فـي االخت�ـار واالنتقـاء بـین وفي األخیر نجد  �

 .   ألوان النشاj التي تت�حها له المدرسة

  الكتاب المدرسي.  4

مـــن �حصـــل التلمیـــذ  علـــىتــأثیر فیهـــا ال یجـــد عمل�ـــة التر��ـــة والتعلـــ�مالمــتمعن فـــي         

ــــاب، ــــول أن لكــــل مجتمــــع  عــــاملین أساســــین همــــا المــــدرس والكت ــــ� نق ومــــن هــــذا المنطل

خصائصــه وف�ــره فــي مجــال التر��ــة وهــذه األخیــرة لهــا منهــاج یترجمهــا مــن خــالل رصــد 

الغا�ـــات واألهـــداف والبرنـــامج والمقـــررات والمضـــامین و�ـــذا األنشـــطة واألدوات والوســـائل 

المحــــور  التــــي تمثــــلوالطرائف،)حیــــث نــــرJ أن الكتــــاب عنصــــر مــــن عناصــــر المنهــــاج 

ذلـك أنـه وعـاء حامـل للمـادة العلم�ـة  .سي في العمل�ـة التعل�م�ـة وضـرورة للمتعلمـیناألسا

�ما یوفر له قدرا من الخبـرات التعل�م�ـة الموجهـة لتحقیـ� أهـداف البـرامج .المقدمة للمتعلم

المدرســـ�ة،ما یجعـــل مـــن الكتـــاب المدرســـي دعامـــة تر�و�ـــة أساســـ�ة ور�نـــا رئ�ســـا للبـــرامج 

  .المدرس�ة

دید التأثیر على التالمیذ ألنه �عرض وجهة نظـر عـن الحق�قـة شرسي الكتاب المد    

ومــن هــذا .وصــورة عــن العــالم تحمــل نفســها إث)ــات صــحتها والتلمیــذ �قــرؤه مؤمنــا مصــدقا
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ـــة وتقـــو�م مســـتمر،في  فالجـــدیر )االهتمـــام أن تكـــون الكتـــب المدرســـ�ة محـــD دراســـة علم�

جتمع�ـة لیـؤد# الـدور التر�ـو# الـذ# إطار مـن التكامـل والتـوازن مـع التغیـرات العلم�ـة والم

أنجــــز مــــن أجلــــه ونحــــن نعلــــم أن الكتــــاب المدرســــي هــــو ذاك المعلــــم الصــــامت للتالمیــــذ 

  .یرجعون إل�ه متى شاء ولذلك یجب االهتمام )ه

  التعر1ف اللغو@ للكتاب.  1.  4

Dولقــد ســمى هللا تعــالى الــوحي المنــزل  .الكتــاب مشــت� مــن فعــل �تــب )معنــى خــ

 "هـــو الـــذ# أنـــزل عل�ـــك الكتـــاب:"لقولـــه .رســـوله صـــلوات هللا علـــیهم �ت)ـــامـــن عنـــده علـــى 

ولقـد اقتـرن ذ�ـر الكتـاب بـذ�ر الخـD فـي القـرآن الكـرم ".ذلـك الكتـاب ال رـب ف�ـه:"ولقوله

هـــو مـــا خـــD )الیـــد وجمـــع و�ســـمي هللا تعـــالى الـــذین یخطـــون مـــال الع)ـــاد �تا)ـــا فـــي قولـــه 

  11و10االنفطار﴾ �اتبینن �راما یوان عل��م لحافظ﴿ :س)حانه وتعالى

�عرف على أنه الوث�قة التعل�م�ة المطبوعة التي تجسد البرنامج الرسمي لوزارة 

التر��ة الوطن�ة ، وموضوعاته من أجل نقل المعارف للمتعلمین ، و إكسابهم )عض 

        )1(.ومساعدة �ل من المعلم والمتعلم على تفعیل سیرورة التعلم المهارات

  االصطالحي لمصطلح الكتاب المدرسي التعر1ف.  2.  4

هو مجموعة من الوحدات المعرف�ة التي تم استخدامها )ش�ل یناسـب مسـتوJ �ـل 

صــف مــن الصــفوف الدراســ�ة وفقــا لألعمــار الزمن�ــة للمتعلمــین حیــث �ســهم فــي تحقیــ� 

        )2(.نموهم المتكامل من الناح�ة الجسم�ة والعقل�ة والنفس�ة واالجتماع�ة والروح�ة

       )3(.و�ذلك �عرف )أنه الوث�قة التعل�م�ة المطبوعة التي تجسد البرنامج الرسمي
                                                 

، دار الهدJ عین ملیلة ، الجزائر ، ب ت  أسسه وتطب�قاته. نموذج التدر1س الهادف  الصالح حثرو�ي ، دمحم )1(
 80، ص

،دار الحامد للنشر j،1تقو�م وتطو1ر الكتب المدرس�ة للمرحلة االساس�ةعبیر راشد عل�مات،  )2(
 17،ص2006والتوزع،عمان،األردن،

 80،صمرجع سابKدمحم الصالح حترو�ي،  )3(
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إذا هــــو أحــــد األر�ــــان الرئ�ســــ�ة التــــي �ســــتند إلیهــــا المنهج،و�شــــ�ل الوعــــاء الــــذ# 

تحتـــو# المـــادة التعل�م�ـــة،وهو المرجـــع األساســـي �ســـتقي منـــه التلمیـــذ معلوماتـــه أكثـــر مـــن 

�ســـتند إل�ـــه المعلـــم فـــي إعـــداد دروســـه قبـــل أن  غیـــر مـــن المصـــادر،وهو األساســـي الـــذ#

         )1( .یواجه تالمیذه في حجرة الدراسة

  أهم�ة الكتاب المدرسي.  3.  4

إن م�انـــة الكتـــاب أساســـ�ة )حیـــث هـــو �عامـــل مـــؤثر فـــي التلمیـــذ و�ـــذا مـــؤثر فـــي 

الشــيء األصــیل فــي العمل�ــة هــو العمل�ــة التعل�م�ــة �مــا أننــا نقــول أن الكتــاب المدرســي 

  :ورجع ذلك إلى أنه،في التدرس  هال �م�ن االستغناء عنإذ  .لتعل�م�ةا

�قـــدم حقـــائ� ومعلومـــات مختـــارة )عنا�ـــة وعلـــى أســـاس علمـــي،وتم تنظ�مهـــا )طرقـــة ــــ 

  .مالئمة للمعلم والتالمیذ

  .�قدم إطار عاما للمقرر الدراسي )ما �حق� األهداف التر�و�ة المرغوب فیهاـ 

لمعلومــات والحقــائ� التــي یجــب أن یلــم بهــا جم�ــع التالمیــذ �قــدم قــدرا مشــتر�ا مــن اـــ 

�مــا ینطلــ� �ــل مــنهم فــي االتجــاه الــذ# �مثــل میولــه )الضــعیف-المتوســD-الممتــاز(

  .واتجاهاته

ــ  اســتن)اj -قــراءة فقــرة مــن الكتــاب(یتــ�ح للمعلــم اســتخدام العدیــد مــن طــرق التــدرس ـ

  ).…مقارنات–تلخ�ص -)عض الحقائ�

  .التدرب على مهارات القراءة یت�ح للتالمیذ فرصةـ 

  .یجعل التالمیذ أكثر استعدادا وشوقا لتعلم المادةـ 

  .�قدم حقائ� ومعلومات الدراسات االجتماع�ةـ 

                                                 
)1( http :www slide boom com presentation 114157 le jour 14 01 2010 a 10 ;

05h
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یـــؤد# دورا مزدوجـــا فـــي المدرســـة والمنـــزل ،حیـــث �ســـاعد علـــى مراجعـــة مـــا شـــرحه ــــ 

         )1(.المعلم محل التمارن

  .و�ذلك �ساعد المعلم في االنتقال من موضوع ألخر ومن ف�رة ألخرJ  ـ   

یتماشى مع نظم االمتحانات السـائدة حیـث �سـاعد التلمیـذ فـي اإلجا)ـة عـن مـا یوجـه  ـ   

         )2(.إل�ه من أسئلة في االمتحان

  وظ�فة الكتاب المدرسي.  4.  4

ؤ�ــد أهمیتهــا �عامــل الكتــاب المدرســي وضــوحا وتالوظــائف التــي تزــد مــن طب�عــة 

  :ما یلي  من عوامل التر��ة والتعل�م

)حیــث یجمــع التلمیــذ مــن مجمــوع مــا �حصــل عل�ــه منــه أول  أنــه مصــدر للمعرفــة، �

وهــو �ضــیف إلــى محصــوله مــن المعرفــة مــا تشــمل عل�ــه  م�ت)ــة تقــع فــي حوزتــه،

  .هذه الكتب

  .أنه وسیلة في ید التلمیذ السترجاع الدروس �

�ذلك أنه أداة للثقافـة ف�ثـر مـن المواقـف الح�ـاة �صـعب  ووظ�فة الكتاب المدرسي �

  .مواجهتها )غیر الرجوع إلى الكتاب

�شـــتمل علـــى الكثیـــر مـــن وســـائل التـــدرب علیهـــا �الوســـائل الراضـــ�ة والتمـــارن  �

  .النحو�ة،واألسئلة االسترجاع�ة

�ــــــــذلك �ضــــــــ)D عمل�ــــــــة التعلــــــــ�م أمــــــــا التلمیــــــــذ فالتلمیــــــــذ ال �ملــــــــك المنهــــــــاج وال  �

             )3(.هو مطلوب منه )الض)D لعرف ماالمقررات،

                                                 
)1( http :www slide boom com presentation 114157 le jour 14 01 2010 a 10 ;05h 
،دار الف�ر للط)اعة والنشر j،3المنهج وتطو1ره تخط�Zصالح ذ�اب هند# وآخرون،  )2(

 249،ص1999والتوزع،عمان،األردن،
 (3) 9،10الكتاب المدرسي،مرجع ساب�،ص )3(
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  العوامل التي تؤثر في الكتاب المدرسي.  5.  4

أول عامــل هــو الســلطة اإلدارــة التــي تطل)ــه وتضــعه فــي أیــد# نابتــة األمــة التــي  �

  .وتملك قبوله أو رفضه أو تغییره تم�نها،

المدرسـي ف�ـه أو العامل الثاني هو المقرر الدراسي الرسمي الـذ# یوضـع الكتـاب  �

  .عل�ه

العامـــــل الثالـــــث هـــــو مســـــتوJ التالمیـــــذ مـــــن النضـــــج والخبـــــرة والمعرفـــــة فالكتـــــاب  �

المدرسي ��ون خاضـعا لمسـتوJ التالمیـذ مـن حیـث حجمـه ودرجتـه مـن التفصـیل 

  .واالختصار

العامـــل الرا)ـــع هـــو نظـــام االمتحانـــات المت)ـــع فـــي النظـــام التعل�مـــي الـــذ# �ســـتخدم  �

  .أهم العوامل التي تؤثر في الكتاب المدرسيالكتاب،واالمتحانات من 

ــــي تصــــدرها  � ــــاب المدرســــي الت والعامــــل الخــــامس هــــي المواصــــفات الرســــم�ة للكت

 .السلطة التعل�م�ة المعینة

  معاییر الكتاب المدرسي واستخدامه.  6.  4

        )1(معاییر الكتاب المدرسي.  1.  6.  4

  المؤلف:أوال

       .ماكنته العلم�ة ومؤهالتهـ 

  ).الكتب المدرس�ة(خبرته في التألیفـ 

  .خبرته في تدرس الدراسات االجتماع�ةـ 

  .الدقة العلم�ةـ  

  الشEل العام :ثان�ا

                                                 
، دار الف�ر للط)اعة و النشر و التوزع ، عمان  j ،3تخط�Z المنهج و تطو1رهصالح ذ�اب هند# و آخرون ، )1(

 .249، ص  1999األردن ، 
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                .مناس)ة حجم الكتابـ 
  .أجزاء الكتاب وش�له العامـ 
    مناس)ة وصحة الحروف المط)ع�ةـ 
  .التجلید الجید ومناس)ة الغالف للمحتوJ ـ 
  .من األخطاء المط)ع�ة واللغو�ةالخلو ـ 
   .جودة ورق الكتابـ 

  :الجوانب العامة:ثالثا

        .وضوح العناون الرئ�س�ةـ 
  ).توضح أسلوب وفلسفة الكتاب(جودة المقدمةـ 
  .�فا�ة قائمة المحتو�ات وشمولهاـ 
  ...وجود قائمة )الخرائD والصور والرسوم ـ 
    .�فا�ة المالح� واتساقها )الموضوعاتـ 
  .التسلسل في تبوب الكتابـ 

  .اخت�ار وتنظ�م المادة:را$عا

       .حداثة المادة العلم�ة ـ 

  .مالئمة المادة لمستوJ التالمیذ وارت)اطها )األهدافـ 

  .مراعاة الدقة واألمانة العلم�ةـ 

   .العمل على تنم�ة التف�یر واكتساب أسلوب حل المش�التـ 

  .للتالمیذمراعاة المستوJ اللغو# ـ 

  .التشج�ع على استخدام وسائل تعل�م�ة إلى جانب الكتاب المدرسيـ 

  )1(:من حیث ...)الخرائZ،الصور،الرسوم،الوثائK(الوسائل التعل�م�ة:خامسا
     .مناسبتها للتالمیذ وخبراتهم وارت)اطها )المادةـ 
  .�فایتها ووضوحها وحداثتهاـ 

                                                 
 250آخرون ،المرجع الساب�،صالح ذ�اب هند# و )1(
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                           .دقة وسالمة المحتوJ ـ 
  .تعدد أنماj وٕاثارتها للتالمیذـ 

  األنشطة:سادسا

    .ارت)اطها )المادةـ 
    .إم�ان�ة الق�ام بهاـ 
  .تنوعها وٕاثارتها للتالمیذ للمشار�ة بهاـ 
  .ارت)اطها )مصادر التعلم في البیئة المح�طةـ 
 .صرةإم�ان�ة االستفادة من األحداث الجارة والقضا�ا المعاـ 

  المراجع:سا$عا

     .مالءمتها لمستوJ التالمیذـ 
  .توافرها في م�ت)ة المدرسةـ 
      .ارت)اطها )المادة الدراس�ةـ 
 .تنوعها وتشو�قها للتالمیذـ 

  التقد�م:ثامنا

  ...)المالحظة-الموضوع�ة-االخت)ارات-المقال(التنوع ـ 
    .االستمرار،التكامل مع الدرسـ 
  .والواضحة لألسئلةالص�اغة الجیدة ـ 
    .وجود أسئلة تطب�ق�ة عامة في نها�ة الكتابـ 
  .تحق�قها ألهداف المنهجـ 
 )1(.توزعها )عدالة على فصول الكتابـ 

  استخدام الكتاب المدرسي .  2 . 6 . 4

إن استخدام الكتاب المدرسي موضوع اتفاق )النس)ة لطرائ� التدرس المختلفة 
 cقد�مها وحدیثها )غرض تحقی� أهدافها ، فاإللقاء مثال �ستخدم �مرجع مهم لحف

                                                 
، دار الحامد للنشر و التوزع ، j ،1 تقو�م و تطو1ر الكتب المدرس�ة للمرحلة األساس�ةعبیر راشد عل�مات ، )1(

 . 17، ص 2006عمان ، األردن ، 
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محتو�اته ، والمناقشة تستخدمه �أحد المصادر للرجوع إل�ه عند اإلجا)ة عن األسئلة 
      )1(.سواالستفسارات قبل وأثناء أو )عد التدر

  والتر��ة اإلسالم�ةالكتاب المدرسي .  5

یتضــــمن الكتــــاب المدرســــي فــــي التر��ــــة اإلســــالم�ة فــــي مختلــــف مســــتو�ات جــــل 

المواضــــ�ع المدرجــــة فــــي المنهــــاج لتجســــید األهــــداف العامــــة للمــــادة واألهــــداف الخاصــــة 

بنائهـا  وقد اعتمدت مجموعة مـن االعت)ـارات العلم�ـة والمعـاییر البیداغوج�ـة فـي.)الدروس

تماش�ا مع المستجدات في �ل الم�ادین وخصائص المتعلمـین فـي �ـل مسـتوJ  .وتقد�مها

  .من �ل الجوانب

وقد تم فیها تجنب النمط�ة وتبني التنوع حفاظـا علـى نشـاj التلمیـذ الـدائم،وتحق�قا 

لمســعى اإلثــارة والتشــو�،وال)حث عــن إشــ)اع فضــوله المعرفــي الــذ# ینتهي،وٕاثــراء طــرق 

علم،وتوج�ــه جهــوده نحــو المســاعي التعل�م�ــة المناســ)ة،وذلك إلضــفاء الفعال�ــة تنشــ�D الم

علـــى أدائـــه وأداء المتعلمـــین فـــي عمل�ـــة التعل�م،وتقـــد�م الـــدروس )ـــأوفر حظـــوl النجـــاح 

                )2(.المم�نة،وجعل المادة مستساغة )أكبر رغ)ة محتملة عند المجتمع

س الكتـاب )�م�ـات معرف�ـة روعـي فیهـا ففي مسـتو�ات الطـور األول،تـم تقـد�م درو 

حاجة المتعلمین وقدرتهم على االست�عاب،التخزن واالستظهار ومسـایرة التـدرج المناسـب 

وفقــــا لنمــــو قــــدراتهم وتطــــور مــــؤهالتهم فــــي مختلــــف المجــــاالت  فــــي تنظــــ�م المحتو�ــــات،

 حر��ــة مــن جهــة واألهــداف المحــددة فــي المنهــاج مــن جهــة/المعرف�ــة والوجدان�ــة والحــس

ثان�ة،إلى جانب خصوص�ة �ل مجال من مجاالت التعلم التي تتشـ�ل منهـا مـادة التر��ـة 

  .اإلسالم�ة

                                                 
، عالم الكتب ،القاهرة ،  تقو�م نتائجه وتطب�قاته. أسالی$ه . أسسه . أهدافه . التدر1س ف�ر# حسن ران ،  )1(

 240و  239مصر ، ب ت ، ص

، الدیوان الوطني  للمطبوعات j،1الدلیل المنهجي لتطبیK مادة التر��ة اإلسالم�ةموسى صار# وآخرون،  )2(
 48،ص2002المدرس�ة،
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  الكتاب التعل�مي .  1.  5

ن الكتــاب التعل�مــي �مثــل دورا تعل�م�ــا وتعلمــا أساســ�ا فــي تر��ــة الـــنشء، نظــرا أل

وتنظـ�م  فانه �ص)ح ق�مة تر�و�ة عل�ا، ین)غي أن �صمم )عنا�ـة مـن حیـث اخت�ـار م�وناتـه

خبراتـــه التعل�م�ـــة وٕانتاجـــه شـــ�ال ومضـــمونا، )مـــا یـــتالءم مـــع األســـس المعرف�ـــة والنفســـ�ة 

والتر�و�ــة والفن�ــة والتقن�ــة والمعلومات�ــة، ل��ــون أداة تعل�م�ــة فاعلــة ت�ســیر علــى الدارســین 

، وتسهم في تحقی� األهـداف التر�و�ـة الموجهـة لبنـاء اإلنسـان المتكیـف مـع  عمل�ة التعلم

دات، والـــذ# �قـــوم بـــدور اجتمـــاعي متمیـــز �ســـهم فـــي بنـــاء الـــوطن، وتفاعـــل مـــع المســـتج

اآلخـــــرن، و�حتـــــرم الحضـــــارات اإلنســـــان�ة، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك، فـــــان معرفـــــة خصـــــائص 

ـــة مســـألة فـــي غا�ـــة  المتعلمـــین، مـــن أجـــل تفصـــیل المعرفـــة العلم�ـــة والنشـــاطات التعل�م�

  1.متعلمیناألهم�ة عند بناء الكتاب التعل�مي لكل فئة من فئات ال

  خصائص المتعلمین.  2.  5

إن ب�ان سمات اإلنسان الذ# نتواجه إل�ه )الكتاب التعل�مي، الشك أنه قد �سـاعد 
المؤلــف فــي رســم صــورة ذهن�ــة للمــتعلم، فیتمثــل خصائصــه واحت�اجاتــه وقدراتــه وٕام�اناتــه 

�ـة قـد وظروف مع�شته، التـي �عمـل فـي إطارهـا وـتعلم، وان معرفـة عناصـر البیئـة التعلم
اســـتعداداته : �ســـاعد المؤلـــف فـــي إنتـــاج �تـــاب تعل�مـــي أكثـــر مالئمـــة للمـــتعلم، مـــن حیـــث

وقدراتــه، وطــرق تعل�مــه، و�ــذلك ��ــون الكتــاب أكثــر فاعل�ــة فــي تحقیــ� األهــداف التر�و�ــة 
المنشـــودة، ســــواء تــــم تعلــــ�م هـــذا الكتــــاب فــــي ســــ�اق الحفـــc واالســــترجاع، أو فــــي ســــ�اق 

  2.اق الفهم واالست�عاب والتطب�قات اإلبداع�ةالمذاكرة والتحصیل أو في س�
  المصحف المدرسي الم�سر.   3.  5

ت�ســـیرا لحفـــc وتـــالوة القـــرآن وفهـــم معان�ـــه وضـــع بیـــت یـــد# المدرســـین واألول�ـــاء 

�شـــمل حـــزب س)ح،مصـــورا مـــن "المصـــحف المدرســـي الم�ســـر،تالوته ومعان�ـــه"والتالمیـــذ 

                                                 
 . 40أسالی)ه و تقو�م نتائجه و تصن�فاته ، مرجع ساب� ، ص  .أسسه  .أهدافه  .ف�ر# حسن ران ، التدرس  1

 .48، مرجع ساب� ، ص  اإلسالم�ةموسى صار# و آخرون ، الدلیل المنهجي لتطبی� مادة التر��ة  2
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وقـاف )الرسـم العثماني،مبینـا ف�ـه السـور المصحف المعتمد لدJ وزارة الشؤون الدین�ة واأل

،ومرفقـا )ملـون (الم��ة والمدن�ة وعدد آ�اتها،إلى جانب رقم ترتیبهـا العـام علـى المصـحف 

ومـــا �قابلهـــا )الرســـم اإلمالئي،و�ـــذا  )ملونـــة(بجـــداول للكلمـــات الم�تو)ـــة )الرســـم العثمـــاني

ر�زا،وفــــي معـــاني الكلمـــات الصـــع)ة حســـب ورودهـــا فـــي ســـورها �ـــل ســـورة مختصـــرا وم

وفـــي الختـــام ألحقنـــا )المصـــحف المدرســـي  .األخیـــر ختمـــت �ـــل ســـورة بإرشـــادات تر�و�ـــة

ملخصا ل)عض أح�ام الترتیل،�م�ن االستعانة بها في القراءة والتعلم والتجوـد وذلـك قـدر 

       )1(.المستطاع )اغتنام الفرص المتاحة في التكون

  )والخصائصالمEونات (تصم�م الكتاب التعل�مي.  4.  5

 ،mتمیــزه عــن غیــره مــن الكتــب التــي تقــدم للقــار jلتصــم�م الكتــاب التعل�مــي شــرو

j مــن �ونــه وســیلة تعل�م�ــة وتتعلــ� هــذه الشــرو . ســواء �ــان موجهــا لألطفــال أو للراشــدین

   .تتماشى وف� الت)س�D الذ# تتطل)ه ضرورة العمل�ة التعلم�ة

 2:في الكتاب المدرسي وتتمثل عناصر تصم�م

 .السمات العامة للكتاب المدرسي )صفته وسیلة تعل�م�ة م�تو)ة       -

 .مقدمة الكتاب المدرسي       -

 .األهداف التعل�م�ة       -

-        Jالخبرات التعلم�ة للكتاب-المحتو.     

 .معاییر تنظ�م المادة التعل�م�ة       -

  تحقی� -أنشطة-تقو�م-عرض-مقدمة(تنظ�م وحدات الكتاب التعل�مي       -

 )....خالصة -قراءات إضاف�ة -مشروعات-أهداف تعل�م�ة      

 .معاییر عرض المادة التعل�م�ة       -

                                                 
 99موسى صار# وآخرون، المرجع الساب�،ص )1(

، تحرشي عبد الحف�c ،موقع اللسان�ات والتر��ة     ) 2(
http://kenanaonline.com/users/mektaba/posts/738811 
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ل�ـة نجد من بین ما �میز الكتاب المدرسي من حیث التصم�م ارت)اطـه )عم

والتـي نجـد مـن أهمهـا مـا . التقو�م التي تتطلب هي األخرJ مجموعة من المعاییر

  :یلي

 1:معاییر تصم�م التقو�م في الكتاب التعل�مي       

v    mأسالیب تقو�م المعلومات والمعارف واألف�ار والم)اد. 

v    أسالیب تقو�م المهارات العلم�ة. 

 .)من خالل المؤشرات الحس�ة وال)صرة المتعلم إثارة انت)اه(الكتاب وٕانتاجه    -

  أوال ـ السمات العامة للكتاب المدرسي

  :من حیث هو مادة تعل�م�ة م�تو)ة
�عــــد الكتــــاب التعل�مــــي، مفهومــــا، معرف�ـــــا معقــــد الخصــــائص، ولتســــهیل اســــت�عاب هـــــذا 

ین)غي أن نتعرف على أهم السمات األساسـ�ة، التـي تمیـزه عـن غیـره مـن المـواد  المفهوم،
یلــي أهــم الســمات التــي توضــح مفهومــه، مــن حیــث هــو صــ�غة  التعل�م�ــة الم�تو)ــة، وف�مــا

  .على المتعلمین ∗تعل�م�ة م�تو)ة أ# مادة تعل�م�ة م�تو)ة، لتسهیل عمل�ة التعلم
هــاج التر�ــو#، الــذ# ینطلــ� مــن فلســفة �مثــل الكتــاب التعل�مــي ترجمــة صــادقة للمن .1

  .التر��ة والتعل�م واألهداف التر�و�ة الكبرJ في المجتمع
مسـاعدة المتعلمـین علـى اكتسـاب األهـداف التعل�مـة المخططـة فـي سـ�اق المقــرر  .2

  .الدراسي أو المنهاج
ـــة لكـــل مـــتعلم ألن یتعامـــل مـــع المـــادة العلم�ـــة، والخبـــرات  .3 ـــوفیر الفـــرص التعلم� ت

   .من خالل قواه اإلدراك�ة وحواسه ومیله وانت)اهه وادراكاته ومنهجیتهالتعلم�ة، 

                                                 
، المرجع الساب�، تحرشي عبد الحف�c ،موقع اللسان�ات والتر��ة 1

nline.com/users/mektaba/posts/738811http://kenanao       

هو عمل�ة تلقى المعرفة و الق�م و المهارات من خالل الدراسة أو الخبرات أو التعل�م مما یؤد#  :عمل�ة التعلم  ∗
الى تغیر دائم في السلوك ، تغیر قابل للق�اس و انتقائي )حیث �عید توج�ه الفرد اإلنساني و �عید تش�یل بن�ة تف�یره 

 .العقل�ة
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تحقیــ� التكامــل العضــو# والــوظ�في، بــین األف�ــار النظرــة فــي المــادة التعل�م�ــة،  .4
  .و�ین الممارسات والتطب�قات العمل�ة

إثـــارة اهتمامـــات المـــتعلم، وتشـــ�یل دافع�ـــة إدراك�ـــة )قـــوة متواصـــلة نحـــو مضـــامین  .5
�م�ـــة ودالالتهـــا، )شـــ�ل �ضـــمن اســـتمرار تفاعلـــه االیجـــابي مـــع هـــذه الماد�ـــة التعل

  )1(.الخبرات، إلى أن تتحق� األهداف المنشودة
  .هدا�ة المتعلم للق�ام )عمل�ات التقو�م الذاتي، القبلي والتكوني والختامي .6
تعزز ما ��تس)ه المتعلم مـن معلومـات وم)ـادm ومفـاه�م وم)ـادm واتجاهـات وقـ�م  .7

  .∗الراجعةر� سبل الحصول على التغذ�ة ومهارات، عن ط
تحدید عناصر المادة التعل�م�ة و��ان المضامین المختلفة التي تحتاج إلـى تـدع�م  .8

وتطــور ومتا)عـــة مـــن اجـــل الــتم�ن مـــن هـــذه المـــادة التعل�م�ــة وتمثلهـــا فـــي البنـــى 
  .اإلدراك�ة لدJ المتعلمین

، )حیـــث تشـــمل تعل�مـــات �تــاب المـــادة التعل�م�ـــة )صــ�غة متكاملـــة ومتك�فـــة بــذاتها .9
ــــى الصــــعو)ات وٕادراك  ــــب عل إجرائ�ــــة وٕارشــــادات تر�و�ــــة عــــین المــــتعلم فــــي التغل

 .األهداف التر�و�ة المنشودة

  :مقدمة الكتاب التعل�ميثان�ا ـ 

  )2(:تصمم المقدمة المنهج�ة في ضوء األسس والخصائص اآلت�ة
للكتــاب التعل�مــي، االشــتمال علــى نظــرة أو خلف�ــة شــاملة لطب�عــة المــادة التعل�م�ــة  .1

  .وأهمیتها وق�متها المنهج�ة في الخطة الدراس�ة
توجـــه صـــ�غة الخطـــاب فیهـــا إلـــى المـــتعلم والمعلـــم، األول ل�فیـــد منهـــا فـــي تعلمـــه  .2

  .والثاني ل�فید منها في استخدامه للكتاب وتعل�مه

                                                 
 102موسى صار# وآخرون، المرجع الساب�،ص )1(

تهدف إلى إخ)ار المتعلم بنتائج ردوده و آل�ة تصح�ح أخطائه ، فهي تساهم في تعدیل السلوك :  ة الراجعةالتغذ� ∗
دور )الغ في عمل�ة التعلم الذاتي ، فهي تؤد# إلى تسهیل عمل�ة التعلم ، و تساهم في زادة الكفاءة العلم�ة التعلم�ة 

 .ة و رفع جودة التعلم و تحسین اإلنتاج �ما و نوعا و سرع
 105صموسى صار# وآخرون، المرجع الساب�، )2(
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ت)صــــیر المــــتعلم )األهــــداف التعل�م�ــــة المتمثلــــة )الكفا�ــــات المعرف�ــــة، أو األدائ�ــــة  .3
   .صودة من تعلم المادة التعل�م�ة للمقرر الدراسي أو المنهاج والكتابالمق

تبــــین األســــس والم)ــــادm العلم�ــــة والنفســــ�ة والتر�و�ــــة، التــــي روعیــــت فــــي اخت�ــــار  .4
  .الخبرات التعلم�ة وتنظ�م مضامینها وطرقة معالجتها داخل الكتاب

�ــة وأهمیتهــا فــي تبــین طب�عــة المــادة التعل�م�ــة فــي الكتــاب المدرســي وق�متهــا العلم .5
الخطة الدراس�ة للمتعلم وارت)اطهـا )ـالمواد التعل�م�ـة األخـرJ، واحت�اجـات المـتعلم، 
والغرض من إثارة الدافع�ة عند المـتعلم، �مـا تشـیر إلـى الجهـود والنشـاطات التـي 

  .ین)غي أن �قوم بها المتعلم من اجل اكتساب المادة التعل�مة وٕاتقانها
راءات، التـــــي ین)غـــــي أن �قـــــوم بهـــــا معلـــــم المـــــادة تقـــــدم )عـــــض اإلرشـــــادات واإلجـــــ .6

التعل�مــة، مــن اجــل اســتخدام الكتــاب التعل�مــي اســتخداما تر�و�ــا، ل�ــأتي فــي ســ�اق 
  .منه ∗األهداف التر�و�ة المقصودة

تعرف )مضمون الكتاب التعل�مي، و)ما �شتمل عل�م مـن وحـدات أو موضـوعات  .7

ترتیبهــا و)الق�مــة المنهج�ــة  تعل�م�ــة، و�ــذلك )األســس المنطق�ــة التــي روعیــت فــي

لكـــل وحــــدة مــــن هــــذه الوحــــدات فــــي اإلطـــار الزمنــــي المقــــرر لتعلــــ�م الكتــــاب فــــي 

الجــدول الدراســي، ســواء أكــان ذلــك )الســاعات المعتمــدة أو الســاعات الصــف�ة أو 

  .الحصص الصف�ة

تشــیر إلـــى المـــتعلم والمعلـــم )ــان الخبـــرات التعلم�ـــة الـــواردة فــي الكتـــاب هـــي الحـــد  .8

مــتعلم، وان المــادة التعل�م�ــة فــي الكتــب مفتوحــة النها�ــة، وقابلــة لإلثــراء األدنــى لل

  .من مصادر تعل�م�ة أخرJ )صورة مستمرة

تقـــــدم اإلرشـــــادات للمـــــتعلم، مـــــن أجـــــل تنظـــــ�م التغـــــذ�ات لمرتجعـــــة مـــــن المواقـــــف  .9

وخارجه، لغرض اإلسهام في تطور المادة التعل�م�ة فـي  ∗التعل�م�ة داخل الصف

                                                 
هي التي تخضع لبرامج و تتم في مؤسسات و تح�مها لوائح و تض)طها شروj و : المقصودة  األهداف التر�و�ة ∗

 یتفرغ لها تالمیذ و معلمون لتحقی� أهداف محددة تنتهي )شهادة رسم�ة

 .القاعة التي تتم منها عمل�ة التدرس أ# داخل حجرة الدراسة )ما �سمى القسم أو : الصف  ∗
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و�خاصــة عنــد تقی�مــه وٕاعــادة ط)اعتــه علــى شــ�ل مــادة تعل�م�ــة الكتــاب مســتق)ال، 

 .م�تو)ة، أو أ�ة ص�غة أخرJ مرئ�ة أو مسموعة

  :ثالثا ـ األهداف التعلم�ة

تمثــل األهــداف التعلم�ــة أساســا رئ�ســ�ا فــي تصــم�م الكتــاب وٕاخراجــه علــى الشــ�ل   

لعلم�ـــة التـــي الـــذ# ��ـــون ف�ـــه قـــا)ال لتحقیـــ� غا�ـــات التر��ـــة المدرســـ�ة مـــن حیـــث المـــادة ا

  . �قدمها، أو من حیث األ)عاد التر�و�ة التي یرتجى تحق�قها لدJ المتعلمین

ونشـــیر إلـــى أهـــم األســـس التـــي �قـــوم علیهـــا بنـــاء الكتـــاب المدرســـي قبـــل تقـــد�م األهـــداف 

  1:التعل�م�ة في العناصر التال�ة

والم�ان�ـــة التـــي ــــ األســـاس االجتمـــاعي والثقـــافي، حیـــث یتطلـــب مراعـــاة الشـــروj الزمان�ـــة 

  .یخضع لها الكتاب اجتماع�ا وثقاف�ا �ي یتم�ن من تحقی� أهدافه التعلم�ة

ــ األســاس الثــاني هــو مســایرة محتو�ــات الكتــاب المدرســي ألهــداف المنهــاج، )حیــث أنــه  ـ

�لمــا حصــل النســجام بــین المحتو�ــات ومــا تخططــه المنــاهج �ــان للكتــاب آثــاره اإلیجاب�ــة 

  .م�ةفي تحقی� األهداف التعل�

منظمـــة و �اف�ـــة وشـــاملة ــــ األســـاس المـــوالي یتمثـــل فـــي ضـــرورة أن تكـــون مـــادة الكتـــاب 

  .للمعالم الرئ�س�ة للموضوعات المقررة

  .والي یتمثل في ضرورة أن تكون مادة لكتاب المدرسي صح�حة ودق�قةملا  ألساساـ 

رورة ـ أساس آخر ضرور# یجب مراعاته ألجـل تحقیـ� األهـداف التعل�م�ـة یتمثـل فـي ضـ

وذلــك حتــى یــؤد# . أن تكــون المــادة التعل�م�ــة مســایرة لمــا هــو مســتحدث فــي مجــال العلــم

غرض الفعل التعل�مي المتجدد وف� التقـدم التكنولـوجي وتجـدد المعلومـات التـي یجـب أن 

                                                 
حسان الج�اللي و لوحید# فوز#، مقال حول أهم�ة الكتاب المدرسي في العمل�ة التر�و�ة، مجلة الدراسات وال)حوث  1

 202ص .2014د�سمبر  9االجتماع�ة، ع
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ال تكــون متناقضــة لــدJ التلمیــذ بــین مــا یتا)عــه فــي وســائل اإلعــالم واالتصــال و�ــین مــا 

  1.�قرؤه في الكتاب المدرسي

ــ أســاس آخــر ولــ�س أخیــر یجــب تــوفره لتحقیــ� األهــداف التعلم�ــة یبــدو فــي ضــرورة أن  ـ

تراعــي مــادة الكتــاب المدرســي مســتو�ات التالمیــذ، مــن حیــث الســن والخصــائص النفســ�ة 

  .والفیزولوج�ة التي ��ون علیها المتعلم

  . أما األهداف التعلم�ة الخاصة )�ل وحدة، ف�شترj أن تأتي في مقدمة �ل وحدة

  )2(: وأن تتصف )ما یلي

أن تنســ� األهــداف الخاصــة )�ــل وحــدة مــن وحــدات الكتــاب التعل�مــي، مــع األهــداف  .1

  .التعل�م�ة العامة للكتاب والتي قد وردت في المقدمة

أن تتالءم األهداف الخاصة )الوحدة مع مضمون الخبرات التعلم�ة الواردة فیهـا، مـن  .2

  .حیث الكم�ة والنوع�ة

ـــدور حـــول المـــتعلم نفســـه، وان تكـــون أن تصـــاغ أهـــداف  .3 الوحـــدة صـــ�اغة ســـلو��ة، ت

  .الص�اغة واضحة ومحددة وقابلة للمالحظة والق�اس والتقو�م

أن تشــــتمل صــــ�اغة الهــــدف الســــلو�ي الــــذ# ینتظــــر مــــن المــــتعلم أن یتمثلــــه، وعلــــى  .4
مضمون الخبرة التعلم�ـة المرت)طـة )السـلوك، وعلـى الشـروj أو المعـاییر التـي �حـدث 

  .ا السلوكفیها هذ
أن یراعــــى عنــــد وضــــع األهــــداف الســــلو��ة الموحــــدة، أن تشــــتمل فــــي مجملهــــا علــــى  .5

  .الثالث لشخص�ة المتعلم  ∗تعلم�ة تتصل )المجاالت النمائ�ة تإنتاجا
  الخبرات التعلم�ة للكتابو  المحتوJ را$عا ـ 

 mتمثـــــل المـــــادة التعل�م�ـــــة، وتصـــــم�م الخبـــــرات التعلم�ـــــة للكتـــــاب التعل�مـــــي وفـــــ� الم)ـــــاد

  )1(:اآلت�ة
                                                 

 203ص .مرجع ساب�حسان الج�اللي و لوحید# فوز#،  )1(

 104الساب�،صموسى صار# وآخرون، المرجع  )2(

 .مجاالت النمو المتكامل معرف�ا ، سلو�Eا ، وجدان�ا واجتماع�ا للمتعلم  :المجاالت النمائ�ة ∗
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�قصد )الخبرات التعلم�ـة أو المحتـوJ العلمـي جملـة الحقـائ� أو المعلومـات والمفـاه�م  .1

والم)ــادm والتعم�مــات واألف�ــار والمهــارات األدائ�ــة والعقل�ــة، فضــال عــن االتجاهــات 

والق�م التي تنطو# علیها المادة التعل�م�ة للكتاب، والتـي یـراد مـن المـتعلم أن ��تسـبها 

 .وتمثلها في بناء العقل�ة والوجدان�ة واألدائ�ةو�ستوعبها 

وحتـى تـأتي المـادة التعل�م�ــة الـواردة فـي الكتـاب، متالئمــة مـع فلسـفة التر��ـة والتعلــ�م،  .2

  :للنظام التر�و# وأهدافه �شترj في تصم�مها واخت�ارها المعاییر اآلت�ة

تعلم�ــة لكــل وحــدة مــن أن یــتم اخت�ــار المحتــوJ العلمــي أو الخبــرات ال: معــاییر االخت�ــارـــ 

وحــدات الكتــاب أو لجملــة وحــدات الكتــاب، بداللــة األهــداف التعل�م�ــة المقصــودة، )حیــث 

تكـــون منتم�ـــة �ل�ـــا وجزئ�ـــا، و�افـــة لتغط�ـــة مجـــاالت األهـــداف المخططـــة )صـــورة رأســـ�ة 

  2.وأفق�ة

أن یـــتم اخت�ـــار المعلومـــات والحقـــائ� والمفـــاه�م ولمهـــارات والتطب�قـــات العمل�ـــة التـــي  �

فـــي مســـتوJ خصـــائص المتعلمـــین الف�رـــة والعقل�ـــة  -ن صـــ�غة المحتـــوJ العلمـــيتكـــو 

  .والجسمان�ة واالنفعال�ة لتش�ل دوافع تعلم�ة مالئمة تحفزهم على التحصیل واالنجاز

أن یــــتم اخت�ــــار النمــــوذج المعرفــــي للمحتــــوJ العلمــــي، مــــن احــــدث المفــــاه�م العلم�ــــة  �

  .درجة من الدقةالمؤدة )الخبرات والتجارب العالم�ة و)أعلى 

ـــوطني  � ـــالواقع العر�ـــي والواقـــع ال ـــاب، ) ـــواردة فـــي الكت ـــة ال أن یـــتم ر�ـــD المـــادة التعل�م�

لتوظ�فهــــا فــــي البیئــــة المحل�ــــة مــــا أم�ــــن ذلــــك، لكــــي تكــــون المــــادة التعلم�ــــة صــــادقة 

  .اجتماع�ا وتستخدم في مواجهة المش�الت والتغلب علیها

                                                                                                                                               
، دار المسیرة للنشر و التوزع  أسس بناء المناهج التر�و�ة و تصم�م الكتاب التعل�مي ،دمحم محمود خوالدة )1(

 300ـ ص  2004عمان ، األردن ، 
 300المرجع الساب�، ص 2
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عنــد المــتعلم، و�ــأتي هــذا حینمــا تــرت)D ذات معنــى وداللــة  ∗أن تكــون المــادة التعل�م�ــة �

المــادة )احت�اجــات المــتعلم النمائ�ــة اإلدراك�ــة والوجدان�ــة والجســمان�ة واألدائ�ــة وأهم�ــة 

  .دورها في تحقی� األهداف التر�و�ة المنشودة

أن یـــتم اخت�ـــار �م�ـــة المـــادة التعل�م�ـــة ونوعیتهـــا للكتـــاب التعل�مـــي فـــي إطـــار الـــزمن  �

هاج التر�و#، لیتم�ن المعلم من تنفیذ تدرس الكتـاب التعل�مـي المقرر للمساق أو المن

 1.في الوقت المحدد

  تنظ�م وحدات الكتاب التعل�ميخامسا ـ 

  )2(:تنظم �ل وحدة من وحدات الكتاب )حیث تشتمل على العناصر اآلت�ة

مقدمــــة مناســــ)ة مدعمــــة )المنظمــــات التمهید�ــــة، أ# عــــرض المفــــاه�م األساســــ�ة فــــي  .1

ـــة  أشـــ�ال ومخططـــات أو رســـومات أو نمـــاذج لتكـــون مقـــدمات تجرد�ـــة تســـهل عمل�

  .∗)أوز�یل(التعل�م على المتعلمین، استنادا إلى نتائج المنظم المتقدم أو التمهید# 

�عرض المفهـوم الفرعـي للمفهـوم األساسـ�ة بـنص واحـد یختـاره مـن �تا)ـة المؤلـف، أو  .2

  .المفهوم وتعلمه )فاعل�ةیختار النص من النصوص األخرJ الجاهزة )ما یتالءم مع 

تنتهــي الموضــوعات الم�ونــة للوحــدة التعل�م�ــة، )عــدد مــن األســئلة التقو�م�ــة الذات�ــة،  .3

 .على أن تكون مضامین إجا)اتها واردة في النصوص المدروسة

                                                 
المحتوJ الذ# یتم من خالله عرض هذا المحتوJ )حیث تعمل على خل� اتصال �فء للوسیلة : المادة التعل�م�ة  ∗

 .التعل�م�ة 
 310صدمحم محمود خوالدة ،المرجع الساب�،  1
 107ى صار# وآخرون، المرجع الساب�،صموس )2(

الف�ر األساس�ة في نظرته هي التعلم ذو و المقصود بها نظرة أوز�یل في التعلم ذ# المعنى ، �انت :أوز�یل ∗
معنى والذ# �حدد عندما ترت)D المعلومات الجدیدة بوعي و إدراك من المتعلم )المعلومات الموجودة لد�ه فعال في 

أ# أن التعلم ال �حدث نتیجة تراكم المعلومات الجدیدة و إنما تكمن المتعلم من ر�D المعلومات : بنیته المعرف�ة 
 لمفاه�مالجدیدة )ا
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تذییل الوحدة التعل�م�ة أو الكتاب )�لیته، )مجموعة من أنشطة المتا)عة، التـي تتنـاول  .4

التطب�ق�ــــة والتدع�م�ــــة، التــــي تســــتهدف تطــــور ممارســــات المــــتعلم مجمــــل األنشــــطة 

 .ومهاراته )عد االنتهاء من دراسة المادة التعل�م�ة

اشـــتمال الوحـــدة علـــى عـــدد مـــن المشـــروعات الفرد�ـــة أو التعاون�ـــة، أو التـــدر)ات، أو  .5

  .النشاطات التعلم�ة، لغرض إتقان تعلم المفاه�م الواردة في الوحدة

على قراءات إضاف�ة أخرJ مرت)طة )موضوع الوحدة لمزد مـن الـتعلم اشتمال الوحدة  .6

  .عند المتعلمین

تنتهـــي �ـــل وحـــدة بخالصـــة لألف�ـــار والمفـــاه�م األساســـ�ة التـــي عالجتهـــا )مـــا �ســـاعد  .7

  .المتعلم على استجماع أف�اره ومعلوماته، لغرض إشعار المتعلم )التقدم واالنجاز

  1:عارف واألفكار والم$ادئأسالیب تقو�م المعلومات والمسادسا ـ 

  :ما یلي في الكتاب المدرسي من أسالیب التقو�م المستخدمة 

  .االخت)ارات الكتاب�ة والموضوع�ة والمقال�ة •

  .الشفو�ة والمقا)الت تاالخت)ارا •

• mات )استخدام الم)اد(  .حل المش�الت والمسائل والتدر

                                                 
 107ى صار# وآخرون، المرجع الساب�،صموس 1



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین                           الفصل الثاني      

 
 

109 

    إخراج الكتاب وٕانتاجه.  5.  5

المدرسي وٕانتاجه شروطا ضرورة لتم�ینه من تحقی� یتطلب إخراج الكتاب   

  1:، ونجد منهااألهداف التر�و�ة التي وضع من أجلها

  .ـ یجب أن ��ون الغالف مبینا ومدعما )صورة جذا)ة تدل على مضمون الكتاب

  .ـ تنظ�م الكتاب من حیث العناون الرئ�س�ة والفرع�ة

Dـ استعمال الصور والخرائ.  

  .)ة وأن ��ون الورق من النوع الجیدـ سالمة ودقة الكتا

  .ـ جودة الغالف والتناس� في عدد الصفحات

عــامال مهمــا فــي إثــارة انت)ــاه المــتعلم، مــن  �شــ�ل إخــراج الكتــاب التعل�مــي وٕانتاجــه

خـــالل المؤشـــرات الحســـ�ة وال)صـــرة، المتصـــلة )الرســـوم واألشـــ�ال والخـــD واأللـــوان، 

والصور والجـداول والرمـوز، وغیـر ذلـك مـن أمـور، تمثـل دورا فـي لفـت انت)ـاه المـتعلم 

  )2( :وهذه أهم الخطوات الالزمة لذلك .وشد اهتمامه للمادة التعل�م�ة

دل علـى ین یزن برسم مالئم ألمقوJ السم�ك، و ایختار الغالف من الورق  :الغالفـ 

  .نوع مادته التعل�م�ة، وأن تكون ألوانه وما عل�ه من رسومات، جذا)ة 

ـــ  مهـــم یتطل)ـــه ســـن إن اخت�ـــار المســـاحة لـــورق الكتـــاب عامـــل  :الشـــEل والمســـاحةـ

 .المتعلمین وخصائصهم

                                                 
 204ص. حسان الج�اللي و لوحید# فوز#، مرجع ساب� 1

 106ى صار# وآخرون، المرجع الساب�،صموس )2(



 التر��ة اإلسالم�ةفي مادة صورة الدین                           الفصل الثاني      

 
 

110 

ـــ  )طـــول عمـــر الكتـــاب وســـالمته مـــن التلـــف،  ضـــرورة الجـــودة التـــي تســـمح :الـــورق ـ

  .خاصة حین ��ون عمر التالمیذ صغیر وقدرتهم على المحافظة محدودة

ــ  حجــم  خاصــة فــي تط)ــع مــادة الكتــب التعل�م�ــة حســب مســتوJ المتعلمــین :الط$اعــةـ

عمــار الطل)ــة وقــدرتهم ال)صــرة علــى قرائ�ــة مالئمــة أل التــي یجــب أن تكــون  الحــروف

  .الكتاب التعل�مي

ــــ  �شــــترj فــــي الرســــومات والصــــور الرســــومات والصــــور واألشــــEال التوضــــ�ح�ة، ـ

واألشــ�ال التوضــ�ح�ة التــي تــرد فــي الكتــاب، أن تكــون واضــحة وجذا)ــة ووظ�ف�ــة أ# 

تتصل )الموضوع وت�سر فهمه واست�عا)ه وتثیر الدافع�ة عند المتعلم، وأن توضع فـي 

  .من مساحة الكتاب %30الم�ان المالئم لها داخل الكتاب، وأال تزد عن 

وممــا �شــار إل�ــه فــي عمل�ــة إخــراج الكتــاب التعل�مــي هــي المنافســة التــي یجــب أن   

تكــون حاضــرة فــي �ــل مرحلــة تــتم فیهــا ط)اعــة المحتو�ــات، )حیــث أن مــا یثیــر انت)ــاه 

المتعلمین في السن الم)�رة هـي الجاذب�ـة التـي یجـب توفرهـا �ـي تنـافس مث�التهـا فـي 

  . المثیرات التي تحدثها الوسائل اإلعالم�ةو المجالت و الكتب غیر المدرس�ة أ

   )1(:المواد التعل�م�ة المدعمةـ 

   :عنوان الكتاب والمؤلفـ 

�ط)ـع عنـوان الكتـاب واسـم المؤلـف بخــD جمیـل فـي م�ـان مناسـب علـى الصــفحة 

عنـوان الكتـاب، واسـم : الخارج�ة من الغالف، و�ذلك على �عب الغالف، �ما �ظهر

النشــر، وجهــة النشــر والم�ــان الــذ# نشــر ف�ــه الكتــاب علــى الصــفحة  المؤلــف، وســنة

                                                 
 109موسى صار# وآخرون، المرجع الساب�،ص )1(
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أمــــا الصــــفحة الثان�ــــة مــــن الكتــــاب، یــــدون فیهــــا أ�ــــة . األولــــى الداخل�ــــة مــــن الكتــــاب

  .إلخ...معلومات تتعل� )محتوJ النشر، وعنوان الناشر، ورقم تصنیف الكتاب

  : قائمة المحتو�اتـ 

تفصیل�ة مع ذ�ر الصفحات التي تـرد تنظ�م محتو�ات الكتاب التعل�مي في قائمة 

فیهـــا هـــذه المحتو�ـــات، وتوضـــح فـــي بدا�ـــة الكتـــاب ل�ســـهل الرجـــوع إلـــى موضـــوعات 

  .الكتاب

   :قائمة المراجعـ 

ـــنظم قائمـــة )ـــالمراجع والمصـــادر التعل�م�ـــة التـــي اســـتخدمها المؤلـــف فـــي �تا)ـــة  ت

وتوثــ� )صــورة المــادة التعل�م�ــة، وترتــب حســب الحــروف الهجائ�ــة ألســماء المــؤلفین، 

اسـم المؤلـف، وعنـوان الكتـاب، والجـزء، والط)عـة والناشــر، : علم�ـة )حیـث �ظهـر فیهـا

  .وم�ان النشر، وسنة النشر

   :قائمة المصطلحات والمفاه�مـ 

ـــى قائمـــة توضـــح معـــاني أبـــرز المفـــاه�م  �فضـــل أن �شـــمل الكتـــاب التعل�مـــي، عل

  .والمصطلحات التي اشتملت علیها المادة التعل�م�ة

   :ائمة $التصو1$اتقـ 

�فضــل أن یخلــو الكتــاب التعل�مــي مــن أ�ــة أخطــاء لغو�ــة أو ط)اع�ــة، وفــي حالــة 

االضــطرار بوجــود مثــل هــذه األخطــاء، �عمــل بهــا ملحــ� وتلحــ� فــي نها�ــة الكتــاب، 

ــــى بــــإعالم الطل)ــــة إلدخالهــــا علــــى واقــــع  علــــى أن �قــــوم المــــدرس فــــي الحصــــة األول

  .�مة عند دراسة الموضوعات ف�ما )عد)صورة سل ةالصفحات حتى �قرأها الطل)
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  استخالصات

صورة الدین في ما تحمله من دالالت فلسف�ة، اجتماع�ة، تر�و�ة تجد صداها في   

والتر��ة اإلسالم�ة �مادة أساس�ة في مرحلة . منظومة متكاملة في تصور المتعلمین

التعل�م األساسي واالبتدائي ش�لت إطارا مفهوم�ا ومجاال خص)ا لتعدیل سلو�ات 

المتعلمین، وذلك من خالل النصوص الدین�ة التي تقترحها في الكتاب المدرسي، ومن 

سي فیها ف�ان الهدف األسا. خالل طرائ� التدرس التي خططتها في المناهج المدرس�ة

التنشئة تش�یل أفراد متش)عین )الق�م اإلسالم�ة، فاعلین في المجتمع من خالل 

  .االجتماع�ة داخل المدرسة والمبن�ة على أهداف و�فاءات مادة التر��ة اإلسالم�ة

ال)احث في هذا الفصل أراد أن �صور تلك العالقات القائمة بین صورة الدین 

�مادة أساس�ة في النظام التر�و# في مرحلة التعل�م اإلسالمي والتر��ة اإلسالم�ة 

االبتدائي، وبین من خاللها تلك المحاور التي یتم فیها تنشئة التالمیذ علیها من خالل 

  .ر�D المادة )الكتاب المدرسي 
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  تمهید

ش�ل اإلصالح التر�و� في الجزائر تحوال �بیرا في مسار العمل�ة التر�و�ة   

ولقد �ان لتأثیراتها على الكثیر من المواد الدراس�ة . ع�اساتها على الح�اة االجتماع�ةوان

اسة التر�و�ة تجاه الدین اإلسالمي والتوجه الواجب تحوال في التصور العام للس�

واحدة مما أثارت التعد�الت في  اإلسالم�ةولقد �انت التر��ة . االندماج ف�ه المستقبل

. مناهجها فضول ال5احثین بین ما �انت عل�ه في النظام الساب4 والمنظومة الحال�ة

تقد�م مجموعة من الم5احث التي �شیر في أولها ولذلك فال5احث أراد في هذا الفصل 

لیتحول 5عدها . وما حصل فیها المناهج والكتب وطرائ4 التدر<س اإلصالحاتلمرحلة 

  .خر إلى المدرسة �مؤسسة معن�ة 5الدرجة األولى 5اإلصالحآفي م5حث 

الم5احث الثالثة الموال�ة البرامج المدرس�ة وم�وناتها وأهدافها قدم ال5احث في   

أهمیتها ل�صل في الم5حث األخیر إلى القد�مة منها والتي تخص مرحلة التعل�م و 

األساسي، والحدیثة التي تخص مرحلة التعل�م االبتدائي الجار� العمل بها مع 

  . اإلصالحات األخیرة
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  إصالح النظام التر�و في الجزائر.  1

1  .1  .  تعر(ف النظام التر�و الجزائر

األساس�ة المتفاعلة وفقا للمرجع�ة المبن�ة على مختلف دساتیر تلك الم�ونات : " هو

الجزائر و للتوجیهات الس�اس�ة و االجتماع�ة و لالقتصاد�ة لها، في ظل التعد�ة و 

اإلنتاج االقتصاد� و المحافظة على هو�ة الشعب الجزائر� و أصالته وق�مه، و التي 

     )1(. "بثقافته و المتفتح على عصرهتهدف إلى تكو<ن الفرد الجزائر� المش5ع و المعتز 

و اآلخر ) المستوR البنائي(یتكون النظام التر�و� من مستو<ین أحدهما واصف للنظام 

  )2(: و 5شيء من التفصیل للمستو<ین).المستوR الوظ�في(ملیـات النظام واصف لع

اتخاذ بن�ات س�اس�ة تشمل وظ�فة : فالمستوR البنائي یتكون من بن�ات مختلفة هي •

قرارات الس�اسة التعل�م�ة، بن�ات إدار<ة تدیر شؤون النظام و تسییرها، بن�ات 

 .بیداغوج�ة تخطX للبرامج و الطرق و الوسائل أو تنفذها أو تقومها

أما المستوR الوظ�في ف�مثل مستوR الوظائف التي �شغلها النظام و تحدد في  •

رات، مستوR إدار� �شمل مستوR س�اسي �شمل تخط�X الغا�ات و تحدید االخت�ا

 Rتسییر النظام و تدبیر الموارد و الخدمات و إصدارات القرارات التنظ�م�ة، مستو

 .إدار� �شمل عمل�ة التكو<ن و التأطیر التر�و� و التدر<س

  :و قد بنیت الس�اسات التعل�م�ة في الجزائر على الم5اد] التال�ة

یتمثل في أن اإلسالم و العرو5ة و األماز<غ�ة هي الم�ونات األساس�ة  :ال.عد الوطنيأـ 

لهو�ة األمة الجزائر<ة، التي تكرس أصالتها و یتعین على المنظومة التر�و�ة ترسیخها 

                                                 
النظام التر�و و المناهج وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،    )1(

       12مرجع ساب4، ص، التعل�م�ة

، دار الهدR للط5اعة قضا�ا المفاه�معلم االجتماع التر�و، مدخل و دراسة  علي بوعناقة، بلقاسم سالطن�ة،   )2(

  51،52والنشر،عین ملیلة، ص
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 النظام التربوي

  لعالميالبعد ا  والتكنولوجيالعلمي البعد   الدیمقراطيالبعد  البعد الوطني 

 السلوك القیم

لدR المتعلمین لضمان الوحدة الوطن�ة و المحافظة على الشخص�ة الجزائر<ة، �ما 

 .لة و بین ما تطمح إل�ه األمة من تقدمیتعین علیها إحداث تماسك بین الق�م األصی

یتجلى هذا ال5عد في التوجیهات الجدیدة لل5الد الرام�ة إلى بناء  :عد الد�مقراطيـالبب ـ 

�عمل على نشر الثقافة و الد�مقراط�ة ق�ما و سلو�ا، و النظام التر�و�  ∗نظام د�مقراطي

ك �عمل النظام التر�و� على من خالل البرامج المدرس�ة یتكفل 5النهوض بهذا ال5عد، �ذل

 .تكر<س مبدأ د�مقراط�ة التعل�م

و هذا من خالل إعطاء أهم�ة للمعارف العلم�ة و  :ال.عد العلمي و التكنولوجيج ـ 

  .التطب�قات التكنولوج�ة و ر�X التعل�م 5الجانب التطب�قي

یتمیز العالم الیوم 5التراX5 في �افة المجاالت و وفرة المعلومات و  :ال.عد العالميـ  د

الخدمات ما أدR إلى تطو<ر طرق العمل و التشج�ع على اإلبداع، و ضرورة تفاعل 

  . النظام التر�و� مع هذه المستجدات و المتغیرات

  

  

  

  

  إقل�مي -التعلم�ة               -اإلسالم                                      

  مغار�ي  -اإلتصال              -     العر��ة                                  

  القار<ة  -     العصرنة          -التعا�ش        - احترام       -ألماز<غ�ة      

  ةم�العال -نبذ األقضاء              -    التعاون     -                          

  يوضح أبعاد وغايات النظام التربوي )  11(شكل                     

                                                 

هو �ل نظام �ستمد الحاكم ف�ه صالحیته من قبل الشعب و من هنا فان الد�مقراط�ة هي  :نظام د�مقراطي  ∗   

( �ل نظام ��ون ف�ه الشعب شر<ك فعلي في إدارة شؤون الدولة و من هنا عرفت الد�مقراط�ة على انها ح�م الشعب 

  ح�م الشعب) = ح�م = قراطس + شعب = د�موس 
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1-    :غا�ات النظام التر�و الجزائر

 )1(:�سعى النظام التر�و� فـي ضوء ما سب4 إلى تحقی4 الغا�ات التال�ة 

 :بناء مجتمع متكامل متماسك معتز 5أصالته و واث4 5مستقبله �قوم على -

الهو�ة الوطن�ة المتمثلة في اإلسالم عقیدة و سلو�ا و حضارة و تعز<ز دوره في  -

و لغة و في األماز<غ�ة ثقافة و  تماسك المجمع الجزائر�، و في العرو5ة حضارة و ثقافة

 .تراثا و جزءا من مقومات الشخص�ة الوطن�ة

احترام الرأ� اآلخر، العدالة : روح الد�مقراط�ة التي ترمي إلى ترسیخ الق�م التال�ة -

االجتماع�ة، حسن التعا�ش و التكافل االجتماعي و نبذ العنف، المساواة و عدم 

 .اإلقصاء أو المیز

التح�م : و العلم�ة التي تم�ن المجتمع من مواك5ة التطورات العلم�ة بـروح العصرنة  -

في العلوم الجدیدة و التكنولوج�ات المستحدثة، التحلي 5الق�م اإلنسان�ة النبیلة، اإلسهال 

 .في بناء الحضارة اإلسالم�ة

بناء الوطن في س�اق : تكو<ن المواطن وٕاكسا5ه القدرات و الكفاءات التي تؤهله لـ -

لتوجیهات الوطن�ة و مستلزمات العصر، توطید الهو�ة الوطن�ة بترسیخ روح االنتماء ا

 .للوطن و الدفاع عن وحدته و سالمته و العقیدة اإلسالم�ة السمحاء

 :ترق�ة ثقافة وطن�ة متفتحة على الثقافة العالم�ة الهادفة إلى -

ل و الخیر و تر��ة النشء على الذوق السل�م و التطلع إلى ق�م الح4 و العد •

 .الجمال و حب المعرفة

تنم�ة التر��ة من أجل الوطن و المواطنة بتعز<ز التر��ة الوطن�ة و التار<خ  •

 .الوطني

                                                 
، مرجع وحدة النظام التر�و لوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم، وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد ا   )1(

  7،9 .ساب4، ص
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امتالك روح التحد� لمواجهة رهانات القرن الجدید و التكیف مع مستلزمات  •

 .العصر و التأقلم مع مقتض�ات العولمة

 اإلصالح التر�و في الجزائر .   2.  1

ت المدرسة الجزائر<ة عبر عدة مراحل، من حیث اله�اكل القاعد�ة و عدد تطور 

المدرسیین و األساتذة و عدد المؤطر<ن المفتشین، و أدوات الدعم و الوسائل 

البیداغوج�ة، و �ل ذلك 5فضل المجهودات التي قدمتها الدولة 5الرغم من �ل الظروف 

لوعي 5فعال�ة النظام التر�و� و للنهوض بهذا القطاع، و إن دل ذلك على شيء على ا

 .أثره على البناء االجتماعي

و ما دلت عل�ه الدراسات من انخفاض نسب المتمدرسین من الجزائر<ین عند 

االستقالل، و قلة اإلطارات و س�طرة اللغة الفرنس�ة، و اقتصار التعل�م على ط5قات 

في المراحل األولى 5عد  دون أخرR و مناط4 غیرها، لم تكن لتناسب الجزائر<ین إال أنه

االستقالل عملت الجزائر عل تسییر التنظ�م الموروث 5محاسنه و مساوئه لكي ال 

 Rیتوقف الجهاز مع الدول الشق�قة و تعم�م التعل�م و إ�صاله إلى المناط4 النائ�ة 5القر

                )1(.و األر<اف مسخرة هذا الهدف جم�ع ما لد�ه من إم�انات

  : )1969 – 1962(تنظ�م التعل�م في الجزائر غداة االستقالل  :ولىالمرحلة األ 

لقد �ان التعل�م غداة االستقالل مقسما إلى مرحلتین و هما مرحلة التعل�م 

Xاالبتدائي و مرحلة التعل�م العام، و هو ما صار �عرف من 5عد 5مرحلة التعل�م المتوس .

في الجزائر المستقلة اتخذت وزارة التر��ة  1962و في أول دخول مدرسي تم في أكتو�ر 

ة العر��ة في جم�ع المدارس االبتدائ�ة بنس5ة س5ع ساعات آنذاك قرارا �قضي بإدخال اللغ

للغة األجنب�ة منهم عدد  16.450معلما للعر��ة و  3.452في األسبوع و قد تم توظیف 

معلم  �10.000بیر من الممرنین قصد سد الفراغ المدهش الذ� أحدثه عمدا أكثر من 

                                                 

  (1) بوفلجة غ�اث، التر��ة و متطل.اتها، دیوان المطبوعات الجامع�ة الجزائر، 1993، ص 31
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انقطعوا  2600من مجموع  معلم جزائر�  425فرنسي غادروا 5الدنا جماع�ة ز<ادة على 

عن التعل�م لیلتحقوا 5قطاعات أخرR و أسندت لهؤالء المعلمین المبتدئین مهمة التدر<س 

5عد أن تدر�وا في ورشات ص�ف�ة و في انتظار وضع إصالح شامل یتناول بنا�ات 

و  1962التعل�م و مضامینه و طرائقه أجر<ت على التعل�م تحو<رات مختلفة منذ سنة 

  :       )1(ات الفور<ة التي اتخذت نذ�رمن إجراء

اإلطار الوطني الجزائر� الذ� وضع ف�ه التعل�م في 5الدنا استعادة س�ادتها و حر<تها و 

استقاللها و أعادت االعت5ار للغة الوطن�ة و التر��ة الدین�ة و األخالق�ة و المدن�ة و 

اجتماعها األول في التار<خ و الجغراف�ا و غیرها ثم ش�لت لجنة وطن�ة عقدت 

حددت االخت�ارات الوطن�ة الكبرR للتعل�م ذلك تمثلت في لتعر<ب و ) 15/12/1962(

  .الجزارة و د�مقراط�ة التعل�م و التكو<ن العلمي و التكنولوجي

حملة  1964 – 1963لقد شهد الدخول المدرسي الثاني 5عد االستقالل أ� سنة 

م�م اإلجراءات المتخذة بهذا الشأن على جم�ع �بیرة لتنظ�م تدر<س اللغة العر��ة و تع

و تدع�مها بتعل�مات تطب�ق�ة و ه�ذا تقرر تعر<ب السنة األولى .المدارس االبتدائ�ة

ساعة في األسبوع یتعلم التالمیذ 5العر��ة �ل المواد  15االبتدائ�ة تعر<5ا �امال بتوقیت 

أسبوع�ة منها عشر  ساعة 30المبرمجة و �ان توقیت السنوات األخرR �حتو� على 

و  15ساعات للغة الوطن�ة ثم أص5ح توقیت اللغة العر��ة یتراوح حسب السنوات ما بین 

ساعات للعر��ة و  10ساعة في األسبوع ما عدا األسقام النهائ�ة التي حافظت على  20

و قد استلزمت هذه اإلجراءات مجهودات ضخمة لتوفیر العدد الكافي من . للفرنس�ة 20

و مح�وم علیها .ن ألن اللغة العر��ة �انت عر��ة في وطنها في عهد االستعمارالمعلمی

ساعات في األسبوع إال في مدارس  503الهجر حیث أنها لم تدرس �لغة أجنب�ة لمدة 

قلیلة العدد موجودة 5أح�اء �ان �طل4 علیها آنذاك اسم األح�اء العر��ة �ما شرع في 

أبواب المؤسسات لكل ما �ان في سن السادسة و  تطبی4 مبدأ د�مقراط�ة التعل�م 5فتح

                                                 

  (1)الطاهر زرهوني، التعل�م في الجزائر قبل االستقالل، مرجع ساب4، ص 42     
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حتى للذین سب4 أن حرموا من حقهم في التسجیل، حیث �ان التالمیذ في السنة األولى 

هم في سن التاسعة أو العاشرة إذا لم تعX لهم الفرصة قبل . من التعل�م االبتدائي

  .االستقالل لیلتحقوا 5المدرسة في الوقت المناسب

تم تطبی4 القرار القاضي بتعر<ب السنة الثان�ة ابتدائي تعر<5ا  1967في أكتو�ر  

ساعة في األسبوع  �20امال تدرس �ل المواد المبرمجة 5اللغة العر��ة وحدها و بتوقیت 

و ) إناثا 543.77ذ�ورا و 918.000: منهم( 1.461.776و قد ارتفع عدد التالمیذ إلى 

5الفرنس�ة موزعین إلى  16.066ةو5العر�� 17.047منهم 33.113عدد المعلمین إلى

  .من المجموع في االبتدائي %5.34أجنبي أ� بنس5ة 5.806جزائر� و  27.307

 1969 – 1968أما في السنة الثالثة االبتدائ�ة و ابتداء من الموسم الدراسي    

فتقرر تدر<س مادة الحساب لمدة خمس ساعات في األسبوع 5الفرنس�ة و ساعة و 

ر��ة الشيء الذ� أحدث ضجة في األوساh المعن�ة و اختالال تر�و�ا أر�عین دق�قة 5الع

في األقسام فاعتبر هذا اإلجراء فاشال و تقرر تدر<س الحساب 5العر��ة وحدها ابتداء 

من السنة الموال�ة و مهما ��ن من أمر �م�ن تمییز هذه المرحلة األولى التي استمرت 

العر��ة م�انتها في النظام التعل�مي و  �5ونها استرجعت نهائ�ا للغة 1969إلى سنة 

  .اهتمت بتدع�مها في المرحلة االبتدائ�ة

حیث أص5حت لغة التعل�م في �ل المواد و غیرت 5صفة جذر<ة البرامج التعل�م�ة 

  .الموروثة و تر�ت الكتب المستعملة في عهد االستعمار

ترجعت �5ونها اس 1969تتمیز هذه المرحلة األولى التي استمرت إلى سنة 

و اهتمت بتدع�مها في المرحلة  ∗نهائ�ا للغة العر��ة م�انتها في النظام التعل�مي

االبتدائ�ة حیث أص5حت لغة التعل�م في �ل المواد و عبرت 5صفة جذر<ة البرامج 

المر الذ� حث على . التعل�م�ة الموروثة و تر�ت الكتب المستعملة في عهد االستعمار

                                                 
مجموعة الم5اد] و الق�م الكل�ة التي توجه العمل�ة التعلم�ة ، لتحقی4 اهداف تصبو الیها معین : النظام التعل�مي   ∗

 و �قوم هذا القصور على مراعاة جملة من العناصر المهمة و التي البد من توافرها 

البیئة   - االهداف  -المرجع�ة   

  فة 5التعل�مالظروف التي تح�X 5الشخص�ة  المستهد: تعر<فها 
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زائر<ة تتماشى و اخت�اراتنا األساس�ة من تعم�م التعل�م و وضع أكبر عدد من الكتب الج

تعر<5ه و طا5عه الد�مقراطي و العلمي و حقائ4 ال5الد و في حالة التعذر، 5سبب ضی4 

الوقت أو سبب آخر، اختبرت سنو�ا من طرف لجنة خاصة، الكتب التي �انت تستعمل 

  .                 )1(مؤقتا

التر�و�ة �ان ال یخضع في البدا�ة لقواعد منطق�ة ال شك أن تطور المنظومة 

مدروسة مس5قا و لخطة معینة لكنه �ان یخضع للحاجة و الضغوh الظرف�ة إذا دعت 

مع أنه لم �سب4 لهم غالب  12.000الضرورة مثال إلى توظیف متعاونین بلغ عددهم 

و ال شك أن  األح�ان التدر<س �ما دعت في 5عض األح�ان إلى اتخاذ تدابیر ارتجال�ة،

النظام التعل�مي المعروف آنذاك �ان غیر مثالي و لكن الشيء الذ� ال یجحد هو أنه 

ما إن استعادت الجزائر حر<تها و استقاللها حتى أخذت تعمل بجد و عزم وطید و 

إ�مان راسخ و حیو�ة متجدد لتستعید مجدها الثقافي و تار<خها المجد و حضارتها 

. لص من الت5ع�ة الف�ر<ة ال5عیدة �ل ال5عد عن واقعنا و التعل�مالعر��ة اإلسالم�ة و تتخ

و اهتمت الدولة الجزائر<ة .  )2(بین الم�ادین الحیو�ة التي تجلت ف�ه هذه اإلدارة القو�ة

الفت�ة عند وضع مخططات التنم�ة 5المنظومة التر�و�ة و منحتها م�انة خاصة في 

مة التر�و�ة في المخططات التنم�ة في مشار<عها التنمو�ة الثالثي و تتجلى المنظو 

  :الجزائر ف�ما یلي

هو أول مخطX بدأت 5ه الدولة الجزائر<ة ): 1969 -1967(المخطX الثالثي األول 

عهدا للتخط�X و لقد �انت حصة قطاع التر��ة و التعل�م في هذا المخطX ما �قارب 

  .ج. د. م 1.09من المیزان�ة العامة للدول أ� ق�مته  13%

  :منجزات المنظومة التر�و�ة في المخطX الثالثي نذ�ر ما یليأهم 

                                                 

.45، 43الطاهر زرهوني، مرجع ساب4، ص    (1)  

45نفس المرجع ، ص (2)  
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تطبی4 القرار القاضي بتعر<ب السنة الثان�ة االبتدائ�ة تعر<5ا �امال و في جم�ع المواد  -

 ).1969 -1967(ابتداء من الموسم الدراسي 

 ).1969 -1968(تعر<ب الثالثة ابتدائ�ة 5صفة جزئ�ة ابتداء من الموسم الدراسي  -

تعر<ب السنوات األولى الثالث 5ش�ل �امل و تعر<ب جزئي للسنة الرا5عة ابتدائ�ة  -

 ).1970 -1969( ابتداء من الموسم الدراسي 

ف�م�ن تلخ�صها  1970عموما فإن المرحلة األولى للتعر<ب التي استمرت إلى سنة و  -

  :في التعل�میین االبتدائي و المتوسX �ما یلي

األولى و الثان�ة معر�ت�ة تعر<5ا �امال ال تدرس فیهما أ� لغة �انت السنة  :االبتدائي ـ

أجنب�ة، و �انت تدرس في السنة الثالثة إلى السنة السادسة المواد األدب�ة 5اللغة العر��ة 

ساعة 15و 10و المواد العلم�ة 5اللغة الفرنس�ة و یتراوح توقیت المواد 5العر��ة ما بین

  .في األسبوع

 10ساعة 5الفرنس�ة و  520ع و الثامنة ف�ان التوقیت موزعا إلى أما في السنتین السا

        )1(.ساعات لتدر<س المواد 5اللغة العر��ة

أ� المتوسX �ستحسن أن نغطي عنه  ∗لكي نق�س تطور التعل�م التكمیلي :المتوسM ـ

 Xانت المواد األدب�ة 5استثناء . لمحة وجیزة من السنة األولى إلى الرا5عة متوس�

غراف�ا تدرس 5العر��ة و المواد العلم�ة 5الفرنس�ة، و �ان توقیت المواد المدرسة الج

 ةمتوسط 15ساعات في األسبوع و �انت توجد نحو  10و  58العر��ة یتراوح ما بین 

أو االنتقال�ة " المزدوجة"معر�ة، 5اإلضافة إلى أقسام عدیدة معر�ة أ�ضا في المتوسطات 

  .و هي تسم�ة أطلقت على المؤسسات التي تدرس فیها أغلب�ة المواد 5اللغة األجنب�ة

 1.851.416من التالمیذ المسجلین  1970و أما عدد التالمیذ فإنه بلغ في أكتو�ر 

ذ�ورا و �ان توز<ع المنتمین للتعل�م  1.150.492و  إناثا 700.924تلمیذ منهم 

  :المتوسX �ما یلي

                                                 

  (1)  46الطاهر زرهوني، مرجع ساب4، ص 

المقصود بھ الطور الثالث في التعلیم السابق اي مرحلة التدریس بالمرامي و التدریس باألھداف : التعلیم التكمیلي   ∗
  .    2،  1و ھو مكمل الطورین األولین 
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و  32.29: ، التعل�م التقني85.450: ، التعل�م المزدوج24.10: التعل�م المعرب

  .8.511: الزراعي

إعداد مشار<ع إصالح�ة ) 1980إلى  1970( عرفت هذه الفترة الممتدة 

�اعي األول و بدا�ة المخطX الر�اعي المتزامن و نها�ة المخطX الر ) 1973(�مشروع 

التي صدرت، 5عد تعدیلها في ش�ل  1974الثاني، و مشروع وث�قة إصالح التعل�م سنة 

و تعد األمر<ة المذ�ورة أهم إنجاز إصالحي یخص المنظومة  1976أفر<ل  16أمر<ه 

تنظ�م التر�و�ة، و التي ال یزال العمل مستمر بها حتى یومنا هذا و تشمل األمر<ة على 

التر��ة و التكو<ن الذ� نص على إنشاء المدرسة األساس�ة و توحید التعل�م األساسي و 

إج5ار<ته و تنظ�م التعل�م الثانو� و ظهره ف�رة التعل�م الثانو� المتخصص و تنظ�م  

التر��ة التحضیر<ة، تنظ�م ال5حث التر�و� إعداد البرامج و الوسائل التعل�مة، تكو<ن 

تنظ�م و المراق5ة و التفت�ش التر�و� ، التوج�ه المدرسي، الخدمات المستخدمین، ال

            )1(.االجتماع�ة اإلدارة المدرس�ة

  ):1973 – 1970: (المخطM الر�اعي األول : المرحلة الثان�ة 

من  %�18انت حصة قطاع التر��ة و لتعل�م في هذا المخطX ما �قارب 

         )2(.)ج.د.م 6.5(المیزان�ة العامة للدولة، أ� ما ق�مته 

و من اإلجراءات البیداغوج�ة التي اتخذت في نطاق هذا المخطX یجدر بنا أن 

نذ�ر التعد�الت التي أدخلت على البرامج و المناهج التعل�م�ة و على الخر<طة 

ذ و تقی�مهم على أسس علم�ة و المدرس�ة التر�و�ة و اإلدار<ة و مقای�س توج�ه التالمی

منطق�ة حتى نتفادR التسر�ات الكثیرة و التكرار الفادح و هذا �له تمهیدا إلصالح جذر 

و مشروعة و یندرج ضمن منظور یرمي إلى إعادة بناء  شامل �ستجیب لتطلعات عم�قة

                                                 

  المجلس األعلى للتر��ة، الم.ادئ العامة الس�اس�ة التر�و�ة الجدیدة و إصالح التعل�م األساسي، مارس 1998 

  (1)          111ص

  ،    WWW.Meducation .dz..2003،01/03/2003، وزارة التر��ة الوطن�ة، إحصائ�ات سنة   )2(
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اته و و تقرر أ�ضا توحید التعل�م المتوسX ل��ون مستقال بذ. )1(النظام التر�و� القائم

یوفر بتكافؤ الفرص لجم�ع التالمیذ الناجحین في امتحان السادسة أ� األولى متوسX و 

إلى السنة  %70إلى السنة الثالثة و نس5ة  %85انتقالهم من قسم نس5ة مئو�ة تعادل 

  .األولى ثانو� و أعتقد أن تحقی4 هذه النسب �ان صع5ا

في تحو<ل مدارس التعل�م التقني إلى  1972 – 1971الشروع ابتداء من الموسم  -

 .متوسطات متعددة التقن�ات

تعر<ب ثلث األقسام العلم�ة في مستوR السنة األولى ثانو� تعر<5ا �امال في جم�ع  -

و على الرغم من النتائج االیجاب�ة جزئ�ا، ال �فوتنا أن نعترف 5أن قطاع التر��ة .المواد

طاق هذا المخطX ألن إنجازها �ل�ا لم ��ن 5األمر لم �حق4 �ل األهداف المسطرة في ن

  :السهل، و في هذا الصدد �م�نا أن نالحx النقائص التال�ة

لوحx االنتساب إلى التعل�م االبتدائي لم یبلغ النسب المنشودة خاصة في األر<اف و ـ  

 Rضواحي المدن الكبر. 

ص الملحوy في إیجاد لوحx التأخیرات الكبیرة في انجاز 5عض المدارس و �ذا النقـ 

ل�ات التعل�م التقني و التعل�م الفالحي على الرغم من أن هذه یإلغاء تكم.المعلمین األكفاء

     .)2( التكمیل�ات �انت األساس لتكییف تر�یتنا مع حاجات التنم�ة

  ):1977 – 1974(المخطM الر�اعي الثاني  :المرحلة الثالثة 

من المیزان�ة  %4.82هذا المخطX ما �قارب  �انت حصة قطاع التر��ة و التعل�م في

  .ج.د.م 5.84العامة للدولة أ� ما ق�مته 

تم إدخال تعد�الت ضمن مشروع أولي إلصالح التعل�م االبتدائي الذ� ز�ي فعال و 

و لم تصدر ) 1977 - 1974(لكن لم �شرع في تطب�قه إال خالل الخطة الثان�ة 

و لم �شرع فعال في تنصیب  1976ل النصوص ذات األهم�ة القصوR إال في أفر<

                                                 
  47الطاهر زرهوني، نفس مرجع ساب4، ص  )1(
  مساءا 15.00على الساعة  05/03/2003 -2003إحصائیات  ،موقع وزارة التربیة الوطني )2(
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5عد قرار اللجنة ) 1981–1980(المدرسة األساس�ة إال ابتداء من الموسم الدراسي 

  .1979د�سمبر  30إلى  26المر�ز<ة في دورتها الثان�ة من 

  :ف�ما یلي تتلخصو أهم منجزات المنظومة التر�و�ة خالل المخطX الر�اعي الثاني 

في تعم�م اإلصالح التر�و� ) 1976 -1975(الموسم الدراسي الشروع ابتداء من  -

 .الذ� أقره المیثاق الوطني و صادق عل�ه المؤتمر الرا5ع لحزب جبهة التحر<ر الوطني

في إطار إصالح التعل�م لثانو� و  ∗إعطاء عنا�ة خاصة للتعل�م التقني و المهني -

ب أغلب�ة خر<جي المدرسة العمل على توس�ع مجاالته و تم�ینه مستق5ال من استقطا

 .األساس�ة الشروع في استكمال تعر<ب مادة الحساب في المرحلة االبتدائ�ة

 .الرفع من نس5ة التعر<ب 5أقسام التعل�م المتوسX و الفروع العلم�ة 5التعل�م الثانو�  -

موسم توحید المنظومة التر�و�ة �ما نص عل�ه  )1977 -1976( اعتبر الموسم الدراسي

الخاص بإدماج المؤسسات الحرة ضمن التعل�م العمومي الح�ومي، و لكل هذه المرسوم 

االعت5ارات �م�ن أن نقول أن هذا الموسم �عتبر 5ح4 موسم والدة المدرسة الجزائر<ة 

  .  )1(الحق�قة

أما بن�ة التكو<ن المهني فتفرعت إلى فرعین أساسیین و هما فرع التكو<ن المهني  

تكو<ن عمال مؤهلین أو مهنیین من المستوR الثالث القصیر و هو �سعى  إلى 

�مساعدین في التعل�م مثال ثم فرع التكو<ن المهني الطو<ل لمدة ثالث سنوات و هو 

یهدف إلى تكو<ن األطر المتوسX من المتوسطة من المستوR الرا5ع و 5عد تدر<ب �اف 

  .في المیدان و الورشات المالئمة

  : ام المدرسة األساس�ة التي قسمت إلى مرحلتینتتمیز هذه المرحلة بتطبی4 نظ    

                                                 
هو التعل�م یتضمن إعدادا تر�و�ا 5اإلضافة إلى إكساب مهارات و قدرات ،و �ستهدف إعداد قوR : التعل�م التقني   ∗

. عاملة تقع علیها مسؤول�ة التشغیل و اإلنتاج   

هو نوع من التعل�م النظامي في مستوR التعل�م الثانو� یتضمن إعدادا تر�و�ا و إكساب معارف و : التعل�م المهني 

.�ستهدف تخر<ج عمال لهم القدرة مع التنفیذ و اإلنتاج  مهارات و قدرات مهن�ة و  

  54، 53الطاهر زرهوني، مرجع ساب4، ص   )1(
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سنوات حتى سن  6من ( وتستغرق ست سنوات . ـ مرحلة ابتدائ�ة مدتها ست سنوات

  ).سنة  12

Xوتستغرق ثالث سنوات  .ـ مرحلة ما فوق االبتدائ�ة و�طل4 علیها مرحلة التعل�م المتوس

اف من التعل�م األساسي وتظهر في هذه المرحلة األهد). سنة  15سنة إلى  13من ( 

  1.في ر�X الف�ر 5العمل وتكو<ن مواطن صالح متعدد التخصصات

  ):1979 -1978(المرحلة التكمیل�ة  : المرحلة الرا.عة

من  %3.14و لقد �انت حصة قطاع التر��ة و التعل�م في هذه المرحلة ما �قارب 

و أهم الم�اسب التي أحرزتها  .)2( ج.د.م 3.38المیزان�ة العامة للدولة، أ� ما ق�مته 

  :المدرسة الجزائر<ة خالل هذه السنة ما یلي

إلى  02.782من ) 1977 - 1976(ارتفاع أعداد التالمیذ في التعل�م االبتدائي سنة  -

 .تلمیذ 190.198: أ� بز<ادة) 1979 – 1978(سنة  2972.242

ضم اإلطارات العاملة 5العاصمة ملتقى  1979و في هذا الصدد انعقد فـي بدا�ة جو<ل�ة 

في حقـل التر��ة و قـد �ان هذا الملتقى الذ� دخل في إطار تحضیر السنة الدراس�ة 

مناس5ة لوز<ر التر��ة ل�حدد منطلقات و أسس النظام التر�و� في ) 1980 -1979(

و مقررات المؤتمر الرا5ع لجبهة التحر<ر الوطني و أح�ام  الجزائر على ضوء توجیهات

و انطالقا من الحرص  1976أفر<ل  16لقة 5التر��ة و التكو<ن الصادر في األمر المتع

  .على توحید المدرسة و توحید أف�ار المتخرجین منها

  :أما الخطوh العر<ضة لهذا اإلصالح فهي �التالي

فیها تسع  ∗لقد اعتمد إصالح التعل�م المدرسة األساس�ة �قاعدة تدوم الدراسة اإللزام�ة -

 ).متعددة التقن�ات(واسطتها تر��ة عامة بولیتكن�ة سنوات و توفر ب

                                                 
  105، ص1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ،أصول التربیة والتعلیمرابح تركي،  )  1(

  57، 56الطاهر زرهوني، مرجع ساب4، ص   )2(

  .     إجباریة التعلیم بعد السن السادسة و المعمول بھ في النظام التربوي القائم في الجزائر : الدراسة اإللزامیة   ∗
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ترتX5 بهذه المدرسة األساس�ة التي تعتبر 5ح4 الحجر األساسي لبناء التعل�م الجدید  -

 Rمن المستو Rمؤسسات تعل�م�ة ثانو�ة عامة أو مؤسسات تكو<ن مهني إما قصیر المد

 .الثالث و إما طو<ل المدR من المستوR الرا5ع

اله��ل التعل�مي الذ� یتفرع عن مرحلة التعل�م اإللزامي أ� التعل�م الذ� یزاول و �حتو� 

  :في المدرسة األساس�ة البولیتكن�ة 

على بن�ة تعل�م�ة ثانو�ة تقوم أساسا بإعداد التالمیذ لإللحاق 5التعل�م العالي و  -

 .الجامعة و ال�5الور<ا في ثانو�ة تعل�م عام

�قوم بإعداد الطل5ة إلى �5الور<ا التعل�م الثانو� العام تعل�م ثانو� متخصص و هذا  -

في آن واحد �قوم بتكو<ن اإلضافي متخصص یهدف إلى دعم و تفت�ح المواهب و 

المهارات الخاصة �فید هذا التكو<ن اإلضافي الذ� �قصد أساسا تز��ة المهارات التي 

المساعدة في متا5عة  العان�ة التر�و�ة الخاصة أو:تعود على التالمیذ 5فوائد منها 

           )1(.دراستهم العل�ا

  ):1990 -1980(اإلصالح التر�و  : المرحلة الخامسة 

  إصالح المدرسة األساس�ة: أوال 

إن أهم حدث عرفته المنظـومة التر�و�ة فـي هـذه الفترة یتمثـل فـي إصالح المدرسة 

 -1980(األولـى و ذلك للعــام الـدراسي األســاسیـة التي تـم تنصیبـها ابتــداء مـن السنـة 

فما هي 5الضX5 هذه المدرسة األساس�ة التي أحدثت هذه الضجة داخل و ) 1981

  خارج مح�طها ؟

ف�م�ن تعر<فها على ضوء وثائ4 اإلصالح 5أنها البن�ة التعل�م�ة القاعد�ة التي تكفل 

میذ 5مواصلة التعل�م لجم�ع أطفال تر��ة أساس�ة واحدة لمدة تسع سنوات تسمح لكل تل

إلى أقصى ما �ستط�ع نظرا لمواه5ه و جهوده �ما یهیئه في نفس الوقت و تعده إلى 

                                                 
  57، 56الطاهر زرهوني، مرجع ساب4، ص   )1(
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االلتحاق بوحدات اإلنتاج أو 5مؤسسات التعل�م المهني فتعتبر من جهة أخرR مدرسة 

شاملة متعددة التقن�ات یتكامل فیها العلم 5التطب�قات العلم�ة و بترجمة المعارف النظر<ة 

مهارات أو مواقف إجرائ�ة و تتجسد في النها�ة عناصرها و اخت�اراتها األساس�ة  إلى

  :التي أخذت 5عین االعت5ار وضع معالم اإلصالح للنظام التر�و� ف�ما یلي 

د�مقـراط�ة التعل�م و تكافـؤ الفرص لجم�ع األطفال الذین لهم ح4 في الدراسة من  .1

ان�ة التعل�م في جم�ع المستو�ات و سنة و 5صفة إلزام�ة و منحهم مج 16إلى  06

 .في جم�ع المؤسسات التعل�م�ة

من ناح�ة المضمون و البرامج و المناهج و الكتب و الوسائل  ∗جزأرة التعل�م .2

 .التر�و�ة و التأطیر

 .تعر<5ه تعر<5ا �امال .3

تفتحه على المح�X القر<ب و ال5عید، عن طر<4 دراسة الوسX و تعلم اللغات  .4

 .األجنب�ة

 .االهتمام 5العلوم و التكنولوج�ا .5

 .ر�X التر��ة 5الح�اة و الثورة الجزائر<ة .6

اعت5ار التر��ة 5معناها الواسع لتشترك في مسؤولیتها الشاملة و المتكاملة المؤسسات  .7

المدرس�ة و األسرة و المنظمات االجتماع�ة و الهیئات الوطن�ة على اختالف 

                  )1(.مهامها و نشاطاتها

لقد �انت المدرسة األساس�ة نتیجة لعاملین : أس.اب ظهور المدرسة األساس�ة : ثان�ا 

  .التطور االجتماعي و االقتصاد� عیوب التنظ�م التر�و� الموروث :مرت5طین هما 

  :خصائص و أهداف المدرسة األساس�ة: ثالثا 

                                                 

و هي وضع نظام تعل�مي 5محتو�ات برامج التعل�م جزائر<ة و موظفي التعل�م و التأطیر : جزأرة التعل�م    ∗

  .                 جزائر<ین و تشر<ع مدرسي من مشرعین جزائر<ین 
  122، 121الطاهر زرهوني، مرجع ساب4، ص  )1(
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إن المدرسة األساس�ة هي محاولة للتغییر، تماش�ا مع المستجدات من تعمی4 للتعر<ب و 

ترسیخا للم5اد] و االقتصاد� الذ� تشهده الجزائر،و مسایرة للتغییر االجتماعي 

أبو عبد (لطموحات الجماهیر و قد جاء في الوث�قة إلصالح التعل�م و  الس�اس�ة للدولة

ه من العزم على إرساء الم�ین لالشتراك�ة في الجزائر و أن) 6ص  1982: هللا غالم هللا

التح�م في متطل5ات الثورة الصناع�ة و الثورة الزراع�ة، تجلت ضرورة إصالح المدرسة 

  :هي و التي لها أر�ع مهام رئ�س�ة 

تر��ة الشبی5ة على الخل4 االشتراكي، و على حب العمل و التمسك 5قید الحضارة  -1

 .و على التضامن مع القوR العالم�ة و التقدمالعر��ة اإلسالم�ة 

التر��ة على حب الوطن، و على الدفاع على م�اسب الثورة، و التجنید الدائم   -1

 .∗للمشار�ة في مهم البناء االجتماعي

تحصیل المعارف العلم�ة و التقن�ة الالزمة لرقي األمة الثقافي و االجتماعي و   -2

 .االقتصاد� للوطن

العمل 5العمل، تر��ة تقضي على الثنائ�ة التقلید�ة التي تفصل بین التر��ة على   -3

 .التكو<ن الف�ر� و التكو<ن الیدو�، و بین النظر<ة و التطبی4

و أهم . و ه�ذا أظهرت المدرسة األساس�ة متماش�ة مع الخطوh العر<ضة األنفة الذ�ر

  1:خصائصها 

تدوم مرحلة التكو<ن األساسي تسع سنوات من التعل�م : دوام تسع سنوات لكل طفل -1

      و التعل�م المتوسX ) سنوات 6(و هي ع5ارة دمج لمرحلتي التعل�م االبتدائي . اإلج5ار� 

 .و ذلك في مرحلة واحدة أساس�ة من التعل�م) سنوات 3إلى  4أختصر من ( 

�م األساسي مرحلة تعتبر مرحلة التعل: ضمان قدرة متساو من المعلومات لكل طفل-2

إلزام�ة موحدة البرامج التكو<ن�ة، و نتیجة الختالف مستو�ات الذ�اء بین التالمیذ فقد 

                                                 

، و یتألف من جماعات و  هو نس4 اجتماعي یتمیز بدرجة معینة من الث5ات و االستقرار: البناء االجتماعي   ∗

    .زمر مثل العشائر ، الق5ائل ، األمم و التي تقوم �ل منها بتنظ�م عالقات األفراد الذین ینتمون إلیها 
  47، 46بوفلجة غیاث، مرجع سابق، ص  1



 الفصل الثالث                              إصالح النظام التر�و والبرامج المدرس�ة 

 
 

130 

وجدت حصص خاصة للتالمیذ المتخلفین و الضعفاء في 5عض المواد، حتى یتم�نوا 

و تدارك النقص قبل فوات األوان، أما 5النس5ة للتالمیذ غیر . من اللحاق بزمالئهم

النظام الدراسي من متخلفین عقل�ا و معتوهین، الذین �حتاجون إلى عنا�ة  المتك�فین مع

خاصة ، فتمنح لهم تر��ة خاصة في المدارس المتخصصة، حتى ینالوا نصیبهم من 

 .العنا�ة و االهتمام

یتم القضاء على ازدواج�ة اللغة في التعل�م األساسي، و تأخذ : توحید لغة التعل�م -3

ها الالئقة بها �لغة لتدر<س �ل مواد هذه المرحلة الدراس�ة، و ال اللغة العر��ة م�انت

تكون اللغة الفرنس�ة إال لغة أجنب�ة ثان�ة، مثلها مثل غیرها من اللغات الح�ة 

من تعلم لغة قوم "�اإلنجلیز<ة و اإلس5ان�ة �ستحسن تعل�مها عمال 5الحدیث الشر<ف 

 ".آمن شرهم

تسهل المدرسة األساس�ة تفاعل : عر��ة اإلسالم�ةر�M البرامج التعل�م�ة .الق�م ال-4

التنظ�م التر�و� مع الوسX االجتماعي 5عاداته و تقالیده و �ساعد في تعر<ف النشء 

 .على دینه و مقوماته الحضار<ة

تهدف المدرسة األساس�ة إلى ر�X : تعو(د التلمیذ علة العمل الیدو و ترغیبهم ف�ه-5

یذ حدا مقبوال من المعلومات المهن�ة و التقن�ة، لتم�نهم من الدراسة 5العمل و تقدم للتالم

       )1(. التكیف مع الح�اة العمل�ة و فهم المعلومات و حب العمل الیدو� 

�عتبر النمو النفسي و الجسمي : مراعاة نمو قدرات الطفل عند وضع البرامج -6

هذا ما أخذت 5ه للطفل أهم عامل یجب اعت5اره عند وضع أ� نظام تر�و� عصر� ، 

المدرسة األساس�ة حیث قسمت مراحل التعل�م إلى ثالث مراحل مناس5ة لمختلف أطوار 

 :النمو عند الطفل ، �ما هو واضحة ف�ما یلي

                                                 
  46،47بوفلجة غ�اث، مرجع ساب4، ص  )1(
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و یتم فیها نمو  ∗سنوات و تسمى هذه المرحلة القاعد�ة 9إلى  6من : الطور األول-أ

جسم�ة و نمو الذ�اء و الحدس، التح�م في الحر�ات ال: الجوانب النفس�ة الحر��ة مثل

  .ثم الفضول و االندماج في المجتمع

سنة و تسمى هذه المرحلة مرحلة الت�قx و هي  12إلى  10من سن : الطور الثاني- ب

الفترة ما قبل المراهقة و أهم الخصائص النفس�ة التي یتمیز بها الطفل في هذه المرحلة 

  .رة اإلبداع�ة ثم تطور الروح الجماع�ةسرعة النمو نمو التف�یر المجرد و ظهور القد

سنة و هي مرحلة التوج�ه و تمثل فترة المراهقة  15إلى  13من سن : الطور الثالث-ج

و أهم الخصائص النفس�ة التي یتمیز بها المراه4 تتمثل في القدرة على االستدالل و 

التأثیر، ثم ت�قx نمو الشخص�ة و تكو<ن نظرة أخالق�ة و الرغ5ة في التعبیر و التح�م و 

    )1(.و التف�یر في المستقبل ∗الحوافز المهن�ة

  :يو توفر المدرسة األساس�ة للتالمیذ ما یل

دراسة اللغة العر��ة 5حیث یتقنون التعبیر بها مشافهة و تحر<را و تهدف هذه الدراسة  -

تم�ینهم  التي تعتبر من عوامل شخصیتهم القوم�ة إلى تزو<دهم 5أداة العمل و الت5ادل و

 .من تلقي المعارف و است�عاب مختلف المواد �م تت�ح لهم التجاوب مع مح�طهم

تعل�ما یتضمن األسس الر<اض�ة و العلم�ة �م�نهم من اكتساب تقن�ات التحلیل و  -

 .االستدالل و فهم العالم الحي و الجامد

ممارسته و هذا دراسة الخطX اإلنتاج�ة و تر��ة التالمیذ على حب العمل عن طر<4  -

التعل�م الذ� یتم على األخص في المعامل و وحدات اإلنتاج �م�نهم منة اكتساب 

معلومات عامة حول عالم الشغل و �عدهم للتكو<ن المهني و یهیئهم لالخت5ار الواعي 

 .لمهنتهم

                                                 
  .مرحلة بنائیة تسبق سن التعلیم المتوسط، یتم فیھا بناء التعلمات القاعدیة لدى المتعلم: المرحلة لقاعدیة  ∗

  .وسائل للتشجیع على الربط بین التعلم والتمھین لدى المراھق: الحوافز المھنیة  ∗

  .48بوفلجة غ�اث، مرجع ساب4، ص، )1( 
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أسس العلوم االجتماع�ة و الس�ما المعلومات التار<خ�ة و الس�اس�ة و األخالق�ة و  -

یهدف هذا التعل�م إلى توع�ة التالمیذ بدور و مهمة األم الجزائر<ة و الثورة و  الدین�ة

رسالتهم 5القوانین التي تح�م التطور االجتماعي �ما یهدف إلى اكتسابهم السلوك و 

 .المواقف المطا5قة للق�م اإلسالم�ة و األخالق�ة

في الح�اة الثقاف�ة و تعل�م�ا فن�ا یوقx األحاس�س الجمال�ة و �م�نهم من المساهمة  -

 .یؤد� إلى إبراز المواهب المختلفة في المیدان و العمل على تشج�ع نموها

تر��ة بدن�ة أساس�ة و ممارسة منتظمة إلحدR النشاطات الر<اض�ة و تشج�ع التالمیذ  -

 .على المشار�ة في مختلف المسا5قات التي تنظم في إطار الر<اضة المدرس�ة

ة حیث یتاح للتالمیذ االستفادة من الوثائ4 ال5س�طة المحررة بهذه تعل�م اللغة األجنب� -

  .اللغات و التعرف على الحضارات األجنب�ة و تنم�ة التفاهم المشترك بین الشعوب

ذا أهم�ة قصوR 5النظر �عتبر  إصالح المنظومة التر�و�ة" عموما فإنه �م�ن القول أن   

لتي �سعى لبلوغها، والمنهج�ة المعتمدة إلى الطموحات المرجوة من ورائه، واألهداف ا

  1".إعادة ه��لة للنظام التر�و� ومن الناح�ة السوسیولوج�ة �عتبر هذا التغییر . في تطب�قه

  2:أهم�ة المدرسة األساس�ة في ه�Xلنا التر�و :  را.عا

   :األساس�ة في ه��لها الجدید إلى عدة أس5اب أهمهاأهم�ة المدرسة  تكمن

هو ضمان عدم عودة أطفالنا الذین س�غادرونها 5عد أن �م�ثوا بها  :السبب األول 

تسع سنوات من التعل�م المتواصل إلى األم�ة من جدید �ما �ان �حدث في التعل�م 

االبتدائي، حیث �عود أطفالنا الذین �غادرون المدرسة االبتدائ�ة و ال ینجحون في 

األم�ة أو ش5ه األم�ة نظرا لضعف الدخول إلى السنة األولى من التعل�م المتوسX إلى 

التعل�م االبتدائي في الوقت الحاضر 5سبب ضعف المعلمین الذین �قومون 5التعل�م ف�ه 

من ناح�ة، و 5سبب جهل و أم�ة األسر الجزائر<ة و خصوصا في الر<ف و ال5اد�ة من 

                                                 
المجلة األكادیمیة مقال مقدم في تحدیث المناھج التعلیمیة ضمن عملیة اإلصالح التربوي، بوكبشة جمعیة،   1

  26إلى 21، ص2013جوان  10، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، عللدراسات االجتماعیة واإلنسانیة
  125، مرجع سابق، صرابح تركي  2
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 Rفالتعل�م ضعیف من ضعف المعلمین و البیئة االجتماع�ة فقیرة ثقاف�ا.ناح�ة أخر 

  .5سبب �ثرة انتشار األم�ة بین المواطنین 

ألهم�ة المدرسة األساس�ة ذات التسع سنوات فهو مزجها في : السبب الثاني -2

نظامها التعل�مي بین التعل�مین النظر� و التقني 5حیث یجمع تالمذتها في تعل�مهم بین 

التعل�م التقني في مختلف العلوم اإلنسان�ة و العلم�ة و الر<اض�ات و اللغات و بین 

تعلمون إلى جانب تلك العلوم حرفة أو مهنة �ستط�عون بها أن �شقوا طر<قهم في الح�اة 

5سهولة و یندمجوا في عجلة االقتصاد �5ل �سر عندما �غادرون مدارسهم إلى معمعة 

  .الح�اة العلم�ة

ست قد شهدت هذه المرحلة مثل المراحل السا5قة وضع مخططات تنمو�ة إصالح�ة مو -

  :جم�ع الم�ادین 5ما فیها قطاع التر��ة و التعل�م �قطاع حیو� نذ�ر منها ما یلي

  ) :1984 -1980( المخطM الخماسي األول  :المرحلة السادسة

من ) %11.72(لقد �انت حصة قطاع التر��ة و التعل�م في هذا المخطX ما �قارب 

و �انت أهم المنجزات  . )1()ج.د.م %65.70(المیزان�ة العامة للدولة، أ� ما ق�مته 

  :التي ر�زت علیها المنظومة التر�و� في المخطX الخماسي األول نذ�ر ما یلي

ر�ز هذا المخطX على األس5ق�ة التي استحقها التكو<ن 5صفة عامة و تخط�X : أوال

تكو<ن األصناف التي �حتاج إلیها التعل�م الثانو� 5صفة خاصة، �ما ر�ز على أهم�ة 

  .و<ن المؤطر<نتدع�م جهاز تك

  ).1981-1980(شرع في تنصیب المدرسة األساس�ة في الموسم الدراسي : ثان�ا

  .)1982- 1981(الشروع في عمل�ة التوج�ه نحو الشعب التقن�ة من الموسم الدراسي :ثالثا

  .1976رغم أن إصالحات المنظومة التر�و�ة �انت مقررة في هذا الشأن منذ 

                                                 
  مساءا 15.00على الساعة  05/03/2003 -2003إحصائیات  موقع وزارة التر��ة الوطن�ة ،  )1(
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التعل�م التقني الجزائر<ین ضئ�ال جدا 5حیث تم توظیف عدد �بیر �ان عدد أساتذة : را.عا

نس5ة ) 1983- 1982(من المتعاونین األجانب حتى بلغ عددهم في الموسم الدراسي 

  .و یرجع ذلك انعدام مؤسسات خاصة بتكو<ن أساتذة التعل�م التقني 80%

  1) :1989-1985(المخطM الخماسي الثاني  : المرحلة السا.عة

من ) %01.10(ت حصة قطاع التر��ة و التعل�م في هذا المخطX ما �قارب لقد �ان

و أهم منجزات المنظومة التر�و�ة ) ج.د.م18.02(المیزان�ة العامة للدولة، أ� ما ق�مته 

  :في المخطX الخماسي الثاني نذ�ر ما یلي

م إصالح التعل�م الثانو� الذ� لم �شرع في تنصی5ه و تطب�قه إال 5مناس5ة الموس -

أ� السنة التي أنشئت فیها الجذوع المشتر�ة تفرعت على ) 1986-1985(الدراسي 

شعب عدیدة 5عد حذف الجذع المشترك الوحید الذ� �حو� فقX على التقني الر<اضي و 

 .التقني الصناعي

إحداث شعب تقن�ة جدیدة �البیو��م�اء و اإلعالم اآللي و الك�م�اء الصناع�ة و  -

ي مجـال إقامة إصـالح التعـل�م الثانو�، ثـم ابتداء من السنة الدراس�ة الزراع�ة و �ذلك فـ

إدخال تعال�م اخت�ار<ة على مستوR مجموعة من مؤسسات التعل�م ) 1985-1986(

 .الثانو� 

تم إنشاء عدة متاقن و تخف�ض التوقیت الخاص 5المواد التقن�ة بدون تغییر في  -

اإلجراءات التي اتخذت الدولة الجزائر<ة أهدافها و رغم هذا المخطX و المح�م و 

إلصالح المنظومة التر�و�ة في هذه الفترة إال أن المدرسة األساس�ة لم تستط�ع تحقی4 

طموح الشعب الجزائر� في التطور العلمي و التكنولوج�ا و یرجع ذلك لجملة من 

لى أرض النقائص و السلب�ات التي اعترضت طر<4 المدرسة األساس�ة أثناء تطب�قها ع

 2:الواقع و نذ�ر منها ما یلي 

                                                 
  نفس المرجع  1
  .جع السابقرملموقع وزارة التربیة الوطنیة، ا  2
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نقص التراX5 و التجانس و التكامل بین المواد و تعدد التقن�ات و الس�ما إذا �انت * 

ملقنة من طرف عناصر لم �حسنوا 5عد تفهمها 5صفة �ل�ة أو حاجة إلى تكو<ن إضافي 

نس5ة المرتفعة أو  رس�لة حتم�ة في عدم االهتمام 5الكتابي لفائدة الشفهي و ذلك رغم ال

 .%77إلى  %55الممنوحة للمواد الخط�ة و التي تتراوح بین 

5حیث �الحx أن التلمیذ المنتمي إلى الطور الثاني مثال ال �حسن أح�انا ال القراءة و ال 

الكتا5ة الشيء الذ� �منعه من االنتقال إلى السنة السا5عة عمال في ذلك بتطبی4 نس5ة 

ات المعن�ة �ما �الحx أن التلمیذ في الطور الثالث القبول المحددة من طرف الجه

  .عاجز �ذلك عن الكتا5ة الصح�حة السل�مة

تشعیب المواد و تضخ�م النشاطات و تكد�س التوقیت إلى أن أص5ح �حتو� في * 

ساعات لالشتراك و  03ساعة في السنة السا5عة 5اإلضافة إلى  32الطور الثالث على 

ساعات لالستدراك، الشيء الذ� جعل  03سعة زائدة و التا. ساعة في الثامنة 34

ساعة في األسبوع و هذا مرتفع جدا و مره4 مع العلم 5أن  37.35التوقیت اإلجمالي 

التلمیذ مطالب ببذل جهود أخرR لحفx دروسه و إنجاز فروضه في المنزل و الشيء 

لحظة  الذ� �ش�ل بدون شك عائقا له في تألیف الكتب و ط5عها 5سرعة و في آخر

تحت الضغوh و الظروف المعروفة و بدون تجر<ب في غالب األح�ان و بدون معالجة 

البرامج الموضوع�ة هي ذلك في آخر لحظة و الدلیل على ذلك األخطاء التي لوحظت 

في �تب الفیز<اء و التكنولوج�ا و 5عض القوام�س و الكتب التي جمعت على 

ط5عها و صرف أموال 5اهضة ألن المؤسسات و التالمیذ أوضعت على جهة 5عد 

تغیرات أدخلت على برامجها و مواض�عها عالوة على أن توز<ع �تب أخرR لم تقع في 

الوقت المناسب أو لم توضع بین أید� التالمیذ و المعلمین التا5عین للوال�ات النائ�ة 5عد 

       )1(.مرور سنة دراس�ة �املة

                                                 
  131-130الطاھر زرھوني، مرجع سابق، ص   )1(
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األساس�ة، و إلى األهداف التي تصبوا إلیها و إذا نظرنا إلى الجانب النظر� للمدرسة 

�م�ن القول أن المدرسة األساس�ة هي تلك النظرة التي یناد� بتحق�قها المر�ون 

المعاصرون، إال أن الواقع یثبت أنها الزالت تتخX5 في مشاكل، لكونها تتطلب 

  .إم�ان�ات ماد�ة و 5شر<ة هائلة

الدراس�ة و تحتاج إلى أجهزة و مخابر  فهي تتطلب اإلقالل من عدد التالمیذ 5الفصول

  .ضرور<ة لألشغال التطب�ق�ة

قتصاد�ة و النمو الد�مغرافي السر<ع، و التراجع الس�اسي أمام الإال أن األزمة ا

المتحیز<ن إلى المدرسة الفرنس�ة في الجزائر، �لها عوامل وقفت في وجه تحقی4 

فلم یب4 من المدرسة األساس�ة إال اسمها المدرسة األساس�ة المتعددة التقن�ات ألهدافها، 

نتیجة عدم الوفاء 5شروطها و متطل5اتها الماد�ة، و نتیجة التعد�الت المتكررة التي 

أدخلت على برامجها و تدهور القدرة الشرائ�ة للمر�ین، و انحطاh م�انتهم في المجتمع، 

5التالي على  و ه�ذا انخفض مستوR رضاهم المهني مما أثر سل5ا على مردودیتهم و

لقد �انت . فعال�ة المدرسة األساس�ة و هو ما أعطى أعدائها فرصة اإلنقظاy عل�ه

المدرسة األساس�ة في الجزائر نتیجة تطور طب�عي ، فظهرت لتحقی4 األهداف دعت 

سنوات من التعل�م اإللزامي و  9إلیها الحاجة إلیها منها الحفاy على التالمیذ لمدة 

  .اسي 5ما في ذلك الدول المتقدمةتهر<ب التعل�م األس

.  )1(یجب الكشف عنها من خالل ال5حوث العلم�ة و العمل على تقو�مها موضوع�ا* 

�ل هذه اإلش�ال�ات التي عانت منها المنظومة التر�و�ة و ال تزال تعاني منها حتى 

یومنا هذا و التي ارت5طت 5ما تشهده الجزائر من تغیرات س�اس�ة مثل التعدد�ة الحز��ة 

�ل هذه التغیرات و غیرها الكثیر، تطلب ... و التغیرات االقتصاد�ة مثل اقتصاد السوق 

�ة على المنظومة التر�و�ة الجزائر<ة و حتى تواكب هذا الكم الق�ام بإجراءات إصالح

الهائل من التطورات و تواجه التحد�ات العالم�ة التي �شهدها العالم ��ل و منه الجزائر 
                                                 

  53-52،مرجع سابق، ص  التربیة و التكوین بالجزائربوفلجة غیاث،  )1(
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�دولة سائرة في طر<4 النمو، و لكن قبل التطرق إلى اإلصالحات التي شهدتها فترة 

  .التسعینات حتى یومنا هذا

  :2007إلى  1990اإلصالح في الفترة من : المرحلة الثامنة 

عرفت هذه المرحلة عدة محاوالت للتحسین مست مختلف أطوار التعل�م، انطالقا من أن 

البرامج المدرس�ة م�ثفة و غیر منسجمة مع التغیرات الس�اس�ة و االقتصاد�ة و 

  : )1(االجتماع�ة ، تمثلت أهم اإلجراءات ف�ما یلي

 .تواكب التغیراتحتى  76تكییف أمر<ة  -

على برامج المواد االجتماع�ة، ثم مجموع المواد  1989إجراء تعد�الت جزئ�ة سنة  -

 .1996في إطار تخفیف المحتو�ات مع إعادة الص�اغة سنة  1993سنة 

 ).�لغة أجنب�ة أولى(إدراج اإلنجلیز<ة في الطور الثاني من التعل�م األساسي  -

ة المندمجة في المجال البیداغوجي و التنظ�مي و محاولة تطبی4 المدرسة األساس� -

 .اإلدار� و المالي

 .1996إنشاء المجلس األعلى لتنسی4 اإلصالح سنة  -

 .2001إصالحات اللجنة الوطن�ة  -

  2:المجلس األعلى للتر��ة أوال ـ 

�قضي اإلصالح وضع استراتیج�ات مدروسة، و ه�اكل خاصة للمتا5عة، و وع�ا في 

لإلشراف " المجلس األعلى للتر��ة"رغبتها في اإلصالح الشامل أنشأت الجزائر عند 

على العمل�ة اإلصالح�ة التر�و�ة، و �عد المجلس األعلى للتر��ة تجر�ة تستدعي 

  .الوقوف عندها

تحدد المجلس األعلى للتر��ة 5موجب : اله�Xل التنظ�مي للمجلس األعلى للتر��ة-أ

عضوا یتوزعون في  156، یتكون من 1996 نوفمبر 12المرسوم الرئاسي بتار<خ 

                                                 
  49بوفلجة غ�اث، مرجع ساب4، ص  )1(

  15اللجنة الوطنیة لإلصالح، المرجع السابق، ص  2
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في المادة ) 96/101(خمس لجان لها مهام مختلفة و متكاملة محددة 5موجب المرسوم 

  :، هي25

و تتكفل بتصور االخت�ارات األساس�ة و التوجیهات العمة في میدان  :لجنة التعل�م -

 .التعل�م

قالن�ة لتكو<ن الم�ونین و و تتكفل بتحدید إستراتیج�ة منسجمة و ع :لجنة التكو(ن -

 .وضع إستراتیج�ة تأهیل و تكییف مهني

تضطلع عناصر إستراتیج�ة منظومة التر��ة و : لجنة ال.حث الدراسات االستطالع�ة -

 .التكو<ن

و مهمتها تقو�م ظروف تطبی4 الس�اسة الوطن�ة للتر��ة و  :لجنة المتا.عة و التقو�م -

 .التكو<ن

- Mلجنة العالقة مع المح� تراعي مدR تحقی4 أهداف : االجتماعي و االقتصاد

 . )1(س�اسة مالئمة التكو<ن مع التشغیل

�قدم المجلس تقار<ر سنو�ة إلى رئ�س الجمهور<ة : مهام المجلس األعلى للتر��ة- ب

عن حال قطاعات التر��ة و التكو<ن و مقترحاته للتعدیل من حیث األهداف و البرامج 

�ل القرارات الصادرة 5شأن اإلصالح لقطاعي التر��ة و  و الطرق، و �عطي رأ�ه في

  :  )2(مهام المجلس ف�ما یلي) 96/101(من المرسوم ) 5(التكو<ن ، و قد حددت المادة

�شارك في إعداد و تقو�م الس�اسة الوطن�ة للتر��ة و التكو<ن قصد  المساهمة في  -

ها و انسجامها مع متطل5ات ضمان االنسجام الشامل للمنظومة التر�و�ة و تحسین مردود

 .التنم�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة

یدرس و یبد� رأ�ه في �ل ما یتعل4 5التر��ة و التكو<ن في جم�ع المستو�ات و  •

 .مختلف الجوانب

 .�ضمن د�مومة التشاور داخله بین �افة أطراف منظومة التر��ة و التكو<ن •

                                                 
  171 -170مرجع سابق، ص التربیة و التكوین بالجزائر، بوفلجة غیاث،  )1(
  175 -172المرجع نفسھ، ص  )2(
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مقای�سها في المیدان التر��ة و �ساهم في إعداد قواعد آداب المهنة و أخالقها و  •

 .التكو<ن

�قترح العناصر األساس�ة اإلستراتیج�ة لتنم�ة شاملة و منسجمة و متجانسة  •

لمنظومة التر��ة و التكو<ن، وف4 المقای�س و المعاییر العالم�ة المعمول بها، و الق�م 

 .و الهو�ة الثقاف�ة للمجتمع الجزائر� 

 .خالل تدر<س التار<خ الوطني و الثقافة الوطن�ة، من  1954تلقین ق�م ثورة نوفمبر  •

دراسة مشار<ع اإلصالح التي ت5ادر بها القطاعات الم�لفة 5التر��ة و التكو<ن و  •

 .تقد�م آراء حولها

 .تقو�م تنفیذ الس�اسة الوطن�ة في التر��ة و التكو<ن •

 .إنجاز ال5حوث و الدراسات التي تفیده أو تكلیف من ینجزها •

 .ت الكبرR على الصعید الدولي في مجال التر��ة و التكو<نمتا5عة التطورا •

في األخیر فالمجلس األعلى للتر��ة لم یدو طو�ال ألن 5انتقال السلطة إلى رئ�س جدید 

، و عوض "ال�مین زروال"قام بإلغاء غالب�ة المجالس االستثنائ�ة التي أنشأها الرئ�س 

<را و توص�ات إلصالح المنظومة بلجنة مؤقتة محددة المهام و اآلجال لتقد�م تقر 

             )1(.التر�و�ة

  :التر�و�ةالمنظومة جنة الوطن�ة إلصالح لالثان�ا ـ 

بتار<خ " اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظمة التر�و�ة"  "عبد العز<ز بوتفل�قة"نصب الرئ�س 

ما�  09المؤرخ في  2000 -5101موجب المرسوم الرئاسي رقم  2000ما�  13

5عد حوالي تسعة أشهر من األشغال قدمت . عضوا 158تتألف اللجنة من  و. 2000

  .اللجنة مشروعها

                                                 

  180مرجع ساب4، ص التر��ة و التكو(ن .الجزائر، بوفلجة غ�اث،  )1( 
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المؤرخ  101: حدد المرسوم رقم: مهام اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظومة التر�و�ة-أ

  : )1(مهام اللجنة، و أعضاءها و منحها الصالح�ات التال�ة 2000ما�  09في 

القائمة قصد إعداد تشخ�ص موضوعي و مفصل إجراء تقی�م للمنظومة التر�و�ة  -

لجم�ع عناصر المنظومة التر�و�ة و دراسة إصالح �لي و شامل للمنظومة التر�و�ة 

 .على ضوء هذا التقی�م

اقتراح مشروع �حدد العناصر الم�ونة لس�اسة تر�و�ة جدیدة على الخصوص اقتراح  -

اتیج�ات و اآلجال المتعلقة مخطX رئ�سي یتضمن الم5اد] العامة و األهداف و اإلستر 

5التنفیذ التدر<جي للس�اسة التر�و�ة الجدیدة من جهة و تنظ�م المنظومات الفرع�ة و �ذا 

 Rتقی�م الوسائل ال5شر<ة و المال�ة الواجب توفیرها من جهة أخر. 

تقد�م نتائج أشغالها في تقر<ر عام �ستخدم �أساس إلصالح المنظومة التر�و�ة في  -

داد ترتیب قانوني جدید 5ح�م منظومة التر��ة و التكو<ن في أجل تسعة مجملها و إلع

 .أشهر من تار<خ تنصیبها

دراسة و اقتراح تقر<ر مفصل للتدابیر التي تراها ضرور<ة و عاجلة لتطب�قها في  -

م�ادین ذات أولو�ة م5اشرة مع الدخول المدرسي الذ� یلي تار<خ تنیبها في إطار 

 .و على أساس التشخ�ص الذ� تعدهالمسعى العام لمهمتها 

 :تؤهل اللجنة في إطار إنجازاتها للق�ام 5ما �أتي  -

تطلب من اإلدارات و الهیئات العموم�ة إ5الغها بجم�ع الوثائ4 و الدراسات و * 

المعلومات اإلحصائ�ة أو غیرها المتعلقة 5المنظومة التر�و�ة التي من شأنها أن تكمل 

 .استعمالها

 .الدراسات ذات الصلة 5مهامهاتستلم جم�ع * 

 .تستمع إلى �ل شخص ��تسي االستماع إل�ه فائدة في تسییر أشغالها* 

  .تستعین بخبراء و مستشار<ن أو تا5عین لمنظومات دول�ة لمساعدتها في أشغالها

                                                 
  14اللجنة الوطن�ة لإلصالح التر�و�، مرجع ساب4، ص  )1(
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  : )1(تسعى إلى تحقی4 ما یلي :أهداف اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظومة التر�و�ة-ب 

تشخ�ص المنظومة التر�و�ة من النتائج المسجلة اإلیجاب�ة منها و  التحق4 في إطار -

 .السلب�ة مع تحلیل أس5ابها العم�قة و آثارها

تحلیل التحد�ات الجدیدة التي البد أن تواجهها و تحدید المتطل5ات الضرور<ة لتكو<ن  -

طور مواطن قادر على التفتح و المساهمة في تنم�ة الوطن و التكیف مع عالم یتسم بت

 .المعارف و التحوالت و التغیرات الثقاف�ة و العلم�ة و التقن�ة و التكنولوج�ة

اقتراح اإلجراءات الكفیلة 5السماح للناشئة الجزائر<ة 5االستفادة من تعل�م قاعد�  -

 .إلزامي و مجاني و ضمان التكافؤ لها في فرص النجاح في تمدرسها

اح ألكبر عدد من التالمیذ على أساس التأكید على الظروف الكفیلة 5ضمان النج -

قدراتهم بوضع آل�ات من شأنها التقلیل من الرسوب و التسرب، و 5التكفل 5التالمیذ ذو� 

 .الحاجات الخاصة و القدرات المتمیزة

اقتراح اخت�ارات تساعد على حل أحد المشاكل الرئ�س�ة المتعلقة 5غا�ات و تنظ�م  -

 .شامل و متكاملالتعل�م ما 5عد األساسي في إطار 

دراسة الوسائل التي تساعد على تجدید جذر� للمحتو�ات و المناهج البیداغوج�ة و  -

العمل على جعل التالمیذ في منأR عن التأثیرات و محاولة التغییر األیدلوجي أو 

الس�اسي 5حیث یهدف هذا اإلصالح إلى تكو<ن مواطن ��تسب علما و مهارة و منهجا 

 .ا�ش مع الغیرسلو��ا و آداب التع

 .اقتراح مشروع 5عید المدR التعل�م العالي و ال5حث العلمي -

دراسة الترتی5ات المناس5ة قصد إدماج تعل�م اللغات األجنب�ة في مختلف مراحل  -

المنظومة التر�و�ة، لتم�ین المتعلمین من الوصول الم5اشر إلى المعارف العالم�ة و 

تحقی4 التساو� بین مختلف شعب التعل�م الثانو� تسهیل االنفتاح على ثقافات أخرR، و 

 .و التكو<ن المهني و التعل�م العالي

                                                 
  16 -15الجنة الوطن�ة لإلصالح التر�و�، مرجع ساب4، ص   )1(
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تحدید الظروف و اقتراح ما �ستلزم من إدماج التكنولوج�ات الجدیدة في المنظومة  -

 .التر�و�ة، خاصة المتعلقة 5اإلعالم و االتصال و اإلعالم اآللي

 .قی�م الم�ونیناقتراح منظومة فعالة و مستقرة لتكو<ن و ت -

توخي اللجنة في تف�یرها االستناد دوما إلى مرجع�ة قوامها الم5اد] و الق�م الس�اس�ة  -

ذات الصلة 5مفاه�م المواطنة و المساواة و التسامح و السلم و الد�مقراط�ة و حب 

الوطن و التفتح على العالم، و هي الق�م التي البد أن تكون قاعدة صل5ة ینبني علیها 

 hالمدرسة الجزائر<ةنشا. 

االستعانة 5أ� شخص �فء و مؤهل الس�ما خبراء المنظمة العالم�ة للتر��ة و الثقافة  -

 ).األلس�و(، و المنظمة العر��ة للتر��ة و الثقافة )الیونس�و(

  .اقتراح �ل الحلول التي من شأنها أن تحق4 التقدم -

   1دواعي اإلصالح في الجزائر.   3. 1

المشار إلیها أنفا والتي تحد من حسن أداء نظامنا التر�و� إن أوجه القصور 

ومردودیته ستز<دها التحد�ات القادمة عمقا وستتوجب معالجتها في ظل ما تشهده الیوم 

  .من تحوالت في الساحة الوطن�ة وفي العالم

وتطرح التحوالت التي �ع�شها مجتمعنا على الصعید الس�اسي واالقتصاد� 

ي والتقل5ات المسجلة في المستوR العالمي في المقام األول، إش�ال�ة والثقافي واالجتماع

الس�اسة التر�و�ة، إن العنا�ة 5الموارد ال5شر<ة واالرتقاء بها إلى مستو�ات النوع�ة 

المنشودة مسألة مر�ز<ة 5اعت5ارها عامال حاسما في المواجهات التي تتح�م في 

على الصعید الدولي وعنصرا أساس�ا في  ∗س�اس�ةـ التوازنات الجدیدة في النظرة الجیو

إن الموارد ال5شر<ة . بروز ثقافة د�مقراط�ة إدماجي هدفها تعز<ز المواطنة ودولة القانون 

                                                 
  اللجنة الوطنیة لإلصالح التربوي، مرجع سابق   1
، نوع من السیاسة الخارجیة الموجھة بشكل أساسي بحسب العوامل الجیوسیاسیة التي تعلم، تقید أو ةیالجیوسیاس  ∗

 .مثل االستراتیجیات األخرى. العسكري والسیاسي التخطیطتؤثر 
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. هي في نها�ة المطاف العنصر الضامن لقدرتنا على تمثل الثقافة التكنولوج�ة

  .وٕاسهامنا الفاعل في إنتاجها واستهالكها

  ل�ةالتحوالت الداخ.  1.  3.  1

  :في المجال الس�اسيـ 

�أتي في مقدمة التحوالت الكبرR في الساحة الوطن�ة انتقال الجزائر من نظام 

الحزب الواحد إلى التعدد�ة الحز��ة واآلفاق الد�مقراط�ة التي تت�حها هذه التحوالت فعلى 

من  المشروع التر�و� أن �عد النشء للتعامل السل�م 5مفهوم الد�مقراط�ة وما یتفرع عنه

فإن عل�ه أن یبرز على الخصوص القاعدة المشتر�ة التي یؤسس علیها التالحم .مفاه�م

العضو� للمجتمع الجزائر� بل لألمة الجزائر<ة جمعاء وتنصهر فیها وحدته ومجاالت 

  .اختالف وجهات النظر الس�اس�ة وحر<ة الرأ�

انطالقا من احترام ومن ثمة �یف تمارس الحر<ات الفرد�ة والجماع�ة في هذه المجاالت 

  .  رأ� الغیر بتر��ة األج�ال على ذلك منذ الصغر، في القسم والمدرسة

  :في المجال االجتماعي واالقتصادـ 

  :تعاني الجزائر في الوقت الحاضر من مجموعة من المش�الت واالختالالت

  .الز<ادة السر<عة في عدد الس�ان -

  .انخفاض معدل نمو القطاعات اإلنتاج�ة المختلفة -

  .∗ارتفاع معدل ال5طالة -

  .ارتفاع مدیون�ة الجزائر الخارج�ة -

  .تدهور ق�مة الدینار الجزائر�  -

  .الس�ن-المواصالت-التعل�م-الصحة: عجز �بیر في الخدمات األساس�ة مثل -

  ).آثار الالم5االة وعدم االهتمام 5قض�ة اإلنتاج والعمل -

                                                 
تعني وجود فرد في المجتمع قادرا على العمل و سلك طرق كثیرة و لم تمنح لھ فرصة العمل ، ألسباب : البطالة  ∗

  .                  العمل و تعد البطالة آفة اجتماعیة  قلة فرص
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الذ� أحدث شرخا  و�أتي الش5اب في مقدمة المتضرر<ن من هذه األوضاع األمر

في النسیج االجتماعي وأدR إلى بروز نوع من ثقافة ال�أس واإلح5اh واإلقصاء وتفشي 

ظاهرتي التطرف والعنف و<ز<د من حدة ذلك بوادر تف�ك األسرة التقلید�ة وغ�اب تكافل 

اجتماعي حق�قي مما استدعى ضرورة إدخال إصالحات عم�قة على االقتصاد الوطني 

لتر�و� أن یز<د النشء 5األدوات الف�ر<ة والمهارات التر�و�ة والق�م التي فعلى المشروع ا

تجعله قادرا على صوغ مشار<ع فرد�ة لح�اة �ر<مة متزنة في مجتمع متضامن �سوده 

  .الوئام واالنسجام

  التحوالت الخارج�ة.   2.  3.  1

  :ـ التحوالت الثقاف�ة والتكنولوج�ة وثورة االتصال

لعالم المعاصر تسارع وتیرة التغیرات التكنولوج�ة الس�ما إن من أبرز سمات ا

في میدان الثقافة واإلعالم واالتصال، و<ؤ�د ذلك ما نشهده ونسمع 5ه یوم�ا من زحم 

و<خفى الحقها على سا5قها طا5ع القادم . في المعلومات التي یتزاحم 5عضها 5عضا

فیت�ح النشء القدرة على  .السر<ع، وعلى المشروع التر�و� أن �عیر هذا �ل اهتمامه

التكیف مع الجدید وذلك بتر�یز البرامج التعل�م�ة على امتالك المواقف المنهج�ة، وعدم 

حصرها على المفاه�م فقX، عن من أهم ما ین5غي أن توطن عل�ه النظم التر�و�ة النشء 

تأس�س الح�ام على ثقة واتخاذ القرارات عن وعي إن على نظام التر�و� أن یدخل 

  .تكنولوج�ات الجدیدة 5شرh أن �حسن انتقادها وتوظ�فها في المناهج التعل�م�ةال

إن تشب�ه العالم 5قر<ة صغیرة أص5ح شائعا، و�حمل هذا التشب�ه دالالت  :∗∗∗∗العولمةـ 

التراX5 الوثی4 بین جم�ع 5الد العالم في شتى المجاالت، فلم �عد هناك بلد معزول �ما 

  .    )1( �حمل دالالت سرعة االتصال

                                                 
ھي عملیة یتم من خھاللھا تعزیز الترابط بین شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضافر جھودھم : العولمة  ∗

  . معا نحو األفضل و مثل ھذه العملیة القوى االقتصادیة ، السیاسیة ، االجتماعیة ، الثقافیة ، التكنولوجیة
  13، صلمبادئ العامة لسیاسة التربیة الجدیدة وإصالح التعلیم األساسيالمجلس األعلى للتربیة، ا )1(
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فلم �عد هناك بلد نائي و�أنه حدث تالشي للحدود الجغراف�ة المعروفة، إذا اتسع مجال 

الت5ادل التجار� ومجال حر<ة تنقل األشخاص، وتداعت القیود الجمر��ة، مما قد �عدل 

فالعالم . من تصور الزمان والم�ان و�غیر من 5عض المفاه�م األساس�ة المرت5طة بذلك

�سیر وف4 نمط�ة واحدة 5عد فقدانه القطب�ة الثنائ�ة منذ انه�ار أص5ح یبدو و�أنه 

إ ذلك . المعس�ر الشرقي وس�ادة النمX الغر�ي في التوجه الس�اسي في �ثیر من ال5الد

�عني فتح المجال واسعا أمام المنافسة الدول�ة الحرة التي لم �صمد أمامها إال اقتصاد 

ا أدR إلى ظهور تكتالت جهو�ة في العدید قوR حیو�ة، غایته خدمة اإلنسان، وهذا م

من مناط4 العالم وطب�عي أن ینع�س ذلك على ح�اة األفراد والمجتمعات غما 5السلب 

وعلى المشروع التر�و� . والنجاعة ةأو اإلیجاب إذ سته�من المعاییر اإلنتاج�ة والفعال�

ین قادر<ن الذ� هو مرتكز �ل تحول في المجتمعات أن �عمل على تكو<ن أفراد نشط

على اتخاذ زمام الم5ادرة لإلسهام في إنماء الثروة الوطن�ة 5ما �ملكونه من قدرات على 

المنافسة واإلبداع حتى ال تتفاقم األمراض االجتماع�ة وشتى االنحرافات الناجمة عن 

إنه ینتظر من مشروع اإلصالح التر�و� ان ��ون . الفقر واألم�ة وال5طالة في 5الدنا

  .�ل ما ینجز عن هذه التحوالت من تحد�ات مصدرا لرفع

1  .3  .3  . Z1(التحد�ات الكبر(  

  :التحد الثقافي: أوال

 Rثقافات القو Xیتطلب التطور السر<ع لوسائل االتصال والمعلومات وضغ

المه�منة ولغاتها 5ش�ل متزاید، تر��ة تعتمد على �فاءات التحلیل والمقارنة وقدرات 

ي س�قاس أكثر فأكثر �5فاءات األمم واألفراد على االعتزاز االتصال، فالوزن الثقاف

                                                 

28المجلس األعلى للتر��ة، مرجع ساب4، ص  (1)  
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بثقافتهم وعالقاتهم 5الثقافة اإلنسان�ة و�تطو<ر قدراتهم على است�عاب التقدم ولهذا 5ات 

       )1(من الضرور� التح�م في األلسنة ولغة االتصال التي تتجه نحو العالم�ة

  :التحد االقتصاد: ثان�ا

التر��ة والتكو<ن أن �طور التأهیل العلمي والتكنولوجي وفي هذا یتعین على نظام 

المجال ین5غي أن تعمل التر��ة على ترشید سلوك المنتجین والمستهلكین وتطو<ر روح 

الم5ادرة وتثمین الجهد �ما یجب أن یخضع مردود التر��ة وتسییرها إلى معاییر دق�قة، 

من المقای�س الدول�ة ولذلك فإنه أص5ح وأن تعتمد على مقای�س تأهیل تقترب تدر<ج�ا 

  .من الضرور� وضع س�اسة تعاون وت5ادل علمي وتكنولوجي

  :التحد العلمي والتكنولوجي: ثالثا

ستش�ل المعارف النظر<ة والتطب�ق�ة 5صورة متزایدة مصدرا للثروة والقوة في عالم 

تدو<ل ال5حث متراX5، وهو ما یتطلب التجدید المتواصل للمعارف والتكنولوج�ات و 

واإلنتاج العلمي ووضع س�اسة لتكو<ن النخ5ة العلم�ة الوطن�ة والنهوض بها، وهو ما 

�ستلزم استثمارات هامة لتحسین ظروف ال5حث واإلنتاج العلمي التكنولوجي في مختلف 

  .القطاعات والم�ادین اإلستراتیج�ة

  :التحد االجتماعي: را.عا

تأثیر عوامل داخل�ة وخارج�ة تحوالت 5ارزة لقد عرف المجتمع الجزائر� 5ح�م 

وتمثل العلوم االجتماع�ة بهذا المفهوم أولو�ة 5ارزة . ین5غي التنبؤ 5مسارها والتح�م فیها

�ما تعتبر في هذا الس�اق �ل التر��ة من أجل التضامن والمدن�ة ونبذ العنف النهوض 

  .من المهمات األساس�ة ∗االجتماعي ل5االتصا

  

                                                 
  25المجلس األعلى للتر��ة، مرجع ساب4، ص  )1(

یعني استمرار العالقة المتینة بین طرفي العالقة المشاركین فیھا أو التواصل یعني عالقة : االتصال االجتماعي  ∗
  .                           بین فردین أو مجتمعین مما یحقق المنفعة المتبادلة بین الطرفین 
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 الس�اسيالتحد: خامسا:1  

إستراتیج�ة وس�اسة اإلشعاع -على النظام التر�و� أن یتكفل 5الخ�ارات الجیو

الس�اسي والدفاع الوطني، وتهیئة ظروف تطب�قها وفي هذا المجال ین5غي أن تتماشى 

س�اسة تعل�م اللغات األجنب�ة والتار<خ والجغراف�ا وس�اسة الت5ادل والتعاون والس�ما في 

كو<ن والتكنولوج�ا معا االخت�ارات والمصالح الكبرR للجزائر في المدR میدان ال5حث والت

وعلى الصعید الداخلي تعتبر معرفة المؤسسات وسیرها واحترام الحقوق . الطو<ل

والواج5ات و�ذا التسامح واحترام الرأ� اآلخر من الروافد الرئ�س�ة للوعي 5المواطنة 

ن هذا أن التحوالت الداخل�ة والخارج�ة والتحلي 5أخالق�ات س�اسة د�مقراط�ة تخلص م

وما نجم عنها من تحد�ات هي مرتكز أساسي ین5غي أن یبنى عل�ه التف�یر والعمل في 

میدان التر��ة والتكو<ن، إذ الغا�ة القصوR لنظامها التر�و� هي صوغ مصیر وطني 

قاء ��ون في مستوR طموح شعبنا وتضح�اته بتنم�ة قدرات المواطن الجزائر� واالرت

5معارفه ومهاراته لجعله مواطنا فعاال مسؤوال واع�ا في أداء مهمته الدائمة في الدفاع 

  .عن دولته ومؤسساتها الد�مقراط�ة في �ل الظروف والدفاع عن وطنه والنهوض 5ه

لهذه التغیرات الجذر<ة واألحداث التي عرفتها ال5الد آثارا 5ارزة على المنظومة 

ا اإلستراتیج�ة في التنم�ة مما أثر 5طب�عة الحال على التر�و�ة و�ذا على م�انته

المخصصات المال�ة المعتمدة لهذا القطاع وذلك لحساب قطاعات أخرR �األمن 

لقد . والج�ش ومخصصات مال�ة لتغط�ة اله�اكل والمؤسسات التي خر�ها اإلرهاب

یزان�ة من الم) %6.50(�انت حصة قطاع التر��ة والتعل�م في هذه الفترة ما �قرب 

وأهم اإلجراءات اإلصالح�ة على المنظومة ) ج.د.م1202.4(العامة للدولة أ� ما ق�مة 

  :الجزائر<ة نذ�ر ما یلي ةالتر�و�

  .، حتى تواكب التغیرات�76ان أهم تعدیل هو تكییف أمر<ه 

                                                 
  .                                    المجلس األعلى للتربیة ، مرجع سابق   1
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، في 1993إجراء تعد�الت جزئ�ة على برامج المواد االجتماع�ة، ثم مجموع المواد سنة 

  .1996ف المحتو�ات، مع إعادة الص�اغة سنة إطار تخفی

  ).�لغة أجنب�ة أولى(تم إدراج االنجلیز<ة في الطور الثاني من التعل�م األساسي 

محاولة تطبی4 المدرسة المندمجة في المجال البیداغوجي والتنظ�مي واإلدار� المالي، 

  .76تنفیذ لما جاء في أمر<ه 

لمتا5عة تطور المنظومة التر�و�ة ودراسة �ما عرفت هذه الفترة وضع ه�اكل خاصة 

نقائصها ووضع طرق إلصالحها، وأهمها المجلس األعلى للتر��ة ثم اللجنة الوطن�ة 

  .إلصالح المنظومة التر�و�ة

  المدرسة.  2

إن الطفل في الح�اة البدائ�ة �ان یتعلم عن أبو�ه ومجتمعه �ل شيء 5أسلوب 

ین وتارة أخرR عن طر<4 التأمل غیر مقصود وغیر منظم مرة عن طر<4 التلق

لذا فان األسرة هي المؤسسة التر�و�ة الوحیدة  .والمحاكاة والتكرار واإلعادة 5قصد اإلتقان

قد�ما،�انت تؤد� وظ�فتها في ذلك الوقت في إطار محدود �العشیرة والقبیلة حیث 

�ل ما �مثل  تنمي قدرات الطفل الجسم�ة والنفس�ة وتعلمه طرائقها في الح�اة وتنقل إل�ه

تراثها وق�مها المتمثلة في خبراتها التي اكتسبها من األسالف والتي تعتبر في 5عض 

األح�ان سرا من أسرارها ل�قوم هو �ذلك بدور الحفاy وال5قاء على اإلرث لینتقل بذلك 

  .عبر األج�ال

على أن هناك عوامل �ثیرة أدت إلى اضطرار األسر ف�ما 5عد إلى التخفیف من 

ائفها التر�و�ة، األمر الذ� أدR إلى ظهور مؤسسات أخرR تشارك األسرة في 5عض وظ

�ما أن للدین �ذلك الفضل األول في إیجاد تر��ة هادفة مقصودة ذلك . هذه المهمة

الهدف الواضح :حین أوجد الدین الر�نین األساسین لعمل�ة التر��ة المقصودة وهما

ه،واإل�مان 5ه،في جم�ع األد�ان المحدد وهو ع5ادة هللا وحده،وهو التعر<ف 5
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السماو�ة،والمنهج أو المادة الف�ر<ة أو المادة السلو��ة المعینة المقصودة ،وهو 

االستسالم لتشر<ع هللا وأوامره التي أنزلها على رسله �حفظها الجبل و�عمل 5مقتضاها،ثم 

حتم�ة  تنقلها األج�ال الذ� 5عده،من هذا المنطل4 5قبول ظهور المدرسة �ان ضرورة

 )1(:لتشارك األسرة في هذه المهمة ومن بین العوامل التي أدت إلى ظهور المدرسة هي

ازد�اد التراث الثقافي وتضخمه،حتى أنه أص5ح من الصعب األسرة 5مفردها أن تقوم 

  .بنقله إلى أبنائها،و5التالي ال تستط�ع المحافظة عل�ه

ة أمرا ضرور<ا لتعل�م القراءة اختراع الكتا5ة وتدو<ن الثقافة جعال ظهور المدرس �

  .والكتا5ة

تعقد التراث الثقافي نفسه 5مضي الزمن فلم �عد سهال أن �أخذ األطفال خبراتهم  �

5التلقین والتقلید �ما �ان الحال في األسرة القد�مة وٕانما تطلب األمر وجود 

متخصصین �ستط�عون ت5س�X مظاهر الثقافة وتنظ�مها في خبرات تر�و�ة 

  .الصعو5ة وتقد�مها لنشئ على مراحل متدرجةمتدرجة في 

  نشأة المدرسة. 1.  2

��شف ظهور المدرسة في المجتمعات ال5شر<ة مع  يإن التحلیل السوسیولوج

ظهور الحضارات القد�مة مثل الفرعون�ة والهند�ة والصین�ة وال5ابل�ة فنجد اهتمام الفراعنة 

بإنشاء أولى المدارس في �ل من منف وهو لیو بول�س وغیرها والهدف منها إخراج 

�ما . )2(سساتها المختلفةالكوادر الفن�ة واإلدار<ة التي تحتاجها الدولة في إدارة مؤ 

ازدهرت مدارس العصور الوسطى الشرق�ة وأدت دورها التعل�مي والتأهیلي وٕاح�اء علوم 

        )3(.وحضارة الدول الغر��ة

                                                 
  33-32ص ،1997،وزارة التعلیم االبتدائي والثانوي،1،طالتربیة العامة ،توفیق حداد ودمحم سالمة آدم  )1(
  ةنفس المرجع، نفس الصفح )2(

، نفس الصفحةنفس المرجع  (3)  
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إن المسلمون اهتموا منذ بدا�ة ظهور اإلسالم بإنشاء ما �عرف 5الجوامع 

فأنشئت العدید منها في �ل من ال5صرة المدارس استنادا لما فعل ذلك سیدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

      )1(.والكوفة،و5الد الشام،والقیروان وقرط5ة وغیرها

�ذلك اهتمت الدولة األمو�ة بإنشاء ما �عرف 5مدارس نظام الملك التي ر�زت 

على إعداد الكوادر الفن�ة واإلدار<ة التي تحتاجها الدولة وهي النواة األساس�ة إلنشاء 

�ة قو�ة مثل جامعة المستنصر<ة التي جمعت مدارس إسالم�ة جامعات عر��ة إسالم

مختلفة وانتهجت لها منهجا تعل�م�ا ممیزا وأسهمت عموما في التنشئة العلم�ة 

  .المتخصصة لكثیر من رواد وعلماء الدولة اإلسالم�ة

  تعر(ف المدرسة.  2. 2

المدرسة مؤسسة اجتماع�ة أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته 

األساس�ة،وهي تط5ع أفراده تط5عا اجتماع�ا یجعل منهم أعضاء صالحین في 

          )2(.المجتمع

المدرسة 5أنها الو�الة الس�اس�ة للتنشئة االجتماع�ة ول�ست  م�عرف إمیل دور�ا�

العائلة فإذا �انت العائلة قادرة وحدها على إ�قاy وتدع�م المشاعر المنزل�ة األساس�ة 

5ش�ل عام تلك هي قاعدة العالقات الخاصة األكثر 5ساطة فأنها لألخالق ، وحتى 

            )3(.غیر مبن�ة 5ش�ل الذ� �م�نها تكو<ن الطفل للح�اة االجتماع�ة

ونقول أن التطور التار<خي للمدرسة ودورها في التعل�م وانتشار الثقافة وارت5اطها 

ظهرت العدید .5طب�عة المجتمع الذ� توجد ف�ه فنجدها في بدا�ة القرن الحاد� والعشر<ن

                                                 
  ، نفس الصفحةنفس المرجع  )1(
والنشر،بیروت،لبنان،ب ،دار النهضة العر��ة للط5اعة h،1األسس االجتماع�ة للتر��ةدمحم لبیب النج�حي،  )2(

  53ت،ص
،  2005دار الغرب للنشر والتوز<ع ، وهران ،الجزائر ،  م.ادئ في التنشئة االجتماع�ة ،عبد العز<ز خواجة ، )3(

  171ص
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من تغیرات في البرامج ونظم الح�اة المدرس�ة بل تغیرت الوظ�ف�ة األساس�ة للمدرسة في 

  :�م�ن لنا أن نعطي جملة من التعر<فات للمدرسة المجتمع،ومن خالل هذا

أن المدرسة هو وحدة التطو<ر التر�و�ة و�م�ن وصفها 5أنها نظاما "�ذلك نقول

5أنها نظام معقد من :،حیث �عرفها فر<د ر<ك هاستن"اجتماع�ا دینام���ا معقدا وم�ثفا

م االجتماعي السلوك المنظم الذ� یهدف إلى تحقی4 جملة من الوظائف في إطار النظا

              )1(.القائم

        )2(.و�م�ننا القول على أنها مؤسسة اجتماع�ة وقوم�ة ارتضاها المجتمع

تعبیر امت�از� للمجتمع الذ� یولیها :ولقد عرفها عالم االجتماع أمیل دور �ا�م

اشد 5أن تنقل إلى األطفال ق�ما ثقاف�ة وأخالق�ة واجتماع�ة �عتبرها ضرور<ة لتش�یل الر 

         )3(.وٕادماجه في بیئة ووسطه

  

مؤسسة اجتماع�ة ضرور<ة تهدف على ضمان :�ما �عرفها فر<د یناد بوسییون 

عمل�ة التواصل بین العائلة والدولة من أجل إعداد األج�ال الجدیدة ودمجها في الح�اة 

         )4(.االجتماع�ة

  وظائف المدرسة وأهميتها.  3.  2

للمدرسة وظائف عدیدة تشمل أغلب جوانب ح�اة الفرد وأهمها تلك التي تحق4 

النمو العقلي للطفل،بنقل المعارف إل�ه وتور<ده 5المعلومات والطرق السل�مة في التف�یر 

لكسب الروح العلم�ة في حل المش�الت وال5حث،�ما أنها ت�سر العمل 5النس5ة للفرد،إذ 

                                                 
بنیویة الظاھرة المدرسیة ووظیفتھا .علم االجتماع المدرسيعلي جاسم الشھاب،:علي أسعد وطفة )1(

  .17-16،ص2004الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت ،لبنان،،مجد المؤسسة 1،طاالجتماعیة
ة،دار الجامعة المدرسة والمجتمع في ضوء مفاھیم الجوددمحم عطوة مجاھد،  )2(

  07،ص2008الجدیدة،القاھرة،مصر،
    94،ص1997،اإلسكندریة،والتوزیع شعاع ،مكتبة اإلعلم االجتماع التربويفادیة عمر الجوالني،علي شتا،  )3(
  16 صة،علي حاسم الشھاب،مرجع سابق،فعلي أسعد وط  )4(
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وتعمل �وسیلة .اهر السلو��ة في نمX واحد متكاملأنها تنظم عددا �بیرا من المظ

  .تقوم 5ه �للس�طرة االجتماع�ة،و�ذلك تحدد مر�ز الفرد االجتماعي والدور الذ

أو أن من وظائفها األساس�ة أنها تعمل انسجام الفرد واإلطار الثقافي العام انسجاما 

       )1(.ع معینیؤد�  إلى تك�فه والى حسن ق�امه 5مناشطه المختلفة �فرد في مجتم

التعلم والتكیف :أن األطفال یجب أن �حققوا أمر<ن رئ�سیین هما Kowénو<رR �و<ن

       )2(.داخل المدرسة

تعمل على ت5س�X الح�اة االجتماع�ة واختزالها في صورة "و<رR جون دیوR أن أهمیتها

 .اعيأول�ة 5س�طة وهي مؤسسة اجتماع�ة وجدها المجتمع للحفاy على الح�اة االجتم

)3(  

�ما تت�ح المدرسة للتلمیذ فرصة توس�ع عالقاته االجتماع�ة واالتصال ببیئته 

أسرته �هیئة التدر<س إضافة إلى جماعة :التي تشمل فئات أوسع مثال على ذلك

األقران وتعزز بذلك لد�ه شعور 5االنتماء إلى الجماعة و��ف�ة التعامل معها من خالل 

ف عن قدراته المهار<ة ومواه5ه وتنمیتها،لذا م�انته في الوسX المدرسي وأنها بذلك �ش

  .على تكو<ن االتجاهات العاطف�ة السل�مة اتجاه اآلخر<نتعمل المدرسة 

الوظ�فة األولى 5النس5ة للمجتمع والثان�ة 5النس5ة :ونقول أن هناك وظ�فتین أساسیتین

  .للطفل

  :وظائف المدرسة 5النس5ة للمجتمع

  .الناشئةـ نقل تراث األج�ال السا5قة إلى 

  .ـ الت5سX لألطفال من أجل الفهم

   )1( .بین مختلف عناصر البیئة االجتماعي دـ تنسی4 التفاعل االجتماعي، والتوحی

                                                 
،للطباعة والنشر،بیروت،ابنان،ب 1،دار النھضة العربیة،طاألسس االجتماعیة للتربیةدمحم لبیب النجیحي،  )1(

  56ت،ص
،دار المیسرة للطباعة والنشر سیكولوجیة التنشئة االجتماعیةدمحم علي أبو جادو،  )2(

  254،ص1998،عمان،1،طعوالتوزی
  5، سوریا ،العدد  مجلة العربي. فلسفة التربیة عند جون دیوي  ،شیخ األرض  تیسیر  )3(
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  : وظائف المدرسة 5النس5ة للطفل

وهذا بإیجاد الظروف المالئمة لصحته وٕاعطائه  :تحقی4 النمو الجسد� : ـ أوال 

معلومات حول التغذ�ة وأسالیبها الصح�ة و�ذا المشرب والنوم والراحة والعمل وممارسة 

  .الر<اضة

ووظ�فة هنا تسهیل سبل النمو العقلي 5مختلف الدروس واألنشطة :النمو العقلي: ـ ثان�ا 

ر اإلجرائي �ما تزوده 5طرق سل�مة التعل�م�ة وتعو<ده على التف�یر المنطقي والتف�ی

  .الستخدامها

تنم�ة المهارات واالتجاهات الالزمة لإلسهام في  من خالل: النمو االجتماعي: ثالثا

ح�اة الجماعة 5صورة فعالة أ� أن �صیر مؤد�ا لواج5اته متحمال لمسؤول�اته،متعاون 

  .مع غیره

  .العالقات االجتماع�ةتعو<د الطفل آداب السلوك وحسن المعاملة وتعل�مه  �

  .تزو<ده 5المعلومات والحقائ4 التي تجعله قادرا على إدراك بیئته إدراكها سل�ما �

 .تدر<ب الطفل على المهارات العلم�ة النافعة له،تحمل مسؤول�ة اكتساب رزقه �

  :النمو النفسي: را5عا

  .تكو<ن الصفات الشخص�ة الصالحة �

  .�مةتكو<ن العواطف و االتجاهات العاطف�ة السل �

الكشف عن االستعدادات لألطفال،قدراتهم ومواهبهم وتنمیتها 5استخدام مختلف  �

  .الوسائل

  :النمو الروحي والخلقي: خامسا

تقو�ة الروح الدین�ة القائمة على الفهم الصح�ح لتعال�م الدین وتقو�ة  �

  .األطفال على م�ارم األخالق والمساهمة في أعمال البر والتعاون 

  .األجواء الخراف�ة والبدع التي تشوب صفاء الدینإ5عاد الطفل عن  �
                                                                                                                                               

  سابق مرجع ،دمحم علي أبو حاد  )1(
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تنم�ة عزائم األطفال وقدراتهم لمواجهة أع5اء الح�اة 5صبر وتضح�ة  �

           )1(.وتفاؤل

  البن�ة االجتماع�ة للمدرسة.  4.  2

سب4 أن ذ�رنا أن الوظ�فة تحدد البن�ة في المدرسة أو المؤسسات االجتماع�ة 

تؤثر على النشاh داخل المؤسسة أو النظام االجتماعي،وعلى  األخرR،�ما أن البن�ة 

التفاعالت والتغیرات التي تحدث بین أعضائه أو أجزائه الفرع�ة فالبن�ة االجتماع�ة في 

         )2(. المدرسة تؤثر على نوع العالقات والتفاعالت الجار<ة ف�ه

االجتماعي في فالتعرف على خصائص وسمات البن�ة االجتماع�ة أو التر�یب 

المدرسة منهم أذن لفهم ما �حدث فیها لتحقی4 هدف السنة االجتماع�ة من ناح�ة ولفهم 

  .اإلطار االجتماعي النفسي الذ� یتحرك ف�ه الطفل

إلى أن المدرسة �وحدة اجتماع�ة على اختالف أنواعها ومستو�اتها  WallerیرR والر

  :تتمیز 5الخصائص التال�ة هي

  .دودون،أ� أنها تمثل مجتمعا محددا من ال5شرـ أن لها أعضاء مح

  .ـ أن لها بن�ة أو تر�ی5ا اجتماع�ا واضح المعالم

  .ـ أنها تمثل ش�5ة صغیرة مح�مة من التفاعالت االجتماع�ة

            )3().نحن( ـ �سودها اإلحساس

  المدرسة والتقدم االجتماعي.  5.  2

ونظرا للتقدم المذهل التي عرفته المجتمعات من تطورات في المجاالت 

فان النظر إلى المدرسة من وجهة نظر "شتى،و5الموازاة فان المدرسة �ذلك في تطور 

فرد�ة بوصفها شیئا بین المعلم والطالب،أو بین المعلم والوالدین،الن أكثر ما یثیر 

                                                 
  ) 78إلى76،ص 2004.،دار العلوم للنشر والتوزیع،1،طعلم االجتماع التربويصالح الدین شروخ،  )1(
  312مرجع سابق  ص ،رشدان يزاھ  )2(

316.315، ص قزاھي الرشدان،مرجع ساب (3)  
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عارفنا في نمو الجسد� االعت�اد� وتقدمه اهتمامنا هو التقدم الذ� �حرزه الطفل من م

في القدرة على القراءة والكتا5ة ومعلومات في التار<خ تحسن ط5اعه وعاداته في التهیؤ 

  .واالستعداد لألش�اء

وفي النظام والمواظ5ة ف5مثل هذه المعاییر نق�س المدرسة،وأننا على ح4 في هذا 

ما یر<ده أفضل والد لطفله یجب  ومع ذلك فان مدR نظرتنا هذه 5حاجة إلى توسع الن

أن �ستدفه المجتمع لكل أطفاله،وأ� نموذج آخر لمدارسنا غیر هذا ��ون ناقصا وغیر 

مقبول،ولو أنه طب4 لحطم د�مقراطیتنا فلكل ما أنجز المجتمع لنفسه قد وضع برعا�ة 

المدرسة رصیدا ألعضائه في المستقبل،والمجتمع �أمل أن �حق4 أفضل اآلراء عن 

          )1(.ه خالل اإلم�انات الجدیدة التي تنفتح في المستقبلنفس

إن استمرار<ة أ� مجتمع معقد یتطلب أكثر من اتفاق أفراد علي  :المدرسة و السلطة 

مجموعة من الق�م و المعاییر ، و ألسالیب التقلید�ة للسوك ،و 5ازد�اد حجم المجتمع و 

تمارس غدد �بیرا من الوظائف و المهام ،و تعدد ثقافة ، فارق المؤسسات الس�اس�ة قد 

التي منها ما ��ون استجا5ة للطال5ات الملحة للخدمات الح�وم�ة ، ومنها ما ��ون 

نتیجة االتجاهات التنظ�م�ة ان األهم�ة المتزایدة  للح�ومات علي �ل المستو�ات 

ماع�ة و طرحت مش�لة ��ف�ة ق�ام المدرسة 5اغداد األفراد للق�ام 5مسؤل�اتهم االجت

الوظف�ة 5ش�ل فعال ألنه ل�س 5ام�ان أن تتأصل حضارة متقدمة ألمة من األمم ، 

    )2(.بدون نظام ثقافي واعي ،و بدون نظام س�اسي واعي مثقف

  المدرسة في علم االجتماع .  6.  2

إن من اهتماماتنا في ال5حث هو بروز علم االجتماع ومدR اهتمامه 5المؤسسة 

الثان�ة التي حملت الكثیر عن األسرة فهو العلم الذ� یدرس أثر العمل التر�و� في 

                                                 
الرحیم، ،منشورات دار مكتبة الحیاة،بیروت،لبنان،ب ت  ،ترجمة أحمد حسنجون دیوى،دمحم ناصر،دمحم حسین آل یاسین )1(

  31،ص
  171. 170،ص1983، دار الفرقان ،بیروت ،لبنان ،1ط، التربیة و ثقافة المجتمع ،ابراھیم ناصر  )2(
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الح�اة االجتماع�ة وفي نفس الوقت أثر الح�اة االجتماع�ة في العمل التر�و� إذ یهتم 

الثقاف�ة والتر�و�ة إلى الطفل عن طر<4 النظام 5مسائل �إ�صال الق�م االجتماع�ة و 

  .التعل�مي

�ما أنه یدرس المحددات االجتماع�ة التي تؤثر في تقر<ر الس�اسات التر�و�ة 

وأهداف النظام التعل�مي، و�عتبر أول من ر�ز في مجال هذا االهتمام هو السید 

لعالقات السائدة ف�ه، دور�ا�م،و�ذلك یدرس التحلیل االجتماعي لبن�ة النظام المدرسي وا

  . من هذا المنطل4 �ان من واجبنا أن نعرج على علم االجتماع و�ذا عالقته 5المدرسة

  التربوي بالمدرسة االجتماععالقة علم .  1. 6.  2

لم تعد المدرسة الیوم مهمتها مقصورة على التعل�م فقX،بل أص5حت تتطلع نحو 

التالمیذ نحو الكمال الجسمي والعقلي بناء شخص�ة التالمیذ وتنمیتهم 5حیث یتجه 

ذلك أخذت المدرسة تعمل على استثمار قدرات الطالب �. والنفسي واالجتماع

واستعداداته والتطور 5ه نحو مستقبل أفضل �عود عل�ه وعلى مجتمعه 5الخیر 

العم�م،من هذه المهمة األساس�ة التي اضطلعت بها المدرسة مؤخرا بدأت الحاجة إلى 

تر�و� والتوج�ه االجتماعي و�دأ علم اجتماع التر��ة �غزو میدان المدرسة اإلشراف ال

  .و5ق�ة مؤسسات التر�و�ة

  أهداف علم االجتماع التر�و في المدرسة.  2. 6.  2

یهدف علم االجتماع التر�و� إلى تحقی4 التعاون والتكاثف والتنسی4 بین 

التعل�م�ة وتقو�م أخالقه وتكامل المدرسة والبیئة والطالب من أجل إنماء مدارك الطالب 

  .شخصیته اجتماع�ا وعاطف�ا وجسم�ا وعقل�ا

هو تقو�م األخالق والسلوك عند التالمیذ فالتالمیذ الصغار یتأثرون  :الهدف األول

بین األفعال الحسنة واألفعال السیئة،وعندما یتقدمون 5العمر  ن بنزعاتهم الذات�ة وال �میزو 

را،وهنا یتأثرون برسالة المعلم ورسالة األب و5ق�ة ��ونون أكثر نضوجا واستقرا
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المسؤولین في المجتمع،وتأثیرهم هذا �قودهم إلى انسجامهم مع المجتمع والتعبیر عن 

أخالق�اته وسماته في سلو�هم الیومي والتفصیلي على المدرسة وهذا من خالل المشرف 

میذ إل�ه 5حیث یتأثر االجتماعي أن یهیئ الوسX المدرسي االیجابي الذ� یجذب التل

5أخالقه وس�اقات المدرسة و�سارع إلى التفاعل مع المشرف الذ� �ستط�ع حل مش�الته 

Xوٕاعادة تكی�فه للمح�.  

یهدف علم اجتماع التر��ة إلى صقل وتكامل شخص�ة التلمیذ لتقوR  :الهدف الثاني

ل من عالقته 5المجتمع المدرسي وتدفعه إلى اإلحساس 5أنه عضو في مجموعة تعم

          )1(.أجل مصلحته وأنه �عمل من أجل مصلحتها

وأفضل طر<قة لتحقی4 هذا الغرض هي تهیئة البیئة المدرس�ة التي تعتبر وسطا 

اجتماع�ا صالحا،هذا الوسX الذ� ال یدع المجال للتلمیذ أن ینعزل عن 5ق�ة 

التالمیذ،ونستط�ع القول 5أن الوسX الجید هو الوسX الذ� یتحق4 ف�ه التعاون من أجل 

  .        الوصول إلى الهدف المشترك

  م�ادین علم االجتماع التر�و في المدرسة.  3. 6.  2

یؤد� علم االجتماع التر�و� وظائفه للوسX المدرسي وما ینطو� عل�ه من 

عمل�ات تعل�م�ة وتر�و�ة واجتماع�ة في ثالث خطوh رئ�س�ة تكون 5ش�ل خدمات 

  :اجتماع�ة

تهدف خدمة الفرد إلى إنماء شخصیته والعمل على تكی�فها :  میدان خدمة الفرد: أوال 

للبیئة التي تع�ش فیها وخدمة الفرد تساعد الطالب في الكشف عن حاجاته أو مش�الته 

التي قد تكون غیر واضحة،و5عد الكشف تحاول خدمة الفرد وٕاش5اع حاجاته إنما تؤد� 

لكبیر،إذ أهم أهداف خدمة إلى حسن تكی�فه مع المح�X وز<ادة فاعلیته في المجتمع ا

الفرد في الوسX التعل�مي مساعدة الطل5ة في التغلب على مش�التهم،هذه المساعدة التي 

                                                 
  102إلى 97،صمرجع سابق ،  ،1،ط، علم االجتماع التربويالحسن،حسان دمحم إ  )1(
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تجعلهم �شعرون 5األمن واالطمئنان وتقوR ثقتهم 5أنفسهم،األمر الذ� �م�ن الطل5ة من 

  .أداء مهامهم التر�و�ة على أحسن صورة مم�نة و5التالي بلوغ أهدافهم

خدمة الجماعة هي عمل�ة اجتماع�ة موجهة الغرض : ن خدمة الجماعةمیدا: ثان�ا

منها في المجال التعل�مي هو تر��ة الطل5ة والعنا�ة بهم وسX جماعات منظمة 

�ذلك تستط�ع خدمة الجماعة الكشف  .�جمع�ات النشاh المدرسي وجماعات الصفوف

ى ذلك أن خدمة عن الشخص�ات المتخلفة أو المعوقة ومعرفة أس5اب تخلفها زد عل

الجماعة تشجع األفراد السو<ین على تكو<ن العالقات االیجاب�ة هذه العالقات التي 

  .تطور إم�اناتهم وتزو<دهم 5الخبرات والتجارب الناجحة

  میدان تنظ�م المجتمع: ثالثا

المقصود 5ه هنا تنظ�م المجتمع المدرسي الذ� یتكون عادة من م�ادین متش5عة 

في تنظ�م المجتمع تنم�ة روح  بواإلدار<ین والمناهج، والمطلو  �الطل5ة و المدرسین

التعاون واالنسجام بین أفراده و�ینه و�ین المجتمع المحلي و�ینه و�ین اآل5اء وأول�اء 

  1.األمور

و�ستط�ع المدرس النهوض 5األع5اء  ∗�ما یتعم4 الوعي االجتماعي

والمسؤول�ات الملقاة على عاتقها وتنسی4 القوR التي تتكون منها حتى تتحق4 أهداف 

التر��ة االجتماع�ة وتص5ح المدرسة مر�ز إشعاع في البیئة التي توجد فیها وتتم�ن من 

  .  نهوض 5هنشر الثقافة والمعرفة بین األفراد والجماعات و5التالي تطو<ر المجتمع وال

نقول أن الخدمات التي �قدمها علم االجتماع التر�و� للمدرسة إنما هي مز<ج 

من فن خدمة الفرد والجماعة وتنظ�م المجتمع فهي تعمل على إفادة التلمیذ من المدرسة 

لمقابلة حاجاته وتعمل على إفادة المدرسة من موارد البیئة لكي تتحق4 أفضل الخدمات 

                                                 
  .                      98، مرجع سابق ، ص  1احمد دمحم حسن ، علم االجتماع التربوي ، ط  1
اتجاه عقلي یمكن الفرد من إدراك ذاتھ والبیئة المحیطة بھ و ھو بھذا یتجاوز ادراك ذاتھ أو : الوعي االجتماعي  ∗

جماعتھ الصغیرة التى ینتمى الیھا الى ادراك واقع المجتمع كحقیقة كلیة مترابطة ولیس كوقائع منفصلة أو واقع 
  . أحداث متناثرة
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األمور عن طر<4 التعاون التر�و� وت5ادل الخدمات،تتولى الخدمة للطل5ة وأول�اء 

االجتماع�ة المدرس�ة عدة مسؤول�ات عالج�ة ووقائ�ة وٕانشائ�ة،فمسؤول�اتها العالج�ة 

تدور حول معالجة المش�الت التي تواجه الجیل الجدید،و�ذا وقایته من التعرض 

                    )1(.للمش�الت

  س�ةالبرامج المدر .  3

 معنى البرامج التعل�م�ة.  1.  3

البرنامج هو جم�ع النشاطات والخبرات التي توضح لمستوR دراسي معین، 

5حیث تش�ل عادات التالمیذ واتجاهاتهم، وتدرب ذوقهم وح�مهم حتى یتم�نوا من 

           )2(.التكیف مع المواقف الجدیدة أو المتغیرة

الدراس�ة،ألنه یتضمن دائما إلى جانب هذه إذ البرنامج أوسع من الموضوعات 

الموضوعات توجیهات تر�و�ة،غایتها تقد�م المساعدة للمعلم على أداء مهمته بنجاح 

hاإلج5ار� منها واالخت�ار�،وما یجب أن �قوم 5ه التلمیذ داخل :فتبین له ألوان النشا

طرائف التي المدرسة وما یجب أن تقوم 5ه خارجها �ما تشیر هذه التوجیهات إلى ال

�حسن استخدامها من اجل تحقی4 أهداف البرنامج و�ذلك تستط�ع أن تعرف البرامج 

المدرس�ة أنها مجموعة المواد الدراس�ة التي �قوم بإعدادها المتخصصون و�قوم التالمیذ 

         )3(.بدراستها داخل أسوار المدرسة

  : الفرق بین البرنامج والمنهاج المدرسي 

رس من التمییز بین المصطلحین البرنامج والمنهاج یجدر بنا حتى یتم�ن الدا

  :أن نعرف �ال منهما ف�ما یلي

                                                 
  102إلى 97حسان دمحم حسن،مرجع سابق ،صإ  )1(
  184ص،1977،مدیر<ة التكو<ن والتر��ة،ن�ا5ة مدیر<ة التكو<ن،h،1التر��ة العامةتوفی4 حداد، دمحم سالمة آدم،  )2(

،م�ت5ة زهراء 1،جالواقع والمأمول.أسس بناء وتنظ�مات المناهجإمام مختار حمیدة،والي عبد الرحمن أحمد،  )  )3(

  12،ص2002الشرق،القاهرة،مصر،
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فالبرنامج هو ع5ارة عن تحدید المواد المراد تعل�مها والمضامین التي تقدم في 

مرحلة من مراحل التعل�م 5مفهوم المعارف و�ذلك الساعات المتخصصة لذلك،فالمفهوم 

�ثیر من برامجنا في الفترة غیر ال5عیدة،أ� هناك �قتصرها على ما �انت عل�ه 

  .مضامین مواد معبر عنها في ش�ل معارف

هو مجموعة من العمل�ات المخططة من اجل تحدید األهداف والمنهاج 

والمضامین والطرائ4 واستراتیج�ات التعل�م وتقی�مه،والوسائل المعتمدة للق�ام 5ه،مثل 

5صر<ة وغیرها،فالمفهوم هنا �قتصر على الكتب المدرس�ة والوسائل السمع�ة ال

المضامین والمعارف،بل هناك استراتیج�ات لتعلم هذه المضامین وترجمتها إلى مهارات 

تكتسب و�ق�م عناه المتعلم �ما أن هناك الوسائل الضرور<ة لتحقی4 ذلك،5ما في ذلك 

        )1(.المهام التي ��لف المتعلم 5الق�ام بها

في االستعمال من طرف المدارس الغر��ة نفسها و�ذلك ��من االختالف 

5معنى الدال على المنهاج أما  Programmeفالمدرسة الفرنس�ة تستعمل �لمة 

 17وقد ظهر في القرن  Curucuhanالمدرسة االنجلیز<ة فتستعمل مصطلح منهاج 

في مصطلح التر��ة االنجلیز<ة برنامج دراسات المنظومة تر�و�ة أو لهیئات مدرس�ة 

أهداف،محتوR،الوسائل ( وعند الستین�ات توسع مدلول المنهاج التعل�م�ة والتعلم�ة

التعل�م�ة،نشاطات التعل�م والتعلم،المح�X التر�و�،الموارد 

   )2(....)ی�مال5شر<ة،المواقیت،الطرائ4،التق

  :المفهوم المعاصر للبرامج المدرس�ة .  2. 3

�ثرت المفاه�م و التعر<فات التي تدخل ضمن س�اق المفهوم الحدیث للبرامج المدرس�ة 

و التي تر�ز علي المتعلم أكثر من تر�یزها علي المادة العلم�ة ومن بین هؤالء الذین 
                                                 

،المعهد الوطني لتكو<ن البرامج التعل�م�ة .وحدة النظام التر�و سند تكو<ني لفائدة مدیر� مؤسسات التعل�م،  )1(

  .25الحراش،الجزائر،صمستخدمي التر��ة، 

  27ص المرجع الساب4 ،    )2(
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الخبرات التي یتم تش�یلها و التي یتم عرفوا البرامج تعر<ف اللقاتي مجموعة متنوعة من 

اتاحة الفرص للمتعلم 5المرور بها ، وهذا یتضمن عمل�ات التدر<س التي تظهر نتائجها 

 Rف�ما یتعلمه التالمیذ و قد ��ون هذا من خالل المدرسة أو مؤسسات اجتماع�ة أخر

للتطبی4 و تحمل مسؤول�ة التر��ة و �شترh في هذه الخبرات أن تكون منطق�ة و قابلة 

          )1(.التأثیر

أو هي مجموعة الخبرات التر�و�ة و االجتماع�ة و الثقاف�ة و الر<اض�ة و العمل�ة و 

الفن�ة التي تخططها المدرسة و هیئتها للمتعلمین ل�قوموا بتعلمها داخل المدرسة أو 

نحو خارجها بهدف اكسابهم أنماطا من السلوك أو تعدیل أو تغیر أنماh من السلوك 

األتجاه المرغوب ومن خالل ممارستهم لجم�ع األنشطة الالزمة و المصاح5ة لتعل�م تلك 

          )2(.الخبرات تساعدهم في اتمام نموهم

  األسس التي تقوم علیها البرامج التعل�م�ة.  3.  3

إن المتعلم والمجتمع هما األساسان اللذان �قوم علیهما وضع البرامج،و5ع5ارة 

نتائج دراسة نفس�ة للمتعلم وسلو�ه ثم تغیر حاجات المجتمع،هما اللذان �مل�ان أدق إن 

التغیرات التي تجر� على البرامج من حین ألخر،ف�ضع البرنامج في اعت5اره أوال المتعلم 

لذلك �ستجیب لحاجاته النفس�ة ولقدراته الذهن�ة التي .ألنه یوضع من اجل هذا المتعلم

عمره هذا من ناح�ة ومن ناح�ة أخرR فال بد من أن �ضع تنمو وتتطور خالل مراحل 

البرنامج في اعت5اره خصائص المجتمع الذ� �ع�ش ف�ه المتعلم ومتطل5اته و�م�نه 

اإلسهام في تطوه ،و�ذلك تؤد� البرامج التعل�م�ة دورها في تكو<ن المواطنین 

  .الصالحین

                                                 
  40،ص 2002،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر h،4 المناهج بین النظر(ة والتطبی^أحمد حسین اللقاني ،    )1(

  .28المرجع نفسه ص   )2(
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  س الفلسفيااألس.  1.  3.  3

حیو�ة في تخط�X المنهاج التر�و� وتحدید تمثل األسس الفلسف�ة قض�ة 

مدخالته وص�اغة مضمونه و<زداد دور األسس الفلسف�ة بیت نظم التر�و�ة واالجتماع�ة 

  (1).والثقاف�ة العاملة داخل المجتمع

و�دال أن نعرج على الفلسفات الغر��ة �الفلسفة الواقع�ة والبرجمان�ة األجدر بنا 

إلسالمي في التر��ة والمنهاج لنبین وجهة نظر هذه أن تعرض لنموذج الف�ر الفلسفي ا

الفلسفة فتحدید معالم الفلسفة التر�و�ة التي ین5غي أن توجه النظام التر�و� في 

المجتمعات العر��ة واإلسالم�ة لكي تتم�ن هذه المجتمعات من المحافظة على هو<تها 

أصیلة ومعاصرة على  العر��ة اإلسالم�ة وتراثها الثقافي وغا�اتها في الح�اة 5صورة

وال ."الدوام عن طر<4 المحافظة على الهو�ة الثقاف�ة الذات�ة في س�اق التجدید واإلبداع

  .(2)تنفصل الفلسفة عن أ� قرار تر�و� متصل 5المنهج والتدر<س

فالفلسفة التر�و�ة تعمل وسائلها على تر��ة اإلنسان المسلم الذ� یؤمن 5ا� 

ع مجتمعه وتتحدد المحاور التي تقوم علیها الفلسفة الخال4 و�عرف نفسه،و<تكیف م

  :التر�و�ة اإلسالم�ة في األ5عاد التال�ة

  .النظام اإلسالمي وما یتضمنه من عقیدة وشر<عة وف�ر ومنهج ح�اة .1

النظام اإلسالمي وما یتضمنه من مفاه�م ومعان ومعاییر وعالقات وأخالق�ات  .2

  .وسلوك وأهداف وتوجیهات في الح�اة

المسلم وما یجعله من خصائص إ�مان�ة وعقالن�ة وأخالق�ة وق�م�ة وسلو��ة  اإلنسان .3

  .تجاه نفسه وخالقه ومجتمعه

                                                 
للنشر والتوز<ع والط5اعة، ، دار الم�سرة h،2أسس بناء المناهج التر�و�ة وتصم�م الكتاب التعل�ميدمحم محمود الخوالدة،   (1)

 .62، ص2007عمان، األردن، 

 حسني عبد ال5ار� عمر، تار(خ المنهج المدرسي(أصوله، وم.ادئه، وقضا�اه)، مر�ز اإلس�ندر<ة للكتاب، اإلس�ندر<ة، 2006، ص،89.

(2)   
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  األساس الدیني.  2.  3. 3

یرتكز األساس المعرفي أو الدیني لمنهج التر��ة اإلسالم�ة على مقومات العقیدة 

جوانب التر��ة  اإلسالم�ة التي تش�ل اإلطار الفلسفي لهذا المنهاج 5حیث تعتبر 5ق�ة

  :وتتمثل في هذا األساس المنطلقات التال�ة.اإلسالم�ة معززة لهذه العقیدة وداعمة لها

وحدة المعارف والعلوم اإلسالم�ة انسجاما مع نظر<ة الكون واإلنسان والح�اة  �

  .5حیث یتأكد التواف4 بین النصوص الشرع�ة والحقائ4 العلم�ة

العقل�ة والحس�ة وهدفها جلب الخیر لبني  تستمد المعرفة في اإلسالم من األدلة �

  .ال5شر ودفع الضرر عنهم

المعرفة اإلسالم�ة الثابتة في أصولها، قادرة على است�عاب مستجدات العصر  �

  .من خالل فروعها النام�ة

اللغة العر��ة هي وعاء العلوم والمعارف اإلسالم�ة 5اعت5ارها لغة القران  �

  .(1)الم�ةوالمحافظة علیها مسؤول�ة عر��ة إس

  )المجتمع(األساس االجتماعي .  3.  3.  3

المدرسة مؤسسة اجتماع�ة مهمتها إعداد النشء ل��ونوا مواطنین صالحین لذلك 

یجب أن �حق4 البرنامج أهداف المجتمع في تكو<ن مواطنین یندمجون في هذا المجتمع 

والسلو�ات و�سهمون في تقدمه،وذلك بإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات 

  .المناس5ة

وال یتعارض هذا األساس االجتماعي مع األساس النفسي للبرنامج بل انه 

الم�مل الطب�عي له،الن الدافع إلى االتصال 5اآلخر<ن والى النشاh الجماعي �أتي في 

مقدمة دوافع األطفال،والن المعارف والمهارات والسلو�ات المطلو5ة تتالءم مع قابل�ات 

                                                 
هدR علي جواد الشمر�، طرق تدر(س التر��ة اإلسالم�ة، 1h، دار الشروق للنشر والتوز<ع، األردن، عمان، 2003، ص، 

72.  (1)  
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اته،لذلك فان البرامج المراحل األولى یجب أن تتضمن الوسائل التي ت�سر الطفل وٕام�ان�

للطفل المندمج في مجتمعه،وان ینشا على المقومات اإلیدیولوج�ة والروح�ة والخلق�ة 

  .(1)لهذا المجتمع

  )المتعلم(األساس النفسي .  4.  3.  3

من اجل  إن العمل�ة التر�و�ة إنما وجدت:لقد �ان المبدأ التر�و� القائل

ثورة "�ومینوسي"المتعلم،ولم یوجد المتعلم من اجلها،والذ� اعتبره المر�ي التش��ي

�و�رن���ة في التر��ة �ان هذا المبدأ نقطة تحول حاسمة في وضع البرامج التعل�م�ة 

وأهم حاجات األطفال في هذه المرحلة  فأص5حت البرامج تتكیف وف4 حاجات الطفل،

  :نامج تلبیتهاوالتي یجب أن یتولى البر 

وهذا العطف ضرور� لنمو الطفل النفسي والخلقي  :الحاجة إلى العطف والمح.ة 

  .�ضرورة الغذاء الجید والرعا�ة الصح�ة للنمو الجسمي

�التحرر من الخوف والقل4 وعدم الم5الغة في نقد أخطاء  :الحاجة إلى األمن

  .المتعلمین،وتوفر العدالة واالتزان بینهما

وتتطلب عدم وضع المتعلم في مواقف یتكرر فیها شعوره  :لنجاحالحاجة إلى ا

  .وان نت�ح له أن یتمتع 5قدرة من نشوة النجاح بین الحین واألخر.5الفشل

فالمتعلمون شغوفون 5ان �عترف لهم 5األدوار التي �قومون بها  :الحاجة إلى التقدیر

  .و5ان �عاملوا �أفراد لهم ق�متهم

�شعر المتعلم 5أنه ال �ملك القدرة على التوجه في �ثیر  :ادالحاجة إلى التوجه واإلرش

من المواقف التي یوجد فیها ولذلك یرغب في أن �سد� إل�ه الك5ار النصح واإلرشاد مع 

  .طب�عته

                                                 

 عبد اللطیف فؤاد إبراه�م، المناهج، أسسها وتنظ�ماتها وتقو�م أثرها، 1h، م�ت5ة مصر، مصر، 1967، ص245.

(1)  
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لذا فان البرامج تراعي االنتقال من مجال المحسوس إلى مجال التجر<دات 

  .األولى �5ثیر من الحذر في وضع برنامج

  األسس المعرف�ة.  5.  3.  3

المقصود بها مجموعة من المعاني والمعتقدات واألح�ام والمفاه�م والتصورات 

الف�ر<ة التي تتكون لدR اإلنسان نتیجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألش�اء 

و�ذا تحدید العالقة بین المعرفة والبرامج المدرس�ة �ظهر من استناد .(1)المح�طة 5ه

  :(2) المدرس�ة علىالبرامج 

  .إثارة اهتمام المتعلم 5ما �حسه و<در�ه و�حفز تف�یره .1

  .التر�یز على المعرفة النظر<ة الفاعلة في �ل مجال من مجاالت المعرفة .2

  .النظر للتقالید على أنها مصدر معرفة السلوك واألخالق .3

 .التر�یز على المعرفة التطب�ق�ة التي تسهم في بناء الفرد والمجتمع .4

  وتصم�مها هم�ة البرامج المدرس�ة و مXوناتهاأ.  4

  (3)أهم�ة البرامج.  1.  4

تحتل البرامج مر�زا متقدما في المیدان التر�و�، بل �م�ن اعت5ارها نظاما متمیزا 

5حد ذاته وهي تش�ل بهذه نافذة �طل منها المتعلم إلى حقل التر��ة الواسع وذلك استنادا 

  :إلى 

  .النشاطاتأنها تشمل على جم�ع أنواع  �

                                                 

، دار h ،1المناهج التر�و�ة الحدیثة، مفاه�مها وعناصرها وأسسها وعمل�اتهاتوفی4 أحمد مرعي،دمحم الحیلة،  (1) 

  .156، ص،2000والتوز<ع، عمان، األردن، المسیرة للنشر 

، المنهاج التعل�مي والتوج�ه اإلیدیولوجي، النظر(ة والتطبی^سهیلة محسن �اظم الفتالو�، أحمد الهاللي،   (2) 

  .90، ص،2006سلسلة طرائ4 التدر<س، الكتاب السا5ع، دار الشروق للنشر والتوز<ع، عمان، األردن، 
، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر h ،1وتطب�قاتها .تطو(رها .مرتكزاتها .التر�و�ة المناهج ،توما جورج خور�  (3)

  .115-214، ص، 1983والتوز<ع، بیروت، لبنان، 
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  .تشمل على الخبرات التي تحدث تحت إشراف المدرسة �

  .أنها ذات صلة م5اشرة 5ح�اة المتعلمین �

  .من اجل نمو التالمیذ نموا سل�ما وسیلةأنها  �

  .أنها ذات صلة 5المجتمع فهي أش5ه 5مرآة تع�س صورة المجتمع �

  مXونات البرامج.  2.  4

  .وانتهاءا إلى األهداف الجزئ�ة ـ أهداف 5مستو�اتها المختلفة بدءا 5الغا�ات

  .ـ المحتو�ات التي ین5غي أن تعرض وف4 شروh التدرج واالستمرار<ة والتكامل

  .ـ الطرائ4 البیداغوج�ة المقترحة والسبل التي �م�ن اعتمادها في هذه الطرائ4

ـ �ذلك العمل�ة األساس�ة وهي عمل�ة التقی�م والتي تشمل �ل عمل �قوم المدرس من 

التشخ�صي، التكو<ني، (إلى نهایته وذلك 5استعمال جم�ع أنواع التقی�م بدایته 

  ).التحصیلي

  تصم�م وٕاعداد البرامج التعل�م�ة .  3.  4

  ∗∗∗∗تصم�م البرامج التعل�م�ة.  1.  3.  4

تتزاید الحاجة في وقتنا الحاضر إلى تطبی4 الف�ر العلمي واألسالیب العلم�ة 

التعل�م�ة،وذلك بهدف تحقی4 تعلم وأداء أكثر �فاءة  والتقن�ة في تصم�م الخطX والبرامج

  .وفعال�ة 5ما یتناسب وقدرات المتعلمین وخصائصهم في مختلف المستو�ات التعل�م�ة

التصم�م التعل�مي هو أحد المجاالت الجدیدة التي ظهرت خالل الس5عینات 

والتي تستند على استخدام تكنولوج�ا تعل�م�ة تطب4 ف�ر وأسلوب النظم في تصم�م 

برامج تعل�م�ة ترتX5 على نحو م5اشر 5أهداف ونشاh التعل�م داخل حجرات 

�ة صغیرة تتناول هدفا معینا وتتفاوت مستو�ات البرامج من تصم�م وحدة تعل�م.الدراسة

                                                 

، وحدة النظام التر�و ، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم، وزارة التربیة الوطنیة،   ∗    

  17 .مرجع ساب4، ص
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أو عددا محدودا نسب�ا من أهداف التعلم التي �م�ن للمتعلم تحق�قها وٕاتقان تعل�مها في 

حدود الوقت العاد� للحصة أو في وقت اقل،إلى تصم�م برنامج �شتمل على مجموعة 

من الوحدات التعل�م�ة التي تتناول في تتتا5ع معین أهداف التعلم لموضوعات مقرر 

راسي 5أكمله،و�سیر المتعلم في دراستها وف4 هذا التتا5ع 5حیث ال ینتقل من دراسة د

وحدة إلى أخرR تال�ة لها،إال 5عد إتقانه لتعلم أهداف الوحدة السا5قة لها،وه�ذا حتى 

  .یتقن جم�ع وحدات المقرر

  )1(إعداد البرامج التعل�م�ة.  2.  3.  4

ج التعل�م�ة ونشاh التدر<س والتعلم �انت الخطX التي توضع في الماضي للبرام

و�ان االهتمام الرئ�سي في مثل .تعتمد إلى درجة �بیرة على حدس المر�ي أو المتعلم

وعلى الوسائل بدال من نتائج العمل�ة .هذه الخطX یر�ز على طرق التدر<س بدال التعلم

  .التعل�م�ة

ن مفهومها الساب4 بید أن العمل�ة التعل�م�ة الیوم عمل�ة مر�5ة وأكثر تعقیدا م

فهي تتكون من العدید من الم�ونات والوظائف المت5ادلة التأثیر والتي ین5غي أن .لها

  .تعمل على نحو متناس4 وتناغم وتكامل بینها لكي تحق4 أهدافها بنجاح

وٕاذا ما تح�منا في م�ون واحد فقX أو في عدد قلیل من هذه الم�ونات،فسوف 

  .ین العناصر األساس�ة في الناتج التعل�ميال نحق4 النجاح المأمول في تحس

  مرامیها في مختلف مراحل التعل�م: أوال 

�حدد عادة لكل برنامج تعل�مي معین مجموعة من الغا�ات التر�و�ة تصاغ في  

: ع5ارات ذات مضمون تر�و� عر<ض،وتشت4 من ثالثة مصادر رئ�س�ة وهي

  .المجتمع،التالمیذ ومجاالت المادة الدراس�ة

                                                 

، مرجع وحدة النظام التر�و وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،  )1( 

  17ساب4، ص
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الغا�ات المستمدة من المجتمع مفاه�م عر<ضة مثل تنم�ة ق�م التغیر   وتشتمل

لدR التلمیذ،تنم�ة المسؤول�ة الفرد�ة االجتماع�ة لدR التلمیذ،وتنم�ة قدرة التلمیذ على أن 

یختار لنفسه أهدافا ذات�ة معینة وتتضمن مثل هذه الغا�ات اعت5ارات فلسف�ة وق�م�ة 

رغ5ات المدر�ة للمجتمع،طب�عة المؤسسة االجتماع�ة أخالق�ة مستمدة من الحاجات وال

  .وغیرها من عناصر التوج�ه االجتماعي التي توجه البرنامج التر�و� وتض5طه

وتشمل الغا�ات التر�و�ة المستمدة من التالمیذ غا�ات عر<ضة �تنم�ة االستعداد 

دف ألوقات لمهنة معینة،وتنم�ة مهارات أسلوب حل المش�الت،واالستخدام البناء والها

  .الفراغ

  :أما الغا�ات التر�و�ة المستمدة من مجاالت المادة الدراس�ة فقد تشمل على غا�ات مثل

  ).مادة العلوم (إدراك التلمیذ للنواحي الجمال�ة في البیئة  -

  ).اللغات(تنم�ة قدرة االتصال بواسطة الوسائل الشفه�ة أو التحر<ر<ة  -

ر<ضة تساعد التالمیذ على مشار�تهم في وترتX5 مثل هذه الغا�ات �5فاءات ع

  .المجتمع لفعال�ة،و�م�ن لهذه الغا�ات التر�و�ة

أن تكون 5مثا5ة أسس �قوم علیها تنم�ة أنواع المعرفة والفهم والمهارات التي 

  .یتوقعها المجتمع من المدرسة

وعن بناء البرامج التعل�م�ة في  المدرسة الجزائر<ة،فمرجعیتها تقوم أساسا على 

الثالث�ة الدستور<ة المتمثلة في اإلسالم والعرو5ة واألماز<غ�ة،وهي الثوابت التي تجسد 

المتضمن  35-76الشخص�ة الجزائر<ة في إطار المرامي والغا�ات المحددة في األمر 

  .تنظ�م التر��ة والتكو<ن في مختلف أطوار التعل�م

  )1(أهداف التعل�م التحضیر : ثان�ا 

                                                 

، مرجع وحدة النظام التر�و وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،   )1( 

  19ساب4، ص
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ى تفتح طاقاتهم و قدراتهم وذلك بتدر<ب حواسهم وتكو<ن مساعدة األطفال عل. 

  .المهارات العقل�ة لدیهم

  .مساعدتهم على نموهم الجسماني.           .تعو<دهم العادات العمل�ة الحسنة. 

تر�یتهم على حب العمل وتعو<دهم .    .تر�یتهم على حب الوطن واإلخالص له. 

تم�ینهم من تعلم 5عض .    .جمالي لدیهمتنم�ة الذوق ال.    .على العمل الجماعي

  .تهیئتهم لالنتقال إلى التعل�م األساسي.   .م5اد] القراءة والكتا5ة والحساب

  )1(أهداف التعل�م األساسي: ثالثا 

  .إتقان اللغة العر��ة مشافهة وتحر<را �

  .تعل�م التالمیذ م5اد] اللغة االماز<غ�ة �

تم�نهم من اكتساب تقن�ات التحلیل تعل�م األسس الر<اض�ة والعلم�ة التي  �

  .واالستدالل وفهم العالم الحي والجامد

  .دراسة الخطX اإلنتاج�ة وتر��ة التالمیذ على حب العمل عن طر<قة ممارسته �

تعل�مهم أسس العلوم االجتماع�ة والس�ما المعلومات التار<خ�ة والس�اس�ة واألخالق�ة  �

  .والدین�ة

وقx فیهم األحاس�س الجمال�ة وتم�نهم من المساهمة تعل�مهم التر��ة الفن�ة التي ت �

  .في الح�اة الثقاف�ة

تعل�مهم التر��ة البدن�ة وممارستها 5انتظام وتشج�ع التالمیذ على المشار�ة في  �

  .مختلف المنافسات

تعل�م اللغات األجنب�ة 5حیث �ستفیدون من الوثائ4 ال5س�طة المحررة بهذه اللغات  �

  .جنب�ة،وتنم�ة التفاهم المشترك بین الشعوبوالتعرف على الحضارات األ

                                                 
، مرجع وحدة النظام التر�و طن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم، وزارة التر��ة الو   )1(

  19ساب4، ص
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  أهداف التعل�م الثانو : را.عا 

التخصص التدر<جي في وذلك 5 .دعم المعارف الم�تس5ة في المدرسة األساس�ة

إما  و�ساعد بذلك التلمیذ .مختلف الم�ادین وفقا لمؤهالت التالمیذ وحاجات المجتمع

  .ة الدراسة من أجل تكو<ن عالأو مواصل. على االنخراh في الح�اة العمل�ة

  البرامج القد�مة والحدیثة.  5

  البرامج القد�مة.  1.  5

) القد�مة(العامة لمنهج�ة تناول المحتوR  المقار�ةیتعارف علیها على أنها 

على الرغم من صعو5ة تجدید مقار�ة معینة لتناول محتو�ات المنهاج األساسي حیث 

الرت5اh ذلك بوضع�ة �ل قسم ومستوR المتعلمین وخبرة في األدوات الیوم�ة للمدرسین، 

المدرسین والوسX التعل�مي والوسائل، وتجدر الممارسة التقلید�ة لكثیر من المدرسین في 

تطبی4 المنهاج، مما �صعب علیهم التأقلم مع المستجدات، واالنتقال إلى االستقالل�ة 

یلي أهم المعالم لمقار�ة توجیه�ة  في تنش�X أعمال أقسامهم من النواحي المختلفة وف�ما

  )1(:مقترحة

تسمى المنطلقات والمدخالت : ـ تشخ�ص المعط�ات المختلفة مرحلة اإلعداد: أوال

تقتضي هذه العمل�ة  و الزمان�ة ، الم�ان�ة  التالمیذ ، البیداغوج�ة ، المعرف�ة، :وتخص

  :تصورا عاما ودرا�ة �املة 5مختلف المعط�ات التال�ة

  .المتوقع تحق�قها في نها�ة تعلم أو مرحلة تعل�م�ة معینةاألهداف  •

•  Rالمعرفي ومناس5ة للفضاء التعل�مي، والقدرات المختلفة للمتعلمین، ومد Rالمحتو

  .توفر المراجع التي �م�ن االستعانة بها

                                                 
، مرجع وحدة النظام التر�و وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،   )1(

  21صساب4، 
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من ... البیئة المحل�ة وخصوص�ات المح�X، المدرسة، المسجد، الحي، األسرة •

  .تماع�ة والثقاف�ةالنواحي الماد�ة واالج

  .الفضاءات التعل�م�ة من حیث الزمان والم�ان واألنشطة والوضع�ات المختلفة •

وحسب ... مستوR المتعلمین من الجوانب المختلفة، العقل�ة، النفس�ة، المعرف�ة •

  .مراحل النمو التي تش�ل ملمح الدخول

  .أدوات التقو�م المختلفة الخاصة 5المادة •

قرآن، حدیث نبو�، عقیدة، ع5ادات، سیرة (م�ة للمادة خصوص�ة المجاالت التعل� •

  ).نبو�ة وقصص، تهذیب السلوك

  :بناء مخطX المشروع على أساس بیداغوجي یراعي ما یلي

5الترتیب التصاعد� الذ� ) المعارف المستهدفة(التدرج والتسلسل المعلوماتي  •

  ).المعرف�ة، الوجدان�ة، الحس الحر�ي(یراعي قدرات التلمیذ 

ل��ون عمل�ا وقا5ال للتنفیذ في إطار الفضاءات التعل�م�ة المختلفة  اءر اإلج •

  ...).الزمان، الم�ان،ظروف، وسائل، أهداف(

  .المرونة والتكیف مع الواقع المستجد في مختلف الم�ادین •

•  hعلى مجاالت النشا Rوالفصول والشهور) المادة(التوازن في توز<ع المحتو.  

القرآن، الحدیث (ال من مجاالت المادة على حدة الك�ف�ة الخاصة بتناول �ل مج •

  ).نبو�، العقیدة،  السیرة ،قصص،الع5ادات، تهذیب السلوك

التر�یز على التعلم أكثر من التعل�م خاصة في موضوعات الع5ادات واألخالق  •

 )1(.والسلوك وجعل قطب االهتمام هو المتعلم

  

 
                                                 

، مرجع وحدة النظام التر�و وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،   )1(

  22ساب4، ص
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  )انجاز الدروس(مرحلة التنفیذ : ثان�ا  

:  تفاعالت عناصر العمل�ة التعل�م�ة وتسمى الفعال�ات والعمل�ات التعل�مة وتخص

�تاب التلمیذ أو                                                  ( المعلم، المتعلم ، المحتوR ، الوسX التعل�مي،  الوسائل التعل�م�ة

  ). المصحف المدرسي

اءة المعلم وتح�مه في تقن�ات وآل�ات تنظ�م هذه المرحلة تعد أكبر مجال إلبراز �ف

وٕاعداد وضع�ات النشاh التعلمي، تكون منسجمة مع مخطX اإلعداد وتنفیذها، و�ذا 

مع األهداف المسطرة وتأثیرها على واقع�ة التالمیذ وفعالیتهم ومشار�تهم في اكتساب 

للمعلم وفعالیتها  مختلف المهارات والكفاءات، وتنم�ة قدراتهم من خالل األدوار الوسط�ة

في جعل المعرفة في متناولهم، ت5عا للمفاه�م والمعلومات وحجمها التي تعالج في �ل 

  )1(:درس أو حصة أو موضوع على حدة و��ون ذلك بـ

  .دور التنظ�م والتوج�ه والتنش�X ��ون المعلم في �ل درس •

 :إشراك المتعلم في األداء على ضوء منط4 التعلم المبني على •

ة، اعتماد الوحدات أو المحاور، إدراج أداء المتعلمین، التر�یز على التعلم الواقع� •

أكثر من التعل�م، المشار�ة الفرد�ة 5استخدام الم�تس5ات القبل�ة، تنوع الوسائل، 

  .تحق4 ذات�ة المتعلم، وٕاشراكه في �ل ذلك

تناول �ل درس في عناصر، یتم فیها تحقی4 جزئي للهدف الخاص 5مؤشرات  •

  .سلو��ة

  .إدراج التقو�م التكو<ني ضمن عناصر �ل درس إلبراز مؤشرات األهداف •

  .استنتاجات، تش�ل خالصات الدروس للحفx والتطبی4 •

 .إعطاء الحصص الخاصة 5الع5ادات وتهذیب السلوك ص5غة عمل�ة •

                                                 
، مرجع وحدة النظام التر�و وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،   )1(

  29.ساب4، ص
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  :مرحلة التقو�م: ثالثا

معرف�ة، وجدان�ة حس : تسمى المخرجات، النواتج التعل�م�ة األهداف المحققة

الموجودة في الوث�قة المرافقة للدلیل المنهجي للطور ) التقو�م ،  التحصیلي (حر��ة

التقو�م على أنه عمل�ة مصاح5ة لعمل�ة التعلم الثاني من التعل�م األساسي حیث تصف 

  :في دروس التر��ة اإلسالم�ة وغیرها وهي ثالث خطوات

أو بدا�ة موضوع أو بدا�ة درس (و��ون في بدا�ة التعلم:أ ـ التقو�م الشخصي

5أش�ال مختلفة حسب مجاالت المادة، لغرض اخت�ار نواتج التعلمات ) بدا�ة محور

وعلى أساسها ... القبل�ة من معارف ومهارات وسلو��ات ومواقف وق�م) الم�تس5ات(

تبني التعلمات الجدیدة وفي حالة مالحظة وجود نقائص في أ� ناتج لتعلم قبلي 

  .ى بناء تعلم جدید ور�طه 5سا5قه�ستدرك قبل االنتقال إل

�سایر مراحل التعل�م في أ� درس من بدایته إلى نهایته :ب ـ  التقو�م التكو(ني      

��ون ضمن وضع�ات التعلم الخاصة 5مسار تنم�ة قدرة ما أو بناء �فاءة معینة، حیث 

داف یبرز معط�ات تواصل المتعلم 5التعلم ف�فعل حر�ة النشاh التعلمي لتحقی4 األه

  .اإلجرائ�ة 5التدرج للوصول إلى الهدف النهائي

یوظف في تقو�م نتائج التعلمات النهائ�ة االیجاب�ات والسلب�ات :ج ـ التقو�م التحصیلي

وقد یتعل4 بنواتج تعلم واحد أو تعلمات مر�5ة في درس واحد، أو مجال واحد أو أكثر، 

ممارسة (یدان واحد أو أكثر حسب الوضع�ات ومسارات التعلم وأهدافها �ما قد �شمل م

hو��ون ذلك 5األدوات والوسائل واألسالیب ) المعارف 5أنواعها في مختلف األوسا

التقو�م�ة المتنوعة وفقا للوضع�ات واألهداف المتوخاة ومستوR المتعلم، ومعاییر النجاح 

h1(.وطب�عة النشا(  

                                                 
، مرجع وحدة النظام التر�و وزارة التر��ة الوطن�ة، المعهد الوطني لتكو<ن مستخدمي التر��ة و تحسین مستواهم،   )1(

  22ساب4، ص
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  البرامج الحدیثة.  2.  5

ة واجتماع�ة وثقاف�ة عم�قة غیرت فلسفته المجتمع الجزائر� عرف تغیرات س�اس�

االجتماع�ة وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي في ظل العدالة االجتماع�ة 

والمواطنة المسؤولة تكون فیها روح الم5ادرة وال5حث الدائم عن النجاعة المحرك 

ضحت تفرض األساسي للتغیر االجتماعي، فتغیر البرامج التعل�م�ة وتحدیث محتو�اتها أ

  1 .نفسها خاصة وأن عولمة الم5ادالت الناجعة لألج�ال

  2:ممیزات المقار�ة الجدیدة وتأثیرها على العالقة التر�و�ة: أوال 

إن المقار�ة الجدیدة للمنهاج تجعل من المتعلم محورا أساس�ا لها وتعمل على 

اخت�ار وضع�ات تعلم�ة إشراكه في مسؤولیته ق�ادة وتنفیذ عمل�ة التعلم، وهي تقوم على 

مستقاة من الح�اة في ص�غة مش�الت ترمي عمل�ة التعلم إلى حلها 5استعمال األدوات 

  .الف�ر<ة، و�تسخیر المهارات والمعارف الضرور<ة لذلك

تعمل المناهج على تشج�ع اندماج المفاه�م واألدوات المعرف�ة الجدیدة بدل اعتماد 

  .األسلوب التراكمي للمعارف

  .مقار�ة 5الكفاءات أدوارا متكاملة جدیدة لكل من المعلم والمتعلمتحدد ال

�سهل عمل�ة التعلم و�حفز على الجهد  :المعلم منشX ومنظم ول�س ملقنا، وهو بذلك-أ

  .یتا5ع 5استمرار مسیرة المتعلم من خالل تقو�م مجهوداته .واالبتكار

مسؤول على التقدم الذ�  :المتعلم محور العمل�ة التعلم�ة وعنصر نش�X فیها، فهوب 

  .�حرزه

یثمن تجر�ته السا5قة و�عمل على توس�ع . ی5ادر و�ساهم في تحدید المسار التعلمي

  .آفاقها

  

                                                 
، دیوان المطبوعات  الوثیقة المرافقة لدلیل المنھجي للطور الثاني من التعلیم األساسيوزارة التربیة و التعلیم ،  1

                                           .         ، ب ، ت  37، الجزائر ، 
  38- 37المرجع نفسھ، ص 2
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  :األسس التعل�مة للتر��ة 

خبرة معینة أو لنقل  بالتعل�م هو المجهود الذ� یبذله المعلم من أجل المتعلم الكتسا 

  خبرته 

  قوR المتعلم العقل�ة  ةمل�ة التعل�م عمل�ة حفز أو استشار المعلم للتلمیذ ، لذا نقول أن ع 

  .ونشاطه ، وتهیئة الظروف المناس5ة التي تم�ن المتعلم من التعل�م  

  : (1)وال تتم عمل�ة التعل�م إال بوجود ثالث عناصر رئ�س�ة هي 

  وهو الموجه الذ� �قوم 5عمل�ة التعل�م والتأهیل واإلرشاد : ـ المعلم  1

 .وهو المتالقي الفرد الذ� یر<د أن یتعلم : المتعلم ـ  2

ونقول أن التعل�م وسیلة هامة وأساس�ة في عمل�ة : ـ المادة أو الموضوع أو منهاج 3

التر�و�ة، فإذا �انت التر��ة ع5ارة عن إ�قاy قوR المرء الكامنة نفس األفراد فأن هذا 

المدرسة �مؤسسة اجتماع�ة تر�و�ة  اإل�قاy ��ون بواسطة التعل�م وألهم�ة التعل�م جاءت

، تقوم على مساعدة األفراد على التكیف مع بیئتهم ومع الح�اة من حولهم  ةتعل�م�

 .وتعدهم الكتساب مع�شتهم �ما تعدهم لمهنة تكفیهم ع�شهم 

هو عمل�ة اكتساب الطرق التي تجعل  Getesالتعلم �ما �عرفه جیتس "في حین نجد 

  . )2("إلى أهدافهالفرد �ش5ع دوافعه و�صل 

  

  

  

  

                                                 
  (1)   إبراھیم ناصر، علم اجتماع التربوي، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ب ت ، ص41 

دراسة سوسیولوجیة لعملیات االتصال في . ، أنماط العالقات االجتماعیة في النص القرآني عبد العزیز خواجة   )2(
، دار صفحات للدراسة والنشر ، دمشق ، سوریا ،  1، ط )قصة موسى علیھ السالم تطبیقا ( القرآنیة القصة 
  264، ص  2007
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  المنزل                                                

  4المدرسة أ                                داخل الصف 

  

  2المتعلم أ                                    

                                        

  الموضوع     1أ المعلم                          

                       3أ                                                           

  5المجتمع أ                                                           5أ المجتمع

                                                                                                      

حراك                                                                                                     

  اجتماعي مستمر                  

  م�ان الع5ادة                                                                             
  المح�X الخارجي للمدرسة           

  يبين التفـاعل في العملية التعليمية   )11(شكل                            

    :(1) الغا�ات التر�و�ة وملمح التخرج من التعل�م القاعد: ثان�ا 

تسعى المنظومة التر�و�ة، من خالل المناهج التعل�م�ة، و5قطع النظر عن خصوص�ات 

 Rمجاالت المعارف وحقول المواد التي تتكفل بها، و5صفة متكاملة مع التر�ی5ات األخر

  :للمنظومة، إلى تحقی4 إ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة 5االخت�ارات الوطن�ة

تنم�ة معنى القانون واحترامه، واحترام الغیر والقدرة  :ق�م الجمهور(ة والد�مقراط�ة-

  .على االستماع لآلخر، واحترام سلطة األغلب�ة، واحترام حقوق األقل�ات

ضمان التح�م في اللغات، وتثمین اإلرث الحضار� الذ� نحمله، خاصة  :ق�م الهو�ة-

هو�ة، وتعز<ز من خالل معرفة تار<خ الوطن وجغرافیته، واالرت5اh برموزه، والوعي 5ال
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المعالم الجغراف�ة والتار<خ�ة والروح�ة والثقاف�ة، التي جاء بها اإلسالم و�ذا 5النس5ة 

  .للتراث الثقافي والحضار� لألمة الجزائر<ة

تنم�ة معنى العدالة االجتماع�ة، التضامن والتعاون، وذلك بتدع�م  :الق�م االجتماع�ة-

مة المجتمع، وذلك بتنم�ة روح االلتزام مواقف االنسجام االجتماعي واالستعداد لخد

  .والم5ادرة، وتذوق العمل في آن واحد

تنم�ة حب العمل والعمل المنتج الم�ون للثروة، واعت5ار الرأسمال : الق�م االقتصاد�ة-

ال5شر� أهم عوامل اإلنتاج، والسعي إلى ترقیته واالستثمار ف�ه 5التكو<ن والتدر<ب 

  والتأهیل؛

تنم�ة الف�ر العلمي، والقدرة على االستدالل والتف�یر النقد�، والتح�م  :الق�م العالم�ة-

في وسائل العصرنة، واالستعداد لحما�ة حقوق اإلنسان 5مختلف أش�الها، والدفاع 

  .عنها، والحفاy على المح�X، و�ذا التفتح على الثقافات والحضارات العالم�ة

  1:ملمح التخرج من التعل�م القاعد

اإلج5ار<ة إلى تنم�ة شاملة للمتعلم، في المجال ) أو األساس�ة(القاعد�ة  تهدف التر��ة

ومعنى ذلك، أنه ین5غي أوال استهداف . الوجداني، والمجال الحسي الحر�ي، والمعرفي

yازدهار الشخص�ة، 5حیث یتم التأكید على إ�قا:  

  .األفرادالرغ5ة في االتصال بین ـ             .الفضول، التساؤل، االكتشاف -

- Xحب العلم، والتقن�ة والتكنولوج�ا، والفنون ـ           .الرغ5ة في التفتح على المح�.  

  .  روح اإلبداع والف�ر والخالقـ              .اإلحساس والشعور الجمالي -

  .الشعور 5االنتماء إلى مجتمعهـ              .روح االستقالل�ة والمسؤول�ة -

الثقة 5النفس، وفي تنم�ة ـ  .ن خالل �ل تر�ی5اتهاالشعور 5الهو�ة الثقاف�ة م -

  .شخصیته

  .روح المواطنة، والق�م السام�ة للعملـ    .الضمیر األخالقي والمدني والدیني -

                                                 
  .                         26وزارة التربیة الوطنیة ،منھاج التعلیم االبتدائي السنة الرابعة ، مرجع سابق ،  ص  1
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وظ�فة رئ�س�ة هامة في إ�صال المعارف األساس�ة ) األساس�ة(إن للمدرسة القاعد�ة 

الجماع�ة واالندماج وسX وهي أ�ضا الفضاء الممیز لتعلم الح�اة . وتكو<ن السلو�ات

  :المجتمع، وذلك 5التح�م في 5عض الكفاءات األساس�ة

إن اللغة العر��ة هي المفتاح األول الذ� یجب أن �ملكه :Xفاءات ذات طا.ع اتصالي*

و<ن5غي على . فهي مادة تعل�م وٕا�صال التعلمات. التلمیذ لدخول مختلف مجاالت التعلم

  )1():األساس�ة(قاعد�ة التلمیذ عند خروجه من المدرسة ال

  :، أ��Xون قادرا على التعبیر .اللغة العر��ة أن-

  .أن یتناول الكلمة في مختلف وضع�ات االتصال •

  .أن �قرا 5طالقة نصوصا مختلفة الطول والصعو5ة •

رسائل، طل5ات، ش�او�، تقار<ر، عروض، : أن �حرر مختلف أنماh النصوص •

  ....حصیلة تجارب

5فرض�ات في المعنى، وٕاعادة الص�اغة، واسترجاع �اإلدالء : أن �حلل نصا •

  .أف�ار، وتلخ�ص، وتعلی4

�اإلجا5ة بها على أسئلة أو طرحها،  :أن یتحXم في استعمال لغة أجنب�ة أولى-

  .والتحاور بها، وقراءتها و�تابتها ��5ف�ة صح�حة

صوصا للتعبیر بها حتى �فهم، وأن �قرأها و��تب فیها ن :أن �عرف لغة أجنب�ة ثان�ة-

  .قصیرة

-Mم في .عض طرق التعبیر .الخXوالرسم ) مخططات،رسم، جداول،نماذج(  أن یتح

  .التش�یلي، و5الجسد، والحر��ة والموس�قى

  

                                                 
،  2003، السنة الرا5عة ابتدائي ، دیوان المطبوعات الجزائر<ة ،  منهاج التعل�م االبتدائيوزارة التر��ة الوطن�ة ،   )1(
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  :Xفاءات ذات طا.ع منهجي*

ین5غي أن ��ون التلمیذ قادرا على تنظ�م نفسه لتحقی4 عمل 5منهج�ة تم�نه من  -

  .إتمامه

المالحظة والتوج�ه والتسجیل واالتصال والقراءة أن ��ون قادرا على استعمال أدوات  -

  .والق�اس

أن ��ون قادرا على استعمال الحاسوب لل5حث عن المعلومة، وفي المراسلة  -

  .ومجموعات الحوار والعمل، والعمل التعاوني الجماعي

  .أن ��ون قادرا على استعمال بروتو�ول أو وث�قة تبین ��ف�ة االستعمال -

*   :Xفاءات ذات طا.ع فكر

  :أن ��ون قادرا على معرفة

مح�طه الفیز<ائي والبیولوجي والتكنولوجي وال5شر�، و�ذا قواعد الحفاy على هذا  -

Xالمح�.  

أن ��ون قادرا على الفهم واالنتقاد الموضوعي لمختلف المعط�ات الصادرة یوم�ا  -

  .عن وسائل اإلعالم، تتعل4 5مجاالت مختلفة ذات الصلة بنشاطاته المرجع�ة

�م في المعارف القاعد�ة في العلوم والتقن�ات و��ون قادرا على استعمال أن یتح -

  .هذه المعارف للتم�ن من حل المشاكل

أن ��ون قادرا على ال5حث عن معلومة ومعالجتها، وعلى وضع فرض�ات 5حث  -

  .وعلى المالحظة والتجر�ة وه��لة نتائجه واإلدالء بها

وعلى التعرف علیها في وضع�ات  أن ��ون قادرا على الق�ام 5عمل�ات مختلفة -

 )1(.مختلفة

  

                                                 
،  2003، السنة الرا5عة ابتدائي ، دیوان المطبوعات الجزائر<ة ،  منهاج التعل�م االبتدائيوزارة التر��ة الوطن�ة ،   )1(

   28ص 
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  :X1فاءات ذات طا.ع اجتماعي وشخصي*

  :ین5غي أن ��ون قادرا على  

  ).تعاون، مساهمة(العمل ضمن فر<4 لتحقی4 مشروع جماعي -

احترام اآلخر<ن، تسییر الخالفات بین األشخاص : تطبی4 قواعد الح�اة في المجتمع -

  .المت5ادلبروح العدالة واالحترام 

التفتح على الفروق الفرد�ة، والع�ش مع اآلخر<ن والتعاون معهم، مع الوعي 5حقوقه  -

  .وواج5اته

  .االستشهاد ب5عض اآل�ات من القرآن الكر<م -

  .واحترامهما) العلم(معرفة النشید الوطني واأللوان الوطن�ة  -

  .التح�م في المعارف القاعد�ة من العلوم االجتماع�ة -

  .الزمن والفضاءاستعمال معالم  -

  .وضع عالقة بین أحداث تار<خ�ة -

  .الیوممقارنة أهم األحداث التي عرفتها الجزائر منذ عصور ما قبل التار<خ إلى  -

  .معرفة موقعه 5النس5ة للوطن، و5النس5ة لقارة، وللكرة األرض�ة -

  :الغا�ات التر�و�ة:  ثالثا 

  :وف�ما یخص التر��ة اإلسالم�ة، یهدف هذا المنهاج إلى
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المساهمة في تكو<ن شخص�ة المتعلم روح�ا وعقائد�ا وخلق�ا، وتكو<ن�ا ینسجم مع  •

  .الواقع األسر� واالجتماعي والبیئي

إكساب المتعلم مجموعة من القدرات والكفاءات من خالل تنم�ة عادات سلو��ة  •

فرد�ة وجماع�ة ایجاب�ة وف4 الق�م اإلسالم�ة �احترام الذات واحترام اآلخر<ن 

  .�ة الفرد�ة والجماع�ة، 5عیدا عن اإلفراh والتفر<Xوالمسؤول

و<تم ر�X العالقة في هذا لمستوR بین التر��ة اإلسالم�ة وأهدافها والتر��ة المدن�ة 

  .وأهدافها، تماش�ا مع حاجات الطفل ونموه النفسي وقدرته على االست�عاب والتأثر

دورهما في تكو<ن مواطن المستقبل، واعت5ارا ألهم�ة التر��ة اإلسالم�ة والتر��ة المدن�ة، و 

ال �م�ن تحدید دوره ) في هذه المرحلة( فان التكفل بهما في إطار المؤسسة التعل�م�ة

 Rبجدولة مواقیت الدراسة، ولكن من األولى أن �شمل �افة النشاطات األخر.  

هو عمل�ة اكتساب الطرق التي تجعل الفرد �ش5ع  Getesالتعلم �ما �عرفه جیتس 

  . )1(و�صل إلى أهدافهدوافعه 

  

  

  

  

  

  

                                                 
دراسة سوسیولوجیة لعملیات االتصال في . االجتماعیة في النص القرآني ، أنماط العالقات عبد العزیز خواجة   )1(

، دار صفحات للدراسة والنشر ، دمشق ، سوریا ،  1، ط )قصة موسى علیھ السالم تطبیقا ( القصة القرآنیة 
  264، ص  2007
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  استخالصات

أراد ال5احث في هذا الفصل توض�ح مختلف المتغیرات التي رافقت مرحلة   

فحاول تقد�م مجموعة من المعط�ات حول إصالح النظام . اإلصالحات التر�و�ة

هن علیها الس�اسة التر�و�ة من وقدم فیها الرؤR المختلفة التي ترا . التر�و� والبرامج 

أجل التقدم 5المدرسة الجزائر<ة نحو تلب�ة الحاجات االجتماع�ة التي ترفضها التحوالت 

  . الس�اس�ة واالقتصاد�ة والتكنولوج�ة على البلدان النام�ة

تجد الصورة التي �ظهر فیها الدین اإلسالمي ممثال في مادة التر��ة اإلسالم�ة   

لجنة البرامج ولجان التألیف للكتاب المدرسي رامج التي اقترحتها اساتها في الب�انع

 Rالمشرفین الرئ�سیین والمختصین في التر��ة إلى مستو Rوالتي تنزل تراتب�ا من مستو

وتنتهي عند المعلم �فاعل تر�و� یواجه م5اشرة ما . المشرفین الم5اشر<ن للفعل التر�و� 

ا مخرجات متالئمة مع ما �انت تنشده خطX له مع المتعلمین في بیئة یرتجى منه

  .س�اسة اإلصالح التر�و� 
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  تمهید           

!قدم ال�احث في هذا الفصل مختلف المتغیرات التي تع�س صورة الدین في   

للتجدید من خالل ف!شیر في البدا!ة إلى الق!م �متغیر !متلك قابل!ة . التر&!ة اإلسالم!ة

ولذلك فال�احث أفرد له في . 3 ما !حمله من موروث حضار3 في المجتمع الجزائر 

وفي الم�حث الثاني أشار إلى . الم�حث األول توض!حا للعالقة بین التقلید والتجدید

متغیر آخر هو الض�> االجتماعي �عنصر !ع�س السلوك االجتماعي للمتعلمین من 

<�  .خالل ما !ملكه النص الدیني في مادة التر&!ة اإلسالم!ة من قدرة على الض

موالي بین ف!ه ال�احث متغیرا آخر للتفاعل االجتماعي الصفي وغیر الم�حث ال  

والممثل في ش��ة  اإلصالح!ةنظومة التر&و!ة في أهدافها الصفي والذ3 تنشده الم

العالقات االجتماع!ة التي تبنیها المدرسة من خالل األهداف التر&و!ة التي تقترحها في 

في الم�حث األخیر وضح ف!ه مختلف متغیرا را�عا  �عد ذلك قدم ال�احث. المناهج

الشواهد الشرع!ة الممثلة في القرآن الكرIم والسنة النبو!ة �إطار استداللي وموجه لمسار 

  .التمدرس الذ3 تنشده المنظومة التر&و!ة في مخرجاتها
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  القیم الدینیة بین التقلید والتجدید.  1

   مفاه�م حول الق�م الدین�ة.  1.  1

. تتناول الق!م �الدراسة، وتشعبت �حسب الهدف من دراستها تعددت الزوا!ا التي  
فموضوعها قد!م قدم العلوم االجتماع!ة واإلنسان!ة والدین!ة، إال أن ارت�اطها �التر&!ة �ان 

�ما في وألجل ر&طه �المدرسة ومسألة البرامج . من أعمL الدراسات التقلید!ة والمعاصرة
هم من المفاه!م األساس!ة التي نجملها ف!ما هذه الدراسة �ان ال بد من توض!ح عدد م

  :س!أتي
وفي االصطالح . المتاع ��ذا أ3 تعدلت ق!مته �ه" مقوّ " الق!مة لغة من الفعل 

أن " وقد  أشار ابن خلدون إلى . الصفة التي تجعل الشيء مطلو�ا عند الناس هو
االت دراستها وقد ت�اینت مدلوالت الق!م �حسب مج ".الكسب هو ق!مة األعمال ال�شرIة

   1.وتناولها في س!اق االهتمام بها
فلقد  دراستها،ألن الق!م أنواع متعددة �حسب تناولها �ما أشرنا �حسب مجال   
�أنها معتقد !ملي على " �رت!ش"وعرفها . �أنها أ3 هدف أو مع!ار للح�م" وایت"عرفها 

المعاییر التي  �أنها مجموعة من" المرضي"�ما عرفها . الفرد مجموعة من االتجاهات
   2.سلو�ات تتوافL مع السلوك االجتماعي!سلك فیها الفرد 

أنها مجموعة : " أما تعرIف عبد الكرIم ال!ماني لها فیرX مفهوم الق!م في اإلسالم
المعاییر والم�ادY الموجهة لسلوك الفرد المسلم الظاهر وال�اطن لتحقیL غا!ات خیرة 

  3".نبو!ة الشرIفةمستوحاة من القرآن الكرIم والسنة ال
 LتفIسو!فت " و ) " D . Swift  ( ًا ، مع�Iدنبرج " تقرIفي أهم!ة الوظائف " فر

، أن هناك على األقل أر&ع وظائف " سو!فت " إذ یذ�ر . االجتماع!ة للنظام التر&و3 
                                                 

 36و 35عبد الكرIم علي ال!ماني، فلسفة الق!م التر&و!ة، مرجع سابL، ص 1
 37نفس المرجع ، ص  2
 37نفس المرجع ، ص 3
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تثبیت الق!م وعادات المجتمع ، وذلك ألن التر&!ة مخططة أهمها للتر&!ة في المجتمع 
المعتقدات و&ث عادات التف�یر وعادات العمل بین الطالب ، وتلك  ةمن أجل تنم!

  1.التي !عتبرونها ضرورIة ومرغو�ة في المجتمع العادات
  :2و!م�ن إجماال تحدید أهم المفاه!م التي تتناول الق!م الدین!ة ف!ما یلي

ن على شيء ما ، مهتد!ا �معاییر اجتماع!ة تحدد اهي ح�م !صدره اإلنسالق!م ) 1
رغوب ف!ه و المرغوب عنه ، أما في اإلسالم ، فهي ح�م !صدره اإلنسان المسلم الم

 Lمعاییر شرع!ة تحدد المرغوب ف!ه و المرغوب عنه من منطل�على شيء ما مهتد!ا 
القرآن والسنة ، و من هنا ، فإن العقیدة اإلسالم!ة من�ع الق!م و هي ثابتة بث�اتها ، أما 

  .و متغیرة بتغیره في الغرب فهي مرت�طة �الواقع 
محددات ترسم وجهة السلوك و تحدد إم�انات التفاعل ، فهي مم�ن قوة و شدة ) 2

السلوك السو3 ، و هي تط�ع اإلنسان على عناصر الحضارة ، فالحضارة ال تنطلL إال 
  .و تحددها مجموعة من الق!م 

یر للح�م ، تعط!ه معای) أو مشروعة ( إ!مان و قناعات اإلنسان �أهداف مقدسة ) 3
  .على األش!اء و األفعال �الحسن و الق�ح أو �األمر و النهي 

ال تجتمع إال في الدین اإلسالمي، رغم أن إجماال فإن الق!م الدین!ة التي نشیر إلیها 
علیها  الفطرة التي !فطر الد!انات السماو!ةتشترك في �ونها مبن!ة في األساس على

  . قاإلنسان سل!مة وتدعو إلى م�ارم األخال
  
  

                                                 
محاضرات في علم االجتماع    1

 ...www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=52555&dالتر&!ة
، 21مجلة مح�مة تعنى �قضا!ا التر&!ة والتعل!م، العدد. دراسة منشورة �مجلة عالم التر��ةمصطفى محسن،  2

 134، ص2012المغرب، 
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  مفاه�م حول الق�م من وجهات نظر أخر4 .  2.  1

رغم أن الق!م العل!ا هي التي یتشر&ها الفرد من الدین خاصة في الد!انات السماو!ة 
إال أنها تنتشر لدX الدارسین لها من وجهات غیر دین!ة ف!عتبرونها وفL تصوراتهم 

  :1لما نراها ف!ما یليالنفس!ة أو الفلسف!ة أو االنترو&ولوج!ة أو االجتماع!ة مث
حالة عقل!ة و وجدان!ة ، !م�ن تعرفها في األفراد و الجماعات و المجتمعات من ) 1

خالل مؤشرات، هي المعتقدات و األغراض و االتجاهات و المیول و الطموحات و 
السلوك العملي، و تدفع الحالة العقل!ة و الوجدان!ة صاحبها إلى أن !صطفي بإرادة حرة 

یرجحه  -یتسL ف!ه الف�ر و القول و الفعل  -ورة متكررة نشاطا إنسان!ا واع!ة و �ص
على ما عداه من أنشطة بدیلة متاحة ف!ستغرق ف!ه ، و !سعد �ه ، و !عتمل ف!ه و من 

  .اجله أكثر مما !عتمل في غیره دون انتظار لمنفعة ذات!ة
ها الفرد من مجموعة من األح�ام المع!ارIة المتصلة �مضامین واقع!ة ، یتشر&) 2

انفعاله ، و تفاعله مع المواقف و الخبرات المختلفة ، و !شتر{ أن تنال هذه األح�ام 
  . قبوال من جماعة اجتماع!ة معینة ، حتى یتجسد في س!اقات الفرد  السلو�!ة 

تقدیر معنو3 لشيء محسوس أو مفهوم مجرد ، یولد في المرء رغ�ة في ذلك ) 3
  .نه ، و !عتمد على عوامل ذات!ة و أخرX خارج!ة الشیئ أو المفهوم أو رغ�ة ع

مجموعة من الم�ادY و األهداف و المعاییر المقبولة من الفرد و یتمسك بها ) 5
  .المجتمع 

هناك من !عرفها �أنها �ل ما !عتبر جدیرا بإهتمام الفرد و عنایته ، العت�ارات ) 6
  .اجتماع!ة و اقتصاد!ة أو نفس!ة 

ظروف االجتماع!ة ، یتشر&ها الفرد و !ح�م بها و تحدد أح�ام م�تس�ة من ال) 7
  .مجاالت تف�یره و تحدد سولكه و تؤثر في تعلمه 

                                                 
 .نفس المرجع، نفس الصفحةفى محسن، مصط 1
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معتقدات عما هو مرغوب ف!ه و مرغوب عنه ، و هي انع�اس لثقافة المجتمع ، ) 8
  .�ما !م�ن أن تص�ح هدفا لد!ه 

لیها ، و الم�ادY الجماع!ة التي یؤمن بها المجتمع و !عتز بها و !حرص ع) 9
  .لذلك ، فهي ذات صفة جماع!ة �ع�س االتجاهات التي لها صفة شخص!ة 

تعرف الق!مة من وجهة نظر انثرو&ولوج!ة ، حیث تظهر في �ون أن لكل ) 10
ثقافة مجموعة من الق!م ، و هذه یتقبلها الناس دون سؤال أو شك ، و تكون مدعومة 

و تكون هذه الق!م من مر��ات  �عواطف الناس الذین یتقبلونها و یتقیدون بها ،
الشخص!ة عند اإلنسان ، والق!م في أ!ة ثقافة ، تحدد أهداف تلك الثقافة و تقوم �حفز 

  .الناس للسعي نحو تحقیL تلك األهداف 
تعرف الق!مة فلسف!ا في ضوء الف�ر المثالي ، �أن هناك عالمین أحدهما ماد3 ) 11

ستمد ق!مه من عالم السماء ، و أن ق!م ، وأن اإلنسان !) سماو3 ( و اآلخر معنو3 
اإلنسان مطلقة مثل الحث و الخیر و الجمال ، في حین یراها الف�ر الواقعي �أنها 
تعتمد على ف�رة مؤداها ، أن الق!م حق!قة موجودة في عالمنا الماد3 ، و أن �ل شيء 

 ولمي، أاألسلوب الع �استخدامفي ه ق!مته ، و أن اإلنسان !ستط!ع أن !�تشف الق!م 
الف�ر البراجماتي ، فال یؤمن �عدم وجود ق!م مطلقة ، فاألح�ام حول الق!م قابلة للتغیر، 

  .و �التالي فالق!م و األخالق عموما نسب!ة 
من وجهة نظر العلوم االجتماع!ة ، فإن الق!م و المعتقدات و المثال!ات ، إنما ) 12

المظاهر الق!م!ة تتواجد فعال هي عواطف و مشاعر یتمسك بها الفرد و الجماعة ، و 
�حق!قة علم!ة ، فالق!م !م�ن تمییزها و تحدیدها و وصفها و تصن!فها و مقارنتها 
بإستخدام طرق علم!ة ، و من هذا المنظور �التحدید ، !م�ن النظر إلى المعلومات 

  .الق!م!ة على أنها المعلومات الفعل!ة للعلوم اإلجتماع!ة 
م على األش!اء ، أو نم> من أنما{ الح!اة ، و قد تعرف �أنها مع!ار الح�) 13

تكون مفهوما واسعا أو محدودا أو اعتقادا قو!ا أو ضع!فا ، هدفا أو وسیلة ، صفة 
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شخص!ة أو میزة اجتماع!ة ، طرIقة في التف�یر أو ممارسة و عمال و تطب!قا ، و قد 
فرد و یتمسك �ه تكون الق!مة طرIقة تنظ!م!ة أو إدارIة ، موقفا و مبدأ یتقبله ال

  .المجتمع، و الق!مة قد تكون مرغو�ا فیها أو مرغو�ا عنها أو ماشا�ه ذلك 
!م�ن تعرIف الق!م �أنها معاییر یلتزمها األفراد و المجتمعات في سلو�هم ، ) 14

تش�ل محددات سلو�هم ، و مصدر األح�ام و التفض!الت ، وتش�ل منظومة القناعات 
�الغا!ات العل!ا في ح!اتهم .  

هناك من !عرفها، �أنها ع�ارة عن األح�ام التي !صدرها الفرد بدرجات معینة من ) 15
التفضیل أو عدم التفضیل للموضوعات أو األش!اء، و ذلك في ضوء تقی!مه لهذه 
الموضوعات، وتتم العمل!ة من خالل التفاعل بین الفرد �معارفه و خبراته، و بین ممثلي 

ه و!�تسب من خالله هذه الخبرات و المعارف، و اإلطار الحضار3 الذ3 !ع!ش ف!
ال !شتر{ ال�عض ف!ه أن !�ون حق!قة، فهي رؤX عن  اعتقادتعرف الق!م اإلنسان!ة �أنها 

  . ن سند سوX رغبته في اإل!مان بهاالخیر و الشر !منحها اإلنسان لنفسه، دو 
ة �الق!م، و منها في دراسة مفهوم الق!م، یت�ادر إلى الذهن مفاه!م متنوعة ، مرت�ط) 16

،الذ3 انبثL من صور مفاده، أنه ال !م�ن دراسة ق!مة ) منظومة الق!م ( مفهوم نسL الق!م 
معینة أو فهمها �معزل عن الق!م األخرX ، فهناك بناء أو تنظ!م شامل لق!م الفرد، تمثل 
�ل ق!مة في هذا النسL عنصرا من عناصره، و تتفاعل هذه العناصر معا لتؤد3 وظ!فة 

عینة �النس�ة للفرد، و یتضح من ذلك أن نسL الق!م، هو ع�ارة عن مجموعة الق!م التي م
تنتظم في نسL متساند بنائ!ا مت�اینا وظ!ف!ا داخل إطار ینظمها و !شملها في تدرج 

     1.خاص

                                                 
، ورقة �حث مقدمة في ندوة  األدب العر�ي و ق�م عصر المعلومات من المنظور العر�ي ،األنصار3 بدر دمحم  1

 . 6- 8/ 2008/2األدب المقارن و دوره في تقارب الشعوب ، جامعة حلب ، سورIا ، 
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  واإلسالمالق�م الدین�ة .  3.  1

�ا ، حیث العرب  اإلسالمقد بدأ ل  Iح!اة جاهل!ة ، تسودها ق!م فيغر  Lماد!ة تحق
للجسد دون الروح ، فهم یتعاملون �الر&ا ، و!شر&ون الخمر ، وIلعبون  ةاكبر متع

!ستط!ع فرض  3وأد البنات أح!اًء ، وال�قاء عندهم لألقوX ، الذبالم!سر ، و!قومون 
ًیرة ، والتفاخر �الحسب  إرادته على اآلخرIن ،  وانتشار فاحشة الزنا ، والتشاؤم والطِّ

و&جانب هذه الق!م الماد!ة الخبیثة ، �انت . إلخ... لتعصب للقبیلة والعشیرة والنسب ، وا
هناك ق!م أخالق!ة حسنة ، مثل الشجاعة واإلقدام والكرم ونصرة المظلوم ، وغیرها من 

 إلىدعیت  لو(( قال ف!ه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  الذ3)) ِحلف الفضول ((  فيوردت  التيالق!م 
البیئة العر&!ة ، ف�انت ق!مه  إلى اإلسالموه�ذا جاء . ))ألجبت  اإلسالم فيمثله 

�ة على هذه البیئة وما حولها من حضارات الفرس والروم Iلقد . وأخالقه السام!ة غر
، ) جسدًا وروحًا (  اإلنسان!ةالح!اة  نواحي�ق!م وأخالق شاملة لكل  اإلسالمجاء 

بها ، للتوائم وتتفاعل مع حر�ة  ق!مه وال  اإلسالمالكون �له ، فلم یترك تصلحها وتهذِّ
خلL سئ ردY ، إال أمر  أوق!مه  3�أمر �ه ، ولم یدع أ إالخلقا حمیدا وحسنا 

   1.وال�عد عنه �اجتنا�ه
بجعلها الر�یزة األساس!ة التي تبني الح!اة وIر�ز اإلسالم على الق!م الخلق!ة 

اإلسالم ال تكتفي ببناء اإلنسان التر&!ة األخالق!ة في ف. "االجتماع!ة في جم!ع نواحیها
الفاعل في وسطه الضیL والنافع ألهله وعشیرته فحسب، بل تعمل على توس!ع رقعة 

وهو مدعو في . الخیر الذ3 !صدر عنه ألجل أن !عم سائر بني اإلنسان دون استثناء
  2".�ل آن وحین الستشعار هذه المسؤول!ة تجاه العالم �أسره

                                                 
، دار الطالئع، مصر، دت، رها فى االزدهار االقتصاد4الق�م الدین�ة واألخالق�ة ودو حامد محمود مرسي أحمد،  1

 76ص
، �ل!ة اآلداب والعلوم اإلسالم!ة، جامعة عبد ندوة الق�م اإلسالم�ة ومناهج التر��ة والتعل�ممهد!ة الع!اشي أمنوح،  2

 2005نوفمبر المغرب،  ، تطوان –المالك السعد3 
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اإلسالم تهدف إلى بناء اإلنسان الفعال، وتجاوز اإلنسان  إذن التر&!ة األخالق!ة في
و�ما هو معروف، فالفعال!ة اإلیجاب!ة مشروطة �المبدأ األخالقي . المحدود أو السلبي

فعال!ة المجتمعات تزIد " السل!م المحرك للعمل اإلنساني �ان فردا أو جماعة، ذلك أن
إن اإلسالم منح اإلنسان . ي أو ینقصأو تنقص �قدر ما یزIد فیها تأثیر المبدأ األخالق

وهذا التكرIم هو الشر{ . ولقد �رمنا بني آدم:"ق!مة عال!ة، حیث قال س�حانه وتعالى
األساس للتغییر الالزم في نفس الفرد ألن اإلنسان س!شعر �ق!مة هذا التقدیر، و!عمل 

ص !شعر والمسلم �ش�ل خا. على أن ال !قع في هاو!ة العبود!ة أو هاو!ة االستع�اد
. بتكرIم خاص إلى جانب التكرIم العام، إذ جعل هللا تعالى العزة � ورسوله وللمؤمنین

إال أنه في العصور األخیرة فقد تلك . وعلوا في الهمة ألخالقا  وهذا !عط!ه سموا في
 Lم التي بوأه الحIالق!مة األخالق!ة بخمود الشحنة القرآن!ة ف!ه، وفقد معها منزلة التكر

  1.إ!اها
  مش9لة المفهوم .  4. 1

مفهوم تت�این في معان!ه اآلراء ، " الق!م " یجتمع الكثیر من ال�احثین على أن     
،  رغم أنها تشترك في أصل فلسفي واحد تلون بتلوIنات ف�رIة متنوعة مثال!ة ، واقع!ة

منظومة األف�ار التي تحدد ما هو  ،في جم!ع الثقافاتبرجمات!ة ، و إجرائ!ة ، فهي 
م و محبذ و مرغوب في المجتمع، و هذه األف�ار المجردة أو الق!م هي التي تضفي مه

       2."االجتماعيمعنى محددا، و تعطي مؤشرات إرشاد!ة لتوج!ه تفاعل ال�شر مع العالم 
الق!مة " أما في معجم مصطلحات العلوم االجتماع!ة ألحمد ز�ي بدو3 ، فإن      

رد و عنایته و نشدانه، العت�ارات اجتماع!ة أو اقتصاد!ة �ل ما !عتبر جدیرا �اهتمام الف

                                                 
 .، المرجع السابL ج التر&!ة والتعل!ممهد!ة الع!اشي أمنوح، ندوة الق!م اإلسالم!ة ومناه 1
، ترجمة و تقد!م ، فایز ص!اغ ، المنظمة العر&!ة للترجمة ، بیروت ، الط�عة  علم اإلجتماعأنتوني غدنز ،  2

 82، ص  2005األولى ، 



 في المدرسة الجزائر�ة التر��ة اإلسالم�ةأ�عاد                            را�عالفصل ال

 
 

192 

وهي أح�ام م�تس�ة من الظروف االجتماع!ة یتشر بها الفرد و!ح�م  .أو س!�ولوج!ة 
      1.الخ...بها ، و تحدد مجاالت تف�یره ، و تحدد سلو�ه ، و تؤثر في تعلمه

ختلف حولها اآلراء، غیر أن تعرIف المفهوم ، یثیر مش�لة تصنیف الق!م التي ت     
فهناك ق!م جمال!ة ، و ق!م أخالق!ة ، و ق!م منطق!ة عقل!ة ، و ق!م نظرIة ، و ق!م 

الخ ، و �التالي ...اقتصاد!ة و س!اس!ة ، و ق!م ثقاف!ة ، و ق!م تر&و!ة ، و ق!م إلزام!ة 
نفهم لماذا تعددت تعارIف هذا المفهوم ، حتى �اد !ص�ح لكل تخصص علمي تعرIفه 

للق!م ، إن معنى الق!مة یختلف بإختالف األفراد ، و الجماعات و المواقف ، و الخاص 
ف�النس�ة لالقتصادیین ، مثال ، هناك وجهان لداللة ..( !ظل مفهوما متغیرا و نسب!ا 

الق!مة ، إحداهما عامة و أخرX خاصة ، و هنا تنفرد المدرسة النمساو!ة و الفلسفة 
 Xفي ق!ام نظرتهما العامة على نظرة اقتصاد!ة للق!م، المار�س!ة عن االتجاهات األخر ،

و أما الداللة الخاصة للق!مة ، من حیث وصفها للفاعل!ة االقتصاد!ة النوع!ة ، فیختلف 
علماء االقتصاد في نظرتهم إلى الق!مة من ق!مة  استعمال!ة الى ق!مة ت�ادل!ة ، نظرIة 

               2.)المنفعة ،نظرIة العمل
  لق�م في البرامج المدرس�ة القد�مة والحدیثةا.  5.  1

الحاجات ألفراد المجتمع،  انع�اس لتلب!ة ق!م في أ3 نظام تر&و3 ال!م�ن اعت�ار 
ولذلك فالتخط!> األولي للمناهج التر&و!ة في الجزائر �ان !ستوحي من القرآن الكرIم 

قها في المدرسة، �ثیر من البرامج والدروس واألهداف التي یرتجى تطب! والسنة النبو!ة
ت تح!> و�الرجوع إلى النظام التر&و3 في المقار&ة �األهداف نجد الظروف التي �ان

�الجزائر �انت تفرض عل!ه الرجوع إلى المعتقد الدیني والمرجع!ة القرآن!ة والسنة النبو!ة 
في توج!ه التر&!ة �صفة عامة في المدرسة وجهة تصرح فیها �ال�عد الق!مي الخلقي 

Lألن الظروف الداخل!ة  على س!اسة المجتمع التي �انت سائدة آن ذاك المنبث
                                                 

 .439، ص 1982،  1{، م�ت�ة لبنان، بیروت، معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ةأحمد ز�ي بدو3،  1

  155، ص 2007، دار نشر المعرفة ، الر&ا{ ، الط�عة األولى ،  العلوم االجتماع�ة و مش9لة الق�مه ، دمحم بلفق! 2
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�الش�ل الذ3 تثار ف!ه اآلن �عد أحداث سبتمبر والخارج!ة لم تكن تثیر مسألة الدین 
خارج!ا واألحداث األمن!ة التي مرت بها الجزائر داخل!ا في العشرIة المزامنة للمأساة 

��ثیر من التحف� في الوطن!ة، �ل ذلك وغیره مما سنرX جعل ال Lتخط!> للق!م ینطل
  .المناهج التي جاءت �عد إحداث اإلصالحات التر&و!ة

تعتبر الق!م الدین!ة واحدة من أنواع متعددة من الق!م �صفة عامة، فهناك ق!م وطن!ة 
جمال!ة وق!م ثقاف!ة وأخرX شخص!ة ومعرف!ة وغیرها مما !م�ن أن وق!م اجتماع!ة وق!م 

لكن ومن خالل العالقة الوث!قة . لتر&!ة �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشرتكون له عالقة �ا
نجد البرامج المدرس!ة منذ فترة االستقالل مبن!ة على بین التر&ة المدرس!ة والق!م فإننا 

 .وفL تلك الق!م دون إغفال للق!م الدین!ة التي جاء بها اإلسالمتخط!> الس!اسة التر&و!ة 
لجزائرIة حاولت من الناح!ة النظرIة على األقل، ما ال شك ف!ه، أن المدرسة او م

الدعوة إلى الق!م و الم�ادY التي یجب على المتعلم الجزائر3 أن یتحلى بها، و ذلك من 
خالل مضامین المناهج التعل!م!ة التي تناد3 إلى احترام الغیر، و تبني ق!م الحداثة و 

ب تجاه اآلخر، فنظرا للجهود التي التطور ، والتحلي �ق!م اإلنسان!ة و العدالة ، و الواج
بذلتها المنظومة التعل!م!ة، من المفروض أن تكون هذه الق!م قد است�طنت من طرف 
المتعلمین، لكن نتائج التقارIر و الدراسات المختلفة، الوطن!ة منها و األجنب!ة ، انتهت 

حیث  إلى منظوماتنا �غیرها من المنظومات ، أص�حت تعاني من اختالالت ق!م!ة ،
�شف الواقع التعل!مي ، على أن هناك من القط!عة بین ما حدده النظام التعل!مي من 

  .ق!م و أهداف ، وردود أفعال المتعلمین و نتائج التر&!ة 
لقد أص�ح الفاعلون في المجال التر&و3 �المستو!ات التعل!م!ة المختلفة،      

س!ة و االجتماع!ة، ولهم یواجهون متعلمین متمردین على الق!م و األعراف المدر 
�ة �اتت تلفت النظر ، نظرا لتكرارها ، وذلك من قبیل سلوك العنف و Iسلو�ات غر

و ...) المدیر، و المدرس، األعوان اإلدارIین(العدوان!ة ، وعدم احترام السلطة المدرس!ة 
تعاطي المخدرات، عدم االهتمام �الدراسة و السعي وراء الر&ح السرIع �أ3 وسیلة، و 
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رب المدرسي المتزاید و التعد3 على المدرسین و ممتلكاتهم، س�الزمالء و الت شالتحر 
قتل  أو، یؤد3 بهم األمر حتى إلى ارتكاب الجنح  األح!انقصد االنتقام، و في �عض 

  ).حق!قة مرة !ع!شها الواقع الجزائر3 ( المدرسین، لكونهم حصلوا على نق> ضع!فة 
دم انجاز الواج�ات و اإلضرا�ات و الغ!ا�ات ضف إلى ذلك، ظاهرة الغش و ع   

و �المقابل ، نجد �عض الفاعلین في المدرسة  .غیر المبررة، و إتالف مرافL المؤسسة 
، ولألسف، !مارسون التعسف و التحرش و یتاجرون �النقا{ ، غیر م�الین �مؤسساتهم 

لمنظومة التر&و!ة و التر&و!ة، وهو ما یؤ�د عدم التناغم بین الق!م التي تدعوا إلیها ا
  1.تغیها المجتمع الحالي وترغب فیها األج!ال الصالحةبالتعل!م!ة، و الق!م التي ی

و عل!ه، إذا �ان طا�ع التوجهات التي نصت عل!ه المرجع!ة العامة للمناهج الجدیدة 
للتر&!ة و التكوIن ، !شیر إلى الطموح ، و �انت الق!م المثلى و الم�ادY الفضلى التي 

إلیها المدرسة من خالل مضامین البرامج و الكتب المدرس!ة ، تناد3 �االنفتاح و تدعو 
فإننا نجد الواقع الذ3 !ع!شه  .احترام الغیر وتبني ق!م الحداثة و ق!م الحL و الواجب 

�ل الفاعلین في الوس> المدرسي ، و �صفة خاصة القائمون �مهام التدرIس و اإلدارة  
التي قام بها العدید من ال�احثین ،  ات و التقارIر التشخ!ص!ةالتر&و!ة، و نتائج الدراس

یجمعون على أن منظومتنا التر&و!ة تعاني من مشاكل �برX من حیث الق!م التي من 
المفروض أن !�ون قد تم است!عابها من طرف المتعلمین �النظر للجهود المبذولة خالل 

ا!ات و المثل العل!ا المرغوب إصالح التر&و3 في العشرIة األخیرة و التي تحدد الغ
 Xفیها، و في نفس، تتعارض معها ، لكونها تصدر عن مواقف و اتجاهات سلب!ة لد
المتعلمین إزاء المدرسة و الح!اة المدرس!ة و المجتمع ، خاصة أن مسألة ترسیخ الق!م 

                                                 
مجلة . جلة عالم التر&!ةدراسة منشورة �م أغالل فاطمة الزهراء، دور المدرسة في التر��ة على الق�م ،/ بو9رمة  1

  2012، المغرب، 253ص، 21مح�مة تعنى �قضا!ا التر&!ة والتعل!م، العدد
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�ش�ل �بیر بوظ!فة المدرسة الحدیثة ، على اعت�ار <�أنها  السل!مة و الصح!حة، ترت
  1.حاضن األقوX و األكبر لعمل!ة التنشئة  االجتماع!ة ال

تؤ�د العدید من الدراسات التر&و!ة و االجتماع!ة، على أن للق!م دورا محورIا في  
المشروع ( التأثیر الم�اشر على انتماء الفرد للمجتمع و في المحافظة على هوIته، لكن 

و ال المجتمع ، و إنما !عن المشروع التر&و3 ال !عني الطفل و ال ال�الغ ، و ال الفرد ، 
الطفل أو  حاضرالتر&و3 اإلنسان خمیرة اإلنسان!ة ، هذا ما یجنبنا تبرIر التعل!م على 

مستقبله عند البلوغ ، فعلى التر&!ة إذن أن تراهن ال ضد الطفل أو ال�الغ ، وٕانما علیها 
مساواة بین الناس، و و الالم�االة و التعصب الدیني و عدم ال .أن تراهن ضد الطفالة 

قلة التضامن بینهم، و ضد �ل ما !سود من سلو�ات سلب!ة في المجتمع، لهذا، �ات 
من الضرور3 في المدرسة تر&!ة النشء على الق!م المنبثقة من ثقافة و فلسفة المجتمع 
و العمل على غرسها في شخص!ة المتعلم، ألن هذه الق!م ، تستمد مضمونها و 

  2.من طب!عة المجتمع الذ3 توجد ف!همعاییرها و أسسها 
فإذا �انت المنظومة التر&و!ة الجزائرIة في الوقت الحالي تواجه عدة تحد!ات ،    

مثل التحد3 الس!اسي الذ3 یتطلب تعمیL و تعزIز الد!مقراط!ة التي تناد3 بها �ل 
ي الدول، و التحد3 الثقافي الق!مي المتثمل في التصورات و الق!م  و المواقف الت

تحملها الجماعات المختلفة، و التحد3 االقتصاد3  الذ3 یتطلب تعم!م حرIة الم�ادالت 
دة النظر في المؤسسات المختلفة و م�انزمات إنتاجها و االتجارIة التي تتطلب إع

تطوIرها لتصل إلى مستوX المنافسة ، إضافة إلى التحد3 العلمي و التكنولوجي 
نظومة التر&و!ة مواجهته في �ل مجاالت الح!اة  لزاما على الم أص�حالسرIع، الذ3 

ف�ل هذه التحد!ات ، تدعو المجال التر&و3 إلى إعادة النظر في منظومة الق!م  التي 
على أساسها تقوم التنشئة االجتماع!ة و التر&و!ة و الس!اس!ة ، مما !فرض على مدرسة 

                                                 
 . 255أغالل فاطمة الزهراء ، نفس المرجع، ص/ بو�رمة   1
 نفس المرجع، نفس الصفحة 2



 في المدرسة الجزائر�ة التر��ة اإلسالم�ةأ�عاد                            را�عالفصل ال

 
 

196 

ف!ة توظ!فها ، مما !عود األلف!ة الثالثة إعادة النظر في تنم!ة الموارد ال�شرIة و �!
 Lالتالي المجتمع ، أ3 على المدرسة أن تعمل على تحقی��الفائدة على تنم!ة الفرد و 
األهداف التر&و!ة التي تتماشى و البیداغوج!ا الحدیثة ، و على غرس الق!م التي 

   1 :تتماشى و مستجدات المجتمع، أما ف!ما یخص األهداف التر&و!ة نذ�ر أهمها ما یلي
  .درة الطفل على أخذ القرارات ف!ما س!عمله و �یف س!عمله ق -
  .المهارة على تحدید المش�ل و حله  -
  .المختارة  االنض�ا{ الذاتي و مهارة المرامي الذات!ة، و القدرة على متا�عة المهمة  -
  .مهارة الرهان على تخط!> المجموعة مع الك�ار و ال�الغین في التعاون لتقاسم الق!ادة  -
  مهارة التعبیر عن التجارب ، و العواطف و األف�ار �اللغة ، الكتا�ة ، و التهوIل  -
  .مهارة فهم تعبیر و مشاعر اآلخرIن بواسطة التصورات الشفه!ة ، الكتاب!ة و الخط!ة  -
  .اكتساب األف�ار الكون!ة و الم�ان!ة و المنطL الرIاضي في مختلف مواقف الح!اة  -
  .و ق!م و سلوك اآلخرIن  التفتح على وجهات نظر -
  .تنم!ة الف�ر النقد3 و حس المسؤول!ة و احترام الق!م  -

لقد �انت المدرسة و ال زالت لیومنا هذا ، تمثل �امت!از مقرا لتهذیب و تثقیف        
النشء ، حیث نجد تصورها لعمل!ة التعلم ، !حدد طرLI عملها، ففي الماضي، �ان 

ن طرLI اإللقاء ، إذ �ان المدرس العارف ، یلقي معارفه االعتقاد أن المعرفة تنتقل ع
على التلمیذ الذ3 ال !عرف ، حیث التلمیذ الذ3 �ان !سترجع ما تعلمه بدون أخطاء ، 

للتعل!م بیداغوج!ا  ∗!مثل هذا التصور الكار�Iاتور3 ( �ان !عتبر تلمیذا جیدا ، بهذا 
L هذه البیداغوج!ا في األقسام تسلط!ة ، لكونها تتوقف على سلطة المدرس ، فلما تطب

                                                 
 .257مرجع سابL، صأغالل فاطمة الزهراء، دور المدرسة في التر��ة على الق�م ،/ بو9رمة  1

�الفرنس!ة: الكار�9اتیر ∗: Caricature  ف المالمحIالغ في إظهار تحر�هو فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة ت
الطب!ع!ة أو خصائص وممیزات شخص أو جسم ما، بهدف السخرIة أو النقد االجتماعي أو الس!اسي أو الفني أو 

  .ة على النقد �ما !فوق المقاالت والتقارIر الصحف!ة أح!اناً غیره، وفن الكار�Iاتیر له القدر 
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الدراس!ة ، فإنها تنتج ق!ما جماع!ة ، تدفع في نفس الوقت إلى االنفراد!ة و الوحدان!ة و 
اإلهمال و تشجع على االتكال!ة ، �حیث !عرض التنافس بین األفراد لخطر تقد!م الذات 

لى االنطواء ، و الثقة في النفس �النس�ة للفرد الفاشل، �ما !قود للخضوع السلطو3 ، إ
  1)) .وعدم المسؤول!ة و الت�ع!ة 

على تنم!ة  هالجدیر �الذ�ر ، أن األسرة هي المدرسة األولى للطفل التي تساعد     
قدراته العقل!ة و تصوراته و مهاراته ، من خالل احتكاكه �السلطة األبو!ة و �البیئة 

لتي تساعده في بناء ش��ة المح!طة ، �ما تعد المدرسة النظام!ة هي المدرسة الثان!ة ا
أنواع الق!م التي توجه سلو�اته و وجدانه في المجتمع،  اكتسابمفاه!م تر&و!ة ، و في 

من خالل ما تقدمه المناهج التعل!م!ة و التي یجب أن تتماشى و تحد!ات العالم و 
یث تغیراته ، �ما تشترك ف!ه بیداغوج!ا تعل!م التعلم من خالل أنشطة تعل!م!ة تعلم!ة ، ح

إن الق!م اإلنسان!ة التي تسعى نحو تغییر سلوك الفرد عن طرLI التر&!ة �صفة عامة ، 
   .تتمحور حول  التواصل و المساواة بین الناس والتضامن بین الناس

إذا �انت الق!م معاییر عقل!ة و وجدان!ة ، تستند إلى مرجع!ة حضارIة ، فهي      
ع!ة ، و�صورة متكررة وفL نشا{ إنساني ، تم�ن صاحبها من االخت!ار بإرادة حرة ووا 

یتسL ف!ه الف�ر و القول و الفعل ، و یرجحه على ما عداه من أنشطة بدیلة متاحة ، 
ثل ف!ه  و من أجله أكثر مما !عتمل  في غیره ، دون متف!ستغرق ف!ه و !سعد �ه ، و !

ل علیها من خالل انتظار لمنفع!ة ذات!ة ،و لذلك ، نرX أن الق!م التي یجب تر&!ة األج!ا
  : التعل!م المنظم ، والتي تتمثل ف!ما یلي 

و هي مجموع البدائل الخلق!ة و الفضائل السلو�!ة و الوجدان!ة ، :  الق�م الخلق�ة -  
التي یجب أن یتلقنها الفرد و !�تسبها و !عتاد علیها منذ تمیزه و تعقله إلى أن !ص�ح 

                                                 
 .252، صأغالل فاطمة الزهراء، نفس المرجع/ بو9رمة  1
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في النفس و االبتعاد عن األخالق السیئة  م�لفا ، و هي أ!ضا ترسیخ السجا!ا الفاضلة
  .و السلو�!ات غیر السو!ة 

ل!ست م�ادY نظرIة ، فهي سلوك و عمل و واقع ح!اة ، �ما تتجه :  الق�م الدین�ة -
إلى تكوIن الفرد الصالح ، فإذا تم ذلك ، تحقL ق!ام المجتمع القو3 السل!م الذ3 یتعاون 

  .ائم الكفا!ة و العدل و السالم أفراده على البر و التقوX و تستقر دع
تهتم بنواحي الش�ل و التناسL ، و !عبر عنها اهتمام الفرد و میله :  الق�م الجمال�ة - 

 Lو التنسی Lإلى ما هو جمیل من ناح!ة الش�ل أو التواف.  
تهتم �النواحي الماد!ة ، و !عبر عنها اهتمام الفرد و میله �ما هو :  الق�م االقتصاد�ة -

�حیث یتخذ من البیئة و العالم المح!> �ه ، وسیلة للحصول على الثروة و  نافع ،
زIادتها عن طرLI اإلنتاج و التسوLI و االستهالك و استثمار األموال ، �ما أنها 
مجموعة األح�ام  التي شرعها اإلسالم لحل مش�الت الح!اة االقتصاد!ة و تنظ!م 

  .عالقة اإلنسان �المال و ص!انته و إنفاقه 
تعتم بنواحي السلطة و المر�ز االجتماعي ، و !عبر عنها من :  الق�م الس�اس�ة - 

خالل اهتمام الفرد �النشا{ أو العمل الس!اسي وحل مش�الت الجماهیر ، و یتمیز 
األشخاص الذین تسود عندهم هذه الق!م �الق!ادة في نواحي الح!اة المختلفة و یتصفون 

تساهم في إعداد الفرد ألن !ساس و یوسو!س ، �قدرتهم على توج!ه غیرهم ، �ما 
  .وتعوIد الفرد على التدبیر الح�!م و النظر الحصیف في عواقب األمور 

تهتم �المعرفة و الحق!قة ، و !عبر عنها �طرIقة اهتمام الفرد و میله :  الق�م النظر�ة -
سع!ا وراء معرفة إلى اكتشاف الحق!قة ، �اتخاذ اتجاه، نحو البیئة و العالم المح!> �ه ، 

القوانین التي تح�م هذه األش!اء للتعرف علیها ، و هم في ذلك ، یتمیزون بنظرة 
  .موضوع!ة نقد!ة ، معرف!ة ، تنظ!م!ة
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أما الق!م التي لها فائدة تطب!ق!ة في احترام اآلخرIن ، والتي تساهم في تنم!ة تقدیر      
  : لسا�قة ، و تتمثل في الذات و العالقات االجتماع!ة ، فهي م�ملة للق!م ا

  ....)هي ق!م و شجاعة، مثابرة، وانض�ا{، التعجیل، النزاهة، الوفاء : ق!م الشجاعة - 
  .الذ�اء االجتماعي ، االرت�ا{ ، الطی�ة و السخاء:  ق�م الحب و اإلنسان�ة -
  .روح الجماعة ، اإلخالص ، المساواة ، الق!اد!ة ، الواجب :  ق�م العدالة -
  .التسامح ، التواضع ، الخشوع ، التح�م في الذات ، التنظ!م الذاتي :  تدالق�م االع -
تتمثل هذه الق!م، في تذوق الجمال والجودة، االعتراف و التمني، :  ق�م التفوق  -

  1. ل�حث عن معنى للح!اة و الد!انةالتفاؤل و التوجه نحو المستقبل ، ا

  في الواقع المدرسي الضبط االجتماعي.  2

الض�> االجتماعي في التر&!ة مجاال مهما تنبني عل!ه الس!اسة التر&و!ة في !مثل   
فالتعلم �مجال لتعدیل السلوك ال !م�ن حصره في عمل!ات . رسم غا!ات المدرسة

ال بد من وجود إطار تر&و3 منظم  الحاصلة في غرفة الصف فحسب، بل درIسالت
عرفتهما التر&!ة اإلسالم!ة وفL مفهومین �بیرIن ضمنه تتعدل لسلو�ات المتعلمین، 

لكن ومع التقدم الذ3 عرفته التر&!ة وتغیر . قد!ما وحدیثا هما أسلوب الثواب والعقاب
الظروف التي تشهدها المدرسة، �ات ض�> سلوك المتعلمین محاطا �قواعد حذرة، 
تجتنب قدر اإلم�ان توظیف أسالیب العقو�ة الجسد!ة واللفظ!ة و�ل ما من شأنه جرح 

بل حتى استخدام الض�> االجتماعي �مفهومه التقلید3 غیر محبذ  .المتعلمینمشاعر 
في المدرسة، ما !طرح مصطلح االنض�ا{ �ش�ل أقل حدة من الض�> المر&> 

ألجل ذلك �ان ال بد من التعرف على الض�> االجتماعي . �االنحراف داخل المدرسة
  :لتوض!ح الصورة أكثر

                                                 
  .257فس المرجع، صأغالل فاطمة الزهراء، ن/ بو9رمة   1
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  تعر�ف الض�) االجتماعي.  1.  2

ضــ�> ضــ�طا ، وضــ�طه �معنــى لزمــه ، : هــو حــ�س الشــيء ، فنقــول فــي اللغــة لضــ�> ا
  .قهره وقو3 عل!ه أو �معنى لزمه وح�سه 

  وض�طه !عني حفظه حفظا بل!غا 
  أتقنه وأح�مه : وض�> العمل 

   1.ض�طه فانض�> أ3 حفظه �حزم فانحف�: فتقول 
انـت مقصـودة أو غیـر عمل!ة هادفة ومالزمـة سـواء �في االصطالح الض�> االجتماعي 

مقصــودة مخططـــة أو غیــر مخططـــة تقـــوم بهــا الجماعـــة أو المجتمـــع مــن خـــالل وســـائل 
رسم!ة أو تلقائ!ة لضـ�> سـلوك األفـراد والجماعـات �مـا !حقـL االمتثـال للقواعـد والمعـاییر 
ــــL النظــــام واالســــتقرار  ــــ!م الح!ــــاة الســــائدة فــــي المجتمــــع و�مــــا !حق واألعــــراف العامــــة وق

  2.ماعي واألهداف العامة للمجتمعوالتضامن االجت

  تعر�فات علماء االجتماع للض�) االجتماعي.  2. 2

عددا �بیرا من الفالسفة والمف�رIن �ان قد تعرض لمسألة الض�> الواضح أن "
 Xالقانون أو الدین أو العرف أو : االجتماعي ، ولكنهم استخدموا مصطلحات أخر�

في " مونتس�یو"، و)المدینة العت!قة(في �تا�ه عن " فوستیل دوالنج"األخالق أو الرأ3 مثل 
عي مؤ�دا اوغیرهما ، و!عتبر ابن خلدون أول رائد للض�> االجتم) روح القوانین(�تا�ه 

  .3"ضرورته للعمران ال�شر3 
  :ومن أهم التعرIفات التي تناولت الض�> االجتماعي نجد

  

                                                 
 445، ص 1991دار الشروق ، بیروت ، لبنان ،  ، 31، { المنجد في اللغة واألعالم 1

 28،، ص2004،  1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزIع ، األردن ، {) االجتماعيالض�مصلح الصالح ،  2
 15ص ،1999دار الشروق ، عمان ، األردن ،  ،1، { علم اجتماع التر��ةالرشدان عبد هللا ،  3
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  :تعر�ف دور9ا�م 

الجتمــاعي فــي صــورتها الذات!ــة التــي مــن أكثــر التعرIفــات التــي تتنــاول الضــ�> ا 
 Xمــن طــرف المجتمـــع هــي التــي نجــدها عنـــد دور�ــا!م حیــث یــر Lال : تنطلــ <�أن الضـــ

�الفرد ذاته  Lولـ!س مفروضـا عل!ـه مـن ) فالفرد ال !فرض على نفسه أش!اء معینة ( یتعل
وٕاذن !صــ�ح مصــطلح . الخــارج ، وٕانمــا هــو جــزء مــن النظــام العــام الــذ3 یــتم ف!ــه الفعــل 

   1.ض�> مرادفا لالرت�ا{ الفعلي بوجه عام ، أ3 !�ون علة لكل سلوك ال

  :تعر�ف مار9س 

وتن�ــع  .همتأصــلة ف!ــ یــرX أن الضــ�> االجتمــاعي خاصــ!ة متكونــة فــي المجتمــع و   
، ومــن العمــل االجتمــاعي الجمعــي ، ومــن الحق!قــة التــي مؤداهــا  منــه �نســL ط�عــي منــه

العمـــل والح!ـــاة ، لكـــي یت�ـــادلوا محصـــلة  أنـــه یجـــب علـــى النـــاس أن یرت�طـــوا فـــي عمل!ـــة
   2.أنشطتهم الماد!ة والعقل!ة

  :تعر�ف جیرفیتش 

النمـــــاذج الثقاف!ـــــة ، والرمـــــوز االجتماع!ـــــة  الضـــــ�> االجتمـــــاعي یـــــراه متمـــــثال فـــــي   
والمعاني الجمع!ة الروح!ة ، والق!م األخالق!ة واألف�ار ، والمثل ، �اإلضـافة إلـى األفعـال 

فــرد ، مــن التغلــب علــى التــوترات والصــراعات عــن أو الالمجتمــع  تم�ــنوالعمل!ــات التــي 
    3.طرLI التوازن المؤقت

  :تعر�ف �ارسونز 

                                                 
 193سام!ة دمحم جابر ، المرجع السابL ، ص 1

 194نفس المرجع ، ص، سام!ة دمحم جابر  2

 24نفس المرجع ، ص 3
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یتمثــل فــي إعــادة التــوازن فــي النســL بواســطة قــوX مح!طــة " : الضــ�> االجتمــاعي   
�ه هي آل!ات الض�> االجتماعي ".1   

  :تعر�ف روس 

وظ!فـــــة فـــــي ح!ـــــاة  الســـــ!طرة المقصـــــودة التـــــي تـــــؤد3"الضـــــ�> االجتمـــــاعي هـــــو 
�مــا أنــه هــو األســاس الفعــال الــذ3 یهیــئ العناصــر الفرد!ــة والالزمــة التــي . .."المجتمــع

  2.تؤد3 وظ!فة في المجتمع وهي تحقیL التضامن والتماسك االجتماعي

  لض�) االجتماعيلابن خلدون تعر�ف 
 LـIطر�لم یتعرض  إلى الض�> االجتماعي �مفهومه المعاصر، ولكنه أشار إل!ـه 

: قولـهفنجد في المقدمة . رX قبل أن !ص�ح �المفهوم السوسیولوجي المعروف �ه الیومأخ
إن االجتمــاع لل�شــر ضــرور3 والبــد لهــم فــي االجتمــاع مــن وازع حــاكم یرجعــون إل!ــه ،  (

وح�مـــه فـــیهم إمـــا أن !ســـتند إلـــى شـــرع منـــزل مـــن عنـــد هللا یوجـــب انق!ـــادهم إل!ـــه إ!مـــانهم 
س!اسة عقل!ة یوجب انق!ادهم إل!ه مـا یتوقعونـه مـن ثـواب  �الثواب والعقاب عل!ه ، أو إلى

ذلــك الحــاكم �عــد معرفتــه �مصــالحهم، فــاألولى !حصــل نفعهــا فــي الــدن!ا واآلخــرة، والثان!ــة 
          3.)إنما !حصل نفعها في الدن!ا فق>

اإلنســـان �حاجـــة إلـــى ســـلطة ضـــا�طة لســـلو�ه االجتمـــاعي ، وأن " �مـــا یـــرX أن 
لــى تــدخل ذو3 الشــأن والســلطان مــن أجــل فاعل!ــة النــوازع وحما!ــة عمــران المــدن �حاجــة إ

الــــدین ، والقــــانون ، : ووســــائل الضــــ�> التــــي تحقــــL هــــذه الغا!ــــة تتمثــــل فــــي. المنشــــآت 
              4.... "واآلداب العامة ، واألعراف ، والعادات ، والتقالید 

                                                 
 24المرجع نفسه ، ص ح الصالح، مصل 1
 21نفس المرجع ، صمصلح الصالح ،  2

 278، ص2012الم�ت�ة العصرIة، بیروت،، المقدمةابن خلدون، عبد الرحمن بن دمحم  3
 135ص نفس المرجع ،  4
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 :جتماعيإسقاطات ل�عض الممارسات المدرس�ة على ق�مة الض�) اال.  3.  2

بتعدد الدراسات الكالس!�!ة في میداني التر&!ة وعلم االجتماع نجد التقارب   
الكبیر الذ3 حصل بین مفهومي الض�> االجتماعي ومفهوم التنشئة االجتماع!ة، حیث 
أص�ح الكثیر من علماء االجتماع یروا في أن المفهومین أص�حا یوظفان بنفس 

> السلوك ال !حدث �الخشونة والس!طرة والقهر ألن ض�. األسلوب و�أنهما مفهوم واحد
  .الذ3 !فقد التر&!ة معانیها وأهدافها، وٕانما !حدث �التنشئة السو!ة على االنض�ا{ الذاتي

) رسم!ة أو غیر رسم!ة (   اجتماع!ة  أو أ3 مؤسسة   عند الحدیث عن المدرسة      
هي نتاج المجتمع الذ3  فالمدرسة   فالبد أال نخرجها عن س!اقها الثقافي واالجتماعي

و&هذا !م�ننا اعت�ار  ،وتتأثر �العناصر الثقاف!ة الموجودة في البیئة المح!طة  ،توجد ف!ه 
المدرسة مجتمع مصغر م�ون من مجموعة من العناصر تتفاعل ف!ما بینها �طرق 

وهذه العناصر تتعامل مع �عضها  ،هذه المجموعة لدیها محموالت ثقاف!ة  ،متعددة 
فL منظومة أن نظام معین له معالم وقوانین ومن هنا تبدأ ف�رة إم�ان!ة تحقیL ال�عض و 

  1.ض�> اجتماعي من خالل المدرسة
المدرسة �ما أسلفنا مجتمع مصغر وفیها یتدرب الطالب على قضا!ا االنض�ا{ 

 :االجتماعي �ش�ل م�اشر وغیر م�اشر من خالل

 .أسلوب إدارة المدرسة ونم> السلطة

 .والعقابمبدأ الثواب 

 .أداء الواج�ات المدرس!ة والتقید �ه �مواعیدها

                                                 
م مقال منشور �موقع �ل!ة التر&!ة، قس، الض�) االجتماعي في المدرسة السعود�ة، عبدالرحمن بن !حیى الصا!غ 1

 faculty.ksu.edu.sa/alsultanfsaoudi/.../.wwwالتر&!ة �الجامعة السعود!ة، 
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 .االخت�ارات وااللتزام بها

 .أسالیب التعامل مع األقران

 .التعامل مع المدرسین ومسئولي المدرسة

 .الحضور واالنصراف من المدرسة

 .نظام الجدول المدرسي وتوزIع الحصص

 .طرLI تنظ!م الجلوس وتحدید أماكن الطالب

 .ن مستوX دراسي إلى مستوX آخراالنتقال م

تفعیل الئحة تنظ!م السلوك وما فیها من تدرج في العقو�ات للسلو�!ات الخاطئة حسب 
 .فئات موزعة مس�ًقا ومعلL عنها

�ذلك من أوجه تحقیL التعل!م للض�> االجتماعي أنه !حد من الجرIمة فهناك تناسب 
 :لألس�اب التال!ة ع�سي غالً�ا بین مستوX التعل!م ونسب الجرIمة وذلك

 .التعل!م أصًال !ستهدف وIدرب على الض�> االجتماعي

 .االستنارة العقل!ة التي تحصل من خالل التعل!م وتحصیل المعرفة

ال�عد االقتصاد3 فالتعل!م یؤهل لسوق العمل و�التالي االنخرا{ السو3 في المجتمع 
 1.و&ناء عل!ه !حصل الفرد على مر�ز اجتماعي

 وضوحاً  أكثر �صورة االجتماعي الض�> إلى مقدمته في ن خلدو  ابن أشار
 وازع من االجتماع في لهم والبد ضرور3  لل�شر االجتماع إن« :  قوله في وتحدیداً 

 یوجب هللا عند من منزل شرع إلى !ستند أن إما فیهم وح�مه ، إل!ه یرجعون  حاكم
 إل!ه انق!ادهم یوجب عقل!ة س!اسة إلى أو ، عل!ه والعقاب �الثواب إ!مانهم إل!ه انق!ادهم

                                                 
 .، المرجع السابLعبدالرحمن بن !حیى الصا!غ 1
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 في نفعها !حصل فاألولى ، �مصالحهم معرفته �عد الحاكم ذلك ثواب من یتوقعونه ما
  1.» فق> الدن!ا في نفعها !حصل إنما والثان!ة ، واآلخرة الدن!ا

 عمران وأن ، االجتماعي لسلو�ه ضا�طة سلطة إلى �حاجة اإلنسان" أن یرX  �ما
  المنشآت وحما!ة النوازع فاعل!ة أجل من والسلطان الشأن ذو3  تدخل إلى �حاجة المدن

 ، العامة واآلداب ، والقانون  ، الدین:  في تتمثل الغا!ة هذه تحقL التي الض�> ووسائل
   2."... والتقالید ، والعادات ، واألعراف

  الض�) ضرورة اجتماع�ة.  4.  2

واقع المدرسي ، بل حصل الض�> االجتماعي في المدرسة لم !أتي منفردا �عیدا عن ال
إطارا لحصول مختلف العمل!ات الموجهة نحو توج!ه سلوك �ش�ل من�عث من �ونها 

  .المتعلمین، ألن الض�> في حد ذاته ضرورة اجتماع!ة
اإلنسان �طب!عته اجتماعي، ال !ستط!ع الع!ش وحیدًا والبد أن ینتمي إلى جماعة 

مع اآلخرIن في تحقیL الخیر والمع!شة !ستمد منها القوة واألمن والطمأنینة ، و!سهم 
وقد بدأت المجتمعات ال�شرIة �مجتمع العائلة ، ثم توسعت إلى مجتمع القبیلة . الكرIمة 

 ..ومجتمع القرIة ومجتمع المدینة حتى أص�حت مجتمعات قوم!ة

   :وترتكز المجتمعات في بنیتها على العناصر التال!ة
ع، وتمثل األهداف والغا!ات التي !سعون إلى ق!م أخالق!ة یؤمن بها أفراد المجتم ـ 

  .تحق!قها

                                                 
، العدد الخامس ، الرIاض ، �ل!ة  أضواء الشر�عة ،الض�) االجتماعي في اإلسالم  ،حسنین  مصطفى دمحم 1

 201ص ،هـ1394الشرIعة ، 
، 1995،  الرIاض ، ، دار الخرIجي للنشر والتوزIع أصول التر��ة اإلسالم�ةت وآخرون،  الخطیب  دمحم شحا 2

 530ص
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ترجمة ق!م الجماعة إلى أنظمة وقوانین وأعراف تلتزم بها الجماعة في نشاطهم  ـ
  1 .وسلو�هم ، و!عتبرون من یخالفها مذن�ًا !ستحL العقاب

وفي �ل جماعة من الجماعات تنشأ طائفة من األفعال والممارسات واإلجراءات 
یزاولها األفراد لتنظ!م أحوالهم والتعبیر عن أف�ارهم وما یجول في  والطرق التي

وعندما تستقر هذه األفعال في شعور . مشاعرهم ، ولتحقیL الغا!ات التي !سعون إلیها 
الجماعة وترسخ في عقول األفراد تص�ح قواعد ملزمة ، تكون نظمًا مختلفة تؤد3 إلى 

   .رار المجتمعالتنظ!م االجتماعي الذ3 یرتكز عل!ه استق
المجتمع �ائنًا عضو!ًا !ش�ه من �ل نواح!ه " هر&رت سبنسر" وقد اعتبر العالم

وخصائصه ومقوماته ووظائفه الجسم الحي ، �ما أنه یتطور �ما تتطور الكائنات 
العضو!ة ، ف�ما أن للجسم العضو3 بناء عام أو ه!�ل !ضم مجموعة من األعضاء 

اء ، ولكل عضو من هذه األعضاء وظ!فة معینة تتفاعل الداخل!ة �القلب والمعدة واألمع
مع وظائف األعضاء األخرX من أجل إ�قاء الجسم أو البناء العضو3 ح!ًا ، �ذلك 

�النظام الس!اسي واألسر3 ( المجتمع بناء أو ه!�ل عام !ضم مجموعة من النظم 
ع حاجات و!قوم �ل نظام �أداء وظ!فة محددة ، في إطار إش�ا... ) . واالقتصاد3 

. أعضاء المجتمع ، وتتفاعل هذه النظم مع �عضها �حیث ت�قي المجتمع قائمًا بذاته 
وٕاذا حدث خلل جوهر3 في وظائف أ3 عضو من أعضاء الجسم ، فإنه !مرض وقد 
!صل إلى الوفاة ، �ذلك فإن اختالل أ3 نظام من نظم المجتمع یؤد3 إلى ظهور 

والتف�ك األسر3 وانحراف األحداث والتسیب  األمراض االجتماع!ة متمثلة في الجرIمة
  2.ل، و�ما أن الجسم اإلنساني !موت فإن المجتمع !م�ن أن یتف�ك وIنحوغیرها

                                                 
  ali46000@live.fr، �ل!ة التر&!ة، جامعة المجمعة، مفاه�م وأ�عاد. الض�) االجتماعي حسن عالي،  1
 .مرجع سابLحسن عالي، 2
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  التفاعل الصفي وفقالعالقات االجتماعیة .  3

  وأنواعها العالقات االجتماع�ة تعر�ف.  1.  3

  تعر�ف العالقات االجتماع�ة: أوال

عامة على أنها تلك األسالیب من السلوك تعرف العالقات اإلنسان!ة �صفة 
الذ3 اتفL عل!ه جم!ع الناس وهي ضرورة لتحقیL نوع الح!اة المرغوب فیها اإلنساني، 

!�تسبها الشخص من  ولضمان استمرارها تعتمد على حسن السلوك وحسن اإلدراك
، حیث !مارس اإلنسان نشاطه مع المحافظة على مقومات خالل خبراته وتجار&ه

Lاع والتواف�   1.السعادة واإلش
الروا�> واآلثار المت�ادلة بین األفراد إذا �انت العالقات االجتماع!ة هي تلك 

تنشأ من طب!عة اجتماعهم وت�ادل مشاعرهم واحتكاكهم ب�عضهم ومن  ، فهيوالمجتمع 
وتعتبر العالقات االجتماع!ة التي تنشأ بین األفراد في . بیئتهم االجتماع!ةتفاعلهم في 

وال !م�ن . مجتمع ما نتیجة تفاعلهم مع �عضهم ال�عض من أهم ضرورات الح!اة 
أن تسیر في طرIقها بنجاح ما لم تسعى جاهدة في تنظ!م تر&و!ة تصور أ!ة مؤسسة 
  . عالقاتها االجتماع!ة 

  2أنواع العالقات االجتماع�ة: ثان�ا

التي تنشأ بین و العالقات االجتماع!ة تصور مختلف األنواع التي تحصل بها !م�ن 
  :في التقس!م التالياألفراد 

 .تبدأ وتنتهي مع الحدث الذ3 !حقL هذه العالقة  :مؤقتة •
هي نموذج التفاعل المت�ادل الذ3 !ستمر فترة معینة من   :طوIلة األجل •

 ثابتة  الزمن وIؤد3 إلى ظهور مجموعة توقعات اجتماع!ة
                                                 

 139،ص 2003تب الجامعي الحدیث،مصر،،الم�دینام��9ة طر�قة العمل مع الجماعاتسلمى محمود جمعة،  1
  .�University of Babylon 2010-2011ل!ة اآلداب، غني ناصر القرشي،  2

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=31657 
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نموذج للتفاعل االجتماعي بین شخصین أو أكثر و!مثل هذا   :محدودة •
النموذج ال�س!> وحدة من وحدات التحلیل السوسیولوجي ، �ما أنه ینطو3 

 . على االتصال الهادف والمعرفة المس�قة �سلوك الشخص اآلخر
نفس مثل الزمالة في العمل أو الدراسة وفي العالقات االجتماع!ة الجوارIة   •

 . الوقت الجیرة في الس�ن
مثل تواجد األقارب في المدرسة �زمالء عمل  العالقات االجتماع!ة األسرIة  •

 .أو �تالمیذ
 1:إلىأ�ضا �صورة عامة العالقات االجتماع�ة وتقسم 

 العالقات األول�ة 
: وهي العالقات الشخص!ة التي تظهر ضمن الجماعات الصغیرة نسب!ًا مثل

األسرIة والجیرة واألصدقاء واألقران في اللعب، وهي تعد  العالقات القراب!ة
أساس!ة لكل مجتمع وتمثل الحضانة الطب!ع!ة ال�شرIة، وهي مصدر رئ!س 

  .للحوافز والضوا�> االجتماع!ة
 :وتتمیز �ما !أتي

تعبیرIة فهي غا!ة تثمن لذاتها الرت�اطها �مشاعر عم!قة المح�ة والصح�ة  ـ 
 .ن واألمانوالمتعة والشعور �الضما

 .وجهًا لوجه ،التفاعل فیها م�اشر ـ 
 .تظهر ضمن الجماعات األول!ة ـ 
 .عمL المشار�ة في الق!م المشتر�ة ـ
في معظم األح!ان تكون إیجاب!ة إالَّ أنَّها قد تكون �عض األح!ان سلب!ة عندما  ـ 

 .!متزج فیها الحب والتحد3 �ما هو الحال في العالقات األخو!ة والزوج!ة

                                                 
1  -  L208ص  ،علي ناصر الفرسي ، مرجع ساب.  
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 .غیر قابلة للنقل ألنَّها تقّ!م �ل شخص لذاته ـ 
 .تتمیز �الحرIة وتأثیر روا�> الض�> غیر الرسم!ة ـ 
 .قو!ة االرت�ا{ والتعاون الم�اشر العمیL بین األفراد الذین یخضعون لها ـ 
  .وغیرها... أهدافها أ�عد من مجرد المتعة فقد تهدف لإلنجاب والتنشئة ـ 
 1العالقات الثانو�ة  •

عالقات سطح!ة تظهر ضمن الجماعات الكبیرة الس!ما ضمن  وهي
المجتمعات الحدیثة المر��ة وتزداد وتتعدد في المجتمعات الصناع!ة وتتمیز 

  .إج�ارIة ـ    .رسم!ة ـ    .واسعة ـ    .ش�ل!ة غیر شخص!ةـ  :�ما !أتي
  .الوجه للوجه - مؤقتة تفاعلها سطحي حتى لو �انت م�اشرة ـ 
  .ح!ة عقالن!ة �عیدة عن المشاعرأهدافها مصل ـ 
أقران العمل قد !ص�حون أصدقاء  -!م�ن أْن تتحول إلى عالقات أول!ة ـ 

  .و!ص�حون مهمین لذاتهم

  العالقات االجتماع�ة داخل المدرسة.  2.  3

!شهد الواقع االجتماعي تغیرات �ثیرة على مستوX العالقات االجتماع!ة، والعوامل 
والنظام . همها التطور التكنولوجي الحاصل على �ل المستو!اتالمؤثرة في ذلك �ثیرة، أ 

التر&و3 واحد من األنظمة االجتماع!ة التي یلقى علیها مسؤول!ة التنشئة االجتماع!ة 
   .لألفراد على تنظ!م تلك العالقات وفL الق!م والم�ادY اإلسالم!ة

!ة تزداد بزIادة فاعل!ة الدراسات التر&و!ة إلى أن فاعل!ة البیئة المدرس تشیر الكثیر من
یؤثر سل�ًا أو  - الماد3 والمعنو3 -المناخ التعل!مي  حیث أن، االجتماع!ةالعالقات 

�ما أن هذه  .المدرسةداخل  المدرسي والتحصیل الوظ!فيإیجا�ًا على مستوX األداء 

                                                 
1  L209و  208ص  ،علي ناصر الفرسي ، مرجع ساب 
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لبناء مختلف التفاعالت الحاصلة بین األفراد من موظفین العالقات تعد عنصرًا أساس!ًا 
   .متعلمین، وهذا من خالل أش�ال التعاون والتضامن واالشتراك في األهداف أو

و!ش�ل التفاعل االجتماعي الحاصل بین األفراد في المدرسة، إحدX أهم األسس 
التي تنبني علیها العالقات االجتماع!ة الدافعة نحو تنشئتهم على الثوابت والق!م 

لید وشتى أنواع المظاهر النفس!ة والسلو�ات الم�تس�ة من خالل المحاكاة والتق
للق!م االجتماع!ة التي تحصل بتلك واالجتماع!ة من صراع وتنافس ومشار�ة وتدع!م 

  .التفاعالت المتكررة، �ش�ل م�اشر وموجه أو �ع�س ذلك
  :1تتنوع العالقات االجتماع!ة في البیئة المدرس!ة وتتفرع إلى عدة أش�ال

و �ق!ة المستخدمین للتر&!ة من معلمین ـ عالقات عمود!ة تتجه من المدیر نح
  .وٕادارIین وعمال، وأخرX بینهم

ـ عالقات بین المعلمین ف!ما بینهم، أو اإلدارIین أو العمال، وتتسم بوحدة األهداف 
واالشتراك في القضا!ا المتعلقة �العمل واالهتمامات المشتر�ة في الناح!ة المدرس!ة أو 

  .االجتماع!ة عامة
  .الموظفین مع التالمیذمدیر و�ق!ة ـ عالقات بین ال

  .ـ عالقات بین أول!اء األمور والمدیر و�ق!ة المستخدمین
 ∗ـ عالقات بین أطراف مستخدمة للتر&!ة �المشرفین التر&وIین ومستشار3 التوج!ه

  .والطاقم اإلدار3 والتر&و3 للمؤسسة
ز علیها التنشئة التالمیذ ف!ما بینهم، وهي من أهم العالقات التي تر� ـ عالقات بین 

  1.االجتماع!ة في مجال التفاعل الصفي والنشاطات الالصف!ة
                                                 

 209 .208ص  ،لي ناصر الفرسي ، مرجع سابL ع 1

هو أحد موظفي قطاع التر&!ة والتعل!م ، !سهر على تنفیذ برنامج التوج!ه المدرسي المسطر من : مستشار التوج�ه ∗
على  ، وهي أحد ه!اكل وزارة التر&!ة الوطن!ة ، وقد عرفه مورIس رو�الن واالتصالطرف مدیرIة التقو!م والتوج!ه 

التوج!ه، و!عتبر من أقدر الناس في  ل األول على تنفیذ عمل!ة التوج!ه المدرسي والمهني ،وهو مختص و المسؤ : أنه
 .وأكفاءهم على جمع �افة المعلومات حول الطالب المراد توجیهه واستغالله �اعتماد م�ادY وتقن!ات علم النفس
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  المدرسة التي تقوم علیها العالقات اإلنسان�ة في  والوسائل األسس.  3.  3

  2أسس العالقات اإلنسان�ة: أوال

  . ول!ة ووضوح الهدفؤ إقامة التضامن الجماعي بتوحید الجهود والشعور �المس ـ 

  . &ي المدرسة من اإلدارIین والمعلمین والطالب والعمال �احتراممعاملة منسو ـ 

  . السعي إلیجاد بیئة تر&و!ة !سودها الود واإلخاء في المدرسةـ 

  . جعل المعلمین والعاملین والتالمیذ في المدرسة على درا!ة �ما !حدث ـ 

  . تي تخصهمإشراك المعلمین والتالمیذ والعاملین �المدرسة في صنع القرارات ال ـ 

 . مساعدة العاملین والمعلمین على تنم!ة مواهبهم و�فاءاتهمـ 

  . إشعار المعلمین والعاملین �أهمیتهم ودورهم في تنم!ة المجتمع وتر&!ة الطالب ـ 

  .تقدیر الكرامة اإلنسان!ة وعدم امتهانها ـ 
!ة تعتبر هذه األسس وغیرها من التي !م�ن أن تقوم علیها العالقات اإلنسان

ف�لما سادت ف!ه �ش�ل . داخل المجتمع المدرسي، محددا رئ!س!ا لنوع النظام التر&و3 
. مرن أكثر انفتاحا وتسامحان �ان النظام التر&و3 مؤهال لتحقیL أهدافه الد!مقراط!ة

والع�س صح!ح، ف�لما غابت هذه األسس �ان التسل> واإللغاء لطرف دون آخر وغاب 
  .مجال تحقیL األهداف التر&و!ة

   اإلنسان�ة العالقات تحقی, وسائل :ثان�ا

إت�اع الم�ادY والق!م األخالق!ة اإلسالم!ة السام!ة في جم!ع التصرفات مصداقًا لقوله  ـ 
} ف�ما رحمة من هللا لنت لهم ولو �نت فظًا غل!� القلب النفضوا من حولك { : تعالى

                                                                                                                                               
1  L209 .208ص  ،علي ناصر الفرسي ، مرجع ساب 

م، 1994،  1، بنغاز3 ، منشورات جامعة قارIونس ، {  اإلدارة المدرس�ة المعاصرةرج ، الفقي  عبدالمؤمن ف 2
  http://www.assakina.com/studies/12843.html#ixzz43dJloMsqالموضوع را�>تحت  .168ص
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اتL هللا حیثما �نت ، وات�ع السیئة “ :  وقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص] 159سورة آل عمران ، اآل!ة [
  . ”الحسنة تمحها وخالL الناس بخلL حسـن

  .اإل!مان القو3 �ق!مة �ل فرد من أفراد الجماعة والثقة �ه ـ
االحترام المت�ادل بین أفراد المؤسسة التعل!م!ة والمشار�ة الوجدان!ة في مختلف  ـ 

  .المواقف والظروف
  .ملین واحترام آرائهم ورغ�اتهم وشعورهم وتقدیر ظروفهماالهتمام �مش�الت العا ـ 

العمل على إش�اع الحاجات الفسیولوج!ة واالجتماع!ة والنفس!ة للعاملین وذلك بتوفیر  ـ 
  .األجر المناسب والطمأنینة والشعور �األمن واالستقرار

 .الحرص على تماسك الجماعة وانسجامها وتجنب التهدید والتخوIف والضغ> ـ 

العمل على تنسیL الجهود بین العاملین وتوزIع االختصاصات وتفو!ض السلطة مع  ـ 
   .ت�صیر �ل فرد �اختصاصاته وحدود عمله

األخذ �مبدأ الق!ادة وٕاشراك العاملین في رسم خطة العمل حتى یؤدوا عملهم عن إ!مان ـ 
  . واقتناع ألن ذلك یدعوهم إلى حب العمل واإلخالص ف!ه

   لمعاملة العادلة، وتوفیر الجو المناسب لرفع الروح المعنو!ة بین العاملینالمساواة في ا ـ 
 .تقدیر المجیدین من أفراد الجماعة وٕاتاحة الفرصة لإلجادة واالبتكار واإلبداع ـ

  .تصح!ح األخطاء �الح�مة والموعظة الحسنة دون إیذاء للشعور أو التشفي واالنتقام ـ 

  .�ل عامل في الم�ان الذ3 یناس�همراعاة الفروق الفرد!ة ووضع  ـ

االلتزام االنفعالي وض�> النفس وعدم التهور في مواجهة المواقف العصی�ة مع االلتزام  ـ
�الصبر وحسن التصرف والح�مة في اتخاذ القرار.1  

  
  

                                                 
، الرIاض ، مطا�ع  التطبی, التر�وO للعالقات اإلنسان�ة في المجال المدرسيدالرحمن ، سل!مان بن عب الحقیل 1

  40http://www.assakina.com/studies/12843.html#ixzz43dKVNZbiص .م1991،  2الشرIف ، { 
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  األهداف المتوقعة من تحقی, العالقات اإلنسان�ة .  4.  3

�ل عام !ش�ل أهم!ة �الغة في إن تحقیL العالقات اإلنسان!ة في المدرسة �ش
ح!اة اإلنسان ، ومما الشك ف!ه أن هناك أهداف متوقعه ناتجة عن تحقیL هذه 

   :العالقات اإلنسان!ة وتتمثل في األمور التال!ة
تماسك الجماعة وسالمة بنائها وزIادة الصالة الود!ة والتفاهم والتعاون الوثیL والثقة  ـ  

 . المت�ادلة
ین أفراد المؤسسة التر&و!ة �أهم!ة الدور الذ3 یهدفون إل!ه وٕاشعارهم ارتفاع الوعي ب ـ 

�مسئول!اتهم االجتماع!ة والتر&و!ة.   
ارتفاع الروح المعنو!ة بین أفراد المؤسسة التر&و!ة ومن ثم یتوافر الجو النفسي العام  ـ 

   .لصالح العمل واإلنتاج
ة بتشج!ع االتصال بینهم واستغالل زIادة الكفاءة اإلنتاج!ة ألعضاء المؤسسة التر&و! ـ 

   .إم�ان!اتهم الفرد!ة والجماع!ة
حل مش�الت أعضاء المدرسة والوصول إلى التوافL بین الحرIة والنظام وارتفاع  ـ 

  1.سمعة المدرسة في المجتمع الخارجي وظهورها �مظهر مشرف في الداخل والخارج

  التفاعل االجتماعي.  5.  3

ر عن حر�ة العالقات االجتماع!ة، وIنمُّ هذا التفاعل عن هو عمل!ة اجتماع!ة تعب"
طرLI االتصال إما من خالل الوسائ> اللفظ!ة حیث تعتبر اللغة من أهم وسائل هذا 
التفاعل، أو عن طرLI وسائل غیر لفظ!ة تش�ل مثیرا الستجا�ات سلو�!ة تسهم في 

  .2"إحداث عمل!ة التفاعل االجتماعي
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  داخل المدرسة عل االجتماعيالتفا خصائص.  1.  5.  3

یتمیز التفاعل االجتماعي الذ3 !ش�ل أحد المرتكزات األساس!ة المهمة التي   
  : 1تقوم علیها المجتمعات ال�شرIة �عدة خصائص من أهمها

من خالل اشتراك األفراد والمجتمعات مع �عضهم إلش�اع  یتجه نحو هدف معینـ 
  . ار للحفاª على استقرار المجتمع واستمرارهحاجاتهم الماد!ة والروح!ة، وتحقیL األدو 

ـ ال یتم التفاعل إال بواسطة االتصال في ضوء عدد من المتغیرات مثل أهداف الجماعة 
وفي المدرسة بین التالمیذ وفL  .وقدرات أفرادها، ورتبهم االجتماع!ة والعوامل الثقاف!ة

  .مستو!اتهم المدرس!ة
ة األفراد ومراكزهم االجتماع!ة في ضوء ـ یتوقف التفاعل االجتماعي على شخص!

  .المعاییر التي تحدد ذلك، فهو وحدة شخص!ات متفاعلة
  .ـ یتمیز �أداء الفرد مقابل رد الفعل عند اآلخر ومن ثمة !ص�ح متمیز �التوقع

ـ یتمیز تفاعل أفراد الجماعة إلى تمایز بن!ة الجماعة نظام!ا، مما !قود إلى ظهور 
  .الجماعة بناء على ظهور الق!ادات الجدیدةق!ادات وٕاعادة تنظ!م 

  .ـ یوفر التفاعل االجتماعي إم�ان!ة تمایز األفراد من خالل تمیز �ل فرد �شخصیته
و!م�ن إسقا{ هذه الخصائص على المدرسة �عدة أش�ال بین مختلف المتفاعلین فیها 

إال . آخرف�النس�ة للتالمیذ تكون في مستوX، ولدX المعلمین �مستوX . حسب مراكزهم
أن القاعدة األساس!ة التي تستحضر في ذلك هي خدمة أهداف التنشئة المدرس!ة 

وهو ما ی�عث على تنم!ة مختلف أش�ال التفاعل االجتماعي التي سنراها . للمتعلمین
  .ف!ما س!أتي
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   :االجتماعيأش9ال التفاعل  .  2.  5.  3

  1:اومنه االجتماعيهناك عدة أش�ال للتفاعل 
  :التعاون  ـ 

وIتضمن العمل المشترك بین أفراد  االجتماعي!عتبر من أهم أش�ال التفاعل 
مشتر�ة و!ع!ش  أهدافالجماعة أو بین الجماعات و�عضها �قصد الوصول إلى 

 Lادل المنفعة وتحق�ون تقوX الجماعات االنفسي ف�التع األمنالجم!ع على ت
  .والمجتمعات، وتش�ع الحاجات وتحل المش�الت

   :لتنافسا ـ 

 LIاألهداف المنشودة عن طر Lوف!ه !حاول �ال من األفراد الجماعات تحقی
الند!ة أو الجهود المتعارضة، وقد تكون المنافسة شرIفة لتحقیL األفضل واألحسن 

  .خرIنواألجود، �ما أنها قد تبنى على الغش والخداع والسلوك المضاد لآل
  :التواف, ـ 

امل والتوازن والحل الوس> و!عبر عن تقرIب التوافL !عني المرونة في التع
وجهات النظر بین األفراد و&ین الجماعات والعمل على إیجاد نوع من التوافL بین 

نوعا من التضح!ة المت�ادلة  االجتماعيوIتضمن مثل هذا التفاعل . األطراف المتنازعة
 .نظرإلنهاء الصراع أو النزاع وIتدخل ف!ه أطراف للوساطة لتقرIب وجهات ال

   :الصراع ـ 
نزاع بین األفراد أو الجماعات یتخلله شعور عدائي بین األطراف المتصارعة أو 

  .المتنازعة مما قد یؤد3 إلى التخاصم أو العداء أو حتى إلى القتال

 LIادل لسلوك الجماعات الذ3 یتم عادة عن طر�و�ل هذه األش�ال تتضمن التأثیر المت
  . لفظيأو غیر  فظيلوالتواصل سواء �ان  االتصال

                                                 
سارة !حیى إبراه!م عزب، مقال منشور �موقع أطفال الخلیج،  1
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  1:االجتماعيالتفاعل وأنماT مراحل  . 3.  5.  3

حیث  االجتماعي  نموذجا لتحلیل عمل!ة التفاعل) 2003" (حامد زهران " قدم 
  :�ما یلى االجتماعيالتفاعل وأنما{ قسم مراحل 

  المراحل: أوال 

  .قفأ3 الوصول إلى معلومات تساعد على التعرف على الموا: المعلومات  - أ
أ3 تحدید نظام مشترك تقام فى ضوئه الحلول المختلفة وIتم التوصل ف!ه : الرأ3  - ب

   .إلى رأ3
 .أ3 محاولة األفراد لض�> الموقف عن طرLI التأثیر على �عضهم: المشورة  - ج

  .أ3 الوصول إلى قرار نهائي: القرار - د
  .أ3 عالج التوترات التى تنشأ فى الجماعة: الض�> - ه
  .أ3 ص!انة تكامل الجماعة: امل التك - و

  األنماT: ثان�ا

   :المحاید االجتماعيالتفاعل 
تمیزه المحاوالت أو  .واآلراء واالقتراحات، وطلب المعلومات االستفهام!ةو!میزه األسئلة 

 .المتعددة لإلجا�ة وٕاعطاء الرأ3 وتقد!م اإل!ضاحات 

 : االنفعالي االجتماعيالتفاعل 

جا�ات السلب!ة، والتعبیرات الدالة على االعتراض، والدالة على وتمیزه االست  :السلبي
   .التوتر والتف�ك واالنسحاب

وتمیزه االستجا�ات اإلیجاب!ة وتقد!م المساعدة، وتشج!ع األفراد اآلخرIن   :اإلیجابي
وٕادخال روح المرح للقضاء على التوتر، والموافقة مع األفراد اآلخرIن وٕابداء ودعم 

  .التماسك
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  واقع الشواهد الشرع�ة في المنظومة التر�و�ة.   4
�ان بناء الس!اسة التر&و!ة في الجزائر منذ االستقالل معتمدا على تثبیت الق!م   

و�ان . اإلسالم!ة �موروث حضار3، رغم ما شا�ه من صدمات إ�ان االحتالل الفرنسي
النبو!ة الشرIفة  ذلك �االعتماد على التدلیل �الشواهد الشرع!ة من القرآن الكرIم والسنة

یدرج في مادة وظل النظام التر&و3 . في جم!ع المسائل المتعلقة �العادات والع�ادات
التر&!ة اإلسالم!ة العدید منها، �غرض تنشئة التالمیذ على التش�ع �الق!م اإلسالم!ة من 

  .خالل ما !حفظه و!قرؤه من آ!ات وأحادیث
تصاد!ة وتحول العالم إلى مع مرور الوقت وتغیر الظروف الس!اس!ة واالق  

 تالتقن!ة في الكثیر من مناحي الح!اة، تأثر  األسالیبتكنولوج!ات المعرفة واستخدام 
و�انت تتعرض . النصوص الدین!ة �صفة عامة في األنظمة التر&و!ة �ما فیها الجزائر

ألنواع عدیدة من الضغو{ التي ترIد حصرها في جوانب �س!طة وهامش!ة تبتعد فیها 
الفوارق واضحة في إدراج  تولذلك �ان. یف الدین في المجاالت الحساسةعن توظ

اآل!ات واألحادیث بین النظامین القد!م والحدیث الجار3 العمل �ه �عد مرحلة 
  .اإلصالحات

  مفهوم الشواهد الشرع�ة.  1.  4

  :الشواهد لغةـ 

هید: 1لسان العربالشواهد مفرد شاهد وقد جاء في لغة  الحاضر، : والشاِهُد والشَّ
ٌد وَأْشهاٌد وُشهوٌد؛ وَأنشد ثعلب �َأني، وإِن �اَنْت ُشهودًا َعِشیَرتي،  :والجمع ُشَهداء وُشهَّ

ِإذا ِغْبَت َعّنى !ا ُعَثْ!ُم، َغرIُب َأ3 ِإذا ِغْبَت عني فِإني ال ُأكلِّم عشیرتي وال آَنُس بهم 
ون ِفِع!ًال في �ل شيء لغة تم!ِم شهید، ��سر الشین، !�سر : اللیث. حجتى �َأني غرIب

ولغة َشْنعاُء : �ان ثان!ه َأحد حروف الحلL، و�ذلك ُسْفلى ُمصغر !قولون ِفِع!ًال، قال
  .!�سرون �ل ِفِعیل، والنصب اللغة العال!ة

د، ح�اه سیبو!ه   .وَشهَد اَألَمر والِمْصَر َشهاَدًة، فهو شاهٌد، من قْوم ُشهَّ
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  .محضور َ!حُضره أَهل السماِء واَألرضوذلك یوٌم َمْشهوٌد، َأ3 : وقوله تعالى
ِإنَّ قرآن الفجر �ان مشهودًا؛ !عني صالة الفجر َ!ْحُضرها مالئ�ة اللیل ومالئ�ة : ومثله
  .النهار

َأو َألقى السمع وهو شهید؛ َأ3 َأْحَضَر سمعه وقلُ�ُه شاهٌد لذلك َغْیُر : وقوله تعالى
  .غائب عنه

  .ت �ا�؛ الشهادة معناها ال!مین ههنافشهاَدُة َأحِدهم َأر&ع شهادا: وقوله
  .ُمَبیِّناً : ِإنا َأرسلناك شاهدًا؛ َأ3 على ُأمتك �اِإلْ�الغ والرسالة، وقیل: وقوله عز وجلّ 

ِته: وقوله   .ونزعنا من �ل ُأمة شهیدًا؛ َأ3 اْخَتْرنا منها نبّ!ًا، و�لُّ نبي َشِهیُد ُأمَّ
َهداء؛ أ3 َأنتم تشهدون وتعلمون َأن نبوة دمحم، ت�غونها ِعَوجًا وَأْنتم شُ : وقوله، عز وجل

  .ملسو هيلع هللا ىلص، حL َألن هللا، عز وجل، قد بینه في �تا��م
جمع شاهد مثل ناصر : یوم !قوم اَألْشهاُد؛ !عني المالئ�ة، واَألشهادُ : وقوله عز وجل

ْشهُدون على ِإن اَألْشهاد هم اَألنب!اُء والمؤمنون !َ : وَأنصار وصاحب وَأصحاب، وقیل
  .الم�ذبین �دمحم، ملسو هيلع هللا ىلص، قال مجاهد وIَْتُلوه شاهد منه َأ3 حافٌ� َمَلكٌ 

قلنا َألبي : َأنه ذَ�َر صالة العصر ثم قال: وروX شِمر في حدیث َأبي َأیوب اَألنصار3 
اِهُد؟ قال: َأیوب   النَّجُم �َأنه َ!ْشَهُد في اللیل َأ3 !ْحُضُر وَ!ْظَهر: ما الشَّ

  1ـ الشرع�ة لغة

ْرعةُ الشرع!ة من الشرIعة    ین وَأَمر �ه �الصوم : والشرIعُة والشِّ ما سنَّ هللا من الدِّ
: والصالة والحج والز�اة وسائر أَعمال البرِّ مشتLٌّ من شاطئ ال�حر؛ ومنه قوله تعالى

هاجًا؛ قیل لكلٍّ جعلنا من�م ِشْرعًة وِمن: ثم جعلناك على شرIعٍة من اَألْمر، وقوله تعالى
ین، والِمنهاُج الطرLُI، وقیل: في تفسیره ْرعُة الدِّ الشرعة والمنهاج جم!عًا الطرLI، : الشِّ

ین، ولكن اللف� ِإذا اختلف َأتى �ه �َألفاª یَؤ�ُِّد بها الِقصة واَألمر �ما  والطرLُI ههنا الدِّ
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َأْقَفَر واحد على الَخْلَوة ِإال َأن اللفظین َأقَوX وَأْقَفَر �عد ُأمِّ الَهْیَثِم فمعنى َأْقَوX و : قال عنترة
  .َأْوَ�ُد في الخلوة

  .ِشْرعًة معناها ابِتداُء الطرLI، والِمنهاُج الطرLI المستق!م: وقال دمحم بن یزIد
ین واحد : شرعة ومنهاجًا َسب!ًال وُسنَّة، وقال قتادة: وقال ابن ع�اس شرعة ومنهاجًا، الدِّ
  .والشرIعة مختلفة

على دین وِملَّة ومنهاج، وقال : اء في قوله تعالى ثم جعلناك على شرIعةوقال الفر 
َشَرَع فالن في �ذا و�ذا ِإذا َأخذ : ومنه !قال.على شرIعة، على ِمثال وَمْذهبٍ : القتیبي

  .ف!ه؛ ومنه َمشاِرُع الماء وهي الُفَرُض التي َتْشَرُع فیها الواردةُ 
ین فالن َ!ْشَترُع ِشْرَعَتُه وَ!فْ : و!قال َتِطُر ِفْطَرَته وَ!ْمَتلُّ ِملََّته، �ل ذلك من ِشْرعِة الدِّ

  .وِفْطرِته وِملِِّته
یَن َ!ْشَرُعه َشْرعاً    .َسنَّه: وَشَرَع الدِّ

ى �ه نوحًا؛ قال ابن اَألعرابي: وفي التنزIل ین ما وصَّ َشَرَع َأ3 : َشَرَع لكم من الدِّ
  .َأظهر

ین: وقال في قوله   .َأظَهُروا لهم: ما لم !ْأذن �ه هللا، قال َشَرعوا لهم من الدِّ
ّ&اني   .وهو العالم العامُل المَعلِّم: والشارُع الرَّ

معنى َشَرَع َبیََّن وَأوَضح مْأخوذ : قال اَألزهر3 . وَشَرَع فالن ِإذا َأْظَهَر الَحLَّ وقَمَع ال�اِطلَ 
ْلِخ من ُشِرَع اِإلهاُب ِإذا ُشLَّ ولم ُیَزقLَّْ َأ3 یجعل ِزق·ا ول ْل، وهذه ُضُروٌب من السَّ م ُیَرجَّ

ْرُع، قال وإِذا َأرادوا َأن یجعلوها ِزق·ا سَلُخوها من ِقَبل َقفاها : َمْعُروفة َأوسعها وَأبینها الشَّ
ى �ه نوحاً : وال َ!ُشقُّوها َشّقًا، وقیل في قوله ین ما وصَّ ِإنَّ نوحًا َأول : َشَرع لكم من الدِّ

  .ِت واَألَخواِت واُألمَّهاتمن َأَتى بتحرIم الَبنا
ینا �ه ِإبراه!م وموسى؛ َأ3 وشرع لكم ما : وقوله عز وجل والذ3 َأوحینا ِإل!ك وما وصَّ

ْینا �ه اَألنب!اء قْبلك  1.َأوحینا ِإل!ك وما وصَّ
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الشواهد الشرع!ة هي النصوص الدین!ة الواردة في القرآن الكرIم و�تب  :ـ اصطالحا
دراسة هو �ل اآل!ات الواردة في �تب نا في هذه الومقصدُ . الحدیث والسیرة النبو!ة

مضافا . التر&!ة اإلسالم!ة محل الدراسة سواء جاءت منفصلة أو في سور قرآن!ة �املة
 .إلیها مختلف األحادیث الشرIفة الواردة في نفس الكتب

  الشواهد الشرع�ة في الكتاب المدرسي.  2.  4

لة التعل!م االبتدائي في مادة التر&!ة في منصوص الوث!قة المرافقة لمرحجاء 
ر&> التلمیذ �أصول دینه وهما القرآن الكرIم و الحدیث النبو3 و : "اإلسالم!ة ما یلي

فالمتمعن في منصوص هذه الكفاءة المقترحة في جم!ع  1".تقو!م لسانه �اللغة العر&!ة
الح التر&و3 الرؤ!ة التي وضعتها لجان اإلصالدراس!ة !ستط!ع أن یتصور المستو!ات 

�ال�عد الدیني المستهدف لدX تالمیذ االبتدائي Lأصول . في ما یتعل�فالقصد هو الر&> 
و النصوص القرآن!ة في السور المقترحة  .الدین من جهة، وتقو!م اللسان من جهة ثان!ة

في الكتاب المدرسي تدل على ذلك، حیث أن ما !حمله من شواهد �ثیر، وفي خالل 
رحلة االبتدائي، !�ون الطفل مش�ع �مجموعة من اآل!ات واألحادیث السنوات الخمس لم

التي !طلب منه توظ!فها في المدرسة وخارجها، �الحف� والكتا�ة والشرح والنقاش حولها، 
جزء من مقومات شخصیته التي توجه بها سلو�ه، وتر&طه بها  ،حتى تكون فعال

أسالیب المحاججة واالستشهاد اد المح!طین �ه، حتى یتم�ن من استخدامها في ر �األف
  .بها في مواضع الح!اة الیوم!ة

ناء على هذا اإلطار المرجعي للمنظومة التر&و!ة، سیوضع مضمون الكتب ب
الجدیدة للتر&!ة اإلسالم!ة في س!اق رؤ!ة جدیدة تعتمد أساسا على أهم!ة التكیف مع 

اإلبداع والمجازفة التحلیل العلمي، مع تنم!ة الروح النقد!ة والتكوIن على معاني 

                                                 
، 2004الجزائر، ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس!ة، عل�م االبتدائيالوث�قة المرافقة للتوزارة التر&!ة الوطن!ة،  1

 17ص
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إّنها وسائل و�فاءات البد أن !ستهدفها النظام التر&و3، . والمسؤول!ة والقدرة على التنبؤ
حسب المنظومة القانون!ة، من أجل تحضیر الطفل الجزائر3 لمواجهة تحد!ات التنم!ة 

یتجلى هذا المنحى من خالل رؤ!ة وزIر التر&!ة الوطن!ة للمضمون الجدید . المختلفة
طاب الدیني المدرسي عندما !شیر في �تا�ه إلى ما ین�غي على مناهج و�تب للخ

: التر&!ة اإلسالم!ة أن تتناوله من موضوعات في مرحلة اإلصالح الحال!ة حیث !قول
حان الوقت ألن تدمج المناهج الجدیدة والكتب الجدیدة ال�عد االجتماعي واألخالقي في "

العت�ار حاجات التلمیذ ومستوX تطوره �ل المسار التعل!مي حیث تؤخذ �عین ا
البد على هذه المادة أن . ال�س!�ولوجي و�فاءاته اإلدماج!ة في مختلف مستو!ات التعّلم

تسمح للتلمیذ �أن یتعلم األر�ان الخمسة لإلسالم في السنوات األولى من التعل!م 
سالم مع االبتدائي، لتدمج �ش�ل تدرIجي الممارسة الدین!ة والمحاور األساس!ة لإل

السنوات األخیرة من االبتدائي وخالل �ل سنوات التعل!م المتوس>، ومع السنة األولى 
من التعل!م الثانو3 یبدأ المتعلم �اكتساب ثقافة أكثر سعة لتم�نه من االنفتاح والتسامح 

  1."اتجاه األد!ان والثقافات المختلفة
قسام التي تتفرع حسب األ�تاب التر&!ة اإلسالم!ة غني �الشواهد الشرع!ة التي   
Iادات وسائر الفروع التي وٕان تعددت فالقرآن والسیرة والفقه و ال. ها الكتاب!حتو�ع

 .فمنطلقها ودعامتها في الشواهد القرآن!ة أو األحادیث الشرIفة
القرآن الكرIم ف!ه آ!ات ترتقي إلى مستوX !عجز ف!ه العلماء واللغوIون عن   

وفي نفس الوقت !حمل آ!ات !ستط!ع القارY . ي جاءت ف!هالتفسیر والفهم للمقاصد الت
هذا الذ3 یجعل من موضوع . ال�س!> في ثقافته فهمها ومعرفة الغرض من تنزIلها

                                                 
�عض المالحظات النقد�ة على 9تب مادة التر��ة  .الخطاب الدیني في المدرسة الجزائر�ة الج!اللي المستار3،  1

 Oمقال منشور في مجلة إنسان!ات، اإلسالم�ة في الثانو ،http://insaniyat.revues.org/4786#ftn6   نقال
,.Alger, La réforme de l’éducation en Algérie, enjeux et réalisations Benbouzid, B , :عن 
54.-Casbah éditions, 2009, pp. 53 
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�بیر على التدلیل بها في تقد!م التوجیهات معتمدا �ش�ل التنشئة المدرس!ة لألطفال 
یث الشرIفة التي و!ضاف لذلك مختلف األحاد .المناس�ة ألعمارهم في فترة التمدرس

   .النظام التر&و3 �صفة عامة تدعم الشواهد في
وجود الشواهد الشرع!ة من القرآن الكرIم والسنة النبو!ة له دالالت �بیرة في ح!اة   

المتعلمین، �ما !ع�س �صورة أعمL توجهات الس!اسة التر&و!ة وأهدافها، وهذا من عدة 
  1:زوا!ا، نتا�عها ف!ما یلي

كتاب المدرسي یر&> المتعلمین �ا� تعالى، وIجعل من عالقتهم في الـ القرآن الكرIم 
�الغیب م�ون مهم في التنشئة على سالمة العقیدة والتوحید.  

ـ اآل!ات القرآن!ة �ص!اغها اللغو3 !�ون في المتعلمین سالمة اللغة، وIرفع من أسالیبهم 
  .اال�الغ!ة إلى مستوX ینمو �التدرIج  مع اكتساب عدد �بیر منه

ـ النصوص القرآن!ة ع�ارة عن وسیلة اتصال بین المعلم والمتعلم، �غ!ة تحقیL الرسالة 
 <�التر&و!ة، خاصة وأنها تحمل من القوة ما یجعل من الرسالة دائمة الرسوخ، وال ترت
بوجود المعلم أو النظام المدرسي، بل ست�قى آثارها ما �قیت تلك النصوص موجودة في 

  .واقع المتعلمین
ألحادیث النبو!ة الموجودة في الكتاب المدرسي، لها داللة قو!ة في ارت�ا{ المتعلمین ـ ا

�شخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتعلقهم �سیرته.  
ـ األحادیث لها أ!ضا أ�عاد في التنشئة المدرس!ة على الق!م بوجودها في الكتاب 

م یدعوا إلى فضائل المدرسي، وتغرس في نفوس المتعلمین احترام النص الدیني ما دا
Lاألعمال وحسن الخل.  

ن ـ بوجود النصوص الدین!ة في الكتاب المدرسي، قرآنا �انت أو سنة تنمي في المتعلمی
ل!ة بل ستكون رسائل ت�اد. وحدة المصدر الذ3 یر&> التنشئة األسرIة �مثیلتها المدرس!ة

                                                 
 مرجع ساب, .الخطاب الدیني في المدرسة الجزائر�ة الج!اللي المستار3،  1
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ف الرؤX التي ت�عث �ل مؤسسة منهما من خاللها مر�زIة التدلیل والمحاججة لمختل
فینشأ التالمیذ على نصوص متفL على . ترX التر&!ة من خاللها �صورة خاصة بها

   .قداستها و قدرتها على تحقیL أهداف التر&!ة السل!مة لألفراد والمجتمعات
ـ الشواهد الشرع!ة في الكتاب المدرسي تعزز من ق!مته لدX المتعلمین، وتجعل منه 

  .ع!ة لتعزIز مقومات الدین اإلسالمي في شخص!اتهمنظاما ذا أ�عاد روح!ة واجتما
منزلته لدX المتعلمین، ترفع من استخدام المعلم للشواهد الشرع!ة في الكتاب المدرسي 

فتصوره إلى جانب الفعل التعل!مي شخص!ة روح!ة تنمي فیهم العاطفة الدین!ة، وتدعم 
   .مواقفه التر&و!ة التي !ستخدم فیها أسلو&ي الثواب والعقاب

  الشواهد الشرع�ة في العمل�ة التر�و�ة.  3.  4

وسیلة  تمثل النصوص القرآن!ة واألحادیث النبو!ة التي تقترحها المناهج المدرس!ة  
مهمة في توج!ه العمل!ة التر&و!ة من حیث أهدافها ومناهجها وطرائL التدرIس وأسالیب 

للتخط!> والتنفیذ  وهي بذلك سند قو3 . فیها التقو!م المستخدمة من طرف المعلمین
  :للمشارIع التر&و!ة التي تنبني عل!ه تلك العمل!ة التر&و!ة، وهو ما یتوضح ف!ما یلي

  التر�و�ة الشواهد الشرع�ة واألهداف: أوال

ـ عند تخط!> الس!اسة التر&و!ة تحمل اآل!ات القرآن!ة واألحادیث النبو!ة، �عد الهو!ة 
فهي تخفف من االختالفات . و3 برمتهالوطن!ة الدین!ة التي تدعم المشروع التر&

الحاصلة بین فئات المجتمع من حیث الزوا!ا التي یتصورونها في التنشئة المدرس!ة من 
  .حیث األهداف

ـ النصوص الدین!ة �ما تحمله من قداسة وتمیز في لغتها وٕاعجازها ومرونتها وقابلیتها 
في �ل مرحلة زمن!ة  للتجدد ومسایرة التغیر االجتماعي، تجعلها صالحة للتوظیف

  .!حدث فیها اإلصالح التر&و3 
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اآل!ات القرآن!ة واألحادیث الشرIفة ت�عث على التمیز في وجودها ضمن أهداف ـ 
 Xة للدول األخر�، ف�لما �ان المنظومة التر&و!ة، �حیث أنها تع�س موقعها �النس

  .لنظام التر&و3 االستناد علیها �ارزا �لما �شفت األ�عاد المرجو تحق!قها في مخرجات ا
  الشواهد الشرع�ة و المناهج : ثان�ا

ـ تمثل المناهج �النس�ة للعمل!ة التر&و!ة إطارا موجها للمعلمین والمتعلمین على حد 
ی�عث على توج!ه األداء التر&و3 للمعلمین سواء، ولذلك فوجود الشواهد الشرع!ة فیها 

  .نحو تفعیل ما جاء فیها من توجیهات لتنشئة المتعلمین
ـ المناهج �احتوائها على الشواهد الشرع!ة ترسم الخط> للفعل التر&و3 من حیث منظومة 
الق!م المقترحة في المناهج، فتجعل منه نظاما مستقال في طرائL التدرIس والتعامل مع 

  .المتعلمین في مختلف النشاطات الصف!ة والالصف!ة
جعلها شواهد على مبتغ!ات الدین ـ اآل!ات القرآن!ة واألحادیث النبو!ة تحمل ضمنها ما ی

فتساعد على ض�> المنهاج الخفي المقصود تحق!قه في ح!اة . ضمن المناهج
المتعلمین، ف�اإلضافة إلى وجودها ��فاءات یرجى تحق!قها مدرس!ا، ت�عث على نقل 

  .تلك الكفاءات إلى الواقع المعاش خاصة في ال�عد المفهومي وال�عد السلو�ي
شار إلیها في المنهاج ال !م�ن تحق!قها �عیدا عن الشواهد الشرع!ة الق!م الم جسیدتـ 

ضمان التح�م في اللغات، وتثمین اإلرث  :"إلیها في المنهاج ف!ما یلي اإلشارةالتي نجد 
الحضار3 الذ3 نحمله، خاصة من خالل معرفة تارIخ الوطن وجغرافیته، واالرت�ا{ 

جغراف!ة والتارIخ!ة والروح!ة والثقاف!ة، التي برموزه، والوعي �الهو!ة، وتعزIز المعالم ال
  1."جاء بها اإلسالم و�ذا �النس�ة للتراث الثقافي والحضار3 لألمة الجزائرIة

  
  

                                                 
 25وزارة التر&!ة الوطن!ة، منهاج مادة التر&!ة اإلسالم!ة، مرجع سابL، ص 1
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   الشواهد الشرع�ة والتقو�م التر�وO : ثالثا

ـ وجود الشواهد في البرامج المدرس!ة سبیل !سهل اقتراح أسلوب التقو!م الشفو3 والكتابي 
ه لدX المتعلمین من خالل الحف� واالستذ�ار لآل!ات القرآن!ة الذ3 یرجى تحق!ق
  .واألحادیث الشرIفة

ـ النصوص الدین!ة �النس�ة للتقو!م مادة أول!ة نحو التنشئة على أسلوب الحوار بین 
األفراد، ما یجعل معاییر التقو!م المستمر أكثر !سرا في استخدامها من طرف المعلم 

  .صدر من سلوك !قاس �ما !قدم من شواهد في البرامج�حیث أن ما !. تجاه تالمیذه
ـ التقو!م في مفهومه �وسیلة للتشج!ع والتنشئة على التنافس والتقدم في میدان العلم 
والمعرفة، یجد له سندا قو!ا في توظیف النصوص القرآن!ة واألحادیث ضمن مسار 

  .الدروس في مادة التر&!ة اإلسالم!ة
م یر&ي في المتعلمین أسلوب اإلدماج الذ3 تتطل�ه المقار&ة ـ القرآن والسنة في التقو!

و!حصل ذلك من خالل استحضار الشواهد في . التر&و!ة الجار3 العمل بها الیوم
وضع!ات التعلم والتقو!م في مواد أخرX �اللغة والتارIخ والتر&!ة المدن!ة وغیرها من 

  . تحانالمواد التي یتطلب فیها توظیف الشواهد �دعامات في االم
ـ التقو!م أسلوب تقاس ف!ه في �ثیر من األح!ان القدرة على استعمال اللغة السل!مة 
والقراءة السو!ة، ولذلك فوجود النصوص القرآن!ة واألحادیث الشرIفة مدعاة لتشخ!ص 

 ضمنأدائهم من خالل وجودها في ح!اتهم المدرس!ة  وتقو!مم�تس�ات المتعلمین منها 
  .العمل!ات التر&و!ة الكتاب المدرسي ومختلف
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  استخالصات

في هذه المرحلة اإلصالح!ة تضع الدین اإلسالمي �متغیر المنظومة التر&و!ة   

لكنها تصوره �فلسفة عصرIة تجسدها في . أساسي في التنشئة االجتماع!ة للمتعلمین

مادة التر&!ة اإلسالم!ة �نوع من التفاعل مع التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف 

 ولذلك �انت االختالفات بین مناهج المرحلة. نظمة االجتماع!ة داخل وخارج الجزائراأل

األساس!ة السا�قة، ومرحلة التعل!م االبتدائي الجار3 العمل بها الیوم مجاال واسعا 

  .للتحلیل والنقاش

ال�احث ومن خالل هذا الفصل حاول تقد!م المتغیرات األر&عة للفعل التر&و3 بین   

لقد!م والجدید، فأوضح مجال الق!م �متغیر تسعى ف!ه المنظومة التر&و!ة النظامین ا

ثم تناول الض�> االجتماعي �مجال . الحفاª على الهو!ة الوطن!ة في �عدها الدیني

. الدیني أحد الضوا�> االجتماع!ة للمتعلمین في سلو�اتهم وتعدیلها !حتل ف!ه النص

3 لتحقیL العالقات االجتماع!ة داخل ل!صل إلى مجال التفاعل االجتماعي �حقل حیو 

وفي األخیر حاول ال�احث تقد!م تصور لموقع الشواهد . وخارج المدرسة بین المتعلمین

   .فاعلیتها في بناء المناهج وطرائL التدرIس والتقو!مم التر&و3 بإظهار الشرع!ة في النظا



  

  

  :الفصل الخامس

  

  المنهج�ة للدراسة المیدان�ة اإلجراءات    
  

  تمهید                          

  المعتمد في الدراسة المنهج.  1                    

  أدوات جمع الب�انات.  2                    

  التحلیل إجراءات. 3                    

  صات  استخال                          
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  تمهید

  

تمثــل صــورة الــدین فــي البــرامج المدرســـ�ة مجــاال فســ�حا للتحلیــل النظــر� الــذ� �عـــرف 

. المقاصــد المفهوم�ــة واالرت*اطــات الموضــوع�ة بــین مختلــف المتغیــرات المقترحــة فــي الدراســة

هــــا 4ل. فالــــدین والتر�0ــــة اإلســــالم�ة والبــــرامج المدرســــ�ة واإلصــــالح التر0ــــو� والكتــــاب المدرســــي

ولذلك فإن ال*احـث *عـد تقـد�مها یتوجـب عل�ـه  .مواض�ع ذات ارت*ا6 وثی5 ب*عضها في الدراسة

في هذا الفصل عرض اإلجراءات المنهج�ة التـي سـیبین مـن خاللهـا الفـوارق الحاصـلة بـین مـا 

. 4ان متصورا في صورة الدین في البرامج المدرس�ة القد�مة المعمول بها فـي التعلـ�م األساسـي

التعلــ�م االبتــدائي فــي مــادة مــن أهــم المــواد التــي تع4ــس صــورة ظیرتهــا التــي أدرجــت فــي و0ــین ن

اإلجـراءات التـي اقترحهـا ال*احـث فـي هـذا وتتمثـل هـذه  .الدین أال وهـي مـادة التر�0ـة اإلسـالم�ة

  .المنهج المستخدم وأدوات الدراسة ومراحل التحلیلفي الفصل 
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  المنهج المعتمد في الدراسة.  1

الدراســـة التـــي بـــین أیـــدینا إلـــى زاوJتـــین مـــن المعالجـــة، أوالهـــا تتمثـــل فـــي تحلیـــل تحتـــاج 

ــــي  ــــى ف ــــة المدرســــ�ة األول محتــــوN الكتــــب المدرســــ�ة لمــــادة التر�0ــــة اإلســــالم�ة لســــنوات المرحل

ولـــذلك . ، وثانیهـــا المقارنـــة بـــین التحلیلـــین)األساســـي و االبتـــدائي ( النظـــامین القـــد�م والجدیـــد 

ولكــن قبــل التعــرف علــى 4ــل . ن همــا تحلیــل المحتــوN والمــنهج المقــارن فال*احــث اقتــرح منهجــی

  :منهما نشیر إلى تعرJف المنهج *صفة عامة ف�ما یلي

   )1(.مجموعة العمل�ات التي یت*عها ال*احث *غ�ة تحقی5 *حثه"على أنه  المنهج �عرف

ال*احــث  مجموعــة العمل�ــات والخطــوات التــي یت*عهــا" ونجــد لــه أ�ضــا تعرJفــا آخــر یجعــل منــه 

هـــو الـــذ� ینیـــر الطرJـــ5 و�ســـاعد  ذ، إ فـــالمنهج ضـــرور� لل*حـــث ي*غ�ـــة تحقیـــ5 *حثـــه، و*التـــال

4مــا �ســتخدم المــنهج التحلیلــي  .)2( ال*احــث فــي ضــ*V أ*عــاد ومســاعي وأســئلة وفــروض ال*حــث

المؤشرات واألدوات والوسائل الكم�ـة أكثـر مـن المؤشـرات الك�ف�ـة أو النوع�ـة وان 4ـان النـوعین 

ـــــر  ـــــة�عتب ـــــاختالف المواضـــــ�ع،. )3(ضـــــرورة تحلیل� ـــــاهج * ـــــف المن ـــــه  وتختل فلكـــــل مـــــنهج طب�عت

      )4(وخصائصه التي �ستخدمها 4ل *احث في میدان اختصاصه

ونشــیر إلــى أن اســتخدام المنهجــین مــن طــرف ال*احــث 4ــان �قتضــ�ه فــي الغالــب تقــد�م 

اســتخدام هــذا األخیــر  إال أن. مــنهج تحلیــل المحتــوN 4مرحلــة ســا*قة الســتخدام المــنهج المقــارن 

ولـذلك فتقـد�م أحـدهما علـى اآلخـر ال �مثـل سـوN . 4ان حاضرا أثناء التحلیل في جم�ع مراحلـه

                                                 

Mourice Angers ،inition pratique a la méthodologie des sciences humains,éd ،casbah-
Alger,cec-qubec,1996-p-58(1)  

  (2)رشید زرواتي،تدر,*ات على منهج�ة ال*حث العلمي في العلوم االجتماع�ة،16،دار هومة،الجزائر،2002،ص119

حمد سل�مان المشوخي، تقن�ات ومناهج ال*حث العلمي،تحلیل أكاد�مي لكتا*ة الرسائل وال*حوث العلم�ة،منشأة 
180-179،ص2002المعارف،االس4ندرJة، (3)  

 عمار بوحوش،دمحم الذنی*ات،مناهج ال*حث العلمي وطرق إعداد ال*حوث،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامع�ة،1995،ص 
92. (4)  
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Vســـنعرف 4ــل منهمـــا *الشـــ4ل  ســـ�أتيوف�مــا . ضــرورة تنظ�م�ـــة تقتضـــیها إجــراءات التحلیـــل فقـــ

  :التالي

  :*منهج تحلیل المحتو5 التعر,ف .  1.  1

  

�عنــي طرJقــة موضــوع�ة ومنظمــة *شــ4ل 4مــي  )تحلیــل المضــمون (تحلیــل المحتــوN  إن

     ))1((.شخص ما أومجتمع  أل�موعة ش4ل ومحتوN المواد الم4تو*ة أو المسفي منظم ودقی5 

إن التحلیـــــل یتنـــــاول الخصــــــائص اللغو�ـــــة و الرمزJـــــة للمــــــادة االتصـــــال�ة فـــــي شــــــ4ل  "

للتلخــ�ص مصــطلحات تخضــع للضــ*V الــدقی5، وأنــه �ســعى لتحوJــل المضــمون إلــى مــادة قابلــة 

والمقارنــــــة والق�ــــــاس الكمــــــي، وتحلیــــــل المضــــــمون، و�قــــــوم علــــــى أســــــاس تكــــــرارات ورود هــــــذه 

  )2( ."الخصائص *طرJقة نظام�ة

مـــــنهج تحلیـــــل المضـــــمون ینطـــــو� علـــــى مجموعـــــة خاصـــــة مـــــن " 4مـــــا نر4ـــــز علـــــى أن

  )3( ."اإلجراءات والمش4الت خاصة ف�ما یتعل5 *أدوات جمع الب�انات

  :محتو5 خصائص تحلیل ال .1. 1.  1

حتـــى  )4الصـــدق الث*ـــات(یجـــب أن یتمیـــز *الموضـــوع�ة وJخضـــع للمتطل*ـــات المنهج�ـــة 

و4ـذا �عنـي التعرJـف الـدقی5 لفئـات التحلیـل  .*أح4ام نتائجه،على أنها قابلة للتعم�م األخذ�م4ن 

  :والحصول على نفس النتائج وتحقی5 الموضوع�ة بتحدید العناصر التال�ة

  .تخدم في التحلیلالفئات أو التصن�فات التي تس �

  .التفرقة والتمییز بین 4ل فئة �

                                                 

،ص 2002،دارالم�سرة للنشر والتوزJع والط*اعة،عمان،األردن،6،2منهاج ال*حث في التر�7ة وعلم النفس سامي ملحم،
371(1)   

، 2012، دار الفجر للنشر والتوزJع،القاهرة، مصر، 1، 6أسس المناهج االجتماع�ةبلقاسم سالطن�ة، حسان الج�اللي،  )2(
 70ص

 70صالمرجع الساب5،الني، بلقاسم سالطن�ة، حسان الج� )3(
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  ... ع، الموضو المع�ار المستخدم في اخت�ار وحدات معینة 4الكلمة �

     )1("الموضوع�ة تقابل الق�اس *4فاءة للخاص�ة المدروسة مما یوفر لها الصدق والث*ات إن"

  

      )2( خطوات تحلیل المحتو5  .2. 1.  1

        :عة منظمة وتراتب�ة من المراحل التي نجدها ف�ما یليیتمیز تحلیل المحتوN *مجمو   

  تحدید المش4لة  �

  فرض الفروض العلم�ة لل*حث �

  اخت�ار العینة �

  ث*ات التحلیل �

  اإلحصائيالتحلیل  �

  التفسیر �

  :أهداف تحلیل المحتو5  .3. 1.  1

 األهـــــدافتحقیــــ5  تطــــوJر �الئــــم  إلــــىالوصـــــول  إلــــىمــــنهج تحلیــــل المحتــــوN یهــــدف 

فـي مجـال العلـوم االجتماع�ـة عامـة  إلیهـاالتـي �سـعى  األهـدافومن بـین  قبل، الموضوعة من

          )3(:یلي المدروسة خاصة ماوالكتب 
 

الكشــــف عــــن أوجــــه القــــوة والضــــعف فــــي الكتــــب المدرســــ�ة وتقــــد�م أســــاس لمراجعتهــــا  �

  .التر0و�ة األهدافوتعدیلها عند الحاجة حتى تتماشى مع 

  .تر0و� لتحسین الكتب المدرس�ة والمواد التعل�م�ةتزوJد المف4رJن في المجال ال �

                                                 
، دار المعرفة المواد االجتماع�ة في مناهج التعل�م بین النظر; والتطبی:خیر� علي إبراه�م، )1(

  1996الجامع�ة،االرزا�ط�ة،اإلس4ندرJة،
  (2) 250نفس المرجع ، ص ، خیر� علي إبراه�م 

  (3) نفس المرجع ، نفس الصفحة
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  .تقد�م المساعدة للمؤلفین �

المعلمین واخت�ـار الكتـب  وٕاعدادتقد�م مواد مساعدة في عمل�ة مراجعة البرامج الدراس�ة  �

  .المدرس�ة

لــذلك یجــب القــول *ــأن تحلیــل الكتــب الهــدف منــه هــو االرتقــاء بنوع�ــة الكتــاب وتطــوJره وتجنــب 

  .ي تظهر والتر4یز على االیجاب�اتالسلب�ات الت

  المنهج المقارن .  2.  1

  تعر,ف المنهج المقارن .  1.  2.  1

المقارنة و المقا�سـة بـین ظـاهرتین عـادة، وأح�انـا أكثـر مـن ظـاهرتین، *غـرض التعـرف "  

ففــي علــم االجتمــاع مــثال یــتم تحدیــد أوجــه الشــ*ه وأوجــه . علــى أوجــه الشــ*ه واالخــتالف بینهــا

ین ظاهرتین، أو أكثر *حیث �ستط�ع ال*احث من خاللها الحصول على معلومـات االختالف ب

وأن تكــون مثــل تلــك المعلومــات قابلــة للتحلیــل، أ� أنهــا تكــون معلومــات 4م�ــة . مناســ*ة ودق�قــة

  )1(."ورقم�ة لتحوJلها إلى 4م قابل للمقارنة والتحلیل

  :أنواع المقارنة في المنهج المقارن .  2.  2.  1

 ، 4ــالتي تكــون بــین ظــاهرتین فــي مجتمعــین) الماكروسوســیولوجي ( ت واســعة المعــالم ـــ مقارنــا

  .فتؤد� وظائف مختلفة بدرجات متفاوتة. ، إحداهما تطورت واألخرN ب*طئمختلفین

وهنـا تكـون المقارنـة ، ) الم�4روسوسـیولوجي ( المستوN األقل أو األضی5 نطاقـا  ـ مقارنة على

  . ات أو فئات أو مؤسسات مختلفةفي مجتمع واحد، لكن بین ط*ق

ـ مقارنة المجتمعات اإلنسان�ة عبر عصور مختلفة *غرض التعرف علـى مـدN التقـدم الحاصـل 

  )2( .في أطوارها وخصائصها

                                                 
، دار ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوزJع،عمان، األردن، ال*حث العلمي الكمي والنوعي، عامر قندیلجي، إ �مان السامرائي  )1(

  206، ص2009الط*عة العر�0ة، 
  207المرجع الساب5، ص  )2(
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وفي مجال التر�0ة فإن المقارنة المقصـودة فـي *حثنـا تحصـل فـي المسـتوN الثـاني الـذ�   

ــــي مــــرحلتین مخ ــــة النظــــامین التر0ــــوJین ف ــــي المجتمــــع �4ــــون *مقارن ــــین ولكنهمــــا �حــــدثان ف تلفت

الجزائـــر�، حتـــى وٕان دخلـــت عل�ـــه تطـــورات مختلفـــة فـــي شـــتى المجـــاالت، وهـــي مرت*طـــة 4ثیـــرا 

  .*االنع4اسات التي تحصل بتغیر البرامج من مرحلة إلى أخرN في اإلصالح التر0و� 

  

  

  )1(:لمقارنةأخرN ل أنواع هناك

 أوجـه مـن أكثـر فیهـا االخـتالف أوجـه وتكـون  كثـرأ أو ظاهرتین بین مقارنة :المغایرة المقارنة )1

 .الش*ه

 مختلفــة أو *عضــها عــن مت*اعــدة اقتصــاد�ة أو اجتماع�ــة ظــواهر مقارنــة :الخارج�ــة المقارنــة  )2

 . واحد جانب على الحالتین من 4ل تأثیر الحالة هذه في وتؤخذ،  *عضها عن

 بـین *المقارنـة ولكـن معـین وم4ـان معین زمان في فقV واحدة حادثة تدرس :الداخل�ة المقارنة )3

 هــــي تكــــون  أن �م4ــــن والتــــي ترج�حــــاً  األكثــــر األســــ*اب إلــــى للتوصــــل المشــــ4لة هــــذه أســــ*اب

  .لها الرئ�س�ة األس*اب

 الشــ*ه أوجــه تكــون  واحــد جــنس مــن أكثــر أو ظــاهرتین بــین وتحصــل  : االعت�اد�ــة المقارنــة )4

  . االختالف أوجه من أكثر بینهما

    )2(:لمقارن المنهج ا خطوات.  3.  2.  1

:أثناء إسقاطه في تحلیل الظواهر *عدة مراحل نقمها ف�ما یلي یتمیز المنهج المقارن    

تحدید المش4لة: أوال  

                                                 
 298ص.1997،عمان ،دار وائل . منهج�ة ال*حث العلمي، دمحم أبو نصار،دمحم عبیدات )1(

290المرجع الساب5، ص   (2)  
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تحدید اإلطار العام الذ� تحدث ف�ه الظاهرة من عوامل ثقاف�ة اجتماع�ة وس�اس�ة : ثان�ا

.وغیرها  

.ها *مش4لة ال*حثتفسیر الظواهر، و�حصل بإسقا6 ما جمع من ب�انات ور0ط: ثالثا  

.المقارنة، وذلك من خالل متغیرات الدراسة والعوامل المؤثرة في الظاهرة: را*عا  

.*عد تجم�ع النتائج والتفسیرات وتعم�مها على الظواهرالتعم�م، و�حصل : خامسا  

التنبؤ الذ� ینطل5 من مما سب5 من مراحل بتصور التوقعات التي �م4ن أن تحدثها : سادسا

.*االعتماد على المقارنة ول�س الحدس والتخمین. ق*الالظاهرة مست  

 

  أدوات جمع الب�انات.   2

  االستمارة .  1.  2

استخالص فئـات تحلیـل قام ال*احث **عد إجراء التحلیل األولي لكتب التر�0ة اإلسالم�ة 

الوحـدات التـي 4ـل فئـات وتحدیـد ال تعرJـف 4ـلقـام بثـم  المحتـوN علـى ضـوء مؤشـرات الدراسـة،

  .اعتمادها لحساب التكرارات عند تحلیل الكتب سیتم

مـــن هـــذا المنطلـــ5 تـــم إعـــداد أداة التحلیـــل فـــي صـــورتها المبدئ�ـــة وٕاخراجهـــا فـــي شـــ4ل  

و*عــد إجــراء التعــد�الت علیهــا  .مارة قــدمها ال*احــث علــى مجموعــة مــن األســاتذة المح4مــیناســت

ام ال*احــث ببنائهــا وفــ5 مــا والموافقــة علــى صــدقها وقابلیتهــا لإلجــراء المقصــود فــي الدراســة، قــ

  ∗.یناسب ال*حث

  

                                                 
  ن فضلكعد إلى المالح5 م   ∗
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  المقابلة.  2.  2

میـزة هامـة التـي هـي لمقابلـة وسیلة مهمة استفاد منها ال*احث فـي التحلیـل ونقصـد بهـا ا

وقــد  ، (1)حــوثین *أسـلوب واحــد وطرJقــة واحــدة*لمالــدقی5 ألســئلتها التـي توجــه إلــى االتحدیــد  فـي

  .ة الجلفة نالخبرة من مدارس مدی المعلمین ذو�  عدد من تم *االعتماد على

  :لقد احتوN دلیل المقابلة على المحاور التال�ة

  الق�م االجتماع�ة       :المحور األول         

  العالقات االجتماع�ة      :المحور الثاني         

  السلوك االجتماعي      :المحور الثالث         

  لشرع�ةالشواهد ا:      المحور الرا*ع         

       

  إجراءات التحلیل.  3

  تحدید عینة الدراسة   . 1.  3

  *صورة قصد�ة و4ان اإلسالم�ةاستنا اخت�ار البرامج المدرس�ة للتر�0ة ر د استوجبت    

  تحلیل المضمون للكتب المدرس�ة للسنوات من السنة الثالثة إلى الخامسة لكل من المدرستین

  ا6 بین التلمیذ والكتاب من جهة وانخفاض الساعات المقررة وهذا لالرت* واالبتدائ�ة األساس�ة 

  في الكتاب المقرر والمجتمع  اإلسالم�ةو4ذا االرت*ا6 الوثی5 بین التر�0ة  أخرN من جهة  

  :المة استفهام ع حوهنا نطر  

للسـنة األولـى  اإلسالم�ةتوجد Jتب التر�7ة   نظام الساب: ونقصد *ه األساسي الاللماذا في 

   نظام الجدید موجودة ؟البینما في ة والثان�

                                                 
  183 ،ص2000،دار الكتاب الحدیث،1،طرؤیة مبسطة.مناھج البحث التربوي،بشیر صالح الرشیدي  (1) 
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علــى  نصــوص هــذه المــادة تــدورف ،لهــذا الســبب تــم اخت�ــار الســنوات الثالثــة والرا*عــة والخامســة

  .هي مستمدة من المجتمع و تر�0ة المتعلم 

  التعر,ف *الكتاب.  2.  3

  من التعل�م األساسيالثالثة Jتاب السنة .  1.  2.  3

تحــــت إشــــراف دمحم *ا*ــــا أحمــــد  اإلســــالم�ة*عنــــوان التر�0ــــة ابتــــدائي الثالثــــة 4تــــاب الســــنة 

. وغطـاب دمحم وفـي األخیـر سـاكو دمحمزتیلي دمحم و0وخشـ*ة عبـد القـادر  *مساعدة حجیرة صالح،

*ــــالجزائر ط*ــــع  )المعهــــد التر0ــــو� الــــوطني(الــــدیوان الــــوطني للمطبوعــــات المدرســــ�ة  :النشـــر

 یث،الحــــد القــــرآن :ة مجــــاالتیتكــــون الكتــــاب مــــن ســــت. صــــفحة 46*ــــه  )1991_1990(ســــنة

�ســـرنا أن نضـــع بـــین  :جـــاء فـــي مقدمتـــه .)،األخالقالســـلوك(والعقیدة،الع*ادة الســـیرة ،فJالشـــر 

فــي ح�ــاة مدرســتنا الفت�ــة  أیــد� تالمیــذ وتلمیــذات الســنة الثالثــة مــن التعلــ�م األساســي وألول مــرة

قـوال _لتطبیـ5 الصـح�ح الـذ� یـرافقهم فـي قسـمهم وفـي منـزلهم ل�سـهل ا اإلسـالم�ة4تاب التر�0ة 

مـــزJن *صـــورة جذا*ـــة فـــي *عـــض الـــدروس .فـــي أســـلوب شـــی5"4تـــابهم"مـــا تضـــمنه لكـــل _وعمـــال

،وفي النها�ــة یوجــد فهــرس الغا�ــة المنشــودة إلــىتوضــح الهــدف وتشــرح المقصــود للوصــول بهــم 

  .الكتاب مع الترق�م عناوJنیبین جم�ع 

  Jتاب السنة الرا*عة من التعل�م األساسي.  2.  2.  3

تش التر�0ـة فـم� ار موسى ص إشرافتحت  اإلسالم�ةتاب السنة الرا*عة *عنوان التر�0ة 4

ـــا إســـماعیلوالتكوJن،تـــألیف  ـــدة وشـــفون،ابراه�م د* ـــاني وحمی Jـــدین ز ح ورمضـــان ارزJـــل،محي ال

خــــالف ثــــم مل�4ــــة طالــــب نشــــر مــــن طــــرف الــــدیوان الــــوطني للمطبوعــــات شــــابو نصــــر الــــدین 

الكـرJم مـن  القـرآنحة 4ما یتضـمن الكتـاب محـاور صف 142*ه  2002_2001المدرس�ة ط*ع 

ثـــم العقائـــد مـــن  39الـــى 34ثـــم الحـــدیث الشـــرJف مـــن الصـــفحة  33الـــى الصـــفحة 6الصـــفحة 

 136حتـى 97ثم تهذیب السـلوك مـن  96حتى الصفحة57ثم الع*ادات من56الى 40الصفحة 
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الصـفحة  نص�حة من22ثم جاءت وصا�ا ألطفالنا وتعتبر خالصة دروس الكتاب جاءت فیها 

  .139الى 137

لقــد جــاءت فــي هــذه الط*عــة مطا*قــة لمنــاهج المــادة *عــد التعــد�الت  " :جــاء فــي التقــد�م

تحســین فیهــا *اعتمــاد وطرJقــة  إدخــالوراعینــا فــي هــذه الط*عــة  ،1998التــي أدخلــت علیهــا ســنة

 م�ــةجدیـدة لتقـد�م الـدروس تجمـع بــین تزوJـد التالمیـذ *المعـارف الضــرورJة فـي هـذه المـادة و تن

ابنـــي العزJز،ابنتـــي العزJـــزة قـــال المؤلـــف لقـــد "جـــاء  م المقدمـــةثـــجموعـــة مـــن الكفـــاءات لـــدیهم م

حرصنا على أن �4ون 4تا*ك �قصد التلمیذ الجدید *أسلوب سهل،تسـتط�ع مـن خاللـه أن تـتعلم 

لك فـي عقیـدتك وع�ادتـك وسـلو4ك مـع نفسـك لدینك الحنیف،حتى �4ون مرشدا  األول�ة األسس

  .وغیرك

 األف4ـــاراء 4تا*ـــك فـــي صـــورة تر0و�ـــة تتحـــاور فیهـــا وتشـــارك معلمـــك فـــي ت*ـــادل لقـــد جـــ

و0ناءهــا *مــا یناســب موضــوع الــدرس،في ذلــك *مــا تحفظــه مــن ســور وآ�ــات قرآن�ــة و أحادیــث 

وفـي الـخ ...السـام�ة فتكـون متسامحا،صـادقا،مط�عا *ـاألخالقنبو�ة 4ـذلك �حثـك علـى التمسـك 

رقـم الـدرس ثـم رقـم الموضـوع ثـم :مقسـما  142الى140 الصفحةآخر الكتاب نجد الفهرس من 

   . رقم الصفحة �حو� 4ل الدروس

  األساسيJتاب السنة الخامسة من التعل�م .  3.  2.  3

موســـى صـــار� مفـــتش  إشـــرافتحـــت  اإلســـالم�ةالتر�0ـــة 4تـــاب الســـنة الخامســـة *عنـــوان   

حمیـد وشـفون .زJـاني رمضان ارزJل محي الدین.حإسماعیل د*ا4ل من تألیف التر�0ة والتكوJن 

مل�4ــة طالـــب نشــر مــن طــرف الــدیوان الــوطني للمطبوعـــات .خــالفنصــر الــدین شابو، إبــراه�م

 القــرآن التال�ــة محـاورالیتضـمن الكتــاب ،صفحة159*ــه  2002_2001*ــالجزائر سـنةالمدرسـ�ة 

ثـم  37الـى 33ثـم الحـدیث الشـرJف مـن الصـفحة  32لـى الصـفحة ا5وJبدأ مـن الصـفحة الكرJم

ـــى 38ن الصـــفحة العقائـــد مـــ ـــاء*عـــد الســـیرة وقصـــص  52ال ـــم  79الـــى53مـــن الصـــفحة األنب� ث

ـــادات مـــن ـــم تهـــذیب الســـلوك مـــن الصـــفحة119الـــى 80الع* فـــي التقـــد�م جـــاء  .153الـــى120ث
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للسـنة الخامسـة وهـي حلقـة مـن  اإلسـالم�ة�سعدنا أن نضـع بـین أیـد� تالمیـذتنا 4تـاب التر�0ـة "

ة ومنقحـة وقـد جـاء فـي هـذه الط*عـة تعـد�الت سلسلة 4تب هذه المـادة أخرجـت فـي ط*عـة جدیـد

تحسـین فیهـا *اعتمـاد  إدخـالوجاء 4ذلك راعینا قـي هـذه الط*عـة 1998التي أدخلت علیها سنة 

تجمــع بــین تزوJــد التالمیــذ *المعــارف الضــرورJة  اإلســالم�ةطرJقــة جدیــدة لتقــد�م دروس التر�0ــة 

تحقــ5 أهــداف الوســیلة التعل�م�ــة فــي هــذه المــادة وتنم�ــة مجموعــة مــن الكفــاءات لــدیهم وحتــى ت

المقدمـة فـي  ثـم جـاء .على المعلم أن �سـتعین *التوجیهـات التر0و�ـة التـي یتضـمنها دلیـل المعلـم

 سـهل تسـتط�ع مـن خاللـه أن تـتعلمأن قـال جعلنـا أسـلوب  إلـىبدأت ابني العزJز ابنتي العزJـزة 

وسـلو4ك مـع نفسـك  دتـكلدینك الحنیف،حتى �4ون مرشدا لك فـي عقیـدتك وع*ا األول�ة األسس

 إلـىأن قال قد جاء 4تا*ـك الجدیـد فـي صـورة تر0و�ـة تتحـاور فیهـا وتشـارك معلمـك  إلىوغیرك 

الســام�ة فتكــون متسامحا،صــادقا،مط�عا لوالــد�ك رح�مــا  *ــاألخالقأن قــال �حثــك علــى التمســك 

�ا وصـاجـاء  155الى154مع أقار0ك والناس جم�عا معتزا بدینك ومح*ا لوطنك ثم من الصفحة

جــاء التــي 24الوصــ�ة  إلــى*ــاp أومــن  األولــىوصــ�ة التــي تبــدأ الوصــ�ة 24تتضــمن  ألطفالنــا

یوجــــد 157و 156رزقنــــي هللا مـــا ال أشــــ4ره وأحســـن التصــــرف ف�ـــه ثــــم مـــن الصــــفحة  إذافیهـــا 

قاموس الكلمات الصع*ة للكتاب الصع*ة للكتاب فیها الكلمة ،معناهـا وأخیـرا المحتو�ـات جم�ـع 

  .في الكتاب الدروس الموجودة

 ا، وراعینـ199تعد�الت التي أدخلت علیها سنةهذه الط*عة مطا*قة لمناهج المادة *عد ال

فــي هــذه الط*عــة إدخــال تحســین فیهــا *اعتمــاد وطرJقــة جدیــدة لتقــد�م الــدروس تجمــع بــین تزوJــد 

  التالمیذ *المعارف الضرورJة في هذه المادة و تنم�ة

  يلتعل�م االبتدائمن ا Jتاب السنة الثالثة.  4.  2.  3

4ـل مـن تحـت إشـراف  اإلسـالم�ةالتر�0ـة  السلسة الحدیثة فـي ة *عنوانب السنة الثالث4تا  

*مســـاعدة الفرJـــ5 المتكـــون مـــن 4مـــال فرحـــاو� مفـــتش موســـى صـــار� مفـــتش التر�0ـــة والتكـــوJن 

ــ�م عمــارة بلقاســم معلــم م4لــف *االستشــارة رمضــان ارزJــل التر�0ــة والتعلــ�م  مفــتش التر�0ــة والتعل
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ذ*ـــاح أســـتاذ  إســـماعیلالتر0و�ـــة لخضـــر لكحـــل أســـتاذ جـــامعي تخصـــص علـــم الـــنفس التر0ـــو� 

الــدیوان الـوطني للمطبوعــات التعلـ�م الثـانو� عبــد الرحمـان قـادة أســتاذ التعلـ�م الثــانو� مـن نشـر 

مصــــادق عل�ــــه مــــن طــــرف لجنــــة االعتمــــاد *ــــالجزائر ال 2009_2008،ط*ع الموســــمالمدرســــ�ة

م /193عهـــد الـــوطني لل*حـــث فـــي التر�0ـــة،وزارة التر�0ـــة الوطن�ـــة،ط*قا للقـــرار رقـــموالمصـــادقة للم

صـــفحة یتكـــون الكتـــاب مـــن  79،عـــدد صـــفحات الكتـــاب2005أفرJـــل03فـــي المـــؤرخ  2005/ع

أحـب :الثالثأهذب نفسي،المشروع :أعرف دیني والمشروع الثاني:األولأر0عة مشارJع المشروع 

الســـــــــــــــــــــور  إلـــــــــــــــــــــى *اإلضـــــــــــــــــــــافةأحتـــــــــــــــــــــرم غیـــــــــــــــــــــر� :أســـــــــــــــــــــرتي والمشـــــــــــــــــــــروع الرا*ـــــــــــــــــــــع

*مقدمـة جـاء  یبـدأالكتـاب .العلـ5.البینة.الكافرون .العاد�ات.التكاثر.الهمزة.الزلزلة.القارعة:�ةالقرآن

تالمیذ السنة الثالثة من التعل�م االبتـدائي هـذا الكتـاب الـذ� و0ناتنا  ألبنائنافیها �سعدنا أن نقدم 

وفقــا للمنهــاج الجدیــد الــذ� یتضــمن الوحــدات  اإلســالم�ةضــمن سلســلة الحدیثــة للتر�0ــة  یــدخل

في أر0عة مشارJع تهدف لتحقیـ5 الكفـاءة المحـددة لهـذا المسـتوN التعل�م�ة المدرجة في المنهاج 

فـي ه�4لـة الكتـاب تنظ�مـا متكـامال �شـمل وقـد قـال رئـ�س اللجنـة قـد توخینـا  والتي ذ4ـرت أعـاله

 إلـى) الكتـاب(على أساس انه یرمي قصص الالسیرة و نة والعقیدة والع*ادة والسلوك و والس القرآن

  . سلو4ات  في واقع الح�اة الیوم�ة إلىفي نفوس المتعلمین لتتحول  اإلسالم�ةغرس الق�م 

وظ�فــــي أدائــــي مــــن خــــالل اســــتعمال لغــــة مختــــارة،ورV0  األســــلوبفــــي المقدمــــة أن 4مــــا ذ4ــــر 

  .فني مشوق  و0إخراجمات *المح�V �التعل

وجـــاء فـــي الصـــفحة  .مقروئ�ــةالو مــادة التعلـــ�م *منهج�ـــة تتوافــ5 وخصوصـــ�ة المـــتعلم  إن

مـــــات فـــــي الكتـــــاب أ� تحلیـــــل نمـــــوذج درس أر4ـــــان �الثالثـــــة *عـــــد المقدمـــــة م*اشـــــرة بنـــــاء التعل

نـص مختـار للقـراءة والشـرح ثـم صـورة معبـرة عـن موضـوع :اقـرأ اإلسـالم،العنوان أر4ان اإلسالم

أسـئلة ومناقشـة حـول الـدرس :طلحات والمفاه�م المحـددة ثـم أفهـمالكلمات والمص:الدرس أتعرف

4مـــا نشــاطات وتــدرJ*ات حــول الــدرس خالصــة الــدرس أنجــز :أتــذ4ر.مــات الجدیــدة�التعل:أتعلــم
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علــى فهــرس تفصیلي،وتوضــ�حي الرت*ــا6 الكتــاب ،4مــا جــاء فــي نها�ــة الكتــاب �حتــو� الكتــاب 

        .سعر الكتاب األخیرJع وعمود�ا المجاالت وفي جدوال مفصال حیث نجد أفق�ا المشار 

  أعرف دیني  :في مشروع 4ما نجد 

 اإلسـالمأر4ـان ع �4ـون التلمیـذ قـادرا علـى تعـداد یرN أصحاب الكتاب في نها�ة المشرو 

الكــــرJم  القــــرآن*ــــاp مــــن خــــالل معرفــــة *عــــض أســــمائه،وحب  اإل�مــــانوالتعــــرف بهــــا وتعمیــــ5 

ال*شـرJة آدم عل�ــه  أبــير المســجد والوقـوف علــى الجوانـب مــن قصـة وتعلمـه،وأداء الطهــارة وذ4ـ

  .السالم 4ما جاء في المشروع الثاني

فــي نها�ــة المشــروع الثــاني �4ــون قــادرا علــى تهــذیب الســلوك مــن خــالل التحلــي بخلــ5 

الصــدق واالعتنــاء *البیئــة وأداء ع*ــادة الوضــوء واجتنــاب *عــض الســلوك الســیئة وذ4ــر جوانــب 

  .ي ملسو هيلع هللا ىلصمن طفولة النب

�4ون التلمیذ قـادرا علـى التعـرف *محطـات مـن  أنوجاء في المشروع الثالث في نهایته 

 أداءوأداء ع*ــــادة الصــــالة  إلیهمــــا واإلحســــان اإلســــالمشــــ*اب النبــــي ملسو هيلع هللا ىلص وم4انــــة الوالــــدین فــــي 

  .صح�حا

سـید مظـاهر احتـرام ا علـى تجفـي نهایتـه �4ـون التلمیـذ قـادر  واألخیـرما المشـروع الرا*ـع أ

وأدب صــالة الجمعــة والوقــوف علــى جوانــب  األخــوةاالســتئذان ومقتضــات  الغیــر *ــالتزام آداب

  . من ح�اة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في م4ة

  Jتاب السنة الرا*عة من التعل�م االبتدائي.  5.  2.  3

تحــت إشــراف 4ــل  الم�ةاإلســ4تــاب الســنة الرا*عــة *عنــوان السلســة الحدیثــة فــي التر�0ــة  

مفــتش التر�0ــة والتكــوJن *مســاعدة الفرJــ5 المتكــون مــن وهــو المشــرف مــن الســید موســى صــار� 

عمـارة بلقاسـم 4ـذلك 4مال فرحاو� مفتش التر�0ة والتعل�م رمضان ارزJل مفـتش التر�0ـة والتعلـ�م 

ر الــدیوان مــن نشــ خــالف نصــر الــدین التعلــ�م الثــانو�  أســتاذف *االستشــارة التر0و�ــة و معلــم م4لــ

مصــادق عل�ــه مــن طــرف *ــالجزائر  2007_2006الــوطني للمطبوعــات المدرســ�ة،ط*ع الموســم
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ط*قـا للقـرار )وزارة التر�0ـة الوطن�ـة(للمعهد الـوطني لل*حـث فـي التر�0ـة لجنة االعتماد والمصادقة

یتكـــون  ،صـــفحة62،عـــدد صـــفحات الكتـــاب2006مـــارس29المـــؤرخ فـــي  2006/م ع/404رقـــم

أهـذب نفسي،المشـروع :أعـرف دینـي والمشـروع الثـاني:شارJع المشـروع األولالكتاب من أر0عة م

سـورة .سـورة اللیـل:قرآن�ـةأحترم غیـر� *اإلضـافة إلـى سـور :لرا*عأحب أسرتي والمشروع ا:الثالث

*فهـرس تفصـیل�ا وJوضـح تسلسـل المحـاور  یبـدأ.سـورة الشـمس.سورة الشرح.الضحىسورة .التین

ة التي تدل على تارJخ الصدور والمصادقة والقـرار ثـم المقدمـة تل�ه الورق4ما ورد في المشارJع 

مــن التعلــ�م االبتــدائي هــذا  ئنــا و0ناتنــا تالمیــذ الســنة الرا*عــة�ســعدنا أن نقــدم ألبناالتــي جــاء فیهــا 

فـــي  هج المعتمـــدة مـــن وزارة التر�0ـــة المدرجـــةاالحدیثـــة وفقـــا للمنـــ اإلســـالم�ةفـــي التر�0ـــة الكتـــاب 

لمختلــف المجـاالت الم4ونــة لمــادة  األول�ــةوالمعـارف  األساســ�ةالم*ــاد u المنهـاج والتــي تتنـاول 

  .اإلسالم�ةالتر�0ة 

الســـنة والعقیـــدة والع*ـــادة .القـــرآنلقـــد توخینـــا فـــي ه�4لـــة الكتـــاب تنظ�مـــا متكـــامال �شـــمل 

فـــي نفـــوس  اإلســـالم�ةغـــرس القـــ�م  إلـــىأنـــه یرمـــي  أســـاسوالســـیرة والقصـــص والســـلوك علـــى 

�ات فــي واقــع ح�ــاتهم الیوم�ــة،حیث قــدمنا مختلــف الوحــدات *أســلوب المتعلمــین لتتحــول ســلو4

وظ�في أداتي مـن خـالل اسـتعمال لغـة مختـارة ور0ـV التعل�مـات *ـالمح�V وفـي الصـفحة الرا*عـة 

*ـــاp ثــم أقـــرأ للقــراء والكلمـــات والمصـــطلحات  اإل�مـــان نجــد بنـــاء التعل�مــات فـــي الكتــاب ودرس

تا*عــة أفهــم أســئلة ومناقشــة حــول الــدرس ثــم أتعلــم التعل�مــات والمفــاه�م الجدیــدة والورقــة الثان�ــة 

خالصـــة الـــدرس أنجـــز نشـــاطات وتـــدرJ*ات حـــول الـــدرس،وفي بدا�ـــة المشـــروع الجدیدة،أتـــذ4ر 

*ـاp والتعرJـف  اإل�مـانبـر4ن  اإلقـرار:فـي نها�ـة هـذا المجـال تكـون قـادرا علـى :نجـد فقـرة األول

م ثم مشروع الثاني جـاء فـي مقدمتـه فـي نها�ـة هـذا المشـروع  �4ـون *ه والنبي ملسو هيلع هللا ىلص وصح*ه الكرا

والتـدرب  واألصـدقاءالتلمیذ قادرا على *عض صفات المالئ4ـة وحسـن اخت�ـار الجلـ�س الصـالح 

على ع*ادة الصوم وتمثل الجمال واالقتداء بهدN النبي ملسو هيلع هللا ىلص والمشروع  الثالث �4ون التلمیذ فـي 

وحـــب  واإلحســـانى تعرJـــف الـــدعاء وأدلتـــه وااللتـــزام *ـــأوامر هللا تعـــالى *العـــدل نهایتـــه قـــادرا علـــ
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*الكتــــب الســــماو�ة  4اإل�مــــان اإل�مــــانوالســــنة ومعرفــــة أر4ــــان  القــــرآنواالقتــــداء بهــــدN  األســــرة

والرسل علـیهم السـالم وح�ـاة النبـي صـالح عل�ـه السـالم ثـم المشـروع الرا*ـع فـي نهایتـه واألنب�اء 

الســـیئة ومعرفـــة فضـــل  األخـــالقالحســـنة وتجنـــب  *ـــاألخالقا علـــى التخلـــ5 �4ـــون التلمیـــذ قـــادر 

علـــیهم الســـالم وفـــي نها�ـــة  واألنب�ـــاءالعقـــود والتعرJـــف *ع*ـــادة الز4ـــاة والوقـــوف بهـــدN النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص 

  . ثمن الكتاب األخیرالكتاب یوجد جدول �عرفنا على المشارJع والوحدات وفي 

  لخامسة من التعل�م االبتدائيJتاب السنة ا.  6.  2.  3

الفرJـ5 موسـى صـار� مفـتش مـع  تحـت إشـراف اإلسـالم�ةلتر�0ـة ل4تاب السنة الخامسة   

مفـتش التر�0ـة والتعلـ�م عمـارة بلقاسـم معلـم  أرزJـلرمضـان أستاذ جامعي 4مال فرحاو� التر0و� 

ــ�م الثــانو�  معلمــة  بلغیــث لط�فــةلخضــر لكحــل أســتاذ جــامعي خــالف نصــر الــدین أســتاذ التعل

*ــــــالجزائر  2008_2007نشــــــر الــــــدیوان الــــــوطني للمطبوعــــــات المدرســــــ�ة،ط*ع الموســــــممجازة،

وزارة (ي التر�0ـةالمصادق عل�ـه مـن طـرف لجنـة االعتمـاد والمصـادقة للمعهـد الـوطني لل*حـث فـ

صـــفحة یتكـــون  63عـــدد صـــفحات الكتـــاب،2007/م ع/465ط*قـــا للقـــرار رقـــم)التر�0ـــة الوطن�ـــة

المشــروع خالقي،أمــن :المشــروع الثــانيمــن واج*اتي،ي و أط�ــع ر0ــ:هــي الكتــاب مــن أر0ــع مشــارJع

ســورة .ســورة البلــد:�ــةالقرآن*اإلضــافة إلــى الســور ح�ــاة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص،المشــروع الرا*ــع وفــي :الثالــث

  .سورة األعلىاألخیر سورة الغاش�ة وفي .الفجر

ة مــن التعلــ�م یــذ الســنة الخامســائنــا و0ناتنــا تالم�ســعدنا أن نقــدم ألبن :4ــذلك الكتــاب یبــدأ

هـذا  Jتضـمنو .التر�0ـة الوطن�ـةمـن وزارة  هج المعتمـدةاوفقـا للمنـ اإلسـالم�ةاالبتدائي في التر�0ة 

والمعـــارف  األساســـ�ةوالتـــي تتنـــاول الم*ـــادu فـــي المنهـــاج  الكتـــاب الوحـــدات التعل�م�ـــة المدرجـــة

تنظـــ�م  إلـــىوJرمـــي هـــذا الكتـــاب  اإلســـالم�ةالم4ونـــة لمـــادة التر�0ـــة  المجـــاالتلمختلـــف  األول�ـــة

 إلــىوالســنة والعقیــدة والع*ــادة والســیرة والقصــص والســلوك علــى أســاس أنــه یرمــي  القــرآن�شــمل 

ـــــ�م  ـــــوس المتعلمـــــین لتتحـــــول  اإلســـــالم�ةغـــــرس الق ـــــىفـــــي نف ـــــاتهم  إل ـــــع ح� ســـــلو�4ات فـــــي واق

  .الیوم�ة،حیث قدمنا مختلف الوحدات
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جـزء (المصحف المدرسي الم�سـر إلىجوع الر  إلىللمتعلمین  تنب�ه:في المقدمةجاء 4ما 

4ل سورة وهو مـن  إل�هوما ترشد  اإلجماليوالذ� �حتو� على معاني المفردات والمعنى  )س*ح

  .ط*ع الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة

عنوان الدرس.الموال�ة للمقدمة بناء التعل�مات في الكتاب ودرس لقمان الح�4م یوصي ابنه 4وجاء في الصفحة 

  .أتذ4ر خالصة الدرس أنجز نشاطات وتدرJ*ات حول الدرس

طاعــة هللا مــن �4ــون التلمیــذ قــادرا علــى فــي نها�ــة المشــروع :األولمشــروع النجــد فــي  

والقضــاء والقــدر ومعرفــة *عـــض أح4ــام الحــج واالقتــداء بـــ*عض  اآلخـــر*ــالیوم  اإل�مــانمنطلــ5 

  .أخالق سیدنا نوح عل�ه السالم وتالوة سورة البلد تالوة صح�حة واستظهارها

  

  واج*اتيمن :شروع الثانيالمأما 

الق�ـام *الواجـب نحـو نفسـه وأسـرته والوقـوف  قـادرا علـىشـروع الطفل في نها�ـة الم�4ون 

 الفاضــــلة وتــــالوة ســــورة الفجــــر  *ــــاألخالقعلــــى *عــــض مظــــاهر ال�ســــر فــــي الصــــالة واالقتــــداء 

تهــــذیب الســــلوك مــــن خــــالل التحلــــي بخلــــ5 الصــــدق واالعتنــــاء *البیئــــة وأداء ع*ــــادة الوضــــوء 

ـــاب *عـــض الســـلوك الســـیئة وذ4ـــر ـــة النبـــ واجتن تـــالوة صـــح�حة ي صـــلى هللا جوانـــب مـــن طفول

  .واستظهارها

  من أخالقي:المشروع الثالثوفي نها�ة 

الحســنة وتجســید *عــض  *ــاألخالقفــي نها�ــة المشــروع �4ــون المــتعلم قــادرا علــى التخلــ5    

  .تالوة سورة الغاش�ة تالوة صح�حة واستظهارها و *الرسول ملسو هيلع هللا ىلصفي الح�اة اقتداء  اإل�مان إثارة

  من ح�اة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :وع الرا*ع المشر  ثم

محطـات مـن سـیرة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص وأعمالـه قادرا علـى هذا المشروع �4ون المتعلم  في نها�ة

تـالوة  األعلـىوالعبرة منها والتعرف *شخص�ة *عض أصحا*ه واالقتـداء بخصـالهم وتـالوة سـورة 
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فهـــرس الـــذ� یبـــین الوحـــدات والموجـــود فـــي آخـــر صـــح�حة واســـتظهارها وفـــي نها�ـــة الكتـــاب ال

  .بها جدول للمشارJع والوحدات ثم ثمن الكتاب األخیرةأما الورقة المقوN  .63صفحة 

  أسلوب التحلیل.  3.  3

  :فئات التحلیل .  1.  3.  3

ــ فئــات والتــي تعــد متغیــرات الدراســة وهــي تمثــل مؤشــرات  أر0ــعتــم االعتمــاد فــي التحلیــل علــى  ـ

  :في 4تب المدرسة الجزائرJة ولقد تم االعتماد على سالم�ةاإلللتر�0ة 

  السلوك االجتماعي �

  الق�م االجتماع�ة �

 العالقات االجتماع�ة �

  الشواهد الشرع�ة  �

  : وحدة التحلیل.  2.  3.  3

  .الكلمةو  عنوان النصعلى وحدة  ال*احث اعتمد          

  :ضوا*N التحلیل.  4  ـ 3

لـى إ4تب مـن الثالثـة ستة والمتمثلة في في عینة الدراسة تم تحلیل 4ل الكتب الموجودة 

ذات داللـة  التـي 4انـتوقـد تـم تحلیـل فصـل العنـاوJن  ،الخامسة أساسي ومثیلتهـا فـي االبتـدائي

تحلیــل حســب ال، و4ــذلك ةذاكر الــلتكرارهــا مــن طــرف التالمیــذ *حیــث ت*قــى راســخة فــي ، أكثــر 

تمثـل وسـیلة تعل�مـة  :"ا �قـول رشـد� أحمـد أضفنا تحلیل الصور وهي 4مـ األخیروفي . الكلمة

إلــى الجانــب الجمــالي والتشــو�قي الــذ� تضــف�ه علــى الكتــاب المدرســي  *اإلضــافةللــنص  م4ملــة

فضال على أنها تحتـل مسـاحة 4بـرN فالعالقـة بـین مسـاحة الصـورة *النسـ*ة للـنص تـرت*V بنمـو 

   (1)" نماوتقل 4لما  الطفل ارت*اطا ع4س�ا أ� تزJد 4لما 4ان الطفل صغیرا
                                                 

، دار الف4ر العر0ي، القاهرة ،  1، 6 النظر,ة التطبی: .أدب األطفال في المرحلة االبتدائ�ة �مة ، عرشد� أحمد ط  (1)
  234ص،  1998مصر،
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  :)التحلیل الثانو; ( التحلیل المJمل  .  4.  3

إن أ� تحلـ�الت إضـاف�ة لمجموعــة مـن الب�انــات المتاحـة فعـال تقــدم تفسـیرا أو نتــائج أو   

عــن تلــك التغییــرات والنتــائج التــي جــاءت فــي التقرJــر األول الــذ� جمعــت مــن  إضــاف�ةمعرفــة 

N �م4ــن توظیــف التحلیــل الثــانو� فــي دعــم وفــي مجــال تحلیــل المحتــو ... أجلــه تلــك الب�انــات 

  (2) .نتائج التحلیل األول للوثائ5

  :األسالیب اإلحصائ�ة المعتمدة.  4.  3

  :النسب المئو�ة ـ 1

   100 × مجموع التكرارات/عدد التكرارات= النسب المئو�ة

   : )  spss(المقای�س اإلحصائ�ة *الـ  2

�انــات وترمیزهــا وٕادخالهــا إلــى الحاســوب، *عــد أن تــم جمــع أداة الدراســة ، تــم تبوJــب الب

ومـــــــــن ثمـــــــــة بـــــــــدأت معالجتهـــــــــا إحصـــــــــائ�ا *اســـــــــتخدام برنـــــــــامج الـــــــــرزم اإلحصـــــــــائ�ة للعلـــــــــوم 

وقـد ).  spss   ( ،   )Statistical  Packages  for  Social  Sciences(االجتماع�ـة

فــي الفصــل اســتخرجنا منــه المتوســطات الحســاب�ة واالنحرافــات المع�ارJــة ومقــای�س أخــرN نراهــا 

  . الخاص بتحلیل الب�انات واستخالص النتائج 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  (2)  رشد� أحمد طع�مة،تحلیل المحتو5 في العلوم اإلنسان�ة،مفهومه،أسسه،استخداماته،سلسلة المراجع في التر�0ة وعلم النفس،رقم19،دار الف4ر العر0ي،القاهرة،2004،ص62.
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  استخالصات                 

  

*ــاإلجراءات المنهج�ــة یبــین منهجــي التحلیــل  الفصــل الــذ� قدمــه ال*احــث فــي مــا یتعلــ5

المتماشــــ�ان معــــا فــــي تفســــیر هــــذه الظــــاهرة التر0و�ــــة، فمــــنهج تحلیــــل المحتــــوN اســــتخدمه فــــي 

ألر0عـــــة المقدمـــــة فـــــي فـــــروض الدراســـــة والمتمثلـــــة فـــــي القـــــ�م والســـــلوك اســـــتخراج المتغیـــــرات ا

االجتمـــاعي والعالقـــات االجتماع�ـــة والشـــواهد الشـــرع�ة مـــن 4تـــب التر�0ـــة اإلســـالم�ة للنظـــامین 

والمــنهج المقــارن وظفــه ال*احــث فــي مقابلــة تلــك المتغیــرات فــي . التر0ــوJین األساســي واالبتــدائي

  .ابتدائي، ممهدا لتحلیل النتائج التي نراها في الفصل األخیر مستوN الثالثة والرا*عة والخامسة



  الفصل السادس
  

  
  عرض وتحلیل البیانات

  
  تمھید            

  )التحلیل األول ( عرض وتحلیل بیانات .  1           

  )التحلیل المكمل ( عرض وتحلیل بیانات .  2           

  نتائج البحث.  3           

  خاتمة الدراسة            
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  تمھید                                     
  

ـــع  �قـــدم ال�احـــث فـــي هـــذا الفصـــل مختلـــف المراحـــل التـــي �حلـــل بهـــا الدراســـة مـــن جم�

بتحلیــــل محتــــو+ الكتــــب فیتعــــرض فــــي البدا�ــــة للتحلیــــل األساســــي للب�انــــات المتعلقــــة جوانبهــــا، 

  .والخامسة لسنوات الثالثة والرا�عة المدرس�ة لمرحلتي التعل�م األساسي و االبتدائي

وســـیجد المتـــا�ع للفصـــل أن تقســـ�م التحلیـــل 2ـــان وفـــ1 فئـــات التحلیـــل األر0عـــة المتعلقـــة 

�روض الدراسـة والمتمثلـة فـي القـ�م االجتماع�ـة، والسـلوك االجتمـاعي، والعالقـات االجتماع�ـة ف

و ذلـــك وفـــ1 األدوات المشـــار إلیهـــا فـــي الفصـــل الســـاب1  .والشـــواهد الشـــرع�ة فـــي مرحلـــة أولـــى

ثم سیجد في مرحلة موال�ة تحلـ�ال ثانو�ـا متبوعـا �النتـائج المتحصـل علیهـا . اته المنهج�ةوٕاجراء

وفـــي األخیـــر �قـــدم ال�احـــث مجموعـــة مـــن التوصـــ�ات التـــي یراهـــا . والموافقـــة لتســـاؤالت الدراســـة

  .ضرورAة لتدع�م ال�حوث التر0و�ة في الجزائر
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  )التحلیل األول ( ب�انات الـ عرض وتحلیل  1
  

نتن���اول ف���ي ھ���ذا الفص���ل تحلی���ل كت���ب م���ادة التربی���ة اإلس���المیة للنظ���امین األساس���ي   
عن%%اوین ،  المج%%االت :حس��ب ) الثالث%%ة ، الرابع%%ة والخامس%%ة( ، للمس��تویات التالی��ة واالبت��دائي
  . حسب الصورة، ثم  وحسب الكلمة،  النصوص

  السنة الثالثة.  1.  1

  المجاالت.  1.  1.  1

   التر�0ة اإلسالم�ة عینة الدراسةتوزAع نصوص 2تب ـ 

  توزAع نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الثالثة أساسي) 03(الجدول رقم 

 %النس�ة   التكرار  المحاور

  18.51  05  القرآن

  00.00  00  الحدیث

  3.71  01  العقیدة

  22.23  06  الع�ادة

  22.22  06  السلوك

  33.33  09  قصصالالسیرة و 

  %100  27  المجموع

وهــذا أمــر  %18.51ـ ظهــر ب�انــات الجــدول أعــاله أن نســ�ة 2انــت فــي مجــال القــرآن بــت

 .ك ألنـــه الر2یـــزة األساســـ�ة �النســـ�ة لمـــادة التر�0ـــة اإلســـالم�ةلـــ2ـــان التر2یـــز علـــى ذ إذ طب�عـــي

نصـــا  ثـــم جـــاءت  27نصـــوص مـــن بــین  ســـتةوالتـــي احتـــوت علــى  %22.22ونســ�ة الســـلوك 

نســ�ة مجــال و  %معدومــةنســ�ة شــغل مجــال الحــدیث ن ألمجــال الع�ــادة 2مــا  %22.23نســ�ة 

 %33.33  أكبر نس�ة بـالسیرة والقصص 2انت و2ذا  3.71 ةالعقید

معرفـــة وممارســـة وســـلوك وتصـــنف ضـــمن  القاعـــدPوفـــى هـــده الســـنة �مـــارس المـــتعلم التعلـــ�م 

ـــا تعلم�ـــا�تعل إطـــاراوتكـــون فـــى مجموعهـــا   االجتمـــاعيالمجـــال   فـــيهامـــا �اعت�ارهـــا تســـهم  م�
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ووجـدان�ا وجسـد�ا وجمال�ـا وخلق�ـا وفـ1 مـا جـاء  ال نمـوه وتكـوAن شخصـیته عقیـد�ا وف2رAـااستكم

 Qادات وسلو2ات وسیر وقصص و نالح� قصـصوال ةمجـال السـیر  أن�ه الكتاب والسنة من ع

 .ة�ارز ت ءا الكتاب جاذفى ه

  للسنة الثالثة ابتدائي توزAع نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة)   04( الجدول رقم 

  %النس�ة  التكرار  محاورال

  15.15  05  القرآن

  6.06  02  الحدیث

  6.07  02  العقیدة

  12.12  04  الع�ادة

  18.18  06  السلوك

  42.42  14  السیرة وقصص

  %100  33  المجموع

 

 %15.15نسـ�ة 2انـت توزAـع النصـوص �النسـ�ة للقـرآن الكـرAم الن أل أعاله و یبین الجد

 نسـ�ة أمـا المرت�ـة الثالثـة ف2انـت  %42.42بنسـ�ة القصـص و  للسـیرة األكبـر بینما 2انت المرت�ة

أمـــا  %6.09العقیــدة فــي حـــین 2انــت نســـ�ة   % 18.18والســلوك بنســـ�ة  % 12.12الع�ــادة 

  . %6.06 نس�ة بالأضعف نسبته  الحدیث ف2انت

نالحQ أن القـرآن الكـرAم فـي توزAـع النصـوص �النسـ�ة للنظـام الجدیـد أعطیـت لـه أهم�ـة 

تكـــون  ، حیــثافــ1 بــین النظـــامین فــي قضــ�ة االهتمــام �ــالقرآن فـــي هــذه المرحلــةوهنــا نجــد التو 

2مـا نـر+ أ�ضـا فـي هـذه المرحلـة �النسـ�ة للتعلـ�م االبتـدائي أن  .للمتعلم القدرة على حفQ القرآن

الكفـــاءة المســـتهدفة هـــي القـــدرة علـــى التعرAـــف �أر2ـــان الســـالم وتعـــدادها وشـــرحها إجمـــاال 2مـــا 

والقــدرة علــى االســتظهار الصــح�ح للحــدیث  ى�عــض أســماء هللا الحســن یــزی�ســتط�ع المــتعلم تم
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 بــرازإلوالعنا�ــة �شــرح الصــورة المقــررة لهــذه الســنة شــرحا �ســ�طا وتحدیــد أضــرار الســلو2ات ، 

 .تارAخ�ة من ح�اة الرسولاألحداث ال

  النصوص تحلیل حسب عناو�نال . 2.  1.  1

  ابتدائي/أساسي ة الثالثةنر�0ة اإلسالم�ة للستحلیل عناوAن نصوص 2تاب الت )05(جدول رقم 

  الكتاب

  الفئة

  ابتدائي  أساسي

  %النس�ة  التكرار  %النس�ة  التكرار

  11.11  03  9.09  03  الق�م االجتماع�ة

  22.22  06  18.18  06  السلوك االجتماعي

  37.04  10  30.30  10  العالقات االجتماع�ة

  25.92  07  15.15  05  الشواهد الشرع�ة

  03.70  01  27.27  09  نفةغیر مص

  %100  27  %100  33  المجموع

  

  
  ابتدائي/أساسيعناو�ن نصوص %تاب التر(�ة اإلسالم�ة للسنة الثالثة  یبین) 12(ش%ل رقم 
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  :التحلیل 

بـــین 2تـــابي التعلـــ�م ذات داللـــة إحصـــائ�ة  فـــروق  توجـــد هیتضـــح مـــن الجـــدول أعـــاله أنـــ

ــ�م االبتــدائيأعلــى نســ� فیهــا 2انــتالتــي االبتــدائي /األساســي العالقــات  فئــةل  % 30.30ة للتعل

بینمـــا جـــاءت أعلـــى . %37.04فـــي حـــین تقابلهـــا فـــي التعلـــ�م األساســـي %37.04االجتماع�ـــة 

فــــــي مقابــــــل للمدرســــــة  %18.18نســــــ�ة فــــــي فئــــــة الســــــلوك االجتمــــــاعي للمدرســــــة االبتدائ�ــــــة 

لـــى مقـــدرة بــــ أمـــا ف�مـــا یخـــص فئـــة القـــ�م االجتماع�ـــة ف2انـــت النســـ�ة األع. %22.22األساســـ�ة

و0خصوص الشـواهد الشـرع�ة  .االبتدائ�ةللمدرسة  % 9.9مقابل األساس�ة للمدرسة  11.11%

  .%15.15مقابل المدرسة االبتدائ�ة  %25.92ف2انت النس�ة في التعل�م األساسي 

ــــات غیــــر  ــــرات الدراســــة �النســــ�ة للفئ ــــرة عــــن متغی ــــات المعب ــــة الفئ ــــى مقابل ــــا إل و0رجوعن

�ة للتعلــ�م األساســي أو االبتــدائي ، فإننــا نجــد أنهــا تمثــل النســب األكبــر المصــنفة، ســواء �النســ

فـي حـین لـم تمثـل  96.29%�احتالل عناوAن النصوص للتعل�م االبتدائي أعلـى نسـ�ة مقـدرة بــ 

ونفـس األمـر ینطبـ1 علـى التعلـ�م األساسـي حیـث نجـد أعلـى .  %03.71غیر المصنفة سـو+ 

    . %27.28مقابل النس�ة  %72.72راسة مقدرة بـ نس�ة للفئات المعبرة عن متغیرات الد

  الق�م االجتماع�ة  التحلیل حسب: أوال 

  یوضح مؤشرات الق�م االجتماع�ة حسب عنوان النص ) 06(  جدول رقم

  

  التعل�م     

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  %نس�ةال  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

  %100  06 %50  03 %50  03  إیجاب�ةالق�م 

 %00  00 %00  00 %00  0  السلب�ةالق�م 

  

مــن الجــدول أعــاله رقــم یتضــح أن ال وجــود لالخــتالف �النســ�ة للقــ�م االجتماع�ــة للقــ�م 

و الحســنة 2ــذلك فــي النظــام األساســي و االبتــدائي ممــا �فســر  الســلب�ةو انعــدام القــ�م  إیجاب�ــة
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علـى القـ�م التـي لهـا أهم�ـة �الغـة ألنهـا  الكتاب سوءا 2تاب التعل�م األساسي أو االبتدائي ر2زوا

تــنع2س إیجا�ــا علــى المــتعلم فــي ح�اتــه 2مــا أنهــم ر2ــزوا علــى النصــوص التــي تهــتم �األعمــال 

الخیرAة و هذه الق�مة تع2س صـورة المـتعلم مـن المحسـوس إلـى الملمـوس أP مـن النظـرP إلـى 

فــي القــول و الفعــل التطبیــ1 ، 2مــا جــاءت هــذه النصــوص أ�ضــا �حــث المــتعلم علــى اســتقامته 

تعدهم في الوقت نفسـه إلـى الح�ـاة المسـتقبل�ة فتعـرفهم علـى أنمـا^ الح�ـاة وطـرق التكیـف  وأنها

االجتماع�ة وهي بذالك تع2س الواقع المع�ش حتى یتم انتقال الطفل مـن خطـاب  األوضاعمع 

ب أهـــم وجـــداني متـــوازن لـــذلك �عتبـــر الكتـــا مانســـجاالـــذP یتلقـــاه فـــي المدرســـة إلـــى الح�ـــاة فـــي 

العوامل في عمل�ة التنشئة االجتماع�ة فهي من خالل مضامینها تعلـم الطفـل أصـول المعـارف 

  .ومعالجة المش2الت األخالق�ة والعلم�ة والتر0و�ة

  

  العالقات االجتماع�ةالتحلیل حسب : ثان�ا 

 مؤشرات االجتماع�ة حسب عنوان النصالیوضح  )  07( جدول رقم

 

  التعل�م

  الفئات

  دائيابت  أساسي
   %نس�ةال  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 100  18 50  09 50  09  )مترا�طة(العالقات القو�ة 

 %100  03 %66.67  02 %33.33  1  )متف22ة(العالقات الضع�فة

  

خــتالف �النســ�ة للعالقــات االجتماع�ــة فــي المواضــ�ع االضــح عــدم تمــن الجــدول أعــاله ی

 التــي2ــان التر2یــز واضــح علــى العالقــات القو�ــة  حیــث. النظــامین المقــررة للمســتو+ الثالــث فــي

تغـــرس فـــي نفـــوس المتعلمـــین الـــروا�a األخو�ـــة 2مح�ـــة األخ ألخ�ـــه و  التـــيمـــن بینهـــا المح�ـــة 

جیرانـه 2مـا جـاء فـي النصـوص و ح�ـه b علـى مـا علمـه و ح�ـه لوطنـه وحثـه علـى المحافظــة 

ه، و جـــاءت المواضـــ�ع التـــي تحـــث علـــى مقومـــات و الـــدوافع عنـــه و الرفـــع مـــن م2انتـــالعلـــى 
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% 33.33بینمـــا 2انـــت  االبتــدائي�النســ�ة لنظـــام الجدیـــد % 66.66العالقــات الضـــع�فة بنســـ�ة 

�النســ�ة للتعلــ�م األساســـي نالحــQ أن هنــاك توافـــ1 بــین العالقتــین القو�ـــة والضــع�فة فــي 2تـــاب 

فـي  اآلخـرAنقـات مناسـ�ة مـع التعل�م االبتدائي وهنا یرت�a هذا التواف1 �ما �حققه الفـرد مـن عال

  . األوسا^ والبیئات المختلفة 

  االجتماعيالتحلیل حسب السلوك : ثالثا

  یوضح مؤشرات السلوك االجتماعي حسب عنوان النص في 2تابي )  08( جدول رقم  

  )ابتدائي/أساسي (السنة الثالثة  

  التعل�م

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  نس�ة  مجموع

  %النس�ة  ارالتكر  %النس�ة  التكرار

 P100  10 40  04 60  06  سلوك سو% 

 P100  02 100  02 00  00  سلوك غیر سو% 

  

مــن الجــدول الســاب1 یوضــح اخــتالف الكلمــات الدالــة علــى الســلوك االجتمــاعي �النســ�ة 

و النظـام التر0ـوP الجدیـد االبتـدائي حیـث ) األساسـي(لكتاب السنة الثالثة للنظام التر0وP القد�م 

فـي حـین 2انـت  %60فـي النظـام األساسـي بنسـ�ة  السـوP الدالة على السـلوك  جاءت العناوAن

و 2انــت نســ�ة الســلوك غیــر ســوP  فــي النظــام  %40ه الق�مــة فــي النظــام الجدیــد ب ذنســ�ة هــ

  .في النظام الجدید %100أP معدوم و نس�ة  %00األساسي بـ 

الغیــر علــى نفســه  یــتكلم الكتــاب علــى أن المــتعلم یتصــف بخلــ1 اإلیثــار فإقدامــه لتفضــیل

رغ�ــة فــي مح�ــة اآلخــر إل�ــه و �عــرف مــن خاللهــا المــتعلم أن م2انتــه رف�عــة بــین مجتمعــه فــي 

حین انعدام السلوك الغیر سوP، و هنا تطرح عالمـة اسـتفهام و ال موضـوع دال علـى السـلوك 

فــي الكتــاب الجدیــد ممــا یتصــور % 100الغیــر ســوP فــي التعلــ�م األساســي فــي حــین نســبته 

لمواضـ�ع أن هـذه المرحلـة مـن السـن �2ـون فیهـا الفـرد أنان�ـا لـذا الحـث علـى نـوع هـذا واضعي ا

  .السلوك تدرAج�ا �معرفته �معنى األنان�ة و ماذا ینتج عنها
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  التحلیل حسب الشواهد الشرع�ة: را6عا

  حسب عنوان النص في 2تابي  الشواهد الشرع�ةیوضح مؤشرات )  09( جدول رقم  

  )ابتدائي/ي أساس(السنة الثالثة  

  التعل�م

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  نس�ة  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 %100  10 50  05 50  05  قرآن�ة سورة

 %100  02 100  02 00  00  حدیث

  

الــذP یوضــح مؤشــرات الشــواهد الشــرع�ة حســب عنــوان الــنص ) 09(مــن خــالل الجــدول 

   )ابتدائي/أساسي(في 2تابي السنة الثالثة 

فـي حـین بلغـت السـور  %50بنسـ�ة  05سور القرآن�ة للنظام األساسي بلغـت الیتبین أن 

و �م2ـن تفسـیر ذلـك �ـأن  نسبتان متساوAتان، ماو ه %50بنس�ة  05القرآن�ة للنظام االبتدائي 

السـور أكثـر مـن اآل�ـات و خاصـة السـور ال�سـ�طة  -النظام االبتدائي في السـنة الثان�ـة �عتمـد 

همهــا مــن طــرف تالمیــذ الســنة الثالثــة و یبتعــد عــن اآل�ــات التــي �م2ــن أن تكــون التــي �م2ــن ف

أكثـــر تعقیـــدًا و تجرAـــدًا و صـــعو�ة مـــن الســـور ، فنظـــام المقار0ـــة �الكفـــاءات الـــذP �عتمـــد علـــى 

المقار0ة النصـ�ة و التـي �2ـون فیهـا الـنص أ�سـa مـن الكلمـة ، لهـذا تـم اسـتخدام هـذا األسـلوب 

�ة في حـین 2انـت النسـ�ة أقـل فـي نظـام التعلـ�م األساسـي و نـوعز ذلـك في اخت�ار السور القرآن

�أن النظام األساسي 2ان یر2ز على اآل�ات و یبتعد عن السـور حیـث یـر+ فـي السـور جوانـب 

تفصیل�ة للممارسات الدین�ـة فـي حـین یـر+ أن اآل�ـات تحمـل ف2ـرًا یرسـخ م�ـادj تفـرز الجوانـب 

  .الروح�ة و الوجدان�ة 

 %00.00لشــرAف فــي الســنة الثالثــة فقــد 2ــان فــي األساســي متقــدمًا بنســ�ة أمــا الحــدیث ا

و هـــذا مؤشـــر 2بیـــر و دلیـــل قـــوP علـــى أن المدرســـة  %100أمـــا �النســـ�ة لالبتـــدائي فقـــد بلـــغ 

االبتدائ�ة تعتمد على الحدیث الشرAف أكثر من المدرسـة األساسـ�ة و نرجـع ذلـك إلـى المدرسـة 
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بخصـائص هـذا الـزمن المتسـارع و الفعـال أP أن 2ـل عمـل  االبتدائ�ة هي مدرسة تصنع أفرادًا 

�قـــوم �ـــه الفـــرد البـــد و أن �2ـــون عمـــًال �قابلـــه قائـــده تنـــتج عنـــه حیـــث یر2ـــزون عـــن األحادیـــث 

الـخ  2ـل هـذا جمیـل و لكنـه یلقـون .....المتعلقة �العمل و اإلتقان و االقتصـاد و عـدم التبـذیر 

   .و التي تجعل من الفرد إنسان نزAهًا و مخلصاالجوانب األخر+ التي تحیي الروح و الوجدان 

  

  التحلیل حسب الكلمة  . 3.  1.  1

  التحلیل حسب الق�م االجتماع�ة :  أوال

  یوضح مؤشرات الق�م االجتماع�ة حسب الكلمة في 2تابي السنة الثالثة )  10( جدول رقم

  )ابتدائي/أساسي (             

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   مجموعال  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

الق�م 

  اإلیجاب�ة

  100  20  60  12  40  08  الخیر
3.101  0.021  

 100  24  70.83  17  29.16  07  الصدق

الق�م 

  السلب�ة

 100  12  75  09  25  03  الكذب
3.101  0.021  

 100  17  64.70  11  35.29  06  الشر

  

أن هنــاك اخــتالف �النســ�ة للقــ�م االجتماع�ــة فــي 2تــاب الســنة الثالثــة  یبــین الجــدول أعــاله

حیـث جـاءت ق�مـة الخیـر )االبتـدائي(و النظام التر0وP الجدید ) األساسي(للنظام التر0وP القد�م 

و �النســ�ة للصــدق 2انــت النســ�ة األعلــى  %60فــي النظــام القــد�م أمــا النظــام الجدیــد  %40بـــ 

لألساســـي هـــذا ف�مـــا یخـــص  %29.16ف�مـــا جـــاءت  %70.83بــــ �النســـ�ة لالبتـــدائي و قـــدرت 

فــي النظــام الجدیــد  %75القــ�م اإلیجاب�ــة أم القــ�م الســلب�ة المتمثلــة فــي ق�مــة الكــذب قــدرت بـــ 

 %64.70فـي النظـام التر0ـوP القـد�م األساسـي و الشـر بنسـ�ة  %25االبتدائي و جاءت نس�ة 
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فــي النظــام القــد�م األساســي و مــن  %35.29و نســ�ة ) االبتــدائي(فــي النظــام التر0ــوP الجدیــد 

األساســـي و (النظـــامین  خـــالل هـــذه النســـ�ة نســـتنتج أن القـــ�م االجتماع�ـــة المـــذ2ورة ســـا�قا فـــي

بـین القـ�م االجتماع�ـة و هـذا مـا تؤ2ـده ق�مـة  إحصـائ�ةتوجد هناك فروق ذات داللـة ) االبتدائي

و  ألفــاو هــي أقــل مــن  0.021 و نســ�ة معنو�ــة 3.101و التــي تقــدر بـــ tاالخت�ــار اإلحصــائي 

  .و هو مجال دراستنا 0.05المقدرة یـ 

و �م2ن تفسیر هذا االختالف فـي أن النظـام الجدیـد أولـى اهتمـام 2بیـر للقـ�م االجتماع�ـة 

�النس�ة للمستو+ التعل�مي سنة ثالثة حیث ر2ز �صـورة واضـحة علـى ق�مـة الصـدق حیـث 2ـان 

علـــى التعرAـــف �ـــأبي �2ـــر الصـــدی1 و تعـــداد �عـــض  فـــي الكتـــاب المقـــرر للنظـــام الجدیـــد القـــدرة

فــي . مناق�ــه و مــن خاللهــا یتعــرف المــتعلم علــى شخصــ�ة أبــي �2ــر و �ســتنتج �عــض خصــاله

و أثـار الكــذب  ةحـین أظهـرت النسـ�ة العال�ـة مؤشــر الكـذب ممـا یـدل علـى لمعرفــة مـد+ خطـور 

ته و مجتمعــه و مــن علــى المــتعلم و �التــالي التــأثیر علــى م2افئتــه بــین أصــدقائه و حتــى أســر 

خالل ذلك و �معرفة الصـدق و محاسـنه و الكـذب أثـاره السـلب�ة �سـتط�ع المـتعلم تهـذیب النفـي 

مـــن خـــالل التحلـــي بخلـــ1 الصـــدق، واجتنـــاب الكـــذب 2مـــا أننـــا الحظنـــا ق�متـــي الخیـــر و الشـــر 

متقار0تـان أ�ضـا  یـر+ واضـعي البرنـامج و المواضـ�ع المتناقضـات ضـرورAة و یجـب أن تكــون 

فــــي   �ــــهحة �النســــ�ة للمــــتعلم لألخــــذ �الق�مــــة األولــــى و إعطاءهــــا أهم�ــــة �الغــــة ألنهــــا تحبواضــــ

أو الخارجي و نقصد �ه المجتمـع 2مـا أننـا نجـد 2ـذلك ) المدرسة(مجتمعه الداخلي و نقصد �ه 

  . إال أن التكرارات ناقصة في األخیر) األساسي(التوازن �النس�ة للنسب في النظام القد�م 
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  التحلیل حسب العالقات االجتماع�ة:  ثان�ا

یوضـــح مؤشـــرات العالقـــات االجتماع�ــة حســـب الكلمـــة فـــي 2تـــابي الســـنة  ) 11(  جــدول رقـــمال

  )ابتدائي/أساسي (الثالثة 

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

  عالقة قو�ة 
  100  32  56.25  18  43.75  14  المح�ة

0.423  0.687  
 100  07  85.71  06  14.28  01  التعاون 

  عالقة

  الضع�فة 

 100  02  50  01  50  01  الكره
0.423  0.687  

 100  00  00  00  00  00  االنفراد�ة

  

مـــن الجـــدول الســـاب1 یوضـــح عـــدم و جـــود فـــروق �النســـ�ة للعالقـــات االجتماع�ـــة �النســـ�ة 

ئي و هــذا فــي 2تــاب الســنة الثالثــة حیــث جــاء نســ�ة المح�ــة فــي للنظــامین األساســي و االبتــدا

إال  %14.28فـي حـین 2انـت نسـ�ة التعـاون  %56.25أما في االبتدائي  %43.75األساسي 

 %85.71أن نس�ة التعاون في 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للنظام الجدید االبتـدائي فجـاءت نسـ�ة 

 %50الق�مــة االنفراد�ــة متســاو�ة بنســ�ة  ضــع�فة ف2انــت هــي و عالقــةألمــا نســ�ة الكــره و هــي 

  :لكل منها و من هذا 2له

القو�ـــة و الضـــع�فة مـــا أكدتـــه ق�مـــة االخت�ـــار  عالقـــاتنجـــد عـــدم االخـــتالف متمثـــل فـــي ال

و  ألفـــاو التـــي هـــي أكبـــر مـــن  0.687و نســـ�ة معنو�ـــة  0.423و التـــي قـــدر بــــ  tاإلحصـــائي 

و 2ـان عـدم االخـتالف موجـود فـي : منـه نقـول التي اعتمدنا ها في دراستنا و  0.05المقدرة بـ 

العالقـة الضــع�فة 2ــالكره و العمــل االنفــرادP واضــحا فــي 2تــاب الســنة الثالثــة �النســ�ة للنظــامین 

نر+ عدم استعمال الكلمة الدالة على الكره في األساسـي جـاءت مـرة واحـدة فقـa و نفـس العـدد 

وضــع 2لمــة انفراد�ــة أو االنعزال�ــة  �النســ�ة للنظــام الجدیــد و اتفــ1 واضــعي الكتــاب علــى عــدم
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ألنهــا تـــؤثر علــى المـــتعلم و غــرس روح الجماعـــة 2التعـــاون �حیــث نجـــد النظــام أعطـــى اهتمـــام 

واضــح للتعــاون لم2انــة هــذا العالقــة التــي تعــرف المــتعلم علــى مختلــف التفــاعالت االجتماع�ــة 

لمـتعلم و المـتعلم، و2ـذا التي توجد في المؤسسة التر0و�ة و نقصد بها المدرسة 2ما تـرا�a بـین ا

  . المعلم و المتعلم

   السلوك االجتماعيالتحلیل حسب : ثالثا 

یوضـح مؤشـرات السـلوك االجتماع�ـة حسـب الكلمـة فـي 2تـابي السـنة الثالثـة  ) 12( جدول رقـم

  )ابتدائي/أساسي (

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

 السلوك

 Pسو  

  100  02  100  02  00  00  األمانة
0.440  0.675  

 100  05  40  02  60  03  ّاإلیثار

  السلوك

 Pغیرسو  

 100  01  100  01  00  00  الغش
0.440  0.675  

 100  04  00  00  100  04  األنان�ة

  

األمانـة  الذP یتناول السلوك االجتماعي أن أعلـى نسـ�ة لكلمـة )12 (یبین الجدول رقم 

أP انعـــدامها فـــي  %100فــي المســـتو+ الثالـــث هـــي النظـــام الجدیـــد االبتــدائي �حیـــث قـــدرت بــــ 

و هذا السلوك السوP، أما �النس�ة للسلوك السوP الغیر سـوP ف2انـت ) األساسي(النظام القد�م 

و السلوك الغیر سـوP المتمثـل فـي  %100أعلى نس�ة 2ذلك للنظام الجدید �حیث قدرت نس�ة 

  .للنظام القد�م األساسي %100ر األنان�ة ف2انت أعلى نس�ة المؤش

األمانـة و اإلیثـار و الغـش (و منه نقول أنه ال وجود للفروق بین السلوك االجتمـاعي لكـل مـن 

و  sig=0.675و بنس�ة معنو�ـة 0.440و هذا ما تؤ2ده ق�مة االخت�ار اإلحصائي  )و األنان�ة

2ـان مر2ـزا أنـه : عمول بها في دراستنا و �م2ن القـولو م 0.05التي تساوP  ألفاهي أكبر من 
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�الكلمـات الدالــة علـى الســلوك سـواء 2ــان سـو�ا أم غیــر سـوP و بنســ�ة تسـاوP و 2ــان  او مهتمـ

التر2یــز واضــحا مــن خــالل النشــاطات المقترحــة حیــث نجــد الكفــاءة المســتهدفة مــن القــدرة علــى 

الكــالم البـــذPء و الغی�ـــة و �المقابـــل  المتمثلـــة فـــي الكـــذب و الســلب�ةتحدیــد ضـــرورة الســـلو2ات 

الحرص على اجتنابها في الح�اة الیوم�ة �حفQ اللسان و قول الكـالم الطیـب و قـول المعـروف 

البخــارP )رحــم هللا امــرأ أصــلح لســانه)(أP فــي المنهــاج(و �م2ــن االســتعانة �الســندات المقترحــة 

األنان�ـــة نجـــدها متقار0ـــة فـــي /أمـــا عـــن اإلیثـــار  ).و الكلمـــة الطی�ـــة صـــدقة(فـــي األدب المفـــرد 

  .النظامین

  التحلیل حسب الشواهد الشرع�ة : را6عا 

حســب الكلمـــة فــي 2تـــابي الســنة الثالثـــة  الشـــواهد الشــرع�ةیوضـــح مؤشــرات )  13( جــدول رقــم

  )ابتدائي/أساسي (

  

  األ�عاد
االخت�ـــــــــــــار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصــائي 
t 

مســـــــــــتو+ 

المعنو�ــــــة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

دد 2لمــات اآل�ــات عــ

  القرآن�ة
229  55.31  185  44.63  414  100  3.025  0.015  

عــــــــــــــــــــدد 2لمــــــــــــــــــــات 

  األحادیث الشرAفة
30  41.66  42  58.33  72  100 3.25  0.015  

الــذP یوضــح مؤشــرات الشــواهد الشــرع�ة حســب الكلمــة ، فــي 2تــاب ) 13(مــن خــالل الجــدول 

مــــات اآل�ــــات القرآن�ــــة تبــــین أن           ، و مــــن خــــالل عــــدد 2ل) أساســــي / ابتــــدائي ( الســــنة الثالثــــة 

T =3.025  و بلغــت درجــة المعنو�ــةSig  =0.015  +و هــي درجــة معنو�ــة دالــة عنــد مســتو

و منــه نقــول أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة ف�مــا یخــص عــدد  0.05الداللــة االفتراضــي 

 Pلمتغیــر النظــام التر0ــو Pحیــث 2انــت عــدد )  ابتــدائي/ أساســي( 2لمــات اآل�ــات القرآن�ــة تغــر
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أكبــر مــن عــدد 2لمــات  % 55.31بنســ�ة  2229لمــات اآل�ــات القرآن�ــة فــي النظــام األساســي 

و هـــذا مـــا یوضـــح أن اتجـــاه  % 44.63بنســـ�ة  185اآل�ـــات القرآن�ـــة فـــي النظـــام االبتـــدائي بــــ 

المدرســـــة األساســـــ�ة اتجـــــاه قرآنـــــي ، و أن المدرســـــة االبتدائ�ـــــة اتجـــــاه الحـــــدیث و الفـــــرق بـــــین 

جاهین أن االتجاه القرآني �عتمد علـى تفعیـل الجوانـب االنفعال�ـة و العاطف�ـة و الوجدان�ـة و االت

هذا �م2نـه مـن غـرس القـین الدین�ـة و ترسـیخ الم�ـادj و العقائـد ، أمـا النظـام االبتـدائي ف�عتمـد 

علــى الحــدیث الــذP یــر+ ف�ــه الجوانــب التطب�ق�ــة للــدین فهــو اتجــاه عملــي ی�حــث عــن الجوانــب 

�ــة و الملموســة و لكـــن الجوانــب الملموســـة ال تعنــي ترســیخ الم�ـــادj ألن األفعــال أصـــلها النفع

 jاد�  .أف2ار و األف2ار تعتمد على مخزون الق�م و الم

وهـي درجـة  Sig  =0.015و بلغـت  T =3.025أما عدد 2لمات األحادیث الشـرAفة فتـین أن 

و نقــول أنــه توجــد فــروق ) T(ة و منــه نقبــل ق�مــ 0.05معنو�ــة دالــة عنــد المســتو+ االفتراضــي 

ـــر النظـــام  ـــاختالف ، تفـــر+ لمتغی �ذات داللـــة إحصـــائ�ة فـــي عـــدد 2لمـــات األحادیـــث الشـــرAفة 

 Pفة لـــ التعلـ�م األساسـي ) ابتدائي/ أساسي ( التر0وAحیث بلغت عـدد 2لمـات األحادیـث الشـر (

ــ�م االبتــدائي الــذP بلــغ  %41.66بنســ�ة  30        %58.33 بنســ�ة 42و هــي نســ�ة أق مــن التعل

و منـــه �م2ـــن القـــول أن النظــــام االبتـــدائي �عتمـــد أكثـــر علــــى الحـــدیث الشـــرAف ، مـــن النظــــام 

غماتي العملي  و الذP یـر+ النفع�ـة ا االبتدائي ، حیث نر+ المدرسة االبتدائ�ة ذات االتجاه البر 

الكــرAم مبــدأ مــن م�ــادj التعلــ�م ، إذ یــر+ فــي الحــدیث الشــرAف جوانــب عمل�ــة أكثــر مــن القــرآن 

الذP �حتاج غلـى تفسـیر و ت�سـ�a و اسـتن�ا^ األح2ـام و القـوانین ، بهـذا النظـام االبتـدائي أراد 

أن �عطــي للتلمیــذ جوانــب عمل�ــة فــي تعلمهــم للــدین و �التــالي فالمدرســة االبتدائ�ــة ، تعتمــد فــي 

 تـــــدرAس التر�0ـــــة اإلســـــالم�ة علـــــى الجوانـــــب العمل�ـــــة و لكنهـــــا ، أغلقـــــت الجوانـــــب الروح�ـــــة و

  .الوجدان�ة 
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 تحلیل حسب الصورةال.  4.  1.  1

    یوضــح متغیــرات الدراســة حســب الصــورة المعبــرة فــي 2تــابي الســنة الثالثــة ) 14(جــدول رقــم ال
  )أساسي/ابتدائي ( 
 

  

  
  

) والشــواهد الشــرع�ة الســلوك االجتمــاعي، العالقــات االجتماع�ــة ،الجتماع�ــة القــ�م ا(یبــین متغیــرات الدراســة ) 13(شــ%ل 

  )أساسي/ابتدائي ( حسب الصورة المعبرة في %تابي السنة الثالثة

  الكتاب
  

  الصور

  ابتدائي 3  أساسي 3

  ℅النس�ة   التكرار  ℅النس�ة   التكرار

تعبر عن  لتيالصور ا
  الق�م االجتماع�ة

01  2.56  02  06.45  

الصور التي تعبر عن 
  العالقات  االجتماع�ة

07  17.95  08  25.81  

الصور الدالة عن السلوك 
  االجتماعي

11  28.21  06  19.35  

  16.13  05  7.69  03  الشواهد الشرع�ة

  32.26  10  43.59  17  صور أخر+ 

  %100  31  %100  39  المجموع
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 :التحلیل 

ر2AاتورAــة وتــوحي إلــى فهــم الــنص أو انجــد فــي 2تــاب التعلــ�م األساســي معظــم الرســوم 2

ن معنـــى القـــ�م االجتماع�ـــة ، وهـــي و2انـــت أقـــل نســـ�ة هـــي الصـــور التـــي تعبـــر عـــ. الموضـــوع 

صــورة �حیــث نجــد صــورة المعلــم مــع التلمیــذ والحبــر متــدف1 علــى  39صــورة واحــدة مــن أصــل 

مــر المعلــم رضــا عنــدما خــرج الجم�ــع إلــى أ "الطاولــة وهــي مناســ�ة تمامــا لمــا جــاء فــي الــنص 

وسـال الحبـر  تالساحة �أن �أتي �الصفارة   من الدرج وأثناء �حثه عـن الصـفارة انقلبـت الـدورا

وهنــا ظهــرت ق�مــة ایجاب�ــة وهــي ق�مــة  "وعنــدما رجــع ســأل المعلــم التالمیــذ علــى مــن فعــل هــذا 

الصدق ولما له من ممیزات وهي ان تص�ح الثقة بینه و0ـین غیـره متینـة والتفاعـل مـع اآلخـرAن 

  .ایجابي ، حیث �2و ن للفرد م2انة في المجتمع من خالل هذه الق�مة

 37مــن التعلــ�م االبتــدائي صــورتان فقــa مــن أصــل  3الســنة  فــي حــین نجــد فــي 2تــاب

صورة  ، األولى 2انت لم2انة المسجد وق�مته في اإلسالم و�عتبر المؤسسة الثان�ـة فـي التنشـئة 

ن ف�ـه للع�ـادة وتـالوة القـرآن ، وهنـا نالحـQ مو االجتماع�ة لما له من أهم�ة �حیـث یجتمـع المسـل

المســـجد الحـــرام ، المســـجد النبـــوP  : لثالثـــةالمســـاجد رســـم طب�عـــي لصـــورة معبـــرة لمـــد+ ق�مـــة ا

2انـت . الشرAف والمسجد األقصى ، وهنا نجد تواف1 واضح بـین الـنص والصـورة المعبـرة عنـه 

الصــورة الثالثــة تعبـــر عــن صـــدق  أبــي �2ـــر لرســالة الرســـول ص والصــورة المعبـــرة دالــة علـــى 

یج العن2بـوت وعـش الحمامـة وجود الرسول ص وصاح�ه في غار ثـور والمتمثلـة فـي شـ�2ة نسـ

،و ق�مـــة الصـــدق تكمـــن هنـــا فـــي شـــخص أبـــي �2ـــر الصـــدی1 الـــذP ظـــل مـــع النبـــي ص طیلـــة 

ح�اتــه ، ولمـــا لـــه مـــن أخــالق وخصـــال 2الصـــدق وم2ـــارم األخــالق ، فـــي التجـــارة والمعـــامالت 

  .الیوم�ة وهنا 2ذلك هذه الق�مة ایجاب�ة 

  .2لها ایجاب�ة مما تؤثر في المتعلم لقد جاء في الكتابین األساسي واالبتدائي أن الق�م

�النسـ�ة لكتـاب  % 17.95تعبـر علـى العالقـات االجتماع�ـة نجـد  التيأما ف�ما یخص الصور 

أولهـــا صـــورة فوتوغراف�ـــة لم2ـــة . صـــورة  39صـــور مـــن أصـــل  06التعلـــ�م األساســـي �معـــدل 

الصـورة الثان�ـة الم2رمة وهنا 2ذلك نجد تواف1 بین مضمون النص والصورة المعبـرة عنـه ، أمـا 
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إلى الجیران وهذه العالقـة تمـتن  اإلحسان�ة فدرسه عن �2 فتمثل حوار بین األم وابنها على ما

المح�ة بین الفرد والجماعة ثـم صـورة تبنـي عالقـة الفـرد بر0ـه والعالقـة بـین الفـرد والمجتمـع لمـا 

  .a داخل المؤسسة الثان�ة �تحمله من تكاتف وترا

الضـیف ، 2لهـا تعبـر  إكـرامطاعـة الوالـدین و زAـارة األقـارب  و2ـذا  الصور التـي تعبـر عـن أما

  .عن ماجاء في النص 

أما 2تاب التعل�م االبتدائي  ف2انت نس�ة الصور التي تعبـر عـن العالقـات االجتماع�ـة  

توجد صورة لمسجد وهي تعبـر عـن اآلذان الـذP ینطلـ1 مـن المسـجد ، أمـا الصـورة التـي تعبـر 

وقضــى ":  وتضــممن الــنص اآل�ــة الكرAمــة  �ابنهــان هنــا نــر+  عالقــة األم عــن العالقــة �الولــدی

ن عنــدك الكبــر أحــدهما أو 2الهمــا فــال تقــل غإمــا یــبل إحســانار0ــك أال تعبــدوا إال إ�ــاه و�الوالــدین 

  "لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال 2رAما

ع غیـــرP، أتـــأدب مـــ: یوجــد تـــوازن بـــین الصـــورتین الموجـــودتین فــي الموضـــوع المعنـــون 

�حیــث نجــد الصــورة األولــى لفــرد �حمــل قفــة �عبــر الطرAــ1 مــع عجــوز وهــذه العالقــة تعبــر عــن 

الــروا�a الموجــودة فـــي المجتمــع 2مـــا نجــد فـــي الصــورة الثان�ـــة لــنفس الموضـــوع تلمیــذ یرAـــد أن 

  .�ساعد شیخ لقطع الطر1A وهي عالقة ایجاب�ة 

ث نجـد نـداء اآلذان المتمثلـة هناك ثالث مواض�ع مشتر2ة من حیث نفس العنوان ، حیـ

في صـور 2لهـا معبـرة عـن مضـمون الـنص ، و2ـذلك طاعـة الوالـدین وهـي صـورة معبـرة تظهـر 

  .الصالة  إقامةالموجود بین األبوAن وأفراد األسرة ، و0نفس الطرAقة  إیجاب�ةالعالقة 

ثـة أساسـي توجـد هنـاك توافـ1 بـین الصـورة ونـص لمن خاللها نقول أن 2تـاب السـنة الثا

ف2انــت موجــودة  االبتــدائينهــا 2انــت قلیلــة ، أمــا التعلــ�م أإلــي حــد 2بیــر ومضــمون الــنص إال 

صــــال الصــــورة الحق�قــــة لمــــا �صــــبو إل�ــــه وضــــعي البــــرامج �لكنهــــا تــــوحي �القــــدر الكبیــــر إلــــى إ

  .من حیث التواف1 بین الصورة والنص ) الكتاب(
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  الرا6عةالسنة .  2.  1

  المجاالت . 1.  2.  1

   وص 2تب التر�0ة اإلسالم�ة عینة الدراسةتوزAع نصـ 

  أساسي الرا�عةتوزAع نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة ) 15(الجدول رقم 

  %النس�ة  التكرار  المحاور

  50  13  القرآن

  3.84  01  الحدیث

  7.69  02  العقیدة

  7.69  02  الع�ادة

  7.69  02  السیرة وقصص

  23.07  06  السلوك

  %100  26  المجموع

 

ـــــین  أعـــــاله خـــــالل  قـــــراءة الجـــــدول مـــــن ــــــ 2انـــــت نســـــ�ة مجـــــال الســـــلوك  أنتب مقـــــدرة ب

2ان التر2یـز علـى السـلوك  الطور الثاني لذا إلى األولوهنا انتقل المتعلم من الطور 23.07%

2ـــالتر2یز علـــى  أهم�ـــةال مـــن جـــهـــذا الم �حملـــهرحلـــة  االبتدائ�ـــة �النســـ�ة للســـلوك لمـــا مفـــي ال

صــد نقمـع غیــره فــي هــذه المرحلــة الــزمن غیرهــا و  ةعلم و2ــذا تفاعل�ــبهــا المــت األنشـطة التــي �قــوم

2ل من مجاالت العقیـدة والع�ـادة  ماأ %50بنس�ة ممثالالقرآن ثم جاء  األولبها مرحلة الطول 

نفسـر فـي هـذه  مـا %3.84الحـدیث بنسـ�ة  و�ـأتي %07.69والسیرة 2انـت نسـبتهم متسـاو�ة ب

�غ شــ2ر هللا علــى صــشــرح تحدیــد الاالســتظهار و  لــىإ اإلضــافة�المرحلــة نجــد فــي مجــال القــرآن 

و2ـذا .مما رزقكم هللا حالال طی�ا واش2روا نعمـت هللا  ف2لوا.ومثال على ذالك لقوله تعالى  نعمه

 .حـــراء  تعبـــده فـــي غـــارو الرســـول ص  ةمـــن خـــالل ســـرد القصـــص یتعـــرف المـــتعلم علـــى �عثـــ

ـــوحي و  ـــدة اإلســـالم�ة الواضـــحة ا، قصـــة نـــزول ال ـــا مـــن �عـــض الشـــواهد ونجـــد فـــي العقی نطالق
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�ــة مــن محــ�a المــتعلم �عیــدا عــن الخرافــات والتعقیــدات ممــا یجعلهــا تصــل Aســطة القر� إلـــىالم

  .وجدان الطفل ب�سر

  ابتدائي الرا�عةتوزAع نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة )   16( الجدول رقم 

  %النس�ة  التكرار  المحاور
  9.61  05  القرآن

  1.92  01  الحدیث

  32.39  17  یدةالعق

  32.69  17  الع�ادة

  3.84  02  السلوك

  19.23  10  قصصالالسیرة و 

  %100  52  المجموع

 اذخـآ %32.69بنسـ�ة  األولىالع�ادة في المرت�ة أن  أعالهالجدول في تبین المعط�ات 

هــذه المرحلــة حساســة % 3.84ف2انــت النســ�ة نــص �النســ�ة للســلوك  52 أصــلمــن  نصــا 17

2ـان  من غیرها و2ذلك یتفـاعلون معـه 2ـذا أكثرعامل فیها المتعلم مع زمالئه �النس�ة للمتعلم یت

التــي  األشــ�اء یــتعلمالتر2ــز علــى الســلوك امــا الع�ــادة وجــب علــى المــتعلم فــي هــذه المرحلــة ان 

 �امالصــ .الز2ــاة   ةمــواإلقا األذانتصـله بر0ــه وان �عرفهــا 2الطهــارة و الوضــوء ومفسـداته و2ــذا 

وم2انــة  %32.69ل العقیــدة ا2انــت لمجــ.  %9.61رآن الكــرAم جــاء نســ�ة القــ ثــم جــاءالــخ ....

  .مجال السیر والقصصل %  19.23نس�ة ال 2انتو  %1.92الحدیث في هذه المرحلة نس�ة 

 اآل�ــاتمجـال العقیــدة تسـاعد المـتعلم علــى بـث العقیــدة اإلسـالم�ة فـي نفســه بتنـاول  فـي

المخلوقــات ممــا یــدل علــى عظمــة هللا   ســرارأو عجائــب الكــون  إلــىظــر نالقرآن�ــة التــي  توجــه ال

الكبـر  فقه�ـةیـر+  مـن مصـادر  مـا إلـىوقدرته على 2ل شي اما من منظـور الع�ـادات الرجـوع 

. من معلومـات الخاصـة مـن موضـوع الـدرس  األدنىحتى �عرف الحد . من الكتاب المدرسي 

 واآلدابالخلــ1  أوو�عــد ذالــك �عمــل علــى ضــ�طها وتنظ�مهــا جیــدا امــا تقــد�م موضــوع الســلوك 

المســتهدفة  األخــالقســهل �سـتط�ع المــتعلم مـن خاللــه تعلـم  �أسـلوبفـي مضــمون نـص معــالج 
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مجـال  أنل�م اإلسـالم�ة ممـا �الحـQ التعـاوفـ1  وأح2ـامرشـادات إ و  أف2اریتعل1 بها من  وفهم ما

 التــي الطرAقــة القو�مــة إت�ــاعاســتخالص المــواعQ والعبــر منــه مــع  إلــىالســیرة والقصــص یهــدف 

  .توقQ الشعور الدیني في نفوس المتعلمین

  تحلیل حسب العناو�نال. 2.  2.  1

  ابتدائي/تحلیل عناوAن نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الرا�عة أساسي  )17(جدول رقم 

  الكتاب
  الفئة

  ابتدائي  أساسي
  %النس�ة  التكرار  %النس�ة  التكرار

  11.11  03  15.38  08  الق�م االجتماع�ة
  7.41  02  11.53  06  لوك االجتماعيالس

  25.93  07   30.77  16  العالقات االجتماع�ة
  18.51  05  26.93  14  الشواهد الشرع�ة
  37.03  10  15.38  08  غیر مصنفة
  %100  27  %100  52  المجموع

  

  
  ابتدائي/تحلیل عناوAن نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الرا�عة أساسي  یبین) 14(ش2ل رقم 
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  :تحلیل ال

مـن خـالل الجـدول أعـاله یتضـح أن هنـاك فـروق بـین عنـاوAن 2تـابي السـنة الرا�عـة مــن 

نـص فقـa فـي التعلـ�م  53التعل�م  األساسي واالبتدائي من خالل مجمـوع التكـرارات حیـث نجـد 

لفئـــة القـــ�م  % 15.38نالحـــQ أن نســـب الفئـــات �النســـ�ة لكتـــاب التعلـــ�م األساســـي  .االبتـــدائي

 % 30.77والعالقــات االجتماع�ــة  % 11.53ءت نســ�ة الســلوك االجتمــاعي االجتماع�ــة وجــا

أمــا  . % 15.38لغیــر مصــنفة ف2انــت تقــدر بـــ أمــا ا % 26.93�النســ�ة للشــواهد  أمــا العنــاوAن

ففئـــة القـــ�م االجتماع�ـــة قـــدرت بــــ  االبتـــدائيعنـــاوAن نصـــوص 2تـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة للتعلـــ�م 

وفئـــة العالقـــات االجتماع�ـــة  %7.41تمـــاعي قـــدرت بــــ أمـــا عـــن فئـــة الســـلوك االج % 11.11

بینمــــــــا 2انـــــــت غیــــــــر  % 18.51نســــــــ�ة الشـــــــواهد  فــــــــي حـــــــین %  225.93انـــــــت تقــــــــدر بــــــــ 

  .% 37.03المصنفة

برجوعنـــا إلـــى مقابلـــة نســـب الفئـــات المتعلقـــة �متغیـــرات الدراســـة نجـــد أن العنـــاوAن فـــي   

والع2ـس فـي . غیـر مصـنفة  %15.38مقابـل  %84.71التعل�م األساسي 2بیرة �حیث تقدر بــ 

المصــنفة التــي 2انــت نســبتها  مقابــل غیــر  %66.67فالعنــاوAن 2انــت نســبتها  التعلـ�م االبتــدائي

ولألمــر داللــة سوســیولوج�ة مهمــة تشــیر إلــى أن االهتمــام �المحــاور المشــار إلیهــا .  33.33%

�ـــة و الســـلوك القـــ�م االجتماع�ـــة ، العالقـــات االجتماع( فـــي فرضـــ�ات الدراســـة والمقصـــود بهـــا 

تأخــــذ حیــــزا 2بیــــرا فــــي النظــــام القــــد�م مــــن حیــــث التخطــــ�a )  ، والشــــواهد الشــــرع�ةاالجتمــــاعي

التر0ــوP، بینمــا تفتقــر المنظومــة التر0و�ــة الحال�ــة المتزامنــة مــع التعلــ�م االبتــدائي واإلصــالحات 

قــ�م وهــو األمــر الــذP �طــرح أكثــر مــن ســؤال حــول هــذا التراجــع فــي االهتمــام بهــذه الالتر0و�ــة 

  .الدین�ة في البرامج الحدیثة
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  الق�م االجتماع�ة التحلیل حسب : أوال 

  یوضح مؤشرات الق�م االجتماع�ة حسب عنوان النص )18(جدول رقم

  

  التعل�م

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  %نس�ةال  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

  %100  11 27.27  03 72.72  08  إیجاب�ةالق�م 

  %100  01 00  00 100  01  السلب�ةم الق�

  

یوجـد اخـتالف �النسـ�ة للقـ�م االجتماع�ـة �النسـ�ة للمسـتو+  )18(یبین الجدول أعـاله رقـم 

فـي النظـام األساسـي  إیجاب�ـةالسنة الرا�عة في النظامین األساسي و االبتدائي حیث نجـد القـ�م 

 إیجاب�ــةالبتــدائي نجــد القــ�م أمــا فــي النظــام ا %100بنســ�ة  الســلب�ةو القــ�م  % 72.72بنســ�ة 

قـ�م حسـنة تمثـل الدعامـة األساسـ�ة لمعرفـة : معدومـة ممـا تفسـر أن السـلب�ةو الق�م  27.27%

  .الق�م اإلسالم�ة التي ترa0 المتعلم �مجتمعه 2ما أنها تنمي ف�ه حب الواجب و الق�ام �ه

عي الكتـاب و هذه تعتبر من بـین أهـداف 2تـاب التر�0ـة اإلسـالم�ة المقـرر 2مـا حـث واضـ

فـــي المواضـــ�ع المـــتعلم علـــى الصـــدق فـــي القـــول و فـــي الوعـــد فـــي ن�ـــة الع�ـــادة فـــي التضـــح�ة، 

لیتســلحوا �العزAمــة القو�ــة  لمواجهــة الصــعاب، و هــذا ال �ــأتي إال �العمــل علــى تعمیــ1 اإل�مــان 

  . و �األمثلة الصادقة التي تؤخذ من سیر الرسل علیهم السالم
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  لعالقات االجتماع�ةاالتحلیل حسب : ثان�ا 

 یوضح مؤشرات العالقات االجتماع�ة حسب عنوان النص )19(جدول رقم

 

  التعل�م

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  نس�ة  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 %100  21 28.57  06 71.42  15  عالقات قو�ة

 %100  01 00  00 100  01  عالقات ضع�فة

  

الحQ الفروق في النسب بـین التعلـ�م األساسـي و االبتـدائي ن )19(من خالل الجدول رقم

ــــ�م األساســــي نســــ�ة  و العالقــــات الضــــع�فة  %71.42حیــــث نجــــد العالقــــات القو�ــــة فــــي التعل

أمــــــا �النســـــــ�ة للتعلــــــ�م االبتـــــــدائي فنجـــــــد انعــــــدام العالقـــــــات الضــــــع�فة القو�ـــــــة مقـــــــدر  100%

  .العالقات الضع�فةفي حین نجد انعدام  %28.57ب

ـــ�م األساســـي 2ـــان تر2یـــزهم ممـــا یـــدل ع لـــى أن واضـــعي النصـــوص المقـــررة لكتـــاب التعل

ـــه و أن �2تســـب  ـــى االعتـــزاز ببیئت ـــة بتنشـــئة لمـــتعلم عل ـــى العنا� ـــى روح التعـــاون عل منصـــ�ا عل

  .تدرAج�ا العادات الصح�حة و ن2ون بذلك العالقات متماس2ة بین أفراد المجتمع

وا بهــذا الجانــب حیــث جــاءت نســ�ة أمــا منظــور واضــعي 2تــاب التعلــ�م األساســي لــم یهتمــ

 إیجاب�ـةالعالقات القو�ة ضع�فة و انعدام العالقات الضع�فة حیث ر2ـز الكتـاب علـى المعاملـة 

التـي تكسـب المـتعلم المح�ــة و التـآلف 2التحـدث إلـى النــاس �ـأدب و مسـاعدة اآلخـرAن و إلقــاء 

  .جتماع�ةالسالم لتقرب القلوب إلى �عضها ال�عض 2ذلك تؤدP إلى الروا�a اال

و  الســلب�ةو االخــتالف �2مــن فــي الكتــاب القــد�م حیــث ر2ــز علــى تعرAــف المــتعلم �ــالق�م 

  .انع2اسها على الفرد داخل مجتمعه ع2س الكتاب الجدید
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  السلوك اإلجتماعيالتحلیل حسب : ثالثا 

  یوضح مؤشرات سلوك اجتماعي حسب عنوان النص في 2تابي  )20(جدول رقم  

  )ابتدائي/أساسي (السنة الرا�عة  

  

  التعل�م        

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  نس�ة  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 P100  07 %14.29  01  %85.71  06  سلوك سو% 

 P100  01 %  50   01 %00  00  سلوك غیر سو% 

  

 أن هنــاك اخــتالف �النســ�ة للكلمــات الدالــة علــى الســلوك )20(تبــین قــراءة الجــدول رقــم 

االجتمــاعي �النســ�ة للمســتو+ التعل�مــي الرا�عــة للنظــامین األساســي، و االبتــدائي �حیــث قــدرت 

�النســـ�ة للكلمـــات الدالــة علـــى الســـلوك الغیـــر ســوP فـــي التعلـــ�م االبتـــدائي  %100أعلــى نســـ�ة 

�النســ�ة للســلوك الســوP  %85.71نســ�ة بینهمــا انعدامــه فــي النظــام األساســي فــي حــین 2انــت 

فـــي التعلـــ�م االبتـــدائي ممـــا �فســـر نفســـر 2ـــان  %14.29اســـي و 2انـــت نســـ�ة ظـــام األسنفـــي ال

 128التر2یز علـى المواضـ�ع الدالـة علـى السـلوك السـوP بنسـ�ة عال�ـة 2مـا نجـده فـي صـفحته 

مـن 2تـاب التر�0ــة اإلسـالم�ة مـن التعلــ�م األساسـي نمــاذج و قـ�م و أخالق�ـة لإلیثــار و لـم یر2ــز 

ناوAن الدالة على السلوك الغیر سوP في حـین اهـتم النظـام ع مواض�ع تهتم �العضالمهتمون بو 

و الذP �عتبر ظـاهرة  ش�المواض�ع الدالة على السلوك الغیر سوP مثل الغ) االبتدائي(الجدید 

  .تنمي في روح الفرد األخالق التي ال �قبلها دیننا الحنیف
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  التحلیل حسب الشواهد الشرع�ة: را6عا 

  رات سلوك اجتماعي حسب عنوان النص في 2تابي یوضح مؤش) 21(جدول رقم  

  )ابتدائي/أساسي (السنة الرا�عة  

  

          

  التعل�م

  الفئات

  ابتدائي  أساسي

  نس�ةال  مجموعال
  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 %100  18 27.77  05 72.22  13  سور قرآن�ة

 %100  02 %  50   01 %50  01  حدیث 

  

الــذP یوضــح مــؤثرات الشــواهد الشــرع�ة حســب عنــوان الــنص ) 21( مــن خــالل الجــدول 

تبــین أن الســور القرآن�ــة فــي النظــام األساســي ) ابتــدائي/ أساســي) ( الرا�عــة( فــي 2تــابي الســنة 

، بنسـ�ة  05فـي حـین بلغـت السـور القرآن�ـة فـي النظـام االبتـدائي  %72.22بنسـ�ة  13بلغت 

م األساسـي أكثـر اسـتخداما للسـور القرآن�ـة و هذا �ظهر الفرق في االختالف فالنظا 27.77%

و �م2ــن تفســیره تفســیرًا سوســیولوج�ا إذا یهــدف النظــام إلــى صــناعة مجتمعــًا دین�ــًا مــن غــرس 

عــن طرAــ1 الســور التــي �غلــب فیهــا الجانــب ) اإلســالم�ة ( أكبــر عــدد مم2ــن مــن القــ�م الدین�ــة 

�ع�ارات القرآن قبل تفسیرها ، ممـا الوجداني حیث �سمع الفرد القرآن �قل�ه قبل عقله و �ستمتع 

یجعلهــا تصــنفًا فــردًا مشــحوناً  �العاطفــة الدین�ــة محمــال �قــ�م إســالم�ة مثال�ــة مبتعــدة بــذلك عــن 

الواقع الذP �حمل الصراع و المتناقضـات فـي القـ�م ، أمـا التعلـ�م االبتـدائي فجـاء �أقـل سـور و 

ي تعتمــد علـى أسـلوب الـتعلم الــذاتي و نرجـع ذلـك لكـون هـذا النظــام هـو المقار0ـة �الكفـاءات التـ

األسـلوب الـورAثي و التعلــ�م العلمـي و العملـي 2ــل هـذه األســالیب تجعـل مـن الفــرد �مـارس هــذه 

التعلمــات مــن خــالل دمجهــا و ر0طهــا �ــالواقع االجتمــاعي ، لهــذا نجــدهم یبتعــدون فــي اخت�ــار 

ذP الــروح و تشــحن الفــرد الســور القرآن�ــة عــن المثال�ــة و نحــن نعــرف أن الجوانــب المثال�ــة تغــ



 الفصل السادس                                                                 عرض وتحلیل البیانات

 
 

273 

�العاطفــة الدین�ــة و تبتعــد عــن الممارســة و الســلوك ، لهــذا فالمدرســة االبتدائ�ــة تنتقــي اآل�ــات 

  .التي �م2ن للطفل التعامل معها �عقالن�ة و �ممارسة واقع�ة 

أمـا الحـدیث فــي السـنة الرا�عــة فقـد 2ــان قلـ�ال و نرجــع ذلـك �ــأن التلمیـذ فــي السـنة الرا�عــة 

من السنة الثان�ة و الثالثة �حیث �م2نه أن یرقي �فهمه إلى تصـور تفسـیر لآل�ـات  أكثر نضجا

القرآن�ــة ، فقــد تخطــى مرحلــة الممارســة و �م2نــه یتخیــل و یتصــور و ذلــك حســب مرحلــة النمــو 

االنفعــالي للتلمیــذ و النمــو الوجــداني ، لهــذا �م2ــن أن نــر+ أن النظــامین األساســي و االبتــدائي 

اء التلمیــذ آ�ــات و ســور قرآن�ــة أكثــر مــن األحادیــث الشــرAفة لرفــع مســتو+ قــد اتجهــا إلــى إعطــ

التصور و التخیل الدیني و ترك الجوانب السلو�2ة و الممارسة إلى مستو�ات أقـل مثـل الثان�ـة 

و الثالثة ، أما االختالف في عدد السور بین النظامین فیتبین أن النظام األساسي �عتمد أكثـر 

�ـــة ، و �فتقـــد إلـــى العمل�ـــة أمـــا النظـــام االبتـــدائي فیر2ـــز علـــى الجوانـــب علـــى الجوانـــب الوجدان

  .العمل�ة و الممارسة االجتماع�ة و یلغي الجوانب الروح�ة و الوجدان�ة 

  التحلیل حسب الكلمة .  3.  2.  1

  التحلیل حسب الق�م االجتماع�ة:  أوال

  تابي السنة الرا�عة یوضح مؤشرات الق�م االجتماع�ة حسب الكلمة في 2 )22(جدول رقم

  )ابتدائي/أساسي (             

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

الق�م 

  اإلیجاب�ة

  100  49  28.57  14  71.43  35  الخیر
2.257  0.046  

 100  39  25.65  10  74.35  29  الصدق

الق�م 

  السلب�ة

 100  18  44.45  08  55.55  10  لكذبا
2.257  0.046  

 100  26  30.77  08  69.23  18  الشر
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مــن الجــدول الســاب1 یوضــح االخــتالف �قــ�م االجتماع�ــة فــي 2تــاب الســنة الرا�عــة للنظــام 

�حیث نر+ أن جاءت نس�ة الخیـر �النسـ�ة . و النظام التر0وP الجدید) األساسي(التر0وP القد�م 

ــــدائي  71.43للنظــــام األساســــي  ــــي االبت ، و الق�مــــة %28.57فــــي حــــین نجــــد نســــ�ة الخیــــر ف

و نس�ة في االبتـدائي  %74.35اإلیجاب�ة و التي تمثل الصدق فنجد النس�ة �النس�ة لألساسي 

25.65%.  

فـي  %44.45فـي األساسـي و  %55.55أما الق�م اإلیجاب�ة و المتمثلة في الكذب نجـد 

و تمثـل نسـ�ة الشـر فـي  %69.23نسـ�ة لألساسـي نجـد االبتدائي و ف�ما یخص نسـ�ة الشـر �ال

  .%30.77االبتدائي 
 

توجـــد للقـــ�م االجتماع�ـــة المـــذ2ورة ســـا�قا فـــي النظـــامین التعبیـــر علـــى أنـــه و عل�ـــه �م2ـــن 

  ):األساسي و االبتدائي(التر0وAین 

و ) الخیــر، الشــر، الصــدق، الكــذب(بــین القــ�م االجتماع�ــة  إحصــائ�ةهنــاك فــروق ذات داللــة ـــ 

ـــــار اإلحصـــــائي هـــــذ �ـــــدر ب  tا مـــــا تؤ2ـــــده ق�مـــــة االخت ـــــي تق ـــــة  2.257و الت و نســـــ�ة المعنو�

sig=0.046  و هي أقل من ق�مةα  P0.05التي تساو. 

و �م2ن تفسیر هذا االختالف أن النظام الساب1 ر2ـز علـى القـ�م االجتماع�ـة �صـورة واضـحة ـ 

�ة لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة تــدور حــول عمل�ــة أساســ�ة و لــذلك جــاء 2تــاب الســنة الرا�عــة �النســ

هــي بنــاء شخصــ�ة الفــرد متكــامال مــن جم�ــع جوانبهــا و خاصــة القــ�م االجتماع�ــة و ال یــتم إال 

من خالل إكسـاب مجموعـة مـن القـ�م األساسـ�ة الوظ�ف�ـة التـي تضـفي علیهـا 2مالهـا األخالقـي 

أن �عــرف المتعــالم أن القــ�م اإلیجاب�ــة  و تــأتي فــي مقدمــة هــذه القــ�م الخیــر و الصــدق و یجــب

تنبثــ1 مــن مصــدرAن أساســیین همــا 2تــاب هللا و أحادیــث الرســول صــلى هللا عل�ــه و ســلم فـــي 

حــین نــر+ النظــام الجدیــد ع2ــس النظــام القــد�م ف2انــت نســ�ة الصــدق و الخیــر أقــل �2ثیــر مــن 

  حیث التكرارات �النس�ة  للكلمات الدالة عن الق�م االجتماع�ة 
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من حیث ق�متي الصـدق والكـذب ، حیـث نجـد " �2ر " النتائج متوافقة مع دراسة  تظهر  

ــ�م االبتــدائي وهــي  ارتفــاع نســ�ة الصــدق وانخفــاض نســ�ة الكــذب ، فــي حــین تــنع2س فــي التعل

�2ر " بذلك غیر متوافقة مع الدراسة السا�قة المقصودة عند  "  

  التحلیل حسب العالقات االجتماع�ة:  ثان�ا

یوضـح مؤشـرات العالقـات االجتماع�ـة حسـب الكلمـة فـي 2تـابي السـنة الرا�عـة  )23(جدول رقم

  )ابتدائي/أساسي (

  

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

عالقة 

  قو�ة

  100  26  26.92  03  73.07  19  المح�ة
2.586  0.041  

 100  23  13.04  03  86.95  20  التعاون 

عالقة 

  ضع�فة

 100  09  11.11  01  88.88  08  الكره
2.586  0.041  

 100  08  25  02  75  06  االنفراد�ة

و الذP یتنـاول العالقـات االجتماع�ـة للنظـامین األساسـي  )23(مقیوضح الجدول أعاله ر 

ات القو�ة المتمثلة فـي و االبتدائي �النس�ة للسنة الرا�عة أن أعلى نس�ة في ال�عد �النس�ة للعالق

أم �النسـ�ة لالبتـدائي ف2انـت النسـ�ة  %73.07المح�ة �النس�ة للتعل�م األساسي حیـث قـدرت بــ 

و نجـــد أن مؤشــــر التعـــاون 2ــــان فــــي التعلـــ�م األساســــي قــــوP حیـــث قــــدرت النســــ�ة  26.92%

أمـا عـن العالقـات الضـع�فة ف2ـان  %13.04في حـین 2انـت النسـ�ة فـي االبتـدائي  89.95%

و مـن خـالل هـذا نقــول  %25و االبتـدائي بنسـ�ة  %75ره �النسـ�ة للتعلـ�م األساسـي بنسـ�ة الكـ

المح�ـة، (بـین العالقـات االجتماع�ـة المتمثلـة فـي 2ـل مـن  إحصائ�ةأن هناك فروق ذات داللة 

و التــي  tفــي النظـامین و هـذا مـا تؤ2ــده ق�مـة االخت�ـار اإلحصـائي ) التعـاون، الكـره، االنفراد�ـة

  .0.05المقدرةبـ ألفاو هي أقل من ق�مة  sig=0.041و نس�ة معنو�ة  2.586تقدر بـ
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و �م2ـــن تفســـیر هـــذا االخـــتالف فـــي مضـــمون الكتـــاب المقـــرر الـــذP اســـتندنا عل�ـــه فـــي 

التحلیــل �حیــث نجــد 2تــاب الرا�عــة مــن التعلــ�م األساســي أن العالقــات االجتماع�ــة قو�ــة و 2ــان 

العالقــة الضــع�فة 2انــت بنســ�ة عال�ــة ممــا یــدل  التر2یــز علــى المح�ــة و التعــاون فــي حــین أن

على أن واضعي البرامج ر2ـزوا علـى التـوازن �حیـث یتعـرف التالمیـذ علـى العالقـة االجتماع�ـة 

القو�ــة و 2مــا أنــه یــتعلم العالقــة الضــع�فة و محاولــة تجنبهــا و فــي هــذا الكتــاب 2انــت موجــودة 

  .لم في إطار التعاون المت�ادل�صورة واضحة 2مح�ة األخ ألخ�ه و عالقة المعلم �المع

فــي حــین أن العالقــة االجتماع�ــة فــي النظــام الجدیــد االبتــدائي ســواء 2انــت اإلیجاب�ــة أم 

السلب�ة فهي �ش2ل ناقص في مجملها و لم یر2ز الكتاب �النس�ة للنظام الجدید على العالقـات 

  .االجتماع�ة في هذا المستو+ 

  التحلیل حسب السلوك االجتماعي: ثالثا 

  یوضح مؤشرات السلوك االجتماع�ة حسب الكلمة في 2تابي السنة الرا�عة ) 24(جدول رقم

  )ابتدائي/أساسي (             

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

السلوك 

 Pالسو  

  100  00  00  00  00  00  األمانة
1.347  0.227  

 100  10  00  00  51  10  اإلیثار

السلوك 

غیر 

 Pالسو  

 100  04  50  02  50  02  الغش

1.347  0.227  
 100  04  25  01  75  03  األنان�ة

  

الـــــذP یتنـــــاول وجـــــود الكلمـــــات الدالـــــة علـــــى الســـــلوك  ) 24 (یبـــــین الجـــــدول أعـــــاله رقـــــم

دائي فــي حــین مثــل االجتمــاعي أن انعــدام وجــود 2لمــة األمانــة فــي النظــامین األساســي و االبتــ
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و اإلیثــار و األمانــة �مــثالن لفــQ الســلوك الســوP أمــا عــن  %100اإلیثــار فــي األساســي نســ�ة 

 Pة الغش في النظامین تساو�  . لكل منها %50نس�ة  Bالسلوك الغیر سوP ف2انت نس

لالبتــدائي ال توجــد هنــاك فــروق  %25و  % 25لألساســي و  %75أمــا األنان�ــة 2انــت 

بـــین الكلمـــات الدالـــة علـــى الســـلوك االجتمـــاعي فـــي النظـــامین و هـــذا مـــا  ةإحصـــائ�ذات داللـــة 

و التـــي 0.227و نســـ�ة معنو�ـــة  1.347و التـــي تقـــدر بــــ  tتؤ2ـــده ق�مـــة االخت�ـــار اإلحصـــائي 

و �م2ن تفسیر االختالف نجد فـي النظـام األساسـي 2ـان  0.05التي تساوP  ألفاأكبر من ق�مة 

الم�ادj في نفسه فـي سـن م�2ـرة و هـذا ال �حتـاج فـي  التر2یز على المتعلم في غرس المثل و

�ـــالواقع مـــن خـــالل  jـــاد�بدا�ـــة العمـــر إلـــى عنـــاء أو جهـــد 2بیـــرAن إلـــى جانـــب ر0ـــa المثـــل و ال

ضرب األمثال و القدوة العمل�ة مـن سـیرة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص و األنب�ـاء و الصـالحین، ثـم ب�ـان ثمـرات 

  .رار مخالفتهاهذه السلوك في الح�اة و ب�ان أض

أمــا النظــام الجدیــد ف2ــان التر2یــز علــى األ�عــاد الغیــر ســو�ة ك الغــش و األنان�ــة و هــذه 

المعرفــة مــد+ تأثیرهــا علــى المجتمــع و األخــذ علــى معالجتهــا دون الرجــوع إلــى اإلیجاب�ــات و 

نقصــــد هنــــا األ�عــــاد الســــو�ة فــــي الع�ــــارات الدالــــة علــــى الســــلوك االجتمــــاعي هنــــا �م2ــــن عــــدم 

  .ف بین الكتابین �النس�ة للسنة الرا�عة �النس�ة للنظامیناالختال
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  التحلیل حسب الشواهد الشرع�ة: را6عا 

ــــي %تــــابي الســــنة الرا6عــــة              الشــــواهد الشــــرع�ةیوضــــح مؤشــــرات ) 25(جــــدول رقــــم حســــب الكلمــــة ف

  )ابتدائي/أساسي (

  األ�عاد
االخت�ـــــــــــار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

تو+ مســــــ

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

عــــدد 2لمــــات اآل�ــــات 

  القرآن�ة
687  65.55  361  34.44  1048  100  2.105  0.025  

عــــــــــــــــــــــدد 2لمــــــــــــــــــــــات 

  الشرAفةاألحادیث 
71  40.11  106  59.88  177  100 2.105  0.025  

و  sig =0.025و درجــــة المعنو�ــــة  T =2.105تبــــین أن ) 25( مــــن خــــالل الجــــدول 

التــي تــر+ ) T(و منــه فإننـا نقبــل ق�مـة  0.05ن المســتو+ االفتراضـي هـي درجــة معنو�ـة أقــل مـ

         Pلمتغیـر النظـام التر0ـو Pَوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في عدد 2لمات اآل�ات القرآن�ـة ٌتعـًز

2لمـة بنسـ�ة  687حیث بلغت عدد الكلمـات فـي التعلـ�م األساسـي ) ابتدائي/ أساسي (        

، ومنـه �م2ـن  %34.44بنسـ�ة  361التعل�م االبتدائي الذP 2ـان و هي أعلى من  65.55%

القـــول أن عـــدد 2لمـــات اآل�ـــات القرآن�ـــة فـــي التعلـــ�م األساســـي أكبـــر مـــن عـــدد 2لمـــات اآل�ـــات 

القرآن�ــة فــي التعلــ�م االبتــدائي ، وهــذا الفــرق لــه داللتــه ، فالكلمــات هــي مفــردات و 2لمــا زادت 

مـــن خاللهـــا تـــزداد التصـــورات الدین�ـــة لـــد+ التالمیـــذ و المفـــردات زادت المعـــاني و المفـــاه�م و 

  یتسع مجال الفهم للتالمیذ في السلو�2ات و العقائد و المعامالت الدین�ة 

أمـــا درجـــة المعنو�ـــة ) 2.105(لعـــدد 2لمـــات األحادیـــث الشـــرAفة فقـــد بلـــغ  Tأمـــا اخت�ـــار 

نــه فإننــا نقبــل و م) 0.05(و هــي درجــة معنو�ــة دالــة عنــد مســتو+ الداللــة ) 0.025(ف2انــت 

التــــي نــــر+ وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائ�ة ف�مــــا یخــــص عــــدد 2لمــــات األحادیــــث  Tق�مــــة 

 Pــاختالق النظــام التر0ــو�حیــث 2انــت عــدد الكلمــات ) ابتــدائي/ أساســي ) ( المنهــاج( الشــرAفة 
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و هي أقـل مـن عـدد الكلمـات فـي التعلـ�م االبتـدائي  %40.11بنس�ة  71في التعل�م األساسي 

و نــــوعز ذلــــك إلــــى أن المنــــاهج فــــي التعلــــ�م االبتــــدائي  % 59.88بنســــ�ة  106ت التــــي 2انــــ

اتجهت إلى الحدیث أكثر من اآل�ات فاألحادیث هـي إمـا م2ملـة آل�ـات القـرآن أو شـارحة لـه ، 

و هنـــاك أحادیـــث موضـــوعة قـــد تكـــون مضـــللة ، ولهـــذا نـــر+ المدرســـة البرغمات�ـــة المتمثلـــة فـــي 

  .العم1 الدیني أكثر من المدرسة األساس�ة  یبتعد عن) المقار0ة �الكفاءات(

 تحلیل حسب الصورةال.  4.  2.  1

الســــلوك ، العالقــــات االجتماع�ـــة ،القــــ�م االجتماع�ـــة (یوضـــح متغیــــرات الدراســـة  ) 26( جـــدول رقــــم 

  )أساسي/ابتدائي ( حسب الصورة المعبرة في %تابي السنة الرا6عة)  الشواهد الشرع�ة،االجتماعي

  :في الصفحة الموال�ة الش2ل

  

  

  

  الكتاب            

  

  الصور

  ابتدائي 4  أساسي 4

  ℅النس�ة   التكرار  ℅النس�ة   التكرار

  05.40  02  08.69  02  ي تعبر عن الق�م االجتماع�ةالتالصور 

  27.03  10  26.09  06  الصور التي تعبر عن العالقات  االجتماع�ة

  10.81  04  08.70  02  الصور الدالة عن السلوك االجتماعي

  18.91  07  00.00  00  الشواهد الشرع�ة

  37.83  14  56.52  13  صور أخر+ 

  100  37  100  23  المجموع
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 الســلوك االجتمــاعي، العالقــات االجتماع�ــة ،القــ�م االجتماع�ــة (یوضــح متغیــرات الدراســة ) 15( شــ2ل رقــم 

 )أساسي/ي ابتدائ( حسب الصورة المعبرة في 2تابي السنة الرا�عة) والشواهد الشرع�ة

  :التحلیل 

یتبین من خالل التحلیل لكتاب التعل�م األساسي الصورة المعبرة علـى القـ�م االجتماع�ـة 

برسـم لمجموعـة مـن  )م2ت�ـة (، الصـورة األولـى تعبـر عـن طلـب العلـم  % 02أنها نس�ة قلیلـة 

ة موجـدة األفراد �طالعون أمامها وم2توب فوقها وخیر جل�س فـي األنـام 2تـاب ، والصـور الثان�ـ

من�ه وعنون الـنص ق�مـة الوقـت فـي اإلسـالم، ونالحـQ أن ق�مـة الوقـت مهمـة  99في الصفحة 

هللا أقسـم  و�النس�ة للفرد وتنظ�م الوقت من صفات المسلم حیث یتبین في النص أهم�ة الوقت 

  .) 1الفجر،( "والفجر ول�ال عشر:"وقال أ�ضا"واللیل إذا �غشى والنهار إذا تجلى : �ه �قوله

الحمیـــدة وأثـــر  األخـــالقمـــا فـــي 2تـــاب التعلـــ�م االبتـــدائي فنـــد صـــورة واحـــدة تعبـــر علـــى أ

حســن الخلــ1 علــى الفــرد والمجتمــع ، فــي حــین نجــد الصــور المعبــرة عــن العالقــات االجتماع�ــة 

وم2انة األم داخـل  �االبنهي عالقة األم ،األم تحضن ابنها ، : الموجودة في 2تاب األساسي 

الر2یــزة األساســ�ة ، 2مــا نجــد توافــ1 2لــي بــین محتــو+ الــنص والصــورة األســرة �حیــث تعــد هــي 

حملتــه أمــه وهنــا علــى  .بوالد�ــه  اإلنســانووصــینا : " المعبــرة عنــه �حیــث نجــد اآل�ــة الكرAمــة 

  ".وهن وفصاله في عامین أن أش2ر لي ولوالد�ك وٕالي المصیر 
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مـن خـالل الصـورة الجمعة ، نالحQ  صالة2ذلك نجد عالقة الفرد �الجماعة من خالل 

اإلمــام یخطــب أمــام المصــلین حیــث أنهــا تمــتن الــروا�a االجتماع�ــة وهــي عالقــة ایجاب�ــة 2مــا 

نجــد صــورة معبـــرة علــى األنــواع التـــي تجــب فیهــا الز2ـــاة مــن نقــود وأنعـــام وثمــار وزرع والز2ـــاة 

اد تخلـــ1 عالقـــات بـــین الط�قـــات االجتماع�ـــة ، هـــذه العالقـــة تجعـــل االحتـــرام المت�ـــادل بـــین أفـــر 

في حین لم نجد أP صورة دالة على الشـواهد ، ال السـور وال األحادیـث ، فـي حـین  .المجتمع 

سور دالة على الصور الفوتوغراف�ة مـأخوذة مـن 2تـاب القـرآن  7نجد في 2تاب الرا�عة ابتدائي 

  . الكرAم

  السنة الخامسة . 3.  1

  المجاالت .  1.  3.  1

  عینة الدراسة 2تب التر�0ة اإلسالم�ةنصوص توزAع ـ 

  للسنة الخامسة أساسيتوزAع نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة  ) 27(رقم الجدول 

  % النس�ة  التكرار  المحاور
  08  04  القرآن

  04  02  الحدیث

  08  04  العقیدة

  26  13  الع�ادة

  30  15  السلوك

  24  12  قصصالالسیرة و 

  % 100  50  المجموع
2انــت لمجــال الســلوك حیــث عبــرت علــى نســ�ة  نســ�ةال نأأعــاله  الجــدولتبــرز ب�انــات 

على المتعلم لذلك اهتم المشرفون علـى انجـاز الكتـاب  هثر أالمجال و  هذا أهم�ةمما یؤ2د % 30

لتكــون هنـاك صــلة وث�قـة بــین المــتعلم  26لهـذا المجــال �طرAقـة قصــد�ة 2مـا جــاء للع�ــادة نسـ�ة 

وفــي المرت�ــة الرا�عــة القـــرآن  %24وخالقــه وفــي الرت�ــة الثالثــة مجــال الســیرة والقصــص بنســ�ة 

  %4مجال الحدیث بنس�ة  أما% 8نس�ة العقیدة جاءت  ماأ % 08الكرAم بنس�ة 
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الفقه�ــة وفــ1  األح2ــاممجــال الع�ــادات یوضــح مــد+ ت�ســ�a تنــاول  أننفســر هــذا علــى 

وAر2ــز فــي 2ــل درس علــى تحوAــل المعــارف  وٕادراكهــمالتلمیــذ  مســتو+ المــذهب المعتمــد وناســب 

قـــررة �الح�ـــاة مالاألخــالق علــى ضـــرورة ر0ـــa ت عمل�ــة امـــا مجـــال الســلوك �عتمـــد ممارســـا إلــى

و خارجهــا 2مــا انــه فــي هــذه المرحلــة �عــود هــم أالیوم�ــة للمــتعلم و�مح�طــه ســواء فــي المدرســة 

وحســن االقتــداء �الســلوك القــو�م وجعلهــا ســلو2ا فــي ح�ــاة المتعلمــین  األخالق�ــةالقــ�م  إبــرازعلــى 

    .حظة والتوج�ه الیوميالیوم�ة من خالل المال
  توزAع نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الخامسة ابتدائي)   28(  الجدول رقم 

  %النس�ة  التكرار  المحاور

  15.38  05  القرآن

  3.84  01  الحدیث

  15.38  04  العقیدة

  23.07  06  الع�ادة

  23.07  06  السیرة وقصص

  19.23  05  السلوك واألخالق

  %100  26  المجموع

 ظهـــور نســـ�ة الحـــدیث �قـــوة حیـــث ر2ـــز علیهـــا )28(تشـــیر ب�انـــات الجـــدول أعـــاله رقـــم

2انــت نســ�ة الســلوك  و. لع�ــادة والقصــص  %19.23واضــعي الكتــاب �اهتمــام و2انــت النســ�ة 

تكـون ) المرحلة األولى(الن هذه المرحلة هي المرحلة األخیرة من عمر التعل�م   %19.23ب 

�شـ2ل قـوP لـذا 2ـان التر2یـز علـى مجـال السـلوك  اآلخـرAنعـل مـع فیها شدة االنفعاالت و التفا

من حیث العناوAن �عدها جاء 2ل من مجال القرآن و2ذا العقیدة والع�ـادة و السـیرة و القصـص 

تبــین هــذه المجــاالت المواضــ�ع التــي جــاء بهــا  %15.30نســب متســاو�ة حیــث 2انــت نســبهم 

م المتعلم اإل�مان  �اb تعـالى وتعظ�مـه وع�ادتـه 2تاب التر�0ة اإلسالمي للنظام الجدید �أن یتعل
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ال�قـــین �أنـــه انـــزل القـــرآن علـــى رســـول هللا عل�ـــه وســـلم 2مـــا تعلـــم  واإل�مـــانوشـــ2ره علـــى نعمـــه 

  .الواضحة �حاجةفهم دعاة ح1  أخالقهملالقتداء بهم في  األنب�اءقصص 

  التحلیل حسب عناو�ن النصوص.  2.  3 . 1

  ابتدائي/أساسي  ن نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الخامسةتحلیل عناوA  )29(جدول رقم 

   

  الكتاب

  الفئة

  ابتدائي  أساسي

  % النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  7.69  02  10  05  الق�م االجتماع�ة

  19.23  05  30  15  السلوك االجتماعي

  19.23  05  22  11  العالقات االجتماع�ة

  19.23  05  12  06  الشواهد الشرع�ة

  34.61  09  26  13  غیر مصنفة

  %100  26  % 100  50  المجموع

  

  
  ابتدائي/تحلیل عناوAن نصوص 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الخامسة أساسي ) 16(ش2ل رقم 
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  :التحلیل 

یبــین مــن الجــدول أعــاله أن هنــاك فــروق ذات داللــة بــین عنــاوAن 2تــابي الســنة الثالثــة 

عتمـــدة للدراســـة لصـــالح 2تــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة للســـنة ابتـــدائي مـــن حیـــث الفئــات الم/ أساســي

للقــ�م االجتماع�ــة فــي حــین وهــي أصــغر النســب  %10وتكشــف النســب أن  .الخامســة أساســي

وللعالقــات االجتماع�ــة نســ�ة .  % 215انــت نســ�ة العنــاوAن الدالــة علــى الســلوك االجتمــاعي 

ة العناوAن الغیـر مصـنفة لهـذه 2ما 2انت نس�. % 12، ونس�ة الشواهد الشرع�ة  % 11قدر بـت

، أمــــا �النســــ�ة لكتــــاب التعلــــ�م االبتــــدائي ف2انــــت نســــ�ة فئــــة القــــ�م %26الفئــــات وفــــ1 الدراســــة 

لفئــــة الســــلوك االجتمــــاعي ونفــــس النســــ�ة العالقــــات  %19.23ونســــ�ة  % 7.69االجتماع�ــــة 

ف�مــا یتعلــ1  أمــا. 2تـاب التعلــ�م االبتــدائي فــي.  % 19.23نســ�ة الشــواهد نجدبینمــا االجتماع�ـة 

�النصـوص التـي تعبـر عـن  عناوAنو0خصوص  % 34.61 اأن نسبتهمصنفة الالعناوAن غیر 

وAن نصـــوص 2تـــاب الســـنة خامســـة اانـــت أعلـــى نســـ�ة لعنـــف2 متغیـــرات الدراســـة المـــراد دراســـتها

ب علــ�م االبتــدائي مقــدرة لتفــي حــین 2انــت نســ�ة نصــوص المتغیــرات �النســ�ة ل .%74 أساســي

وهنا نقول أن هـذه المتغیـرات جـزء أساسـي مـن  % 26ر المصنفة نسبتها بینما غی % 64.78

التنشـئة  فـي�التالي فهـي و . لها يلتعال�م اإلسالم�ة وهي المحرك الرئ�سل�2ان المدرسة �النس�ة 

هـي األف2ار التي تغرس في األطفـال داخـل الصـف   بخصوصلألج�ال الصاعدة  االجتماع�ة

  .�2بر ىحتالمتعلم المحرك والموجه الذP �سیر عل�ه 
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  التحلیل حسب الق�م االجتماع�ة :  أوال

  ابتدائي/الخامسة أساسي  یوضح مؤشرات الق�م االجتماع�ة حسب عنوان النص للسنة) 30(جدول رقم

  التعل�م   

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  %نس�ةال  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

  %100  06 33.33  02 66.67  04  السلب�ةالق�م 

 %100  01 00  00 %100  01  إیجاب�ةالق�م 

بـین الكتـابین �النسـ�ة للمسـتو+  حصـائ�ةالفـروق ذات الداللـة اإل ) 30(یبین الجـدول رقـم

الخـــامس فـــي التعلـــ�م األساســـي و االبتـــدائي �النســـ�ة للقـــ�م االجتماع�ـــة حیـــث نجـــد أن الق�مـــة 

�النســـ�ة للتعلـــ�م األساســـي تقـــدر  الســـلب�ةقـــ�م االجتماع�ـــة �النســـ�ة للمواضـــ�ع التـــي تـــدل علـــى ال

ــ�م االبتــدائي 2انــت النســ�ة تمثــل  %66.67بـــ �النســ�ة للتعلــ�م األساســي أP بنســ�ة  1/2و التعل

ـــ�م 33.33% ـــة، أمـــا الق ـــ�م األساســـي و انعـــدامها فـــي النظـــام  %100فقـــدرت  إیجاب� فـــي التعل

  .الجدید 

علــى القــ�م ف�ــه التر2یــز واضــح ممــا ســب1 نفســر أن الكتــاب فــي المدرســة األساســي 2ــان 

الص�ام یبین للمتعلم الصبر و 2ذا العفو عنـد المقـدرة و و داب اآلاالجتماع�ة القو�ة 2موضوع 

 إیجاب�ــةهــذا الموضــوع جــاء مــن ح�ــاة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص و 2انــت المواضــ�ع األر0عــة التــي تمثــل القــ�م 

�النس�ة للمواض�ع المقـررة لهـذه  نوان نصع 54من أصل ستة �النس�ة للق�م االجتماع�ة و في 

  .السنة

أمــا 2تــاب التعلــ�م االبتــدائي فلــم یر2ــز علــى القــ�م االجتماع�ــة �شــ2ل واضــح حیــث 2ــان 

درس لقمــان الح2ــ�م و هــو یوصــي ابنــه جملــة مــن الح2ــم 2مــا أن موضــوع المصــالحة �النســ�ة 

ة التـي تعـزز صـلة الـرحم و للعنوان الرسـول �صـالح قرAشـا مـن أهـم مـا جـاء �النسـ�ة للقـ�م القو�ـ

العفو عند المقدرة مما یزAد في تماسك الروا�a االجتماع�ة و االختالف اآلخـر نجـد أن التعلـ�م 

ــــ�م  ــــى القــــ�م الضــــع�فة فــــي حــــین انعــــدامها فــــي التعل األساســــي ر2ــــز �شــــ2ل واضــــح 2ــــذلك عل

  .االبتدائي
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  العالقات االجتماع�ةالتحلیل حسب :  ثان�ا

 ات العالقات االجتماع�ة حسب عنوان النصیوضح مؤشر  )31(جدول رقم

 

  التعل�م       

 الفئات

 ابتدائي أساسي
 نس�ة مجموع

 %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار

 %100 15 33.33 05 66.66 10 العالقات القو�ة

 %100 01 00 00 100  01 العالقات الضع�فة

 

�النســــ�ة للموضـــــوع  %100تظهــــر أعلــــى نســــ�ة  ) 31(مــــن خــــالل قــــراءة الجــــدول رقـــــم

نة الخامســـة بخصـــوص العالقـــات القو�ـــة و هـــذا فـــي لســـالمتضـــمن للعالقـــات االجتماع�ـــة فـــي ا

ف2انـــت النســـ�ة فـــي التعلـــ�م األساســـي ) االبتـــدائي(التعلـــ�م األساســـي أمـــا �النســـ�ة لنظـــام الجدیـــد 

 فــي حــین انعــدام العالقــة الضــع�فة فــي الــتعلم االبتــدائي ممــا یبــین االخــتالف الواضــح 100%

في الفـروق فـي النسـب ممـا �فسـر أن 2تـاب التعلـ�م األساسـي 2ـان واضـحا مـن حیـث مواضـ�ع 

العالقــات االجتماع�ــة المتماســ2ة 2موضــوع المؤمنــون إخــوة و المــراد منهــا تمتــین عالقــة الفــرد 

ذان و اإلقامــة و هــي تبیــین العالقــة الموجــودة �أخ�ــه و عالقتــه �الجماعــة و 2ــذلك موضــوع اآل

لقــه و2ــذا صــالة الجمعــة التــي تبـین للمــتعلم التماســك و التــآلف وهــذا مــن خــالل بـین العبــد و خا

الــدرس الــذP یلق�ــه اإلمــام، و موضــوع ز2ــاة الفطــر تقــوP روح اإل�مــان بــین الغنــي و الفقیــر و 

أكبــر موضــوع یبــین العالقــة القو�ــة فــي اإلســالم الحــج الــذP یــرa0 بــین مجتمعــات و مجتمعــات 

فرد�ـة و هـذه العالقـة الحق�ق�ـة بـین أفـراد األمـة الواحـدة التـي ال أخر+ �حیـث تعـدP العالقـات ال

تحــدها لغــة و ال لــون 2مــا أن زAــارة األقــارب تقــوP المح�ــة بــین أفــراد األســرة و یتقاطعــان فــي 

مواضـــ�ع الحـــج و الز2ـــاة و األســـرة إال أن التعلـــ�م االبتـــدائي ر2ـــز علـــى العالقـــة بـــین المســـلم و 

  .ها الرسول صلى هللا عل�ه و سلمأخ�ه أن تكون قو�ة 2ما أوصى ب
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  االجتماعيالتحلیل حسب السلوك : ثالثا 

  یوضح مؤشرات سلوك اجتماعي حسب عنوان النص في 2تابي  )32(جدول رقم  

  )ابتدائي/أساسي (السنة الخامسة 

  

  التعل�م     

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  %نس�ة  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 %100  17 23.52  04 76.47  13  وP سلوك س

 P100  03 33.33  01 66.67  02  سلوك غیر سو% 

  

العنــاوAن الدالــة علــى الســلوك  فــيیوضــح اخــتالف واضــح ) 32(مــن الجــدول أعــاله رقــم

االجتمـاعي فــي 2تـاب الســنة الخامسـة للنظــام التر0ـوP القــد�م و نعنـي �ــه األساسـي و الجدیــد و 

فـــي  %76.47الســـلوك الســـوP فـــي التعلـــ�م األساســـي ب المقصـــود ف�ـــه االبتـــدائي حیـــث نســـ�ة 

غیر أن نسـ�ة العال�ـة  %23.52حین 2ان نس�ة السلوك السوP في التعل�م االبتدائي المقدرة ب

 السـلب�ةو  66.67%�النس�ة للسلوك غیـر سـوP 2انـت فـي التعلـ�م األساسـي أ�ضـا و قـدرت بــ 

ضــــمون الكتــــاب مــــن حیــــث و �م2ــــن تفســــیر هــــذا االخــــتالف فــــي م %33.33فــــي االبتــــدائي 

المواض�ع الدالة على السلوك االجتماعي السلوك السوP هي القدرة على تواف1 الفرد مع نفسـه 

  .و مع بیئته الذP �ع�ش فیها و هنا نقصد المدرسة
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  الشواهد الشرع�ةالتحلیل حسب : ا را6ع

  یوضح مؤشرات سلوك اجتماعي حسب عنوان النص في 2تابي ) 33(جدول رقم  

  )ابتدائي/أساسي (لسنة الخامسةا 

  

  التعل�م    

  الفئات

  ابتدائي  أساسي
  %نس�ة  مجموع

  %النس�ة  التكرار %النس�ة  التكرار

 %100  08 50  04 50  04  سور قرآن�ة

 %100  03 33.33  01 66.67  02  أحادیث

  

الــذP یوضــح مــؤثرات الشــواهد الشــرع�ة حســب عنــوان ) 33( مــن خــالل الجــدول رقــم 

تبین أن عناوAن السور القرآن�ـة فـي فئـة ) ابتدائي / أساسي ( تابي السنة الخامسة النص في 2

التعلــ�م االبتــدائي هــي نفســها عنــاوAن الســور القرآن�ــة فــي فئــة التعلــ�م األساســي حیــث بلغــت 2ــل 

و هــــذا إن دل علــــى شــــيء فإنمــــا یــــدل علــــى أن الغا�ــــات و  % 50تكــــرارات بنســــ�ة  4واحــــدة 

ـــة اإلســـالم�ة ، حیـــث أن األهـــداف واحـــدة �النســـ�ة  ـــة لمـــادة التر�0 ـــة المختصـــین فـــي التر�0 لرؤ�

واضعي المناهج في التعل�م األساسي یهدفون إلى صـنع فـرد بـروح إسـالم�ة عر�0ـة �حمـل ق�مـا 

و موروثًا ثقاف�ا ألمة إسالم�ة عر�0ة معتمـدین فـي ذلـك علـى الجوانـب الوجدان�ـة و العاطف�ـة و 

�ـــات القـــرآن الكـــرAم و جعـــل التلمیـــذ یوســـع خ�الـــه إلدراك الروح�ـــة مـــن خـــالل اســـتلهامها مـــن آ

الكون و القو+ اإلله�ة ، أما نظام التعل�م االبتدائي ، فهو یهـدف إلـى صـنع فـرد �حمـل موروثـًا 

ثقاف�ا إسالم�ا عرAنا و لكنه بخصائص حدیثة یجید ف�ه الجوانب العمل�ة و السلو�2ة فـي الـدین 

ش ، فهــم أكثــر قر0ــًا للواقــع مــن النظــام األول ، لكــن هنــاك مط�قــًا لهــذه القــ�م فــي الواقــع المعــا

إفرا^ فـي الجوانـب العمل�ـة التـي تـؤثر إلـى درجـة إلغـاء الجوانـب الوجدان�ـة التـي تفـرز الـروح و 

التي تقو+ الجوانب اإل�مان�ة و العقائد�ة و هذه هي المحرك األول للممارسـات الدین�ـة ، حیـث 

أتي أكلـــه و ثمـــره ، أمـــا �النســـ�ة للحـــدیث فقـــد بلـــغ النظـــام أن 2ـــل ســـلوك �فتقـــد إلـــى الـــروح ال �ـــ
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و هـــذا یـــدل علـــى أن النظـــام األساســـي فـــي الســـنة الخامســـة  % 33.33بنســـ�ة  0.2األساســـي 

�ســتخدم الحــدیث أكثــر مــن النظــام االبتــدائي و هــذا لــه داللــة واحــدة ،  إننــا أمــام عمل�ــة تقلیــل 

P یتجرعنـه تقلیـل فـي المحـاور و الـذP یـؤدP الحجم الساعي المعرفـي للتر�0ـة اإلسـالم�ة و الـذ

إلـى تقلیــل فــي الحجـم الســاعي ، وهــذا لــه داللـة واحــدة و هــي التخفیـف مــن الجوانــب الوجدان�ــة 

  .للتلمیذ و إعطائه الجوانب العقالن�ة و العمل�ة 

  التحلیل حسب الكلمة .  3.  3.  1

   التحلیل حسب الق�م االجتماع�ة: أوال 

الخامســة  ؤشــرات القــ�م االجتماع�ــة حســب الكلمــة فــي 2تــابي الســنةیوضــح م) 34(جــدول رقــم

 )ابتدائي/أساسي (

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

الق�م 

  اإلیجاب�ة

  100  62  46.77  29  53.22  33  الخیر
2.483  0.048  

 100  40  35  14  65  26  الصدق

الق�م 

  السلب�ة

 100  34  26.47  09  73.52  25  الكذب
2.483  0.048  

 100  41  31.70  13  68.29  28  الشر

  

اخـــتالف القـــ�م االجتماع�ـــة فـــي النظـــامین النظـــام القـــد�م و  ) 34 (یوضـــح الجـــدول رقـــم 

الـذP �مثــل األساســي و النظــام الجدیــد و الــذP �مثــل االبتــدائي حیــث جــاء ق�مــة الخیــر �النســ�ة 

لألساسـي  %65أما ق�مة الصـدق  %46.77في حین االبتدائي بنس�ة  %53.22ساسي بـ لأل

لالبتدائي و نالحQ أن الق�م السلب�ة و نقصد بذلك الكـذب حیـث جـاءت نسـ�ة الكـذب  %35و 

و ق�مــــة الشــــر فــــي  %26.47أمــــا فــــي التعلــــ�م االبتــــدائي  %73.52فــــي التعلــــ�م األساســــي بـــــ 

  .%31.70االبتدائي أما ف�ما یخص  %68.29األساسي 
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بین القـ�م االجتماع�ـة اإلیجاب�ـة و المتمثلـة فـي  إحصائ�ةنر+ أن هناك فروق ذات داللة 

الخیر و الصدق و الق�م السلب�ة المتمثلة أ�ضا في الكذب و الشـر �النسـ�ة للتعلـ�م األساسـي و 

و  tاإلحصــائي االبتــدائي �النســ�ة للمســتو+ التعل�مــي الخامســة و هــذا مــا تؤ2ــده ق�مــة االخت�ــار 

أP تسـاوP  )ألفـا(و هـي أقـل مـن ق�مـة  sig = 0.048و نس�ة المعنو�ـة  2.483التي قدرت یـ 

و �م2ــن مــن خــالل هــذه القــ�م أن نقــول الجــدول أعــاله أن النظــام القــد�م األساســي ر2ــز  0.05

�ش2ل واضح على الق�م اإلیجاب�ة حیث بین للمتعلم أن المنظـور اإلسـالمي وضـح ق�مـة الخیـر 

2ذا الصدق و هما ق�متان رف�عتان و بث 2ذلك في روح المتعلم أن هللا سـ�حانه و تعـالى قـد و 

خلــ1 اإلنســان مفطــورا علــى الخیــر و نتیجــة لهــذا الخلــ1 فإنــه بــین لــه طرAــ1 الخیــر و طرAــ1 

الشر و أنه سـخر لـه مـا فـي السـموات و األرض، 2مـا أن الكتـاب المقـرر للسـنة الخامسـة بـّین 

و الكــذب ألدراك المــتعلم �مــا ینجــر عنــه علــى مــن �ســلك هــذا الطرAــ1 أمــا 2ــذلك ق�مــة الشــر 

الكتاب في النظام الجدید اقتصر على ق�مة الخیر فقـa دون االهتمـام �ـالق�م األخـر+ 2الصـدق 

  .و الكذب و الشر و هنا نر+ وجه االختالف

   التحلیل حسب العالقات االجتماع�ة: ثان�ا    

الخامسـة  القات االجتماع�ة حسب الكلمة في 2تابي السنةیوضح مؤشرات الع )35(جدول رقم

  )ابتدائي/أساسي (

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصائي 
t 

مستو+ 

المعنو�ة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

عالقات ال

  اإلیجاب�ة

  100  52  40.38  21  59.6  31  المح�ة
1.347  0.226  

 100  51  50.98  26  49.01  25  التعاون 

 العالقات

  السلب�ة

 100  27  25.92  07  74.07  20  الكره
1.347  0.226  

 100  36  44.44  16  55.55  20  االنفراد�ة
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الـــذP یتنــــاول العالقـــات االجتماع�ـــة أن أعلـــى نســـ�ة �النســــ�ة  ) 35 (یبـــین الجـــدول رقـــم

فـي االبتـدائي  في الق�م اإلیجاب�ة مـن التعلـ�م األساسـي بینمـا تمثـل %59.6للكلمة المح�ة هي 

و هــي أعلـى نســ�ة فـي ق�مــة   %50.98أمــا التعـاون ف2انــت نسـ�ة  %40.38بـنفس المؤشـر 

فـــي النظـــام األساســـي  %49.01التعـــاون نســـ�ة للنظـــام الجدیـــد التر0ـــوP فـــي حـــین نجـــد نســـ�ة 

  . القد�م

أمـــا �النســـ�ة للقـــ�م الســـلب�ة فنجـــد الكـــره �أخـــذ أعلـــى نســـ�ة فـــي النظـــام القـــد�م و نقصـــد �ـــه 

ف2انــت لالبتــدائي و القــ�م الســلب�ة  % 25.92أمــا نســ�ة  %74.07ســي و الــذP �قــدر بـــ األسا

و ف�مــا یخــص االبتــدائي  %55.55الثان�ـة االنفراد�ــة 2انــت متقار0ـة حیــث نجــد ق�مــة األساسـي 

ـــة اإل. %244.44انـــت  بـــین األ�عـــاد القو�ـــة و  حصـــائ�ةنجـــد أن ال حـــدود للفـــروق ذات الدالل

و نســ�ة ; 1.348و التــي تقــدر بـــ  tق�مــة فــي االخت�ــار اإلحصــائي الضــع�فة و هــذا مــا تؤ2ــده 

و �م2ــــن تفســــیر عــــدم 0.05التــــي تســــاوP  ألفــــاو هــــي أكبــــر مــــن ق�مــــة  sig=0.226معنو�ـــة 

  .االختالف في مضمون الكتاب

  التحلیل حسب السلوك االجتماعي: ثالثا 

الخامسـة  لسـنةیوضح مؤشـرات السـلوك االجتماع�ـة حسـب الكلمـة فـي 2تـابي ا) 36(جدول رقم

  )ابتدائي/أساسي (

  المؤشرات  األ�عاد
االخت�ـــــــــــــار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصـــائي 
t 

مســــــــــــتو+ 

المعنو�ـــــــة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

الســـــــــــــلوك 

 Pالسو  

  100  38  44.73  17  55.26  21  األمانة  
1.532  0.033  

 100  34  38.23  13  61.76  21  اإلیثار 

الســـــــــــــلوك 

غیــــــــــــــــــــــــــر 

 Pالسو  

 100  39  48.71  19  51.28  20  الغش

1.532  0.033  
 100  23  17.39  04  82.60  19  األنان�ة
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یبــین الجــدول أعــاله أن هنــاك اخــتالف فــي الكلمــات الدالــة علــى الســلوك االجتمــاعي فــي 

ـــدائي(2تـــاب الســـنة الخامســـة �النســـ�ة للنظـــامین  حیـــث نجـــد األمانـــة �النســـ�ة ) األساســـي واالبت

أمـــا مؤشـــر اإلیثـــار  %44.73البتـــدائي تقـــدر بــــ فـــي حـــین 2انـــت نســـ�ة ا %55.26لألساســـي 

أمــا عــن ال�عــد  %38.23فــي حــین نجــد نســبته فــي االبتــدائي بـــ  61.76%�النســ�ة لألساســي 

�النســـ�ة للمدرســـة  %51.28الغیـــر ســـوP المتمثـــل فـــي الغـــش و األنان�ـــة ف2انـــت نســـ�ة األنان�ـــة 

ة فـي األساسـي 2انـت عال�ـة و نسـ�ة األنان�ـ %48.71األساس�ة أما المدرسة االبتدائ�ـة ف2انـت 

و عل�ــه �م2ــن أن نســتنتج مــا  %17.39أمــا �النســ�ة فــي االبتــدائي  %82.60حیــث قــدرت بـــ 

بـــین الكلمـــات الدالــة علـــى الســـلوك االجتمـــاعي  إحصـــائ�ةتوجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللــة : یلــي

مــا تؤ2ــده  و هــذا)األساســي و االبتــدائي(�النســ�ة للنظــامین ) األمانــة، اإلیثــار، الغــش، األنان�ــة(

و هـي أقـل  sig=0.033و نسـ�ة معنو�ـة  1.532و التـي تقـدر بــ  tق�مة االخت�ار اإلحصـائي 

  .0.05التي تساوP  ألفامن ق�مة 

و �م2ــن تفســیر هــذه الفــروق �ــأن النظــام القــد�م و المقصــود �ــه األساســي 2ــان االهتمــام 

تقار0ـة بیـت السـلوك واضح على الكلمات الدالـة علـى السـلوك االجتمـاعي �حیـث نجـد النسـب م

الســوP و الغیــر ســوP و 2ــان التر2یــز واضــحا علــى مؤشــر الكلمــة الدالــة علــى األنان�ــة نســ�ة 

�ـــه علـــى ممارســـة الســـلو2ات  82.60%Aـــف بهـــذا الســـلوك للمـــتعلم و تدرAممـــا یـــدل علـــى التعر

و 2ـان و یؤثرون على أنفسـهم و لـ «: اإلیجاب�ة و الفعالة 2أداء  األمانة و اإلیثار لقوله تعالى

2ــان التر2یــز لمــد+ خطــورة هــذه الع�ــارة و مــا ینــتج عنهــا  و ) 9الحشــر ، (  »...صــةبهــم خصا

�النس�ة لمراحل تطور المتعلم داخـل المؤسسـة تأثیرهـا علـى المتعلمـین أمـا النظـام الجدیـد فر2ـز 

علــى ظــاهرة الغــش و 2انــت أعلــى نســ�ة ألن واضــعي  هــذا الكتــاب یــدر2ون أن الغــش ظــاهرة 

و تــؤثر علــى المــتعلم فــي ح�اتــه الدراسـ�ة حیــث مــن خاللهــا ال �ســتط�ع الــتح2م فــي غیـر ســو�ة 

  .استظهار قدراته الحق�ق�ة و حثه على السلوك المستق�م

  

  



 الفصل السادس                                                                 عرض وتحلیل البیانات

 
 

293 

  التحلیل حسب الشواهد الشرع�ة: را6عا 

حســب الكلمــة فــي 2تــابي الســنة الخامســة  الشــواهد الشــرع�ةیوضــح مؤشــرات ) 37(جــدول رقــم

  )ابتدائي/أساسي (

  

�عاداأل  
االخت�ـــــــــــــار   المجموع  ابتدائي  أساسي

اإلحصــائي 
t 

مســــــــــتو+ 

المعنو�ـــــة 
sig 

 %  ت %  ت %  ت

عدد 2لمات اآل�ات 

  القرآن�ة
706  52.72  633  47.27  1339  100  1.645  0.041  

عـــــــــــــــــدد 2لمـــــــــــــــــات 

  األحادیث الشرAفة
95  38.30  153  61.69  248  100 1.645  0.041  

لشـــرع�ة حســـب 2لمـــات فـــي 2تـــاب الســـنة لمؤشـــرات الشـــواهد ا) 31( مـــن خـــالل الجـــدول 

و هـــي درجـــة معنو�ـــة دالـــة عنـــد  0.041بدرجـــة مفتوحـــة    T  =1.645الخامســـة  تبـــین أن  

و منـه نقـول انـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة ف�مـا یخـص عـدد )  0.05(مستو+ الداللـة  

 Pلمتغیـــر النظـــام التر0ـــو P2انـــت عـــدد  حیـــث) ابتـــدائي / أساســـي ( 2لمـــات اآل�ـــة القرآن�ـــة تفـــر

أكبـــر �قلیـــل مـــن عـــدد  % 52.72بنســـ�ة  2706لمـــات اآل�ـــات القرآن�ـــة فـــي النظـــام األساســـي 

، و منـه �م2ـن القـول  %47.27بنس�ة  2633لمات اآل�ات القرآن�ة للنظام االبتدائي الذP بلغ 

أن عــدد الكلمــات آ�ــات القــرآن المطروحــة فــي 2تــب التر�0ــة اإلســالم�ة للســنة الخامســة تختلــف 

و نــــوعز هــــذا االخــــتالف الطفیــــف و ) ابتــــدائي / أساســــي ( خــــتالف النظــــام التر0ــــوP حســــب ا

خاصة في السنة الخامسة التي هي أقـل حـدة فـي االخـتالف مـن السـنة الرا�عـة إلـى أن منـاهج 

التعلــ�م األساســي 2انــت تعتمــد �شــ2ل 2بیــر عــن الجوانــب الروح�ــة و العقائد�ــة ع2ــس المدرســة 

جوانب النفع�ة و العلم�ة ، فتقدیرP المدرسة البرغمات�ـة تر2ـز علـى االبتدائ�ة التي ت�حث عن ال
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جوانب الع�ادات ، 2الوضوء و الصالة  و لكنها تبتعد عن الجانب الروحي و العقائـدP و هـو 

  .الجانب الذP قد �صنع من األفراد أناسا متدینون أكثر 

 sig =�0.041ـة بدرجـة معنو   T =4.645أما عدد 2لمات األحادیث الشرAفة فقد بلغـت 

التـي تقـول أنـه توجـد  Tو منـه نقبـل ق�مـة  0.05و هي درجة معنو�ة أقل من الدرجة المعنو�ـة 

النظـــام ( فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة ف�مـــا یخـــص عـــدد 2لمـــات األحادیـــث الشـــرAفة �ـــاختالف 

 Pفة فـــي التعلـــ�م ) ابتـــدائي/ أساســـي )     ( التر0ـــوAحیـــث 2انـــت عـــدد 2لمـــات األحادیـــث الشـــر

و هــي أقــل مــن عــدد 2لمــات األحادیــث الشــرAفة فــي التعلــ�م  % 38.30بنســ�ة  95ســي األسا

و منـــه �م2ـــن القـــول مـــن خـــالل عـــدد 2لمـــات  1.53بتكـــرار   %61.69االبتـــدائي الـــذP بلـــغ 

اآل�ـــات القرآن�ـــة و عـــدد 2لمـــات األحادیـــث الشـــرAفة ، أن المدرســـة األساســـ�ة تتجـــه إلـــى القـــرآن 

تجــه إلــى الحـــدیث ، و هــذا لــه داللتــه و معنــاه حیــث أن القـــرآن الكــرAم و المدرســة االبتدائ�ــة ت

الكرAم أكثر شمول�ة و أكمل معنـًى و أجمـل صـورة و �التـالي فهـو �حـرك الجوانـب الوجدان�ـة و 

العاطف�ـــة فـــي التلمیـــذ حیـــث 2ً�ُـــوّن لـــه الجانـــب الروحـــي و العقائـــدP و �م2ـــن لهـــذا االتجـــاه أن 

متــدینا و منضــ�طا �معنــى الكلمــة قــد یجعلــه إنســانا  �صــنع مــا �شــاء �التلمیــذ قــد یجعلــه شخصــا

  .متدینا متطرفًا أل�عد الحدود 

أمــا المدرســة االبتدائ�ــة فتــر+ فــي الحــدیث جوانــب علم�ــة تطب�ق�ــة 2الصــالة و الوضــوء و 

الطهــــارة ، ألن المدرســــة البرغمات�ــــة تهــــتم �الجوانــــب التــــي �ســــتفید منهــــا الفــــرد عنــــد احتكاكــــه 

یـــوP یرAـــد أن یـــدخل المجتمـــع إلـــى المدرســـة أو یخـــرج المدرســـة إلـــى �ـــالمجتمع ، فف2ـــر جـــون د

المجتمع ، و تر2ز على الجوانب التقن�ة و العمل�ة و تبتعد عن 2ـل شـيء مثـالي ، عـاطفي أو 

  .وجداني ل�ست له عالقة �الواقع االجتماعي 
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 تحلیل حسب الصورةال.  4.  3  

ــــم  ــــرات الدراســــة  ) 38( جــــدول رق ــــ�م(یوضــــح متغی ــــة  الق ــــات االجتماع�ــــة ،االجتماع� ، العالق
( حســـب الصـــورة المعبـــرة فـــي 2تـــابي الســـنة الخامســـة)  الشـــواهد الشـــرع�ة،الســـلوك االجتماعي

  )أساسي/ابتدائي 

  

  
  

الســـلوك ، القـــات االجتماع�ـــة الع،القـــ�م االجتماع�ـــة (یوضـــح متغیـــرات الدراســـة )  17( شـــ2ل رقـــم 

  )أساسي/ابتدائي ( حسب الصورة المعبرة في 2تابي السنة الخامسة) والشواهد الشرع�ة االجتماعي

  الكتاب
  

  الصور

  ابتدائي 5  أساسي 5

  ℅النس�ة   التكرار  ℅النس�ة   التكرار

  09.09  02  17.02  08  ي تعبر عن الق�م االجتماع�ةالتالصور 

  31.82  07  14.89  07  ور التي تعبر عن العالقات  االجتماع�ةالص

  27.27  06  12.77  06  الصور الدالة عن السلوك االجتماعي

  09.09  02  02.12  01  الشواهد الشرع�ة

  22.72  05  53.19  25  صور أخر+ 

  100  22  100  47  المجموع
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  :التحلیل

رأینا  من خالل استخراج الصـور الموجـودة فـي 2تـاب التر�0ـة اإلسـالم�ة للسـنة خامسـة 

وممـــا  % 217.02انـــت  ن نســـ�ة الصـــور المعبـــرة عـــن القـــ�م االجتماع�ـــةأمـــن التعلـــ�م أساســـي 

�الحQ أنها ارتفعت عن سا�قاتها ، الصـورة األولـى تعبـر عـن ق�مـة الصـوم وهـي صـورة تظهـر 

، 2ـــذلك درس مـــن ح�ـــاة " ومـــن شـــهد مـــن2م الشـــهر فل�صـــمه " الهـــالل وم2تـــوب علـــى الصـــورة 

العفــو عنــد المقــدرة �حیــث دخــول المسـلمون فــاتحین م2ــة ،و فــي مضــمون الــنص أن : الرسـول 

ســـمح ألهـــل م2ـــة ، نـــر+ مـــن خـــالل ذلـــك أن ق�مـــة العفـــو عنـــد المقـــدرة فـــي المجتمـــع الرســـول 

ف2انــت للمســـجد ق�مـــة 2بـــر+ فـــي المجتمـــع  .اإلســالمي عظ�مـــة دائمـــا مـــن ح�ـــاة الرســـول  ص 

دوا أ�ــ المســلم لمــا لــه مــن أهم�ــة فف�ــه یجتمــع المســلمون ل�عبــدوا هللا تعــالى وحــده ال شــرAك لــه و

 69و  67ونالحـQ أن الصـورة الموجـودة فـي الصـفحتان . قـرآنالصالة المفروضـة و�سـتمعوا لل

  .2لها معبرة عن المساجد، وهي دالة على ما هو موجود في محتو+ النص 

،  % 209.09تاب التعل�م االبتدائي فند النس�ة  التي تعبر عن الق�مـة االجتماع�ـة  أما

" لح2ــ�م یوصــي ابنــهلقمــان ا" نالحــQ صــورة بهــا طفــل �قــرأ وصــ�ة لقمــان والــنص تحــت عنــوان 

والنهــي عــن المن2ــر ، والصــبر ، المحافظــة علــى الصــالة واألمــر �ــالمعروف : ومــن وصــا�اه 

امــا . علــى الم2ــاره ، وهــذه 2لهــا تجعــل للفــرد فــي مجتمعــه ق�مــة ایجاب�ــة وم2انــة رف�عــة بیــنهم 

سـول الـر : " الصورة الثالثة نالحQ من خاللها جمع 2بیر أمام م2ة الم2رمـة و الـنص �عنـوان 

وف�مـا یخــص الشــواهد مـن القــرآن الكـرAم والســنة النبو�ــة، نجـد ســورة واحــدة  ".�صـالح قــرAش  ملسو هيلع هللا ىلص

أمــــا �النســــ�ة لكتـــاب خامســــة ابتــــدائي . دالـــة علــــى الشـــواهد فــــي 2تــــاب الســـنة خامســــة أساســـي

aصورتان فق.  
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  )المقابلة المقننة(عرض وتحلیل ب�انات التحلیل الم%مل .  2
  

  خصائص العینة.  1.  2

  یبین خصائص المعلمین عینة ال6حث) 39( جدول

  

�ة
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ا
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  یبین توز�ع الم6حوثین حسب المقاطعات والمدارس)   40(جدول رقم

 

  عدد المعلمین  اسم المدرسة  المقاطعة والم2ان

�الجلفة 2المقاطعة  
  04  مدرسة ع�سى القاید

  03  عالوة �حیىمدرسة 

   4المقاطعة 
  04  شاللي یوسفمدرسة 

  02  بورقدةمدرسة 

  6المقاطعة 
  04  سعیدمدرسة بن 

  01  صیلع بلخیرمدرسة 

  18  المجموع

  

  
  یبین توز�ع الم6حوثین حسب المقاطعات والمدارس) 19( ش2ل رقم ال

  

ات الدراســ�ة أعــاله أن الم�حــوثین مــوزعین �التســاوP علــى مختلــف المســتو� شــ2لیبــین ال
وهم من الصنفین ذ2ـور واإلنـاث حیـث بلغـت  %33.66من السنة الثالثة إلى الخامسة �معدل 

ونالحـQ  % 83.33، أما نس�ة اإلناث 2انت قلیلة وصلت إلـى نسـ�ة  % 16.67نس�ة الذ2ور
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مـن خـالل ذلـك أن السـنوات التـي قضـاها المعنیــون فـي التعلـ�م مؤهلـة �ـان �2ـون ملمـا بخبــرات 
�حیــث ) األساســي واالبتــدائي(ســتوAین علــى الم Pة لســنوات الخبــرة قصــد�و2ــان االخت�ــار �النســ

ســـنة قــــد درس فـــي المرحلـــة األساســــ�ة و2ـــذا واكـــب المدرســــة  15مـــن لد�ـــه الخبـــرة أكثــــر مـــن 
إضــــافة إلــــى ذلــــك �2ــــون قــــد درس علــــى األقــــل مســــتو+ مــــن األساســــي ونفســــه مــــن  ةاالبتدائ�ــــ

  .2لهم ذوP خبرة في قطاع التعل�ماالبتدائي مما ن�حث عنه والم�حوثین 
  المقننة مع المعلمینالمقابلة .  2.  2

  السنة الثالثة: أوال 

/ بــــین 2تــــابي الســــنة الثالثــــة ابتــــدائي ) التر�0ــــة اإلســــالم�ة( صــــورة الــــدین ) 41 (جــــدول رقــــم 
  ).المعلمون (األساسي من وجهة نظر الم�حوثین 

  %النس�ة  التكرار  البدائل  المحور

  اع�ةالق�م االجتم
 66.67  04  تختلف

 33.33  02  ال تختلف

  %100  06  المجموع

  العالقات االجتماع�ة
  66.67  04  تختلف

  33.33  02  ال تختلف
  %100  06  المجموع

  السلوك االجتماعي
  50  03  تختلف

  50  03  ال تختلف
  %100  06  المجموع

  الشواهد الشرع�ة
  88.33  05  تختلف

  11.77  01  ال تختلف
  %100  06  وعالمجم

تجم�ع  المحاور 
  األر0عة

  66.66  16  تختلف

  33.33  08  ال تختلف

  %100  24  المجموع العام
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مـــن إجا�ـــات حـــول البـــدائل فـــي الجـــدول أعـــاله �النســـ�ة للقـــ�م  الم�حـــوثینإن مـــا قدمـــه 

االجتماع�ـــة التـــي �قـــدمها الكتـــاب الحـــالي للتر�0ـــة اإلســـالم�ة �النســـ�ة للســـنة الثالثـــة عـــن 2تـــاب 

و2ــــان ) 4/6(ر�0ــــة اإلســــالم�ة �النســــ�ة للتعلــــ�م الســــاب1 و�قصــــد مــــن خــــالل األساســــي ســــنة الت

توض�حهم لالختالف الكائن في تناول الق�م االجتماع�ة بـین الكتـابین هـو أن الكتـاب االبتـدائي 

ـــك بتنو�ـــع النشـــاطات المقدمـــة  ـــه تقـــد�م هـــذه القـــ�م مـــن خـــالل تطـــوAر شـــ2ل الكتـــاب وذل ـــم ف� ت

صـور وٕاظهارهـا فـي شـ2ل یجلـب إل�ـه انت�ـاه المـتعلم ومـن خاللهـا ترسـیخ والمدعمة برسـومات و 

هذه الق�مة أو تلـك مـن الناح�ـة المقروئ�ـة وهـي التلقـین مـن طـرف المعلـم والمشـاهدة مـن خـالل 

  .رسومات تبین للمتعلم الق�مة المراد تعلمها 

2انـت إجا�ـة أما العالقـات االجتماع�ـة الموجـودة فـي الكتـاب، 2تـاب التر�0ـة اإلسـالم�ة ف

وعــن تفســیر الم�حــوثین �النســ�ة للعالقــات االجتماع�ــة فــي  %50الم�حــوثین �التســاوP بنســ�ة 

2تــاب لتر�0ــة اإلســالم�ة للكتــاب المدرســي المقــدم للســنة الثالثــة ونســتط�ع تقســ�مها إللــى عالقــة 

جـــد األب �ـــاالبن وعالقـــة الفـــرد �ـــالفرد و2ـــذا الفـــرد �الجماعـــة 2عالقـــة الفـــرد �الج�ـــارات حیـــث ن

العالقة قو�ة �النس�ة لكتاب التعلـ�م األساسـي حیـث �ظهـر هـذه القـوة فـي الـنص والنسـ�ة �حیـث 

تأخذ العالقـة االجتماع�ـة ضـمن النصـوص الحیـز الكبیـر �النسـ�ة للـدروس ونظـرا لمـا جـاء فـي 

2تــاب الســنة الثالثــة مــن التعلــ�م األساســي مــن أهم�ــة �النســ�ة للعالقــة االجتماع�ــة 2ــان التــدع�م 

ــ�م االبتــدائي �صــور إ�ضــاح�ة �حیــث مــن ا جــل التــوازن �النســ�ة لكتــاب الســنة الثالثــة مــن التعل

أصـــ�ح هنـــاك تكامـــل بـــین الـــنص والصـــورة وهـــذه اإلضـــافة التـــي تحســـب للبـــرامج الجدیـــدة فـــي 

حیـــث نجــد النصـــوص التــي تـــتكلم ) العنــاوAن(المنهــاج �اإلضــافة إلـــى التقــارب فـــي النصــوص 

ثالثـــة أساســـي عشـــر دروس مقارنـــة �االبتـــدائي إحـــد+ عشـــر علـــى العالقـــات فـــي 2تـــاب الســـنة 

  .درس

�االهتمـام  Qه األخیـرة لـم تحـذما قیل عن الق�م االجتماع�ة ینطب1 علـى السـلوك االجتمـاعي فهـ

ــ�م األساســي  27دروس مــن أصــل  6ال�ــالغ فــي الكتــاب المدرســي حیــث نجــد فــي الكتــاب التعل

التـــي تـــدعم م2تســـ�ات التالمیـــذ  درس وهـــي 33دروس 2ـــذلك مـــن أصـــل  6درس فـــي المقابـــل 
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عمــال وAــتم ترســیخها �الشــ2ل المرجــو لهــذا لعبــت الكتــب المدرســ�ة أP التر�0ــة اإلســالم�ة دورا 

و2ـــان هنـــاك اخـــتالف بـــین الكتـــابین األساســـي واالبتـــدائي �حیـــث نجـــد 2تـــب التعلـــ�م األساســـي 

واسـطة الصــور مدعمـة �صـور هادفــة 2إتقـان العلـم والوضــوء ، �2ف�ـة الوضـوء مرحلــة �مرحلـة ب

أمـا �النسـ�ة للشـواهد الشـرع�ة والمقصـود بهـا اآل�ـات . وهذا لم نجده في 2تب التعلـ�م االبتـدائي 

الموجـودة فـي الكتـابین و2ـذا السـور القرآن�ـة واألحادیـث 2انـت الصـور تختلـف اختالفـا 2ل�ـا مـن 

 أن الصـــور األولـــى لهـــا اهتمـــام مـــن طـــرف واضـــعي 6مـــن  5منظـــور الم�حـــوثین، حیـــث یـــر+ 

الكتــــاب المدرســــي، وتتمثــــل �النســــ�ة للمدرســــة االبتدائ�ــــة فــــي نســــخ الســــور مــــن 2تــــاب القــــرآن 

ووضـــعها فـــي الكتـــاب المقـــرر فـــي آخـــر صـــفحاته، فـــي حـــین نجـــد فـــي 2تـــاب األساســـي تكتـــب 

اآل�ــــات والســــور و�2ــــون هنــــاك شــــرح لــــ�عض الســــور ممــــا یــــدل علــــى أن هنــــاك اخــــتالف بــــین 

فیر+ الم�حوثین أن شّح السور فاقتصر علـى سـورة الهمـزة  أما �النس�ة للسور القرآن�ة. الكتابین

الهمـزة والقارعـة والبینـة  :�النس�ة لألساسي فـي حـین 2انـت السـور. ، القارعة ، والبینة ، والعل1

�م االبتــدائي و0خصــوص األحادیــث جــاءت تحـث علــى الــتعلم لقــول الرســول صــلى هللا لتعلــفـي ا

مـن 2ـان یـؤمن �ـاb والیـوم : وٕاكـرام الضـیف لقولـه. هخیر2م من تعلـم القـرآن وعلمـ: عل�ه وسلم 

ابتـدائي فالتر�0ـة /وفي األخیر أP نها�ة تحلیـل 2تـب السـتة الثالثـة أساسـي. اآلخر فل�2رم ض�فه

 اإلسـالم�ة تختلـف مــن حیـث متغیـرات الدراســة لكـل مـن القــ�م االجتماع�ـة والسـلوك االجتمــاعي

  .في نظر الم�حوثین فلم تختلف أما العالقات االجتماع�ة .والشواهد الشرع�ة

و�عد 2تاب التعل�م األساسي قوP من حیث الت�س�a وٕا�صال المعلومة لكـن اخـتالف بینـه و0ـین 

  .االبتدائي إن نص الكتب الجدیدة مجزاة
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  السنة الرا6عة :ثان�ا 

ي  ابتــدائ/بــین 2تــابي الســنة الرا�عــة أساســي) التر�0ــة اإلســالم�ة( صــورة الــدین) 42(جــدول رقــم 
  ). المعلمون (من وجهة نظر الم�حوثین 

  
  %النس�ة  التكرار  البدائل  المحور

  الق�م االجتماع�ة
  66.67  04  تختلف

  33.33  02  ال تختلف

  %100  06  المجموع

  العالقات االجتماع�ة
  66.67  04  تختلف

  33.33  02  ال تختلف

  %100  06  المجموع

  السلوك االجتماعي
  50  03  تختلف

  50  03  ال تختلف

  %100  06  المجموع
  66.67  04  تختلف  الشواهد الشرع�ة

  33.33  02  ال تختلف

  %100  06  المجموع
تجم�ع  المحاور 

  األر0عة
  62.5  15  تختلف

  37.5  09  ال تختلف

  %100  24  المجموع العام
  

نـــــر+ أن إجا�ـــــة الم�حـــــوثین حـــــول البـــــدائل فـــــي الجـــــدول أعـــــاله �النســـــ�ة لمحـــــور القـــــ�م 

ابتــدائي فإننــا / �ــة التــي �قــدمها 2تــاب التر�0ــة اإلســالم�ة �النســ�ة للســنة الرا�عــة أساســياالجتماع

نجــد أن االخــتالف ظــاهر مــن حیــث النســ�ة فــالم�حوثین الــذین عبــروا بوجــود االخــتالف 2انــت 

یــر+ معظمهــم أن القــ�م الموجــودة فــي 2تــاب التعلــ�م األساســي �ســ�طة مر2ــزة  %66.67نســبتهم
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واالخــتالف �2مــن فــي إضــافة الصــور الفوتوغراف�ــة التــي توضــح للمــتعلم وهادفــة تحصــد ثمارهــا 

نــوع الق�مــة العالقــة ومــد+ تحق�قهــا مــن طــرف المــتعلم فــي الوضــع�ة اإلدماج�ــة 2وضــع تمــارAن 

األســهم 2مثــال الصــدق وحــب الــوطن وأداء األمانــة، ونجــد االخــتالف مــن حیــث عــدد الــدروس 

�م االجتماع�ـة، حیـث نجـد ثمان�ـة دروس فـي حــین ففـي التعلـ�م األساسـي 2ـان التر2یـز علـى القــ

نجــد ثالثــة دروس فقــa تــتكلم علــى القــ�م االجتماع�ــة، وهــم مــن أنــواع الصــدقة وصــفات المســلم 

  .و2ذا الصوم

تر�0ـــــة (و0خصـــــوص العالقـــــات االجتماع�ـــــة الموجـــــودة فـــــي الكتـــــاب المدرســـــي المقـــــرر

والظــــاهر أن أثــــر  %66.67ف2انــــت إجا�ــــة الم�حــــوثین مثلهــــا مثــــل الكتــــاب الســــاب1) إســــالم�ة

االبتدائي هو امتداد لما وجد في 2تـب للتعل�م  العالقات االجتماع�ة الموجودة في 2تب التر�0ة 

األساســي والتر2یــز 2ــان فــي األساســي أكثــر منــه فــي االبتــدائي مــن حیــث حجــم الــدروس ففــي 

 aالعالقـات االجتماع�ـة، فـي حـین نجـد سـتة دروس فقـ��النسـ�ة األول خمسة عشر درسا تهـتم 

أما بخصوص السلوك االجتماعي مثلها مثل 2ـذلك الكتـاب السـاب1 لـم �2ـن . للتعل�م االبتدائي 

التر2یز في نظـر الم�حـوثین علـى السـلوك االجتمـاعي �عـد اإلصـالح الجدیـد ف�مـا یخـص 2تـب 

أما بخصـوص الشـواهد فیـر+  .على سبیل المثال التر�0ة اإلسالم�ة 2فعل الخیر وفضائل العفو

ســورة قرآن�ــة و  13یــدرس . وثین أن هنــاك اخــتالف واضــح فــي 2تــاب التعلــ�م األساســي الم�حــ

فــــي حــــین یوجــــد فــــي الكتــــاب المقــــرر لمرحلــــة التعلــــ�م . أحادیــــث نبو�ــــة 10آ�ــــة قرآن�ــــة و  21

  .والداللة اإلحصائ�ة تشیر إلى ذلك. أحادیث نبو�ة  6سور قرآن�ة و 5االبتدائي 

ابتــدائي / للكتــب التر�0ــة اإلســالم�ة للســنة الرا�عــة أساســيخــتالف المتغیــرات �النســ�ة انجــد فــي 

  .أما �النس�ة للسلوك والشواهد فهناك اختالف .في الق�م االجتماع�ة والعالقات االجتماع�ة
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  السنة الخامسة :ثالثا 

ــــه ) 43( جــــدول رقــــم  ــــدین ومــــن خالل 2تــــاب الســــنة الخامســــة ) التر�0ــــة اإلســــالم�ة( صــــورة ال

  ). المعلمون (وجهة نظر الم�حوثین  ابتدائي  من/أساسي

  

  %النس�ة  التكرار  البدائل  المحور

  الق�م االجتماع�ة

 50 3  تختلف

 50 3  ال تختلف

 %100 6  المجموع

  العالقات االجتماع�ة

 66.66 4  تختلف

 33.34 2  ال تختلف

 %100 6  المجموع

  السلوك االجتماعي

 88.33 5  تختلف

 11.77 1  ال تختلف

  %100  6  وعالمجم

  88.33  05  تختلف  الشواهد الشرع�ة

  11.77  01  ال تختلف

  %100  06  المجموع

تجم�ع  المحاور 

  األر0عة

  70.83  17  تختلف

  29.17  07  ال تختلف

  %100  24  العام المجموع
     

مـا یخـص القـ�م االجتماع�ـة بنسـ�ة ف�2ما هـو مبـین فـي الجـدول أعـاله  الم�حوثینأجاب 

 Pـــى أن .  ℅50متســـاو�ة أ ـــدل عل ـــین األساســـي مـــا ی ـــاك فـــروق ب ـــدائي  /هن أن �حیـــث ، االبت
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أن الكتـاب  ىجمـاع علـبإالنصوص التي جاء بها 2تاب التعل�م األساسي على أن  عبرواالذین 

العفــو عنــد المقــدرة �حیــث تتــرك  :جــاء فــي النصــوص�حیــث . القــ�م االجتماع�ــة حالقــد�م یوضــ

تختلـف أرجعوهـا �ـأن  ال الـذP قـالوا أمـامـن خاللهـا  هدور ومنـه یـتعلم 2یـف یـؤدP ، للمتعلم أثر 

ف�مـــا یخـــص العالقـــات االجتماع�ـــة �األغلب�ـــة  و2ـــذلك قلـــة النصـــوص .نفـــس المـــؤلفین للكتـــابین

مـن حیـث مـدلول  تختلـف فـي هـذا المسـتو+ اعتبروا أن العالقـات االجتماع�ـة   ℅66.66بنس�ة 

 بیرAـة �حیـث یثنـون علـي واضـعي الصـورةالصورة حیث عبروا علي أن الصورة لها داللتها التع

أمـا بخصـوص الشـواهد الشـرع�ة أكـدوا علـى أن . صـال الفهـم للـنصإ�تـؤدP وظ�فتهـا فـي �أنهـا 

وال �2من االختالف في السور القرآن�ة، حیث جـاءت نفـس .  ℅ 88.33هناك اختالف بنس�ة 

وٕانمـــــا ). األعلـــــى البلـــــد ، الفجـــــر ، الغاشـــــ�ة ، ( الســـــور فـــــي الكتـــــابین األساســـــي واالبتـــــدائي 

. األساسـيآ�ة فـي 2تـاب التعلـ�م  37االختالف في عدد اآل�ات القرآن�ة حیث جاءت أكثر من 

وحتى فـي مضـمون اآل�ـات هنـاك . آ�ة في 2تاب التعل�م االبتدائي 21في حین اقتصرت على 

 .اختالف

أن الصـورة معبـرة علـى  تشـیر إلـى  ℅33.34ف�مـا جـاءت نسـ�ة العالقـات االجتماع�ـة 

 تخلـــف للمـــتعلم صـــال الفهـــم الحق�قـــي للـــنص �حیـــث الإل�غیـــر 2اف�ـــة ضـــمون الـــنص ولكنهـــا م

 . التوازن المعرفي بین الصورة والنص
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  نتائج ال6حث.  3

  :النتائج حسب متغیرات الدراسة .  1.  3

  :السنة الثالثة  -1

ابتـدائي مـن / لثـة أساسـيمن خالل 2تـب التر�0ـة اإلسـالم�ة للسـنة الثا :الق�م االجتماع�ة  1-1

  .)الكلمة  ـ العنوان (حیث 

توجــد فــروق مــن حیــث عنــوان الــنص فــي القــ�م االجتماع�ــة لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة ال  •

 .أساسي ـ للسنة الثالثة ابتدائي

توجـــد فـــروق مـــن حیـــث الكلمـــة فـــي القـــ�م االجتماع�ـــة لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة للســـنة  •

 .أساسي  -الثالثة ابتدائي

ابتـدائي / من خالل 2تب التر�0ـة اإلسـالم�ة للسـنة الثالثـة أساسـي : العالقات االجتماع�ة 1-2

  .الكلمة  –من حیث العنوان 

ــــنص فــــي العالقــــات االجتماع�ــــة لكتــــاب التر�0ــــة ال  • توجــــد فــــروق مــــن حیــــث عنــــوان ال

 .ابتدائي/ اإلسالم�ة للسنة الثالثة أساسي 

اإلســالم�ة  �ــةت االجتماع�ــة لكتــاب التر0توجــد فــروق مــن حیــث الكلمــة �النســ�ة للعالقــا •

 .ابتدائي/ للسنة الثالثة أساسي

ابتـدائي  –من خالل 2تـب التر�0ـة اإلسـالم�ة للسـنة الثالثـة أساسـي : السلوك االجتماعي  1-3

  . )الكلمة  -العنوان  (من حیث 

عنوان النص في السلوك االجتماعي لكتاب التر�0ة اإلسـالم�ة حیث توجد فروق من ال  •

 .)ابتدائي / أساسي (لسنة الثالثة ل

توجـــد فـــروق مـــن حیـــث الكلمـــة لمتغیـــر الســـلوك االجتمـــاعي لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الثالثة 

ابتـدائي مـن  –من خالل 2تب التر�0ة اإلسـالم�ة للسـنة الثالثـة أساسـي : الشواهد الشرع�ة 1-4

  . )الكلمة  -العنوان  (حیث 
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لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  الشـــواهد الشـــرع�ةعنـــوان الـــنص فـــي حیـــث روق مـــن توجـــد فـــ •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الثالثة 

لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة للســنة الشــواهد الشــرع�ة توجــد فــروق مــن حیــث الكلمــة لمتغیــر  •

 .)ابتدائي / أساسي (الثالثة 

 
 

  :السنة الرا6عة  -2

ابتـدائي مـن / 2تب التر�0ة اإلسـالم�ة للسـنة الرا�عـة أساسـيمن خالل  :الق�م االجتماع�ة  2-1

  .)الكلمة  -العنوان (حیث 

توجـــد فـــروق مـــن حیـــث عنـــوان الـــنص فـــي القـــ�م االجتماع�ـــة لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  •

 .أساسي -للسنة الرا�عة ابتدائي

توجـــد فـــروق مـــن حیـــث الكلمـــة فـــي القـــ�م االجتماع�ـــة لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة للســـنة  •

 .أساسي  -لرا�عة ابتدائيا

ابتـدائي / من خالل 2تب التر�0ة اإلسالم�ة للسـنة الرا�عـة أساسـي : العالقات االجتماع�ة 2-2

  .الكلمة  –من حیث العنوان 

توجد فروق من حیث عنوان النص فـي العالقـات االجتماع�ـة لكتـاب التر�0ـة اإلسـالم�ة  •

 .ابتدائي/ للسنة الرا�عة أساسي 

ث الكلمــة �النســ�ة للعالقــات االجتماع�ــة لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة توجــد فــروق مــن حیــ •

 .ابتدائي/ للسنة الرا�عة أساسي

ابتـدائي  –من خالل 2تب التر�0ة اإلسالم�ة للسـنة الرا�عـة أساسـي : السلوك االجتماعي  2-3

  . )الكلمة  -العنوان  (من حیث 

ب التر�0ــة اإلســالم�ة عنــوان الــنص فــي الســلوك االجتمــاعي لكتــاحیــث توجــد فــروق مــن  •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الرا�عة 
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توجـــد فـــروق مـــن حیـــث الكلمـــة لمتغیـــر الســـلوك االجتمـــاعي لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الرا�عة 

  :الشواهد الشرع�ة 2-4

 -العنـوان (ابتـدائي مـن حیـث / من خالل 2تب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الرا�عـة أساسـي

  .)الكلمة 

لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  الشـــواهد الشـــرع�ةتوجـــد فـــروق مـــن حیـــث عنـــوان الـــنص فـــي  •

 .ابتدائي/ للسنة الرا�عة أساسي 

لكتـاب التر�0ـة اإلسـالم�ة للسـنة  الشـواهد الشـرع�ةتوجد فـروق مـن حیـث الكلمـة �النسـ�ة  •

 .ابتدائي/ الرا�عة أساسي

 

  :السنة الخامسة  -3

ابتــدائي / مــن خــالل 2تــب التر�0ــة اإلســالم�ة للســنة الخامســة أساســي : القــ�م االجتماع�ــة 3-1

  .)الكلمة  -العنوان (من حیث 

توجـــد فـــروق مـــن حیـــث عنـــوان الـــنص فـــي القـــ�م االجتماع�ـــة لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  •

 .أساسي -للسنة الخامسة ابتدائي

م�ة للســـنة توجـــد فـــروق مـــن حیـــث الكلمـــة فـــي القـــ�م االجتماع�ـــة لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـال •

 .أساسي  -الخامسة ابتدائي

/ مــــن خـــالل 2تــــب التر�0ــــة اإلســـالم�ة للســــنة الخامســــة أساســــي : العالقـــات االجتماع�ــــة 3-2

  .الكلمة  –ابتدائي من حیث العنوان 

توجد فروق من حیث عنوان النص فـي العالقـات االجتماع�ـة لكتـاب التر�0ـة اإلسـالم�ة  •

 .ابتدائي/ للسنة الخامسة أساسي 

فــروق مــن حیــث الكلمــة �النســ�ة للعالقــات االجتماع�ــة لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة  توجــد •

 .ابتدائي/ للسنة الخامسة أساسي
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 –مــــن خــــالل 2تــــب التر�0ــــة اإلســــالم�ة للســــنة الخامســــة أساســــي : الســــلوك االجتمــــاعي  3-3

  . )الكلمة  -العنوان  (ابتدائي من حیث 

جتمــاعي لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة عنــوان الــنص فــي الســلوك االحیــث توجــد فــروق مــن  •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الخامسة 

توجـــد فـــروق مـــن حیـــث الكلمـــة لمتغیـــر الســـلوك االجتمـــاعي لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الخامسة 

 –خــالل 2تــب التر�0ــة اإلســالم�ة للســنة الخامســة أساســي  مــن :الشــواهد الشــرع�ة 3-4

  . )الكلمة  -العنوان  (یث ابتدائي من ح

لكتـــاب التر�0ـــة اإلســـالم�ة  الشـــواهد الشـــرع�ةعنـــوان الـــنص فـــي  مـــن حیـــثتوجـــد فـــروق  •

 .)ابتدائي / أساسي (للسنة الخامسة 

لكتــاب التر�0ــة اإلســالم�ة للســنة  الشــواهد الشــرع�ةتوجــد فــروق مــن حیــث الكلمــة لمتغیــر  •

 .)ابتدائي / أساسي (الخامسة 
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     لنتائج العامةا.  2.  3

  :یلي  من خالل ما سب1 ذ2ره من نتائج حول متغیرات الدراسة �م2ن التأكید على ما

 –القـ�م االجتماع�ـة  (أكدت الدراسة أنه ال توجد فروق بین متغیرات الدراسـة الثالثـة : أوال 
الســـلوك االجتمـــاعي مـــن حیـــث عنـــوان الـــنص قـــي 2تـــاب الســـنة  –العالقـــات االجتماع�ـــة 

بینمــا توجــد فــروق فــي . االبتــدائي/ مــن التر�0ــة اإلســالم�ة فــي النظــامین األساســي  الثالثــة
   .متغیر الشواهد الشرع�ة

أعـــز+ ال�احـــث هـــذه النتیجـــة إلـــى أن البنـــاء الـــذP اعتمـــد عل�ـــه اإلصـــالح التر0ـــوP فـــي   

تخطــ�a البــرامج المدرســ�ة 2ــان مبن�ــا علــى تــدع�م النظــام األساســي وفقــا لتصــور المنــاهج 

یر إلـــى أن نظـــام المقار0ـــة �الكفـــاءات �عـــدل وAـــتمم نظـــام التـــدرAس �األهـــداف فـــي التـــي تشـــ

أرجـــع الفـــروق فـــي الشـــواهد بـــین  إال أن ال�احـــث. المحـــاور العامـــة مثـــل عنـــاوAن النصـــوص

�معنى أن النظـام . النظامین لعدم وجود توازن من حیث الم2تس�ات السا�قة لد+ المتعلمین

ســالم�ة فــي الســنتین األولــى والثان�ــة بینمــا ال �حصــل ذلــك یــدرس مــادة التر�0ــة اإلاالبتــدائي 

  .األساسيفي التعل�م 

 –القـ�م االجتماع�ـة  ( األر0عـةأكدت الدراسـة أنـه توجـد فـروق بـین متغیـرات الدراسـة : ثان�ا 

، مـن حیـث عنـوان الـنص )والشـواهد الشـرع�ة  السـلوك االجتمـاعي –العالقات االجتماع�ـة 

  .)االبتدائي / م�ة للسنة الرا�عة في النظامین األساسيفي 2تاب التر�0ة اإلسال

أعــز+ ال�احــث هــذه الفــوارق إلــى تراجــع النظــام الحــدیث عــن �عــض العنــاوAن التــي تثیــر    

لــد+ أفــراد المجتمــع �عــد األحــداث التــي ســ�قت مرحلــة اإلصــالح  المســائل الخالف�ــة فــي الــدین

 . إلسالم�ةفي 2تب التر�0ة ا خاصة لد+ المتعلمین في سن م�2رة

 –القـ�م االجتماع�ـة  ( األر0عـةالدراسـة أكدت الدراسـة أنـه توجـد فـروق بـین متغیـرات : ثالثا 

الـنص  عنـوان ، مـن حیـث )والشواهد الشرع�ة  السلوك االجتماعي –العالقات االجتماع�ة 

  .ابتدائي/ في 2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الخامسة في النظامین أساسي

ود الفــوارق بــین النظــامین مــن حیــث عنــاوAن النصــوص إلــى التوجــه أعــز+ ال�احــث وجــ  

الذP تبنته اإلصالحات التر0و�ة في المرحلة األخیرة �اعتمادها على توظیف القـ�م الوطن�ـة 
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وروح المواطنــة لــد+ المتعلمــین �مــا یتناســب والقــ�م العالم�ــة التــي 2انــت تستشــرفها المرحلــة 

  .2004/  2003اإلصالح�ة �عد الموسم 

 –القـ�م االجتماع�ـة  ( األر0عـةمتغیـرات الدراسـة توجـد فـروق بـین أكدت الدراسة أنه : ا�عا ر 

مــن حیــث الكلمــة فــي  ، )والشــواهد الشــرع�ة  الســلوك االجتمــاعي –العالقــات االجتماع�ــة 

  .2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الثالثة في النظامین األساسي واالبتدائي

وجـودة بـین النظـام األساسـي والنظـام االبتـدائي مـن حیـث أرجع ال�احـث هـذه الفـروق الم  

الكلمــــات الدالــــة علــــى المتغیــــرات المقصــــودة فــــي الدراســــة، إلــــى تراجــــع اســــتخدام الكلمــــات 

الموجودة في القرآن في النظام االبتدائي مقارنة �مثیلتها من الشواهد فـي مسـتو+ األحادیـث 

مــا یــدل علــى أن الكلمــات الدالــة فــي وهــو . 13التــي زاد عــددها وفقــا لمــا جــاء فــي الجــدول 

ذات �عـد روحـي غیبـي أكثـر ممـا هـو حاصـل فـي 2تب التر�0ة اإلسـالم�ة للتعلـ�م األساسـي 

التعل�م االبتدائي الذP �میـل إلـى توظیـف الكلمـات الدالـة علـى العلـم والعمـل ومـا هـو نفعـي 

  .قات االجتماع�ةللمتعلم، وهو األمر ذاته �النس�ة لمسألة الق�م والسلوك والعال�النس�ة 

القـ�م االجتماع�ـة  ( األر0عـةمتغیـرات الدراسـة توجـد فـروق بـین أكـدت الدراسـة أنـه : خامسا 

مــن حیـث الكلمــة فــي ، )والشــواهد الشـرع�ة  السـلوك االجتمــاعي –العالقـات االجتماع�ــة  –

  . )االبتدائي  -األساسي (2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الرا�عة في النظامین 

+ ال�احــث وجــود الفــوارق مــن حیــث الكلمــات الدالــة علــى المتغیــرات المقترحــة فــي أعــز   

بـــدأت تتجـــه نحـــو  اإلصـــالحاتالدراســـة بـــین النظـــامین إلـــى 2ـــون المنظومـــة التر0و�ـــة �عـــد 

�الغیـــب a�وهـــو مـــا . تجســـید الجانـــب المـــادP المحســـوس أكثـــر مـــن الجانـــب الروحـــي المـــرت

�عــض القــ�م والســلو2ات و  تبــین تراجــع توظیــف تع2ســه األرقــام المســجلة فــي الدراســة والتــي

كلمات القرآن مقارنة �2لمات الحـدیث التـي االجتماع�ة، وهو األمر ذاته �النس�ة ل تالعالقا

 . ر0ما تكون أ�سa في دالالتها االجتماع�ة في سن المتعلمین
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ماع�ــة القـ�م االجت ( األر0عـةمتغیــرات الدراسـة توجـد فـروق بـین أكـدت الدراسـة أنــه : سادسـا 

مـن حیـث الكلمـة فـي  ، )والشواهد الشـرع�ة  السلوك االجتماعي –العالقات االجتماع�ة  –

  .ابتدائي/2تاب التر�0ة اإلسالم�ة للسنة الخامسة أساسي

أرجع ال�احث الفروق بین النظامین من حیث الكلمات الدالة على المتغیرات السا�قة   

�ات معاصرة في توج�ه المتعلمین في 2تب التر�0ة اإلسالم�ة إلى وجود استراتیج

حیث 2لما زاد سن المتعلمین تقدما زادت الكلمات . خاصة في مجال الشواهد الشرع�ة

سلوك والعالقات االجتماع�ة للتر�0ة من حیث الق�م وال الشاملةالمعبرة على األهداف 

�عد اإلصالحات Pالتي ُیرجى تحق�قها في مخرجات النظام التر0و.  

المتناولــــة فــــي الجانــــب المیــــداني مــــن خــــالل التحلــــ�الت المختلفــــة �ضــــاف إلــــى هــــذا و 
  ، نصــــل إلــــى) تحلیــــل محتــــو+ ، مقابلــــة( واعتمــــادا علــــى توظیــــف األدوات ال�حث�ــــة المختلفــــة 

  :النقا^ التوض�ح�ة التال�ة عرض 
ـــ  �حیـــث نجـــد النظـــام القـــد�مف�ـــه فـــوارق واضـــحة ، الحجـــم الســـاعي لمـــادة التر�0ـــة اإلســـالم�ة ـ:      

  :دیــدجأمـا �النسـ�ة لل ) .سـا1.30سـا، السـنة الخامســة 1.30سـا، الســنة الرا�عـة 2نة الثالثـة السـ(

  .)سا 1 :امسةخسا، السنة ال1 :سا ،السنة الرا�عة1.30: السنة الثالثة( 

البــرامج القد�مــة الموجــودة فــي الكتــاب تهــدف �ــأن �حــدث للمــتعلم تغیــر فــي ســلو2ه و تجعلــه  ـــ

  .نه و0ین بیئته یخل1 عالقة أكثر توافقا بی

2انــت فــي الكتــاب األساســي  ةملمــح صــورة التر�0ــة اإلســالم�ة التــي تجســدها البــرامج المدرســ�ـــ 

  .أكثر وضوحا من حیث تواف1 الصورة مع الموضوع 

حیــث نجــد فــي الكتــاب األول األساســي   ،هنــاك اخــتالف واضــح مــن حیــث ترتیــب المواضــ�عـــ 

  )السنة القرآن ،(اني عدم مراعاة الترتیب ترتیب المجاالت في حین نجد في الكتاب الث
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  الخاتمة

ـــه ـــه ومرام� و �م2ـــن أن نجـــد  ،لكـــل نظـــام مدرســـي أســـلو�ه و منهجـــه و أهدافـــه و غا�ات

ـــان فـــي األهـــداف و �م2ـــن  فـــي  اشـــتراكهمانظـــامین �شـــتر2ان فـــي الغا�ـــات و المرامـــي و یختلف

السـا�قة یتبـین لنـا  تحلـ�التالمـن خـالل و  .في األسلوب و المـنهج  لكنهما مختلفاناألهداف و 

أن نظــام التعلــ�م األساســي 2ــان نظامــًا مثال�ــًا یهــدف إلــى صــناعة أفــراد �حملــون موروثــًا ثقاف�ــا 

و �مـــارس 2ـــل التعلمـــات التـــي لـــ�س لهـــا صـــلة �ـــالواقع ، حیـــث �عتمـــدون فـــي  .إســـالم�ًا عر�0ـــاً 

الروح�ــــة بتحســــ�س  Aــــز الجوانــــب الوجدان�ــــة و العاطف�ــــة وعز محــــور التر�0ــــة اإلســــالم�ة علــــى ت

التلمیــذ �آ�ـــات القـــرآن الكــرAم التـــي تصـــور لــه الكـــون و الح�ـــاة و ال�شــر ، و الح�ـــاة األخـــر+ و 

ع�ــــارات القــــرآن الكــــرAم ، حیــــث �صــــنعون فــــردًا مشــــحونًا �ــــالقو+ ف�ــــه المــــوت �أســــلوب تلمــــس 

لصـراع ، اإل�مان�ة ال یجد لهـا تصـرAفًا فـي الواقـع االجتمـاعي الـذP یجـده ملیئـا �التناقضـات و ا

  .أو تطرفًا دین�ًا  ةً ذات� غر0ةحدث إما تف

أما نظام التعل�م فـي المدرسـة االبتدائ�ـة فهـو نظـام �عتمـد علـى عنصـرP العلـم و العمـل 

�م2ــن القــول أنهــا مدرســة برغمات�ــة نفع�ــة  .أP العلــم الــذP یــؤدP إلــى عمــل فــي الواقــع المعــاش

اقـــع و أن تكـــون لـــه نتـــائج مضـــمونة و أP أن 2ـــل مـــا یتعلمـــه الفـــرد البـــد و أن یجســـده فـــي الو 

 المخططـون  حیـث یر2ـز .یبتعدون بذلك عن 2ل ما هو مثالي و عاطفي و روحـي و وجـداني 

فـــي 2تـــب التر�0ـــة اإلســـالم�ة علـــى الســـور القرآن�ـــة المفصـــلة لمفـــاه�م و أح2ـــام دین�ـــة و 2ـــذلك 

الفـــرد فـــي الحـــدیث الشـــرAف الـــذP یوضـــح �عـــض الممارســـات و الســـلو�2ات الدین�ـــة التـــي تفیـــد 

ح�اتــه االجتماع�ــة ، 2االنضــ�ا^ و احتــرام ولــي األمــر ، إتقــان العمــل ، و احتــرام الوقــت ، و 

فهــــذه النمـــاذج هـــي التـــي تر2ـــز علیهـــا المدرســــة  .األشـــ�اء فـــي عـــدم التبـــذیر أP االقتصـــاد�ة 

�طمحـــون إلـــى صـــناعة فـــرد �مـــارس الشـــعائر الدین�ـــة التـــي لهـــا صـــلة  المخططون فـــ .االبتدائ�ـــة

االجتماعي و یبتعدون عن الشعارات الدین�ة المثال�ة التي تؤدP إلى الزهـد فـي الـدن�ا و  �الواقع

ـــه و الجهـــاد  ـــة تمـــارس ) أP االنتحـــار(اإلیثـــار الم�ـــالغ ف� ، ولكـــنهم یجعلـــون مـــن هـــذا الفـــرد آل
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الشعائر الدین�ة �ال روح و لكن األصل في العقل هـي الف2ـرة النا�عـة مـن الـروح ، و نحـن نعلـم 

  .)مالك بن نبي(  عبر علیهاارات تقام �الروح التي تصنعها الق�م النبیلة 2ما أن الحض

تغیــر الــذP حصــل فــي البــرامج الجدیــدة مالحظتنــا للإننــا فــي هــذه الدراســة ومــن خــالل 

نجـد  )األساسـي واالبتـدائي  (نتیجة اإلصالحات التر0و�ة مقارنة �البرامج القد�مة في النظامین 

بــــین 2تــــب الســــنة الثالثــــة والرا�عــــة والخامســــة للنظــــامین األساســــي  مــــن خــــالل المقارنــــة وأنــــه 

فـــي  اإلســـالم�ةأن هنـــاك فـــروق فـــي صـــورة الـــدین ومـــن خاللـــه التر�0ـــة  وصـــلنا إلـــى واالبتـــدائي

2تـب تر�0ـة (من خالل تحلیل الكتـب 2ما أنه و  .البرامج المقدمة للمتعلمین في متغیرات الدراسة

الثالثــة والرا�عــة والخامســة للنظــامین األساســي واالبتــدائي عینــة الدراســة للســنوات )  اإلســالم�ة

�حیــث نجــد النصــوص  .ياهتمامــا واضــحا خاصــة فــي 2تــب التعلــ�م األساســ يأنهــا تعطــوجــدنا 

ـــة و  تقـــدم ـــ�م االجتماع� ـــة والق صـــورة واضـــحة للمـــتعلم فـــي إظهـــار صـــورة العالقـــات االجتماع�

الصــدق والخیــر واألمانــة 2رات شــعنــاوAن النصــوص الدالــة علــى الســلوك االجتمــاعي مــن المؤ 

واألمـر ذاتـه . Aخضـع لهـاو واإلیثار والمح�ة والتي من خاللها �حتـرم المـتعلم المعتقـدات الدین�ـة 

�النس�ة لمتغیر الشواهد الشرع�ة الممثلة في القرآن الكرAم واألحادیث الشرAفة.  

مقـــررة مـــن مـــن خـــالل تحلیـــل البـــرامج المدرســـ�ة الأثبتـــت الدراســـة  أخیـــرا نشـــیر إلـــى أن

والرا�عـــــة والخامســـــة  الثـــــةللســـــنوات الث اإلســـــالم�ةطـــــرف وزارة التر�0ـــــة �النســـــ�ة لمـــــادة التر�0ـــــة 

لواضــعي البــرامج �النســ�ة للمدرســة  ا2بیــر  اأن هنــاك اهتمامــ، ین األساســ�ة واالبتدائ�ــة تللمدرســ

د �حیـــث نجـــ .المدرســـة األساســـ�ة غا�ـــات االبتدائ�ـــة إال أنـــه غیـــر هـــادف بنســـ�ة 2بیـــرة تع2ـــس 

بینمـــا ، تراكم�ـــة معرف�ـــة للوصـــول إلـــى نتیجـــة الـــدرس و�التـــالي ینتـــاب الغمـــوض لـــد+ المـــتعلم 

الكتــاب فــي التعلــ�م األساســي نالحــQ أن الصــورة لهــا دعامــة أساســ�ة لمــا جــاء فــي الــنص وهــو 

2ـــان بإم2ـــان واضـــعي البـــرامج أصـــحاب  االختصـــاص مـــن  .م�ســـa وتعطـــي صـــورة واضـــحة 

االجتمــاع والــنفس فــي أP تعــدیل �مــس البــرامج المدرســ�ة ألنهــم المعلمــین ذو+ الخبــرة وعلمــاء 

ا فـي بنـاء المنهـاج الجدیـد ة أو تعـدیلها ذ�عتبرون الوس�a الحق�قي بین المجتمـع و المدرسـة وهـ

   .اعتمادهاوحتى تكون ذات مصداق�ة أكثر و إخضاعها للنقد و الحوار و التجرAب قبل 
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  قائمة المصادر والمراجع                       

 �تاب القرآن الكر�م على روا�ة ورش: المصدر القرآني 01

 عاجمالم القوام�س و

02  
ت .، د. ر.و.، دار لسان العرب، بیروت، مادة ص لسان العربابن منظور ،   

،2/492     

    .1974، م�ت*ة لبنان، بیروت ، معجم مصطلحات األدبمجد, وه*ة ،   03

  . 1991، دار الشروق ، بیروت ، لبنان ،  31، 0 المنجد في اللغة واألعالم  04

05  
، دار المعرفة الجامع�ة ، األزار�طة ،  قاموس علم االجتماعث ، یغ دمحم عاطف

  . 2005اإلس�ندر�ة ، مصر ، 

  المراجع العر+�ة

06  
، )تصور مقترح( في سبیل مقار+ة سوسیولوج�ة للبیئة في الجزائرإبراه�مي الطاهر، 

 .2014،دار علي بن ز�د للط*اعة والنشر ، *س�رة، الجزائر، 01

 .1983، دار الفرقان ،بیروت ،لبنان ،01المجتمع ،، التر+�ة و ثقافة ناصر إبراه�م   07

   .2004، دار عمان، عمان، األردن ، التنشئة االجتماع�ة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   08

    ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ب ت علم اجتماع التر+و9 ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  09

10 
والتوز�ع، عمان ،دار وائل للنشر 1، ،0علم االجتماع التر+و9 إحسان دمحم الحسن،  

  .2005األردن، 

11  
، القاهرة، 2، 0مفاه�مه النظر>ة وتطب�قاته العلم�ة. االجتماع الدینيأحمد الخشاب، 

   .1964م�ت*ة القاهرة الحدیثة، 

12 
،عالم الكتب ،القاهرة 0،4 المناهج بین النظر>ة والتطبی@أحمد حسین اللقاني ،  

    .2002،مصر 

13  
،  1، م�ت*ة لبنان، بیروت، 0معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ةأحمد ز�ي بدو,، 

1982.   

،  الصورة الDالغ�ة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا و تطب�قاأحمد علي دهمان ،    14
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   .1986،  1للدراسات و الترجمة و النشر ،دمشO ،0دار طالس 

 1967، ترجمة دمحم ش�ر, ع�اد ، دار الكتاب العرPي ، القاهرة ، فن الشعرأرسطو،    15

16  
الواقع .أسس بناء وتنظ�مات المناهجوالي عبد الرحمن أحمد،  إمام مختار حمیدة،

    .2002،م�ت*ة زهراء الشرق،القاهرة،مصر،1،جوالمأمول

17  
، ترجمة و تقد�م ، فایز ص�اغ ، المنظمة العر�Pة  االجتماععلم دنز ، یأنتوني غ

   . 2005للترجمة ، بیروت ، الط*عة األولى ، 

18  
عوامل التشLیل واستراتیج�ات . الصور الذهن�ة و اإلعالم�ة أ�من منصور ندا ، 

   .، 2004، برس ، المدینة ،  1، 0التغییر

19  

،دار الكتاب 0،1رؤ�ة مDسطة.مناهج الDحث التر+و9 *شیر صالح الرشید,،  

    .2000الحدیث،

20  
، دار الفجر للنشر 1، 0أسس المناهج االجتماع�ةبلقاسم سالطن�ة، حسان الج�اللي، 

   .2012والتوز�ع،القاهرة، مصر، 

21  
علم االجتماع التر+و9، مدخل و دراسة قضا�ا  علي بوعناقة،  ،بلقاسم سالطن�ة

  2012.الهدU للط*اعة والنشر،عین ملیلة ، دارالمفاه�م

  .1993دیوان المطبوعات الجامع�ة الجزائر، ، التر+�ة و متطلDاتهابوفلجة غ�اث،    22

23  
المناهج التر+و�ة الحدیثة، مفاه�مها وعناصرها توفیO أحمد مرعي،دمحم الحیلة، 

    .2000 ، دار المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان، األردن،1، 0وأسسها وعمل�اتها

24  

،وزارة التعل�م االبتدائي 0،1التر+�ة العامة توفیO حداد ودمحم سالمة آدم،   

    .1997والثانو,،

25  
، المؤسسة 1، 0وتطب�قاتها. تطو>رها. مرتكزاتها. المناهج التر+و�ةتوما جورج خور,، 

    .1983الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع، بیروت، لبنان، 

26  
، الق�م الدین�ة واألخالق�ة ودورها فى االزدهار االقتصادRحامد محمود مرسي أحمد، 

   .دار الطالئع، مصر، دت،
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27  
، مر�ز )أصوله، ومDادئه، وقضا�اه(تار>خ المنهج المدرسيحسني عبد ال*ار, عمر، 

     .2006اإلس�ندر�ة للكتاب، اإلس�ندر�ة، 

28  
، العدد  االجتماعي في اإلسالم ، أضواء الشر>عةالضWD حسنین  مصطفى دمحم،   

   .هـ1394الخامس ، الر�اض ، �ل�ة الشر�عة ، 

29  
التطبی@ التر+و9 للعالقات اإلنسان�ة في المجال الحقیل سل�مان بن عبدالرحمن ، 

    م1991، الر�اض ، مطا*ع الشر�ف ،  المدرسي

30  
العلمي،تحلیل أكاد�مي لكتاDة الرسائل تقن�ات ومناهج الDحث حمد سل�مان المشوخي، 

    .2002،منشأة المعارف،االس�ندر�ة،والDحوث العلم�ة

31  
، دار الخر�جي للنشر  أصول التر+�ة اإلسالم�ةالخطیب  دمحم شحات وآخرون،  

   .1995والتوز�ع،  الر�اض ، 

  . 1996،  المDادئ و الق�م في التر+�ة اإلسالم�ةخ�ا0 ، دمحم جمیل بن علي ،   32

33  
، دار المواد االجتماع�ة في مناهج التعل�م بین النظر9 والتطبی@خیر, علي إبراه�م،

    .1996المعرفة الجامع�ة،االرزا�ط�ة،اإلس�ندر�ة،

34  
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   .2003الحدیث،مصر،
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المنهاج التعل�مي والتوج�ه سهیلة محسن �اظم الفتالو,، أحمد الهاللي،   

، سلسلة طرائO التدر�س، الكتاب السا*ع، دار الشروق اإلیدیولوجي، النظر>ة والتطبی@

    .2006للنشر والتوز�ع، عمان، األردن، 

44  
، دار الشروق، المنهاج التعل�مي والتدر>س الفاعلسهیلة محسن و �اظم الفتالو,، 

   .2005عمان، 

45  

، دار الف�ر للط*اعة و  3، 0تخط�W المنهج و تطو>رهصالح ذ�اب هند, و آخرون ، 

 . 1999النشر و التوز�ع ، عمان األردن ، 

  

46  
،دار الف�ر للط*اعة والنشر 0،3تخط�W المنهج وتطو>رهصالح ذ�اب هند, وآخرون،  

   .1999والتوز�ع،عمان،األردن،

  .2004.،دار العلوم للنشر والتوز�ع،0،1علم االجتماع التر+و9 صالح الدین شروخ،   47

48  
، المؤسسة  نظر>ة التصو>ر الفني عند سید قطبصالح عبد الفتاح الخالد, ، 

   . 1988الوطن�ة للفنون المط*ع�ة، الجزائر،

49  
أسالیب تدر>س التر+�ة طه علي حسین الدل�مي ،ز�نب حسن نجم الشمر, ،   

   .2003،دار الشروق للنشر و التوز�ع ، 1، 0االسالم�ة

50  
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   . 1997، دار الف�ر العرPي ، القاهرة ، مصر ،  1حامد زهران ، 0
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، دار ال�ازور, الDحث العلمي الكمي والنوعيعامر قندیلجي، إ �مان السامرائي، 

    .2009العلم�ة للنشر والتوز�ع،عمان، األردن، الط*عة العر�Pة، 
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   .2012، الم�ت*ة العصر�ة، بیروت،المقدمةعبد الرحمن بن دمحم ابن خلدون،    54
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دراسة . االجتماع�ة في النص القرآني ، أنماZ العالقات عبد العز�ز خواجة 

قصة موسى عل�ه السالم ( سوسیولوج�ة لعمل�ات االتصال في القصة القرآن�ة 

     2007، دار صفحات للدراسة والنشر ، دمشO ، سور�ا ،  1، 0 )تطب�قا 

56  
دار الغرب للنشر والتوز�ع ،  مDادئ في التنشئة االجتماع�ة ،عبد العز�ز خواجة ،

    . 2005وهران ،الجزائر ، 

57  
 ،dة االتجاه الوجداني في الشعر العر+ي المعاصرعبد القادر الق�Pدار النهضة العر ،

   .1981، 2للط*اعة والنشر، 0

58  
،دار شر�في للط*اعة و النشرو 0،1 قالوا عن اإلسالم وأهلهعبد اللطیف بوجلخة ، 

   ،2006التوز�ع،الجزائر،

59  
، م�ت*ة 1، 0المناهج، أسسها وتنظ�ماتها وتقو�م أثرهاعبد اللطیف فؤاد إبراه�م، 

    .1967مصر، مصر، 

60  
، دار وائل للنشر األردن، 1، 0التر+�ة والتنشئة االجتماع�ةعبد هللا زاهي الرشدان، 

    عمان،

61  
، دار 1، 0 تقو�م و تطو>ر الكتب المدرس�ة للمرحلة األساس�ةعبیر راشد عل�مات ، 

  .  2006الحامد للنشر و التوز�ع ، عمان ، األردن ، 

62  
،دار 0،1تقو�م وتطو>ر الكتب المدرس�ة للمرحلة االساس�ةعبیر راشد عل�مات، 

   .2006الحامد للنشر والتوز�ع،عمان،األردن،

63  
، الهیئة المصر�ة  الق�م الضرور>ة و تعاصر التشر>ع اإلسالميعلوان فهمي دمحم ، 

    ب ت.للكتاب
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64  

بنیو�ة الظاهرة .علم االجتماع المدرسيعلي جاسم الشهاب،و  علي أسعد وطفة

،مجد المؤسسة الجامع�ة  للدراسات والنشر 0،1المدرس�ة ووظ�فتها االجتماع�ة

    2004والتوز�ع ،بیروت ،لبنان،

65  
مناهج الDحث العلمي وطرق إعداد عمار بوحوش،دمحم الذنی*ات، 

     .1995،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامع�ة،الDحوث

66  
 ،م�ت*ة اإل شعاععلم االجتماع التر+و9 فاد�ة عمر الجوالني،علي شتا،

      .1997والتوز�ع،اإلس�ندر�ة،

67  
، دارالف�ر المعاصر، األدب العر+ي الصورة الفن�ة في. جمال�ات األسلوب فایز الدا�ة، 

   .1996، 2بیروت ، 0

68  

، منشورات جامعة أسس المنهج�ة في العلوم االجتماع�ةفضیل دلیو وآخرون،  

   .1999منتور,، قسنطینة،

69  
 تقو�م نتائجه وتطب�قاته. أسالیDه . أسسه . أهدافه . التدر>س ف�ر, حسن ر�ان ،   

   .، عالم الكتب ،القاهرة ، مصر ، ب ت 

70  
المDادئ العامة الس�اس�ة التر+و�ة الجدیدة و إصالح المجلس األعلى للتر�Pة،   

              . 1998مارس ، التعل�م األساسي

71  
،دار صفاء للنشر والتوز�ع،عمان 0،1التنشئة االجتماع�ة للطفلدمحم الشناو, وآخرون ،

،2001.   

72  
، دار الهدU عین  أسسه وتطب�قاته. نموذج التدر>س الهادف  الصالح حثروPي ، دمحم

   .ملیلة ، الجزائر ، ب ت 

73  
، دار نشر المعرفة ، الرPا0 ، الط*عة  العلوم االجتماع�ة و مشLلة الق�مدمحم بلفق�ه ، 

    .2007األولى ، 

74 
ة،دار الجامعة الجودالمدرسة والمجتمع في ضوء مفاه�م دمحم عطوة مجاهد،  

    .2008الجدیدة،القاهرة،مصر،
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75  
،دار الم�سرة للط*اعة والنشر س�Lولوج�ة التنشئة االجتماع�ةدمحم علي أبو جادو،

    .1998،عمان،1والتوز�ع،0

 .1973، دار الثقافة ودار العودة ، بیروت، ، النقد األدبي الحدیثدمحم غن�مي هالل     76

77  
،دار النهضة العر�Pة ،بیروت، 0،1 األسس االجتماع�ة للتر+�ةدمحم لبیب النج�حي ،

   .لبنان، ب ت

78 
، 0،2أسس بناء المناهج التر+و�ة وتصم�م الكتاب التعل�ميدمحم محمود الخوالدة،   

   .2007دار الم�سرة للنشر والتوز�ع والط*اعة، عمان، األردن، 

79  
، القاهرة ،  وتطورها في الDالد العر+�ةالتر+�ة اإلسالم�ة أصولها دمحم منیر مرسي، 

 2010  .عالم الكتب

80  

،ترجمة أحمد حسن الرح�م، ،منشورات جون دیوR دمحم ناصر،دمحم حسین آل �اسین،  

    .دار م�ت*ة الح�اة،بیروت،لبنان،ب ت 

 .1980،دار النهضة العر�Pة،بیروت،0،1 علم النفس االجتماعيمحمود أبو النیل ،   81

82  
، االتجاهات النظر>ة والتطب�ق�ة في منهج�ة العلوم االجتماع�ةمحي الدین مختار، 

   .1999منشورات جامعة *اتنة، 

  . 2005،دار األمة ،الجزائر،  1، 0علم االجتماع الرواد والنظر>اتمص*اح عامر ،  83

84  
، دار األندلس للط*اعة والنشر والتوز�ع، بیروت،  الصورة األدب�ةمصطفى ناصف ، 

03 ،1983.   

85  
،  1، مؤسسة الوراق للنشر والتوز�ع ، األردن ، 0الضWD االجتماعيمصلح الصالح ، 

2004.   

86  
، دار  علم النفس االجتماعيمعتز السید عبد هللا ،عبد اللطیف دمحم خل�فة، 

  .2001الغر�ب،مصر،

87  
،دار وائل للنشر ، عمان األردن،  1، 0  التنشئة االجتماع�ة، معن خلیل العمر

2004،.   

88   ، Oر اإلسالمي المعاصر و التحد�اتمنیر شفیLدار قرط*ة للنشر و التوز�ع0،1 الف،
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89  
، الدیوان 0،1الدلیل المنهجي لتطبی@ مادة التر+�ة اإلسالم�ةموسى صار, وآخرون، 

   .2002الوطني  للمطبوعات المدرس�ة،

90  
، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مقدمة لدراسة الصورة الفن�ةنع�م ال�افي ، 

 ،O1982دمش.      

91  

، 1، 0 علم اجتماع التر+�ة المعاصر بین النظر>ة والتطبی@نع�م حبیب جعنیني،   

   .2009دار وائل للنشر، األردن، 

92  
، دار الشروق للنشر 1، 0اإلسالم�ةطرق تدر>س التر+�ة هدU علي جواد الشمر,، 

    .2003والتوز�ع، األردن، عمان، 

93  
، المر�ز الثقافي الصورة الشعر>ة في الخطاب الDالغي والنقد9الولي دمحم ، 

   .1990، 1العرPي،بیروت، 0

  1989  . أولو�ات الحرLة اإلسالم�ة في المرحلة القادمةیوسف القرضاو, ،   94

  الوثائ@ الرسم�ة

95  

لمDادئ العامة لس�اسة التر+�ة ، المجلس األعلى للتر�Pة، ا وزارة التر�Pة الوطن�ة

الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة، الجزائر،  .الجدیدة وٕاصالح التعل�م األساسي

2004.  

96  
، السنة الرا*عة ابتدائي ، دیوان  منهاج التعل�م االبتدائيوزارة التر�Pة الوطن�ة ، 

   . 2003المطبوعات الجزائر�ة ، 

97  
، الدیوان الوطني للمطبوعات الوث�قة المرافقة للتعل�م االبتدائيوزارة التر�Pة الوطن�ة، 

   .2004المدرس�ة، الجزائر، 

98  
. التر+و9 وحدة النظام سند تكو�ني لفائدة مدیر, مؤسسات التعل�م،وزارة التر�Pة الوطن�ة، 
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