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  داءـــاإله
  

ا اهللا وأطال       إ  ا في       في لى الوالدين الكريمين حفظهم ا وسندا لن ا عون ا وأدامهم  عمرهم
  ...حياتنا العلمية واالجتماعية

ين     ويتهم، المتطلع ى ه ورين عل ر، الغي اء الجزائ ن أبن شرفاء م ى ال ضل، إل د أف ى غ  إل
سامية               ا ال يم الحضارية العلي ة  :المتفتحين على اآلخرين في إطار الق سلم  ، و  المحب  ، و  ال

  .التكافل االجتماعيوالحوار، والتسامح، 
  

صين،       زين، المخل المية المتمي ة اإلس ديني والتربي يم ال اتذة التعل ى أس إل
ة المقدس         ري           الصادقين في أداء رسالتهم التربوي واطن الجزائ وين الم ى تك ة إل ة، الرامي

  .ذو الشخصية الساميةالمصالح الصالح 
ه                          ا في إلى هؤالء جميعا أهدي عصارة جهدي، واهللا من وراء القصد، وهو الموفق لم

  .الخير
  
  
  

  .النوي بالطاهر: الباحث
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  آلمة شكر
  

  .إنه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس
دآتور          قدم أن أت   لي   وعليه يطيب  تاذ ال اد    بجزيل التشكرات إلى األس  مسعود عب

ا ال                     ة، آم ة وجيه ي من توجيهات علمي المشرف على هذا البحث على ما قدمه ل
ذا                    يفوتني أن أتقدم بخالص التشكرات إلى آل من ساعدني في إنجاز وإنجاح ه

نهم  ر وم م آث وي وه ل الترب تاذ:العم دآتور األس عد اهللا  ال اهر س ز '' الط  المرآ
الوادي امعي ب دآتور،''الج تاذ ال اهر براهيمي   واألس اع  ''الط م االجتم د عل معه

سكرة  ة ب تاذ ، ''بجامع دآتور و األس ي ال د اهللا قل اتذة    ''عب ا لألس ة العلي المدرس
ة ر-ببوزريع تاذ و،'' الجزائ ياألس اهر طعبل د الط وم   ''محم نفس وعل م ال سم عل ق

ة    ر  -التربية واألرطفونيا ببوزريع ات     ،  ''  الجزائ ـ المغيوإطارات إآمالي ى   رـــ  عل
اح،        ة بنج ة الميداني راء الدراس ى إج اعدتني عل سهيالت س ن ت ي م دموه ل ا ق م

وتي األفاضل  روكوإخ ر،مب ي، معم سى،  عل م،عي ي  . بلقاس وتني ف ا ال يف  آم
كر األخ  ر أن أش ضان   األخي سن بالرم ة  لح احب مكتب ادر   ص د الق ر عي  األمي

رـب ة وطالمغي ضله بكتاب ى تف م   عل ه رغ ى مراجعت ث، وصبره عل ذا البح ع ه ب
  ...حرارة الجو من جهة، وارتباطاته والتزاماته العديدة من جهة ثانية

  
  .النوي بالطاهر: الباحث
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  :المقدمة
  ":التربية والشخصية الوطنية"  في مؤلفه تركي رابح     يقول 

   الفالسفة ميعتبر موضوع التربية من المواضيع التي أثارت اهتما«

  ذلك أن التربية هي العامل األساسي. والمربين على مر العصور

  »  في نمو شخصية الفرد وتكاملها من كافة جوانبها

  .)10:، ص1994، تركي رابح(

اء على هذا القول وانطالقا من المهام التي تضطلع بها التربية كأداة في تكوين شخصية الفرد                     بن

وتنميتها من كافة جوانبها، وخاصة لما يتعلق األمر بتكوين وتنمية شخـصية المـتعلم فـي مرحلـة                  

ر، وفـي   تجدر اإلشارة إلى الدور الذي قد تلعبه المدرسة والمناهج التربوية في هذا اإلطـا             . المراهقة

  .مقدمتها منهج التربية اإلسالمية

     كما تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن التراث السيكولوجي التربوي العربي واإلسـالمي قـد                

يشتمل على العديد من اآلراء التي تبرز وتؤكد مثل هذه المسائل والقضايا التربوية المتعلقة بالتأكيـد                

مالئم الذي يساعد المتعلم المراهق علـى اسـتغالل وتوظيـف         على ضرورة مراعاة؛ توفير المناخ ال     

 مثال يرى   )1990(مصطفى زيدان  محمدفـ.   مختلف قدراته وتنمية شخصيته بشكل متكامل ومتزن      

أن الوظيفة األساسية للمدرسة والمناهج     "  ونظريات الشخصية  النمو النفسي للطفل المراهق   "في كتابه   

.  في تكوين شخصية المتعلم المراهق وتنميتها تنمية متكاملة وسوية      التربوية ينبغي أن تتجلى وتتمظهر    

على ضـرورة   " سيكولوجية الطفولة والمراهقة  " في مؤلفه    )1979( غالب مصطفىومن جهته يؤكد    

تنمية شخصية المراهق والنظر إليها على أنها شخصية فريدة لها قدراتها وميولها واتجاهاتهـا، وأن               

  .لى أقصى حد ممكنتتاح لها فرصة التنمية إ

     من هنا يتضح أن للمدرسة والمناهج التربوية أهمية بارزة في بلورة شخصية المتعلم المراهـق               

وتنميتها تنمية مرغوبة، وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى الدور المتميز الذي قد يلعبه منهج التربية                

هذه الفترة العمرية الحرجة وما تتميز بـه        اإلسالمية كأداة وكإطار لبلورة وتنمية شخصية المتعلم في         

  .من تحوالت فيزيولوجية وبسيكولوجية متسارعة قد تعرض المراهق إلى صعوبات ومشكالت توافقية
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ـ دروس في التربية وعلم النفس    "     في هذا اإلطار ورد في كتاب        مديرية التربيـة والتكـوين      ل

  :   ما يليخارج المدرسة

  م المراحل التي يمر بها الفرد، إن مرحلة المراهقة من أه«

  ألنها المرحلة التي يتم فيها إعداد الناشئ، ليصبح مواطنا 

  يتحمل مسؤوليات المشاركة في نشاط المجتمع الكبير، 

  » وفيها تتكون شخصيته وتتحدد مقوماتها

  ).288:، ص73/1974، م ت ت خ م(

 إن  -مراهقة باعتبارها محطة عمرية هامة           إذن، انطالقا من هذه األهمية التي تحظى بها فترة ال         

 تتكون فيها شخصية المتعلم وتتحدد معالمها ومقوماتها، يتضح أن وظيفة المـنهج             -صح هذا التعبير  

ولب أو جوهر العملية  التربوية ينبغي أن يتجه صوب تنمية جميع قوى الفرد المتعلم مـع مراعـاة                   

اة قيم وثوابـت وأهـداف المجتمـع الجزائـري          خصوصية هذه الفترة العمرية الحرجة، وكذا مراع      

  .المعاصر، الذي يتطلع إلى حياة أفضل في عصر العولمة والتكنولوجيا

     إذن، لم يعد حشو ذهن المتعلم بالمعلومات هو الغاية القصوى، وإنما أصبح التأكيد على تنميـة                

  .الشخصية المتكاملة والمتزنة هو هدف التربية والمنهج األول واألخير

     وتأتي هذه الدراسة للتعرف على أثر منهج التربية اإلسـالمية ودوره كـأداة وكإطـار لتنميـة                 

شخصية تلميذ التعليم المتوسط التي تتماشى مع مرحلة المراهقة، هذه األخيرة التي تتطلب الكثير من               

  .الرعاية والتوجيه

لمربين والمـشرفين علـى إعـداد            والباحث من خالل هذه الدراسة يسعى إلى تبصير األساتذة ا         

المناهج والبرامج التربوية، وكل من لهم صلة بقضايا التربية والتكوين في بالدنا، بالدور المتميز الذي     

قد يلعبه منهج التربية الدينية اإلسالمية في تكوين شخصية المتعلم وتنميتها، وبالتالي إعداده كمواطن              

  .التطلعات التي ينشدها المجتمع نحو التنمية المستدامةصالح ليتحمل مسؤولياته كاملة في إطار 

     ونظرا ألهمية الموضوع فالدراسة تعتبر محاولة للتعرف على اآلثار الناجمة عن تطبيق مـنهج              

التربية اإلسالمية للسنة الثانية من التعليم المتوسط على شخصية التلميذ المراهق، وقـد تـم تقـسيم                 

فصل اعتبارات المشكلة والدراسات السابقة : ري يحتوي على ثالثة فصولباب نظ : الدراسة إلى بابين  

ويظم إشكالية البحث وفروض الدراسة وكذا أهمية الدراسة والهدف منها وحدود الدراسة ثم المفـاهيم    

  .األساسية، كما يظم هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية
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التربية اإلسالمية ويشتمل علـى مفهـوم التربيـة اإلسـالمية وأسـسها                  الفصل الثاني خاص ب   

والفصل الثالث خاص بمنهج التربية اإلسـالمية فـي  التعلـيم     . ومصادرها ووسائلها وأخيرا أهدافها   

المتوسط، وتناول الباحث فيه لمحة تاريخية توضح التطورات التي مرت بها المدرسة الجزائريـة ،               

لمناهج والمقررات الدراسية وقوفا عند التصور الجديـد لـصياغة المنـاهج            والتعديالت التي مست ا   

، وما جاء فيه من تعديالت وإضافات واستراتيجيات تربوية تمـس مـنهج التربيـة               )2003ديسمبر(

اإلسالمية للسنة الثانية متوسط، كما تناول الباحث في هذا الفصل مفهوم مـنهج التربيـة اإلسـالمية                 

  .ه ومكوناتهوخصائصه، وكذا عناصر

الفصل األول خـاص   : فيحتوي  هو اآلخر على ثالث فصول      ) الجانب الميداني (     أما الباب الثاني    

بإجراءات  الدراسة الميدانية، وتناول الباحث فيه الضبط اإلجرائـي لمتغيـرات البحـث، والمـنهج                

رض النتـائج وتحليلهـا     والفصل الثاني خاص بع   . المعتمد، والعينة، ثم األدوات والتقنيات اإلحصائية     

  .وتناول الباحث فيه عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية

     والفصل الثالث خاص بالتفسير السيكولوجي التربوي للنتائج، وتناول الباحث فيه تفسير  النتـائج              

وأنهـي البحـث    . تفسيرا سيكولوجيا تربويا باالستناد إلى الجانب النظري للبحث والدراسات السابقة         

  .بخاتمة وبعد ذلك االقتراحات والتوصيات
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  :تمهيد
لك على اعتبار أنـه يتـضمن مـشكلة البحـث            وذ ،يمثل هذا الفصل الركيزة األساسية للدراسة          

  .واعتباراتها، وكذا الدراسات السابقة

بداية، قام الباحث بتحديد اإلشكالية ثم بناء أو تصميم الفرضيات، هذه األخيرة التي تمثل القاعدة                    

م تبيـان   ، ث )المعتمد(التي ينطلق منها الباحث لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع             

الهدف من الدراسة وأهميتها وتوضيح حدودها، وكذا تحديد أهم المفاهيم التي تشتمل عليها الدراسـة،               

  .وأخيرا تم عرض أو إدراج بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية
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  :المشكلة-1
  : تحديد اإلشكالية1-1

  :Dantonفي البناء واإلعداد اإلنساني والحضاري يقول انطالقا من أهمية التربية      

  »بعد الخبز، التربية هي الحاجة األولى للشعوب«

.)Danton in Rapport mondial sur l'éducation, 1998, P:03(  

إن المقولة الدانتونية هذه تعكس وال شك الحاجة الملحة للتربية، وذلك على اعتبار كونها عامـل                     

  .اء اإلنسان ومن ثم تحقيق الرقي الحضاري المنشودأساسي في بن

 :"العربيـة  الثورة التكنولوجية في التربية   " في مؤلفه    عبد اهللا عبد الدايم   وفي نفس اإلطار يرى          

  أننا نطمح إلى أن نبني حضارة إنسانية حضارة جديرة باإلنسان وسعادته، «

  س مشكالت اإلنسان وبناء اإلنسان في مجتمعاتنا وعصرنا مهدد، وعلى رأ

، 1981عبد اهللا عبد الدايم، ( »تأتي مشكالت بناء الشباب ألنهم الطليعة والمحرك والمجدد واألمل

  .)55:ص

لكن أي نوع مـن     . ونستخلص من ذلك أنه وفي سبيل هذا اإلعداد والبناء نحن بحاجة إلى تربية                 

 اإلنسان الصالح المصلح وتنمية شخـصية       التربية؟ هي بال شك ذاك النوع من التربية الجدير بإعداد         

الفرد تنمية شاملة متكاملة سوية ومتزنة تجعله قادرا على الصمود والتكيف مـع متغيـرات الحيـاة                 

  .اليومية المتجددة باستمرار

  : محمد الهادي عفيفييقول      

  نحن نحتاج إلى فلسفة تربوية هادفة، «

   »تساعد على بناء البرامج التربوية

  .)26: ، ص1978 لطفي بركات أحمد، في الهادي عفيفيمحمد (
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بناء على هذا القول، فنحن بحاجة إلى فلسفة تربوية هادفة أي قادرة وجـديرة ببنـاء اإلنـسان                       

وإعداده إعدادا شامال متكامال ومتزنا، ويمكن تأصيلها أو على األقل االسترشاد بها أثناء بناء البرامج               

  .والمقررات الدراسية

 في البالد العربية واإلسالمية على أن الفلسفات التربوية الوضعية على اختالفها             التربويون يجمع     

ماجـد عرسـان    ـف .قاصرة وقد ال ترقى إلى المستوى الذي يؤهلها إلى مهمة بناء اإلنسان الصالح            

انية وتحقيق  إن فلسفات التربية في الغرب تعاني من نقص تنظيم الحاجات اإلنس          «: مثال يرى الكيالني  

 انبترت عن الحاجات الجـسدية      -حسبه-فالمثالية  . التكامل بين الحاجات المعنوية والحاجات الجسدية     

أما الفلسفة الواقعية فقد انبترت عن الحاجـات المعنويـة واكتفـت            . واجترأت لنفسها الحاجات العليا   

 من الحاجات حسب تقلبات الزمان       فهي تتذبذب بين النوعين    ةماتيغأما الفلسفة البرا  . بالحاجات المادية 

وأما الفلسفة الوجودية والفلسفة الشيوعية فهما بعض مضاعفات التجزئة واالنقـسام الـذي             . والمكان

 فقد انتهت هـذه  -حسب ما يرى-يعاني منه سلم الحاجات في الفلسفات الثالث التي مر ذكرها، لذلك         

 العمل على رقي النوع اإلنساني، وصارت ال        الفلسفات إلى التركيز على بقاء النوع البشري وأهملت       

تمد إنسان التربية فيها بتصور واضح عن الغاية التي من أجلها خلق، وال الكيفية التي حدث بها هـذا                 

كما أن المفهوم الذي تقدمه عن عالقـات اإلنـسان باإلنـسان،            . الخلق، وال إلى أين سينتهي مصيره     

وم غائم مضطرب متناقض يتعرض للتبديل والنقص مـن         وعالقات اإلنسان بالكون والمحيط هو مفه     

  .)472:ص، 1998الكيالني، ( »آن آلخر

وفي هذا إشارة واضحة وصريحة للخلل والنقص والتناقض الذي يعتـري الفلـسفات التربويـة                    

  .الوضعية

  حول الخلل والنقص والتنـاقض     الكيالني مع   أبو حسين  آمال حمزة المرزوقي  ومن جهتها تتفق         

ال "بعنـوان  " اإلسـالمي  التضامن"الذي يعتري الفلسفات التربوية الوضعية، فقد كتبت مقاال في مجلة         

  : جاء فيه" خالص للمسلمين إال بتربية إسالمية محضة

  إن الفلسفات التربوية الوضعية قد تهتم بالجانب الحسي، «

  والذي يقوم على إهمال كل ما يعدو الحس ويفارق المحسوس، 

  يمانا راسخا بكل ما تراه العين وتحسه النفس،ويؤمن إ

   فاالتجاهات المادية الماركسية والوجودية والبراغماتية 

  ال تولي وجهها إال شطر التعامل مع اإلنسان كمادة، 

  " ترس"فاإلنسان في نظر الماركسية 
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  والفلسفة الوجودية. في آلة كبيرة اسمها المجتمع

  . الحرية وتأكيد الذات التي أطلقت العنان لإلنسان باسم

  فأصبح يتخبط في دوامة من القلق والصراعات النفسية 

  تائها وحيدا بال وازع من ضمير أو خلق أو قوة عليا ترشده 

  والبراغماتية التي تؤكد في غير ما حياء. إلى حياة فاضلة كريمة

   وال خجل أن كل ما جر نفعا ماديا عاجال أو آجال

   »لباطل فهو الحق وما عداه فهو ا

  ).87:، ص1991 التضامن اإلسالمي، فيآمال حمزة أبو حسين (

ومنه نستخلص أن فلسفات التربية الوضعية قد يعتريها عجز، فتصبح غير قادرة على مـسايرة                    

 العـيش فـي سـالم ووئـام         ،التطلعات التي ينشدها اإلنسان نحو التكيف مع معترك الحياة ومن ثم          

  .نواطمئنا

 إلى الخطر الذي تحمله الفلسفات التربوية الوضعية        منى بنت داود  إلطار دائما تشير    وفي نفس ا       

  : قائلة" جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية"في كتابها 

  وبرزت التربية الوضعية بجل ما تحمله من سموم ... «

  في حياة المجتمعات اإلسالمية واختلطت المفاهيم واألسس

  ونشئت أجيال مذبذبة العقيدة والتصورات،  

   »وتحولت حياة األمة اإلسالمية من الفاعلية إلى الغثائية

  .)19 :، ص1996منى بنت داود، (

فزيادة على الخلل والنقص والتناقض الذي يعتري فلسفات التربية الوضعية، يبين هـذا القـول                    

- ضرورة اعتماد أو تبني فلسفة تربوية هادفـة،          الخطر الذي تحمله هذه الفلسفات وهو ما يدعو إلى        

 لغرض تطعيم وترشـيد المنـاهج الدراسـية نحـو           - سابقا محمد الهادي عفيفي  كما أشار إلى ذلك     

  .التطلعات الرامية إلى إيجاد المواطن الجزائري الصالح

يرة وفـي   إذن ال مناص من الرجوع إلى التربية اإلسالمية، ذلك ألن هذه األخيرة قد تكون جـد                    

  .مستوى التطلعات وقادرة على إيجاد المواطن الجزائري الصالح والمصلح

إن (إن المهتم أو المتتبع للتراث التربوي اإلسالمي يالحظ إجماع المربين حـول هـذه النقطـة                      

ـ ).التربية اإلسالمية كفيلة وجديرة بمهمة بناء اإلنسان وإعداده إعداد متكامال ومتزنا           محمـد فـؤاد     ف

  :"التربية في اإلسالم"مثال يرى في كتابه ألهواني ا
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  إن التربية اإلسالمية تجمع بين تأديب النفس وتصفية الروح، «

   بالتربية الدينية والخلقية والعلمية ىوتثقيف العقل، وتقوية الجسم، فهي تعن

   »والجسمية، دون تضحية بأي نوع منها على حساب اآلخر

  .)09:، ص1967األهواني، (

نستخلص من هذا أن التربية اإلسالمية تربية شاملة متكاملة تنظر إلى الشخصية اإلنسانية مـن                    

  .جميع زواياها ومكوناتها دون التركيز على جانب معين وإهمال بقية الجوانب

فـصل  تنأن تربية األجسام في منهج التربية اإلسالمية ال         « :علي أحمد مدكور  من جهته يوضح         

 وسيلة لنشر الخير في األرض ال لنـشر الـشر           -حسبه-رواح، وتكون األجسام القوية     عن تربية األ  

، 1987مـدكور،    (»والفساد، ومن هنا يتفرد المنهج الرباني عن مناهج البشر كلها خـالل التـاريخ             

  .)259:ص

داد نفهم من ذلك أنه بينما تتفق مناهج التربية الوضعية كلها تقريبا حول هدف متشابه، وهو إع                    و

، نجد أن اإلسالم منذ البدء مفترقا عنها في هذا الهدف، مغايرا لهـا فـي النظـرة                  "المواطن الصالح "

  : محمد قطبفاإلسالم كما يقول  .والتوجه

  إلعداد  ال يحصر نفسه في تلك الحدود الضيقة وال يسعى«

  وإنما يسعى لتحقيق هدف أكبر وأشمل هو إعداد" المواطن الصالح "

  ...اإلنسان على إطالقه، بمعناه اإلنساني الشامل" صالحاإلنسان ال "

  "مواطن"ال من حيث هو " إنسان" اإلنسان من حيث 

  » في بيئة محدودة معينة من األرض، وفي زمان ومكان معينين 

  .)13:، ص1981محمد قطب، (

 تعجـز   على هذا األساس فمنهج التربية اإلسالمية يطبع الشخصية اإلنسانية بطابع خـاص قـد                  

  .مختلف ألوان التربية الوضعية على أن تأتي بمثله

، وهذا على اعتبار أنها تهتم      )1991(يعقوب نشوان   فالتربية اإلسالمية تربية متوازنة كما يرى            

  .بالفرد ككل متكامل بحيث تراعي كافة جوانب النمو لديه

 شخصية الفرد تنمية شاملة متكاملة      من هذا نستخلص أن منهج التربية اإلسالمية يهدف إلى تنمية              

ومتزنة وتكوين المواطن أو اإلنسان الصالح المصلح النافع لنفسه ولمجتمعه، القادر علـى التفاعـل               

علـي  والشخصية المـسلمة حـسب       .والتكيف بنجاح مع متغيرات الحياة اليومية المتجددة باستمرار       

على الجانب آخر، إذ تتكامل حيث تجد كل        تنمو في اتزان دقيق، ال يطغى جانب من جوانبها          «:خليل
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قوة من قواها الفطرية، مجاال يتسق مع مجاالت قواها األخرى، ومن ثم ال تهدر قوة من هذه القوى،                  

  .)211:ص، 1988علي خليل، ( »وال تتعاظم على غيرها

كوناتـه  وعليه يمكن اعتبار الشخصية المسلمة بمثابة النظام الدقيق المتماسك الـذي تتفاعـل م                  

  .وتتداخل فيما بينها بشكل متناسق ومتناغم

وصفوة القول، إن المنهج التربوي اإلسالمي قد يكون من أصلح المنـاهج التربويـة لإلنـسان،                     

 التي تحقق إنسانية اإلنسان وتوفر      -على اإلطالق -والتربية اإلسالمية قد تكون من أمثل ألوان التربية         

 والـصراعات   اتنه من أن يحيا حياة فاضلة وكريمة خالية من االضطراب         له البيئة المناسبة التي تمك    

  .البسيكولوجية واالجتماعية

منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وفـق الـصياغة          من   )81( الصفحة رقم    جاء في      

 تدور حـول     إن أهداف التربية اإلسالمية    :)2003ديسمبر  (الجديدة لبناء المناهج والبرامج الدراسية      

  :ستة قضايا هي

 إجماال مع القراءة المتقنة     نيهحفظ قدر من القرآن والحديث النبوي الشريف وفهم معا          -1

  ).توظيفه(وحسن استعماله 

معرفة حقيقة اإليمان بالمالئكة وأثر ذلك على المتعلم من خـالل معرفـة صـفاتهم                 -2

 .وأسمائهم ووظائفهم

 .ارهمامعرفة أحكام الزكاة والصوم وإدراك أسر  -3

الهجرة ونتائجها، الغـزوات    (معرفة محطات من سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            -4

 .واستخراج العبر منها وتدبرها) الكبرى

التمسك باألخالق الفاضلة والتخلي عن األخالق واآلفات السيئة والتفاعل اإليجابي مع             -5

 .المحيط

 .غرس محبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واإلقتداء به  -6

والكفاءة الختامية للسنة الثانية متوسط تتمحور حول القدرة على توظيـف مختلـف المعـارف                    

  :والسلوكات المكتسبة من خالل

استظهار القدر المحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وحسن اسـتعماله             •

  .واالستدالل به

 .إليمان بالمالئكةاإلقرار بأركان اإليمان الستة والقدرة على تعريف حقيقة ا •

 .أداء الصوم أداء صحيحا بمعرفة أحكامه وحكمه وتعريف أحكام وأسرار الزكاة •
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 .التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي والبيئي وفق توجيه القيم اإلسالمية •

الهجـرة ونتائجهـا،    (معرفة محطات مختارة من سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            •

 . العبر والدروس منهاواستنتاج) ثالث غزوات كبرى

 .التمسك بالقيم اإلسالمية والتحلي باألخالق والفضائل الحميدة •

هو أنها جاءت مصاغة صياغة     كأبعاد تنظيرية   ما يمكن مالحظته حول هذه األهداف والكفاءات             

  .واضحة، وقد تصلح ألن تكون بمثابة اإلطار الذي يمكن أن تتبلور في ضوءه شخصية التلميذ

 أن :)1995( حامد عبد السالم زهرانلصاحبه " الصحة النفسية والعالج النفسي"د في كتاب ور     

التربية اإلسالمية تعتبر األداة الرئيسية في تنمية المواطن أو اإلنسان الصالح، وهذا لما تتميز به من                

تبر الدين قـوة    مفاهيم ومبادئ ولكونها تربية إنسانية في قيمها وخصائصها ومناهجها وتطبيقاتها، ويع          

  .دافعة خالل فترة المراهقة بصفة خاصة

وهكذا تتأكد أهمية التربية اإلسالمية كأداة فعالة ومناسبة لتكوين المواطن أو اإلنسان الـصالح،                   

  .وخاصة لما يتعلق األمر باألبناء المراهقين

ـ                   وين وتنميـة المـواطن     بناء على كل ما سبق ذكره، وبناء على أهمية التربية اإلسالمية في تك

الصالح، وانطالقا من الدور البارز الذي يلعبه الدين في تشكيل وهندسة وتوجيـه شخـصية التلميـذ                 

 تحاول الدراسة الحالية الوقوف عند تأثير منهج التربية اإلسالمية المعتمـد فـي المدرسـة         ،المراهق

فق الصياغة الجديدة لبنـاء المنـاهج       و-) التعليم المتوسط وبالتحديد مستوى السنة الثانية     (الجزائرية  

  . على شخصية التلميذ-والبرامج الدراسية

أي إلى أي مدى يمكن أن ينمي منهج التربية اإلسالمية شخصية التلميذ في هذه الفترة العمريـة                      

، وما تشهده من تغيرات فيزيولوجية وبسيكولوجية ) L'Adolescence- المراهقة(الحرجة والحساسة 

 قد تجعل المراهق عرضة للعديد من االضـطرابات والـصراعات النفـسية والمـشكالت               متسارعة

  .التوافقية؟

وهل أن األهداف والكفاءات المسطرة في منهاج التربية اإلسالمية قـادرة فعـال علـى تنميـة                      

 إلى   تنمية جزئية منقوصة تفتقر    ته أم أنها تنمي شخصي    .شخصية التلميذ تنمية شاملة متكاملة ومتزنة؟     

  .التكامل واالتزان؟ أم أنها ال تنميها إطالقا؟

إن تنمية شخصية المتعلم تنمية متكاملة ومتزنة تضمن وال شـك           : في هذا السياق، يرى الباحث         

إيجاد المواطن الجزائري الصالح المصلح، خاصة والجزائر على أبواب األلفية الثالثة، وهي بـصدد              

إليديولوجيات، األمر الذي يحتم إيجاد الشخصية النموذجية المتميـزة         االنفتاح على مختلف الثقافات وا    
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فكرا ووجدانا وسلوكا، وهذا كي يتسنى للفرد أو المواطن الجزائري الـدخول إلـى عـالم العولمـة                  

  .ومواجهة متغيرات الحياة المتسارعة مواجهة ناجحة

  :الدراسة فرضيات 1-2

ة على أن أهدافها تدور أو تتمحور حول قـضية أساسـية            يتفق معظم المهتمين بالتربية اإلسالمي         

محمد (جوهرية هامة، أال وهي إعداد وبناء المواطن أو اإلنسان الصالح إعدادا شامال متكامال ومتزنا               

 األهـواني  أحمـد فـؤاد    ،)1988( علي خليـل  ،  )1983( عبد الرحمان النحالوي  ،  )1983( قطب

محمود السيد   واستخلص   ،.).)1990(ي أحمد مدكور  عل،  )1989( ماجد عرسان الكيالني  ،  )1989(

جملة من األهداف الشمولية الواسعة     " التاريخ مسيرة الفكر التربوي عبر   " في مؤلفه    )1979( سلطان

والعميقة المتناسقة والرامية إلى إعداد وبناء الشخصية المتكاملة والسوية معرفيا وأخالقيـا وروحيـا              

  .ونفسيا واجتماعيا وجسميا

ذا من جهة، ومن جهة أخرى يظهر أن أهداف التربية اإلسالمية للسنة الثانيـة مـن التعلـيم                  ه     

 قد ال ترقى إلـى المـستوى فـي صـورتها            )2003ديسمبر  (المتوسط المعتمدة في المنهاج الجديد      

األمبيريقية بالنظر إلى معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن األهداف كأبعاد تنظيريـة ال                

 وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجـاالت           ،ستهدف في هذه الدراسة بالبحث    ت

التي أعدت لتخليق اآلثار المادية فيها، وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاويـة يقـود إلـى                   

 ، والنفسية ، واألخالقية ،ها المعرفية العقلية  حيتحسسها على مستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا        

  .واالجتماعية

  :من هذا المنطلق يمكن بناء الفرضيات كالتالي     

  :الفرضية العامة

متوسط شخصية التلميذ تنميـة شـاملة       من التعليم ال  ال ينمي منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية             

  :وتتفرع عن هذه الفرضية العامة الفرضيات الجزئية التالية، متكاملة ومتزنة

متوسط شخصية التلميـذ مـن الناحيـة        من التعليم ال   ينمي منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية        ال .1

  .المعرفية العقلية

متوسط شخصية التلميـذ مـن الناحيـة        من التعليم ال  ال ينمي منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية         .2

 .األخالقية

متوسط شخصية التلميـذ مـن الناحيـة        تعليم ال من ال ال ينمي منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية         .3

 .النفسية
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متوسط شخصية التلميـذ مـن الناحيـة        من التعليم ال  ال ينمي منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية         .4

 .االجتماعية

  : الهدف من الدراسة1-3
سالمية يتمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة في محاولة التعرف على مدى تأثير منهج التربية اإل                  

مكونـات المـنهج    على شخصية تلميذ التعليم المتوسط المتميزة، وبعبارة أخرى التعرف على أثـر             

 واالجتماعية، وتكـوين    ، والوجدانية ، في تنمية شخصية التلميذ من جميع المناحي المعرفية        وعناصره

ن دالالت من   ان الصالح بكل ما تتضمنه هذه الكلمة م       ـالمواطن الجزائري الصالح المصلح أو اإلنس     

  .خالل سلوكاته التي تكون نتيجة نشاطات يومية مختلفة

  : أهمية الدراسة1-4
  :في ضوء الهدف من الدراسة يمكن تحديد أهميتها فيما يلي     

في حدود علم الباحث تعتبر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في بالدنا قليلة جدا إن لـم                  ♦

الحالية الوحيدة التي تحاول التطرق إلى أثر منهج التربيـة          وتعتبر الدراسة   . نقل منعدمة تماما  

اإلسالمية أو التعليم الديني على شخصية تلميذ التعليم المتوسط، وهذا بالنظر إلى األهمية التي              

يحظى بها هذا المنهج والدور الكبير الذي تلعبه التربية اإلسالمية في تنمية الشخصية وتكوين              

  .والمصلح بشخصيته المتكاملة والمتزنةالمواطن الجزائري الصالح 

يريد الباحث من خالل هذه الدراسة إبراز دور ومكانة منهج التربية اإلسالمية وأهميتـه فـي                 ♦

 .تطوير وتنمية شخصية التلميذ وإيجاد المواطن الجزائري الصالح والمصلح

 سد الثغرات كما تفتح هذه الدراسة المجال لدراسات وبحوث علمية أكثر شمولية وعمقا لغرض        ♦

 .وإصالح الخلل الذي يعتري منظومتنا التربوية والمساهمة بالتالي في تطوير مجتمعنا

  : حدود الدراسة1-5
  :تقتصر هذه الدراسة على     

مرحلة التعليم المتوسط وبالتحديد السنة الثانية فال تمتد إلى بقية المستويات والمراحل التعليمية              •

  .األخرى

األهداف : مية للسنة الثانية من التعليم المتوسط بعناصره ومكوناته األربعة        منهج التربية اإلسال   •

 .والكفاءات، المحتويات والمضامين، أساليب التدريس وطرائقه، أساليب التقويم وطرائقه

اقتصار النتائج التي يمكن التوصل إليها على حدود هذه الدراسة وحدود العينة المعتمـدة فـي                 •

 .ني وال يمكن االدعاء بتعميمهامجاليها الزمني والمكا



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   

  : تحديد المفاهيم1-6
  :يتناول الباحث في هذا العنصر توضيح المفاهيم التالية     

  .مفهوم المنهج بشكل عام -1

 .مفهوم التربية اإلسالمية -2

 .مفهوم منهج التربية اإلسالمية -3

  .حقة من هذه الدراسةعلى أن يتم التفصيل في هذه المفاهيم األساسية في الفصول النظرية الال     

  :مفهوم المنهج 1-6-1

أن المنهج هو عبـارة     «:  مثال يرى  Jonson) 1967(يختلف التربويون في تحديد مفهوم المنهج            

  .)18:ص، 1991يعقوب نشوان، ( » المخططةةعن سلسلة من النتاجات التعليمي

 يخضع إلى التخطيط العلمي الـدقيق       ونفهم من هذا أن تقديم المنهج ال يتم بطريقة ارتجالية وإنما               

  .الذي يستبعد األهواء والرغبات الشخصية

على أنه يتكون من األغراض التربوية والخبرات التعليمية «:  مفهومه للمنهجRalf Tylerويحدد      

 مـا إذا كانـت      الالزمة لبلوغ األهداف وطريقة تنظيم هذه الخبرات، والتقويم الذي يهدف إلى تحديد           

  .)18:ص، 1991 نشوان، (»ف قد تحققتاألهدا

     نلمس  في هذا التعريف إشارة إلى الترابط الوظيفي الموجود بين عناصـر المـنهج ومكوناتـه                 

  ).األهداف، المضامين، طرائق التدريس، التقويم(

أن «:Jonson و Baker و Bopham:  يـرى كـل مـن      )93/1994(نصر الدين سمار         وحسب  

ميع النتاجات التعليمية التي تعتبر المدرسة مسؤولة عن تحقيقهـا مـن خـالل              المنهج التربوي هو ج   

، 93/1994 نصر الدين سمار،  ( »الخبرات المتاحة، ومن خالل ما يجري بين المعلم والتالميذ أنفسهم         

  .)13:ص

       يشير هذا التعريف إلى مسؤولية المدرسة في عملية تنفيذ المنهج التربوي، وذلك من

  قدمه من خبرات للتالميـذ وكذا من خالل التفاعــل الذي يتم بين المـدرس خالل ما ت

وفي نفس  .  أنفسهم من نشاطات تربوية مختلفة من جهة ثانية        ذ والتالميذ من جهة، وما يقوم به التالمي      

إن المنهج هو عبارة عـن مجموعـة مـن األنـشطة            «: يرى عزت عبد الموجود وزمالئه    اإلطار  

ها المدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم وتفاعلهم معها، ومن نتائج هذا            والخبرات التي تقدم  

االحتكاك والتفاعل يحدث تطوير أو تعديل في سلوكهم يؤدي إلى تحقيق النمـو الـشامل المتكامـل                 

  .)1991( نشوان »والسوي الذي هو الهدف األسمى للتربية
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 بشكل عـام والمـنهج التربـوي علـى وجـه                 يكشف هذا التعريف عن الهدف األسمى للتربية      

الخصوص، أال وهو تعديل سلوك التالميذ وتنمية شخصياتهم بشكل متكامل ومتزن وهو الفلك الـذي               

  .تسير فيه الدراسة الحالية إن صح هذا التعبير

     يتضح من خالل هذا العرض الموجز لمفهوم المنهج، أن التربويين يختلفون فيما بينهم بخصوص        

 مفهوم محدد للمنهج وكلهم يؤكدون على فكرة الخبرات التي يمر بها المتعلمون من أجل تحديد                إعطاء

  .وتعديل سلوكهم

  : بين ثالث مصطلحات أو مفاهيم وهي)1998(محمد أرزقي بركان     يميز 

  .)Méthode(منهاج أو منهج  -

  .)Méthode pédagogique(منهاج بيداغوجي  -

 .)Curriculum(منهاج دراسي  -

 .)335-334:، ص ص1998، بركان(

     إن القصد من إدراج هذه النقطة في هذا العنصر، هو تالفي الخلط الذي قد يقع أثناء التعـرض                  

  .لمثل هذه المفاهيم والمصطلحات

     بناء على ما سبق ذكره، يمكن تحديد المنهج أو المنهاج إجرائيا على أنـه مجموعـة أو جملـة                   

  . تعرض لها التلميذ يوميا ويؤديها لغرض تعديل سلوكه وتنمية شخصيتهالخبرات واألنشطة التي ي

 للسنة الثانية مـن التعلـيم المتوسـط         ة     في الدراسة الحالية يتناول الباحث منهج التربية اإلسالمي       

، على أن يتم التركيز على      )األهداف، المحتويات، طرائق التدريس، أساليب التقويم     (بعناصره األربعة   

  . وأهميتها في تنمية شخصيـة التلميذ)Les objectives(فاألهدا

  

  

  :التربية اإلسالميةمفهوم  1-6-2

إن التربيـة   «":  الكـريم  نفلسفة التربية اإلسالمية فـي القـرآ      " في مؤلفه    )1988(على خليل   يرى  

 اإلسالمية ليست بحال من األحوال جزئية الغرض، إذ أنها تعتمد على منهج متكامل شامل متـوازن،               

ومن ثم فهي كلية في أغراضها وتعتني باإلنسان ككل، وباستمرارية تعلمه، وتهتم بالـدنيا واآلخـرة،        

علي خليل،  ( »بالعمل والتطبيق، وتهتم بالمادة كما تهتم بالروح في سبيل بناء شخصية اإلنسان المسلم            

  .)135:، ص1988
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دة تمارس ومنهاج حياة تعاش في شتى        عقي ي، فه شمولية التربية اإلسالمية  على  ؤكد  الفقرة ت هذا       

  .الميادين والمجاالت الحياتية لإلنسان بتركيبته المتكاملة والسوية

     وعليه فالتربية اإلسالمية مفهوم يميزها عن بقية ألوان التربية الوضعية المختلفة، فمفهوم التربية             

  . نفسهممفهوم شامل شمول اإلسال

  :علي خليل     وفي هذا اإلطار دائما يقول 

  يخطئ من يضن أن التربية اإلسالمية  تعني ذلك الجزء «

  من المنهج الذي يهتم بتلقين المتعلمين التعاليم اإلسالمية

   في الجانب اإلعتقادي والعبادات وكفى، ويخطئ أيضا 

   اإلسالمية على ذلك الجزء من المنهج ةمن يقصر التربي

  قية اإلسالميةالذي يقوم بتعليم الناشئة المبادئ األخال

   بمعنى أنها هي الحياة، فهي ال تعني فقط األخالقط فق

   أنها تعني أعظم من هذا وأكبر،ل والعقائد والعبادات ب

   فالتربية اإلسالمية تعني منهجا كامال للحياة

  » وللنظام التعليمي بكامله ومكوناته

  .)133:، ص1988علي خليل، (

 منهاجا تربويا متكامال ومتـوازن غيـر        زالمية بمفهومها المتمي       وعليه يمكن اعتبار التربية اإلس    

  . أو النموذج المرغوبلمنقوص، وفي ضوءه يمكن ترشيد اإلنسان وتنمية شخصيته نحو الشك

  .     هذا وللتربية اإلسالمية مفهوم وفلسفة خاصة ومتميزة وفريدة في بناء الشخصية اإلنسانية

": اإلسـالمية  دراسات في التربية  " في كتابه    )1987(بح عمامرة تر كي را       وفي هذا اإلطار يرى     

إن فلسفة التربية اإلسالمية في بناء وتكوين الفرد الصالح، والمجتمع المتماسك والدولـة الـصالحة               «

فريدة من نوعها، ألن اإلسالم دين دولة، روح ومادة، لذلك فإن التربيـة اإلسـالمية فـي مفهومهـا             

ها تعمل على تكوين مواطن أو إنسان صالح مصلح تتـوازن فـي شخـصيته               وفلسفتها العامة وأهداف  

الجوانب المادية من صحة بدنية وسالمة الحواس، وصحة عقلية ونفـسية مـع الجوانـب الروحيـة                 

كاإليمان باهللا، والتقوى والعفة، والتحلي بالفضائل اإلنسانية الرفيعة كالرحمة والتـسامح، وممارسـة              

م حرية اإلنسان، والحفاظ على األمالك العامة وصيانتها، إلى غير ذلك مـن             الحوار الهادف، واحترا  

  .»القيم اإلنسانية الحضارية  العليا
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 بمفهومها ومبادئها ومناهجها وتطبيقاتها كفيلة ببناء اإلنسان        ة     ومنه نستخلص أن التربية اإلسالمي    

  .وتشكيل الشخصية النموذجية والمجتمع المتماسك

  :التربية اإلسالمية نهج ممفهوم 1-6-3

كما سبق تحديده إال أنه      إن مفهوم منهج التربية اإلسالمية ال يختلف عن المفهوم العام للمنهج 

يتميز عنه في خصوصيته فهو منهج متميز فريد في أهدافه وأساليبه ومضامينه وطرائقه، يستمد هذه 

  .الخصوصية من طبيعة اإلسالم وطبيعة التربية اإلسالمية

   مفهوم منهج التربية الدين أحمد أبو صالحيمح فقد حدد )1993(عبد اهللا قلي      وحسب 

  :اإلسالمية وقسمه إلى جانبين هما

 والمعلومات والمبادئ والمفاهيم والقيم التي ينبغي أن        قيتضمن مجموعة الحقائ  : جانب نظري  -1

  . بالعقيدةيقدمها ويعتقد الفرد بصدقها وتكون ما يسمى 

يتضمن مجموع األعمال التي يلزم الفرد القيام بها وتكون مـا يـسمى             : يقي عملي جانب تطب  -2

 .بالعبادة

       ويرى أن كـال الجانبين مترابطان أحدهما أسـاس والثاني يطبق ويضمان كالهمـا

-110: ص ص،  1993عبد اهللا قلي،    ( المشاعر واألحاسيس وتوجيه السلوك والخضوع والتقديس       

111(.  

  .ين الخصوصية المتميزة لمفهوم منهج التربية اإلسالمية من حيث التكامل واالنسجام     وهذا يب

األهداف، (     في الدراسة الحالية يتناول الباحث منهج التربية اإلسالمية بعناصره ومكوناته األربعة            

) لمـنهج ا(، على أن ينظر إلى هذه العناصر والمكونات         )المحتويات، طرائق التدريس، أساليب التقويم    

  . األخالقية وما تتضمنه من قيم أخالقية حضارية عليا ال من الناحية المذهبيةةمن الناحية التاريخي

  : الدراسات السابقة-2
  :عبد الكريم قريشي     يقول 

  يعتبر التراث القديم قاعدة أساسية ألي دراسة جديدة«

   والباحث المتعمق هو من يتخذ مما كتب حول موضوع 

  قيل عنه نقطة بداية محاوال بذلك مقارنة ما دراسته أو 

  توصل إليه من سبقوه بنتائج دراسته بعد االنتهاء منها، 

  ومهما تكن نتائج تلك المقارنة سواء أكانت تأكيدا لنتائج

   اآلخرين أم خروجا بنتائج جديدة فإنها في األخير 
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  »إضافة جديدة إلى المعرفة اإلنسانية

  .)88: ص،1988عبد الكريم قريشي، (

     بناء على هذا، وانطالقا من أهمية الدراسات السابقة في البحث العلمي، نتناول فيما يلي بعـض                

  .الدراسات التي لها عالقة بموضوع دراستنا والتي تساعدنا في تفسير الظاهرة موضوع البحث

  :حول )1983( دراسة عبد المجيد سليمان حمروش 2-1

  ".اإلسالمية للصف األول اإلعدادي بالتعليم العامتقويم منهج التربية الدينية "

     استهدف الباحث تقويم محتوى منهج التربية الدينية اإلسالمية للصف األول اإلعـدادي بـالتعليم              

لتبيان مدى تالؤم هذا المحتوى مع ما ينبغي أن تكون عليه، والكشف            . العام بجمهورية مصر العربية   

  .عن نقاط القوة والضعف فيه

   استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على المسح والتحليل، وصمم معيارا مقننا لتحليل               

  :محتوى المنهج وتقويمه بحيث شمل التعرف على مدى مراعاته لـ

  ).التكامل، التتابع، االستمرار(أهم مبادئ تنظيم المحتوى  •

 .إشارته إلى أهداف تدريس المادة المقررة •

 .لوجيا التعليم والتوجيه نحو النشاطاهتمامه بتكنو •

 .تضمنه لقائمة بالمراجع المثالية •

 .تناسب أسئلته مع موضوعات المقرر •

 .خلوه من األخطاء اللغوية والمطبعية •

 .إشارته إلى مظاهر البدع االعتقادية •

 .إشارته إلى فضل تالوة القرآن وحفظ نصوصه •

 .توجيه الناشئ نحو قيمة العمل و الفضائل األخرى •

    توصل الباحث إلى أن المنهج قد حقق أهم مبادئ تنظيم المحتوى، وإلى اعتبـار مـادة التربيـة         

  .اإلسالمية أقدر المواد الدراسية على تنشئة الفرد تنشئة سليمة

  :     أما جوانب ضعف المنهج فلخصها في

لوجيا التعلـيم   خلو المحتوى من اإلشارة إلى أهداف تدريس المادة المقررة وعدم اهتمامه بتكنو            •

  .أو التوجيه نحو ممارسة بعض النشاطات

عدم تناسب األسئلة مع موضوعات المقرر وتقصير المحتوى في تعريـف التالميـذ بـبعض                •

 .المظاهر والبدع االعتقادية التي تخل بالعقيدة والتوحيد
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ـ                • ن إغفاله توجيه النشء نحو قيمة العمل والتعاون وأهمية استثمار الوقت والجهـد وخلـوه م

 . النصوصساإلشارة إلى فضل تالوة القرآن وآداب االستماع وحفظ وتدري

     رغم النتائج التي توصل إليها الباحث، والتي يمكن اعتبارها بال شك قد أضافت الجديد بالنـسبة                

للتعرف على حقيقة وواقع المنهج ونقاط قوته وضعفه، إال أنه يؤخذ على الباحـث اقتـصاره علـى                  

األهـداف، طرائـق التـدريس،      (ن تناول بقية العناصر والمكونات األخرى للمنهج        المحتوى فقط دو  

  ).أساليب التقويم

فقط قد يقلل من قيمة النتائج المتوصل إليها،        ) المضامين(     فالنظر إلى المنهج من زاوية المحتوى       

سجمة كمـا سـبق   وهذا على اعتبار أن عناصر منهج التربية اإلسالمية ومكوناته متكاملة وظيفيا ومن     

  .وأن أشرنا إلى هذا أثناء الحديث عن مفهوم منهج التربية اإلسالمية

  : حول)1986( دراسة حمدي أبو الفتوح عطيفة 2-2

  "أسلمة مناهج العلوم المدرسية"

  أنه على الرغم من أن عملية تأصيل ثقافة المجتمـع:      انطلق الباحث من فكرة مؤداها

  لمتقدمة إال أن المتفحص لواقــع المجتمعـات العربيــة المجتمعات ايسمة واضحة ف

  .واإلسالمية يجد أن النقيض هو السائد

  : اإلجابة على األسئلة التاليةة     بناء على هذا، تحاول هذه الدراس

  كيف يمكن أسلمة أهداف تدريس العلوم؟ -1

 كيف يمكن أسلمة محتوى مناهج العلوم؟ -2

 م؟كيف يمكن أسلمة عملية تدريس العلو -3

 كيف يمكن أسلمة عملية تقويم مناهج العلوم؟ -4

     وفي هذا اإلطار حاولت الدراسة أن تضع تصورا مقترحا ألسلمة مناهج العلـوم فـي الـوطن                 

العربي واإلسالمي، وذلك من اقتناع الباحث بأنه ال يكفي بأن نقوم بعملية نقد لما يجري حولنا وتقديم                 

بيق، وإنما من الضروري أن نحاول أن نضع تصورات علميـة         مقترحات عامة قد ال تكون قابلة للتط      

وإجرائية لما يجب أن يكون عليه الوضع عسى أن تعمل هذه التصورات بمثابة موجهات يمكـن أن                 

  .تساعد في إجراء عمليات التغيير المرغوب فيها

ـ        حمدي عطيفة      ولوضع مثل هذا التصور يرى       ن  أنه من الضروري التعرض لموقف اإلسالم م

قضية العلم، حيث أن وضوح ذلك الموقف يمثل قاعد أساسية تنطلق منها عملية أسلمة مناهج العلوم،                
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كما كان من الضروري توضيح أهمية ربط قضية تدريس العلوم بالدين الذي ال غنـى عنـه لألمـة                   

  .العربية اإلسالمية

مة أهداف تدريس العلوم وأعطتها          بعد ذلك، تناولت هذه الدراسة الكيفية التي يمكن من خاللها أسل          

اهتماما خاصا ذلك ألن األهداف هي المحور الذي تدور حوله العملية التعليمية من حيث أنها تهـدف                 

  .أساسا إلى إحداث تغييرات مرغوبة في سلوك التالميذ

ل      كما تناولت الدراسة أيضا الكيفية التي يمكن بها أسلمة محتوى مناهج العلوم، وذلك من خـال               

 متناسقا مع أهداف تدريس العلوم من منظورها اإلسـالمي،          -موضوعا وصياغة -جعل ذلك المحتوى  

  .وقد أوضحت الدراسة في هذا الجزء الكيفية التي يمكن بها تناول النظريات المتعارضة مع اإلسالم

يمكن بها       وتطرقت الدراسة بعد ذلك إلى أساليب ووسائل التدريس والتعلم وأوضحت الكيفية التي             

لهذه األساليب والوسائل أن تحقق أهداف وتدريس العلوم من منظورها اإلسالمي مشيرة إلى الـدور               

الحاسم الذي يمكن أن يلعبه مدرس العلوم في تحقيق تلك األهداف، حيث أنه بدون اقتنـاع المـدرس                  

 لم تجد طريقها    بأهمية تحقيق هذه األهداف، وبدون سعيه نحو تحقيقها، فإن طموحات مطورو المنهج           

للتحقيق في الواقع، ومن خالل الممارسة الفعلية، األمر الذي يوقف هذه اآلمال والطموحات عند حـد                

  .التصورات النظرية ليس إال

     وأوضحت الدراسة أن كل أسلوب يمكن استخدامه لتقويم مدى تحقق أهداف تدريس العلوم مـن               

  .منظورها اإلسالمي هو أسلوب إسالمي

د أعطت هذه الدراسة اهتماما خاصا لدور المالحظة كأسلوب من أساليب التقويم باعتبار أنها                   وق

من - ذأحد األساليب الرئيسية التي تظهر ما إذا كان تغيرا جديرا باالعتبار قد حدث في سلوك التالمي               

  . كنتيجة لدراستهم تلك المناهج أم ال-المناحي المعرفية والوجدانية والمهارية

 فـي مجتمعاتنـا العربيـة       يويخلص الباحث في األخير إلى أنه بدون تأصيل الفكـر التربـو                

واإلسالمية ورده إلى أصوله اإلسالمية تشتق منها مبادئه وتستلهم منها أسسه وتبنى علـى ضـوئها                

مناهجه وتستمد منها مقوماته ويتحرك في إطاره، فإنه ال خير يرجى من هذه المجتمعات، وال تطور                

  .ع لها، وال شأن لها يمكن أن يكون بين األمم المتحضرةيتوق

 -وفق نظرة إسالمية تربويـة صـرفة      -     رغم ما قدمته الدراسة من توضيحات وتوجيهات جادة         

لترشيد عناصر المنهج ومكوناته األساسية، إال أن ما يؤخذ على الباحث، هو اقتصاره وتأكيده علـى                

 في المنهج، دون االعتماد أو حتى اإلشارة في ثنايا البحث إلى            المالحظة كأسلوب من أساليب التقويم    

  ..توظيف بقية األساليب األخرى كالمقابلة واالختبارات
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  :حول )1987( دراسة صالح ذياب خليل هندي2-3

  "تطوير مناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في األردن"

غي أن تكون للتربية اإلسالمية بالمرحلة الثانويـة             استهدف البحث التعرف على األهداف التي ينب      

في األردن، والمحتوى المناسب لتحقيق تلك األهداف والطرائق واألنشطة التي تسهم في ذلك، وأثـر               

تلك التغييرات واألنشطة على تحصيل التالميذ للمعرفة الدينية بأشكالها، وتمثلهم لالتجاهـات والقـيم              

  .اإلسالمية

ث المنهج الوصفي التحليلي رغم أنه لم يشر إلى ذلك في ثنايا دراسـته، واسـتعان                     استخدم الباح 

بتطبيق استبيان ألولياء التالميذ والمشرفين التربويين، ومعيار لتحديد أثر األهداف والمحتوى الـذي             

  .اقترحه للتربية اإلسالمية من خالل تدريس وحدة دراسية من وحدات المنهج المقترح

  :حث إلى أن     توصل البا

أهداف المنهج ال تركز إال على أهداف محدودة تتمحور حول المفـاهيم واألحكـام الدينيـة،                 •

  .وتأكيدها للناحية النظرية على حساب الناحية العملية، إضافة إلى كونها غامضة

 على  دكما أن أهداف المنهج ال تتصف في بنائها بالتحديد والوضوح، والقابلية للتنفيذ، وال تؤك              •

يد التالميذ بالمعرفة الدينية التي تناسب حياتهم المعاصرة، وال تبرر دور الدين في خدمـة               تزو

 .قضايا المجتمع األردني وحاجاته

     واقترح في النهاية منهجا للتربية اإلسالمية يراه مالئما لتطويرها حسب ما أثبتته نتائج دراسته،              

  :صفات التاليةوقد قام ببناء المنهج المقترح على األسس والموا

  :قام بدراسة نظرية تحليلية لمصادر أهداف التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية المتمثلة في -1

  .االتجاهات الحديثة في اشتقاق مناهج التربية اإلسالمية •

 .طبيعة المجتمع األردني وحاجاته •

 .طبيعة الدين اإلسالمي •

 .مرحلة الثانوية للةاألهداف العامة للتربية والتعليم واألهداف العام •

 .خصائص تالميذ المرحلة الثانوية ومطالب نموهم •

أخذ بعين االعتبار جوانب القوة والضعف في األهداف الحالية لمناهج التربيـة اإلسـالمية               -2

بالمرحلة الثانوية، التي أظهرتها وجهات نظر المشرفين والمعلمين الذين يتعاملون مـع هـذه              

  .األهداف
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لتربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية واألهداف الخاصة لكل صف من         اشتقاق األهداف العامة ل    -3

 .الصفوف الثانوية الثالث

تصديق األهداف المشتقة من حيث دقتها وشمولها ومناسبتها عن طريق عرضها على لجنة              -4

 .من الخبراء والمحكمين

: ن خـالل    تحديد المحتوى المناسب لتحقيق األهداف المقترحة للتربية اإلسالمية للمرحلة م          -5

 . اإلسالمية إلى محتوى مناسبةترجمة األهداف الخاصة لمنهج التربي

التحقق من مدى مالئمة األهداف والمفهومات الدينية الواردة في المحتوى باسـتطالع آراء              -6

 .المعلمين ومشرفيهم والمحكمين

المقترح تحديد الطرائق واألنشطة المالئمة لتحقيق األهداف المقترحة كما ترجمها المحتوى            -7

من خالل اإلفادة من الدراسات والبحوث السابقة، ومتابعة االتجاهات الحديثة فـي طرائـق              

 .التدريس واألنشطة المناسبة

     نالحظ أن الباحث قد وفِّق في اختيار األدوات المالئمة لبناء وتصميم المنهج المقتـرح للتربيـة                

 بجميع مواصفاته واسـتراتيجياته التعليميـة       -)قينالمراه(الموجه لتالميذ المدرسة الثانوية   -اإلسالمية

وفق نظرة إسالمية متفتحة، إال أن ما يعاب على الباحث هو عدم تفصيله في عناصر هـذا المـنهج                   

  ).األهداف، المحتوى، طرائق التدريس، أساليب التقويم(ومكوناته األربعة 

  :)1989( دراسة عبد الرحمان عيسوي2-4

  "شخصية العربيةدراسة ميدانية لسمات ال"

     يرى الباحث أن لدراسة هذه السمات أهمية تطبيقية كبيرة في التعرف عليها ثم العمل على تنمية                

السمات االيجابية منها وتقويتها وتزكيتها وترسيخها في كيان اإلنسان ووجدانه، ثـم التعـرف علـى                

ارها، وذلك ليشب سويا متكيفا مع      السمات السلبية بغية العمل على تحرير الفرد منها، وتخليصه من آث          

نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، متحليا بالسمات والخصال الحميدة والفضائل األخالقية، ومؤمنـا              

بربه ورسوله وشريعته اإلسالمية الغراء، وذلك فضال عما لمثل هذه الدراسات من أهمية نظرية في               

ارة من ذلك في الدراسات التي تستهدف عقـد         التعريف واإلعالم عن سمات الشخصية العربية لالستن      

  .المقارنات بين سمات أبناء المجتمعات المختلفة

     وتستهدف هذه الدراسة التحقق من أن السمات التي يقال أنها توجد في الشخصية العربية ال توجد      

من سـمة    واحد أو بثقل واحد، وإنما تتفاوت هذه السمات في قوة وجودها في الشخصية               ركلها بمقدا 

. ألخرى، وتستهدف الدراسة كذلك، التعرف على أكثر السمات وأقلها قوة في الشخصية العربية عامة             
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 نحو الشخصية العربية وسماتها     يومن أهداف الدراسة كذلك، قياس اتجاه مجموعة من الشباب العرب         

 تعـد دراسـة فـي االتجاهـات، ويـصنف           -حـسب صـاحبها   -ذلك ألن هذه الدراسـة      . الحميدة

  : سمات الشخصية العربية المعتمدة في هذه الدراسة إلى)1989(سويعي

  .سمات روحية أو دينية كاإليمان والتقوى والورع والخشوع •

 .سمات خلقية كالكرم واإلخاء والطاعة والجدية والصدق واألمانة •

 .سمات اجتماعية كالنظام واالحترام والوطنية والمشاركة الوجدانية •

 .ة والصبر والطموح والرويةسمات نفسية كقوة اإلراد •

 .سمات عقلية أو ذهنية كالذكاء وسرعة البديهة •

 .سمات عملية كالمهارة والسرعة والدقة •

، وعرضه على عينة مـن الـشباب         سمة 51     وللقيام بهذه الدراسة صمم الباحث استبيان تضمن        

 شـرحا موحـدا     ، وقام بشرح مضمون كل سمة ومعناهـا       شابا 300العربي المثقف بلغ عددها نحو      

، هـي مـن     نقطة 11ومبسطا، وقام كل شاب بقراءة السمات وتقويم كل سمة على مقياس مكون من              

 إذا كانت   عشرة إذا لم تكن موجودة في نظره، بينما يعطيها          صفرا، بحيث يعطى السمة     10 إلى   صفر

في قـوة    حسب اعتقاد الشاب     9 إلى   1موجودة بشكل قوي جدا، ثم يعطي درجات أخرى متفاوتة من           

وجود هذه السمة في الشخصية  العربية بالمقارنة بشخصيات أبناء المجتمعـات األخـرى، وبـذلك                

فالدرجة العالية تشير إلى قوة وجود السمة وتعمقها في الشخصية، ومن هنا حصل الباحث على وزن                

جات أو ثقل كل سمة، وقد تطلب ذلك حساب المتوسط الحسابي لكل سمة من السمات من واقع الـدر                 

  :وكانت الدرجة النهائية القصوى لمجموع السمات عبارة عن. التي أعطاها إياها أفراد عينة البحث

  

  

  :      توصل الباحث إلى

إن معظم السمات اإليجابية توجد بدرجة كبيرة في الشخصية العربية، وأن أكثرها وزنـا أو                -1

 مرتبـة حـسب المتوسـط       ثقال أي رسوخا وقوة في الشخصية، السمات الثالث عشرة اآلتية         

  :الحسابي لوزنها

 متوسط الوزن  السمة

  8.20  )حب السلم( المسالمة - 1

  7.66   الكرم- 2

  درجة510 = 10× سمة51
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  7.40   اإليمان- 3

  7.33   الشجاعة- 4

  7.30   الوطنية- 5

  7.23   االنبساط- 6

  7.10   الرحمة- 7

  7.06   الطموح- 8

  7.03   المودة- 9

  6.96   الجلد-10

  6.96   العطف-11

  6.90  ة الحشم-12

  6.90   سرعة البديهة-13

الزهد، النظام، الدقـة، غـض      : ومن السمات اإليجابية األقل وزنا التي تتحلى بها الشخصية         -2

  .البصر، الجدية، التعاون، الخشوع

إلى جانب هذه السمات األكثر واألقل في الوزن هناك مجموعة كبير من الـسمات الحميـدة                 -3

: فمن السمات النفسية المتوسطة الوزن    .  المجموعتين والتي احتلت مرتبة متوسطة بين هاتين     

: ومن السمات الروحية  . التحمس، المهارة، وتحمل المسؤولية، والحزم، قوة اإلرادة، والتفاؤل       

العدل، والتـضحية،   : ومن السمات الخلقية    . الصبر، والطهر، والتقوى، واإلحسان، والورع    

اء، واألدب، والطاعة، واالحترام، والصدقة،     وتحمل المسؤولية، والمثابرة، والصراحة، والوف    

المـشاركة الوجدانيـة،    : ومن السمات االجتماعية  . واألمانة، واإليثار، واإلخالص، واإلخاء   

 .الحكمة، والروية: ومن السمات الذهنية. والنشاط

     ويخلص الباحث في األخير إلى أن وجود مثل هذه السمات المتنوعة في كل من الفئات األكثـر                 

واألقل وزنا والسمات المتوسطة الوزن، يشير إلى وجود تكامل فـي الشخـصية العربيـة وتحليهـا                 

  .بالسمات والفضائل الحميدة

إن وجود مثل هذه الجذور اإليمانية واألخالقية يشجعنا كمؤسسات تربوية على االهتمام            «:      ويرى

 حتى تنمـو وتزدهـر وتترعـرع فـي          بتوفير التربة الصالحة الزدهار هذه البذور الطيبة ورعايتها       

  .) 240:، ص1989عيسوي، ( »الشخصية العربية المسلمة
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مهمة تشريب  (     ونستخلص من هذا، أن منهج التربية اإلسالمية جدير وكفيل بهذه المهمة الفاضلة             

، ، وتنمية شخصياتهم تنميـة متكاملـة ومتزنـة        )الثقافة العربية اإلسالمية األصيلة والمتفتحة للناشئة     

  .وطبعها بطابع متميز يجسد مختلف هذه السمات والفضائل الحميدة التي توصلت إليها هذه الدراسة

     ما يعاب على الباحث هو أنه ال يمكن بأي حال من األحوال الجـزم بـأن هـذه المواصـفات                    

فية والسمات التي توصلت إليها الدراسة تنطبق على الشخصية العربية برمتها، فهناك خصوصيات ثقا            

تميز اإلنسان العربي في البلد الواحد، بل في المنطقة الواحدة من البلد الواحد، فطبيعـة الشخـصية                 

الجزائرية وما تتمتع به من مواصفات وسمات قد تختلف عـن سـمات أو مواصـفات الشخـصية                  

مات والمواطن في الجنوب الجزائري قد يتسم بـس       . التونسية، أو المغربية، أو المصرية، أو السورية      

عربية إسالمية فاضلة قد ال نجدها عند أبناء الشمال الجزائري، بل إن أبنـاء الـشمال أنفـسهم قـد                    

يختلفون فيما بينهم اختالفا جذريا واضحا، وقد يعزى ذلك إلى العوامل المتداخلة المكونة للشخـصية               

  .في تشكيل وطبع الشخصية بطابع معين) عوامل وراثية، أثر البيئة والثقافة(

  رغم كل هذا، فالسمات التي توصل إليها الباحث والتي تميز الشخصية  العربية المسلمة، يمكـن                 

، وذلك على اعتبار أن هذه المواصفات والـسمات بمثابـة           االستبانةأن نعتمد عليها في بناء وتصميم       

   التلميذةالمحددات والموجهات التي تتبلور في إطارها شخصي

  : حول)1993( دراسة عبد اهللا قلي2-5

 اإلسالمية للطور الثالث من التعليم األساسي في ضوء تصنيف بلوم ةتقويم أهداف منهج التربي" 

)Bloom"(  

     حسب صاحبها، يتمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة في محاولة معرفة أين نحن مما حددناه من               

وأيها لم نقطع مـن جهـة، ومـا       أي األشواط قطعنا    ) أهداف منهج التربية اإلسالمية   (أهداف لتعليمنا   

 إنجـازات التالميـذ بالمقيـاس       ةواقعنا أي األهداف من المعايير النموذجية لألهداف التربوية بمقارن        

لنحدد بذلك الفجوة بين الممارسة التربوية فـي الواقـع   . من جهة أخرى  ) التصنيف(النموذجي الثابت   

ذي يعد مرجعا أساسيا فـي بنـاء المنـاهج          التعليمي وبين ما نود تحقيقه في ضوء هذا التصنيف، ال         

ليمكن في ضوء   . وأعمال التقويم في منظومتنا التربوية كما تؤكد ذلك الوثائق والتصريحات الرسمية          

  :عبد اهللا قليذلك يقول 

  أن نحدد المشكالت التي تعوق تقدمه ونلتمس «

  الحلول فنقدم بذلك لنظامنا التعليمي السبيل

  تضييق الفجوة  ألن يعيد توجيه مساره و
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  كل ذلك من أجل المساهمة. بين واقعه وأهدافه

   في تطوير المنهج وتحديثه بصفة خاصة،

   ةوتطوير المنظومة التعليمي

  »وتحديثها بصفة عامة

  .)06: ، ص1993عبد اهللا قلي، (

، أن الحاجة إلى هذا المطلب قد تزداد يوما بعد يـوم، خاصـة              ويمكن أن نستنتج من هذا القول          

ونحن نعيش في عصر العولمة واالنفجار التكنولوجي المتسارع إن صح هذا التعبير، وهو ما يحـتم                

إيجاد مناهج تعليمية أصيلة متفتحة وفعالة، وهذا كي يتسنى لنا مسايرة التطورات واالستفادة منها في               

  .حياتنا اليومية

  : يحدد الباحث أهميتها فيما يلية     وفي ضوء الهدف من الدراس

 األولى في بالدنا التي تحاول اقتحام مجـال بكـر مـن             -حسب صاحبها -تعتبر هذه الدراسة     •

  ).التقويم التربوي في إطار األهداف(مجاالت البحوث التربوية 

يتعلق بتقويم األهداف التربوية لما لهذه العملية من أهمية في تطوير العملية التربوية والـسعي                •

 .ا بذلك للتطورات والتغيرات التي أصبح يفرضها الواقعبها نحو تحقيق أهدافها، ومسايرته

محاولة مسايرة ما حصل من تطور في األساليب واإلجراءات العلمية فـي ميـدان التقـويم                 •

 كنموذج لتقويم األهداف التربوية لتبيان      Bloomالتربوي على المستوى العالمي بتبني تصنيف       

 .ربوي في ضوئهاالمستويات والمعايير التي ينظر إلى األداء الت

يفتح هذا البحث الطريق أمام بحوث تقويمية أخرى أكثر عمقا وشموال تتناول أهداف منـاهج                •

دراسية أخرى، مما يساهم في تطويرها واالستفادة منها بذلك في اإلصالحات التـي ال تـزال               

 العلميـة   تعتري منظومتنا التربوية باستمرار، والتي تفتقر في أغلبها إلى االستناد إلى البحوث           

 .الميدانية لغيابها أو إغفالها

تتحقق أهداف منهج التربية اإلسالمية للطـور       :      انطلق الباحث في بحثه من فرضية عامة مؤداها       

  .الثالث من التعليم األساسي لدى التلميذ في المجال المعرفي بجميع مستوياته الستة

  :ةي     واتبع الفرضية العامة بالفرضيات الجزئية  التال

  .تتحقق أهداف مستوى التذكر لمنهج التربية اإلسالمية لدى تالميذ الطور الثالث األساسي -1

  . اإلسالمية لدى تالميذ الطور الثالث األساسيةتتحقق أهداف مستوى الفهم لمنهج التربي -2

  . اإلسالمية لدى تالميذ الطور الثالث األساسيةتتحقق أهداف مستوى التطبيق لمنهج التربي -3
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  . اإلسالمية لدى تالميذ الطور الثالث األساسيةأهداف مستوى التحليل لمنهج التربيتتحقق  -4

  . اإلسالمية لدى تالميذ الطور الثالث األساسيةتتحقق أهداف مستوى التركيب لمنهج التربي -5

  . اإلسالمية لدى تالميذ الطور الثالث األساسيةتتحقق أهداف مستوى التقويم لمنهج التربي -6

  :ما يليوصيغت موجهة ك

يوجد ارتباط دال بين المستويات الستة ألهداف المجال المعرفي لمنج التربية اإلسـالمية              •

  .لدى تالميذ الطور الثالث األساسي

توجد فروق دالة بين المستويات الستة ألهداف المجال المعرفي لمنهج التربية اإلسـالمية              •

 .لدى تالميذ الطور الثالث األساسي

ي دراسته المنهج الوصفي التحليلي كما استعان إلـى أبعـد الحـدود بـالمنهج            استخدم الباحث ف  

  .األمبيريقي في تصميم أدوات قياسه وتطبيقها وجمع نتائجها وتحليلها وتفسيرها

     وصمم الباحث اختبارا معرفيا للتالميذ في التعليم األساسي لقياس المـستويات المعرفيـة التـي               

 اإلسالمية، كما صمم استبيانا للمدرسين للتعرف على وعيهم وإدراكهم          تتضمنها أهداف منهج التربية   

لألهداف التي يدرسونها، وأثر ذلك على تحقيقها، كما صمم أيضا بطاقة مالحظة لمـدرس التربيـة                

اإلسالمية للتعرف على درجة االتساق بين سلوكه وأنشطته التدريسية واألهداف التـي يـسعى إلـى                

  .تحقيقها

متوسـطات  (ر عينة هذه الدراسة بطريقة طبقية من ثالث مدارس أساسية للطور الثالث                  تم اختيا 

  .المتواجدة بمدينة تمراست) بالمفهوم الجديد

 سنة،  14 تلميذا بمتوسط عمري قدره      281 تلميذا وتلميذة منهم     447     اشتملت عينة الدراسة على     

  . قسما تربويا16 سنة، يتوزعون على 13 تلميذا بمتوسط عمري قدره 166و

     وبعد المعالجة والتحليل لجوانب الموضوع عبر المنهج المحدد، وباالعتمـاد علـى األسـاليب              

  :اإلحصائية التي سمحت باختيار فرضياته، توصل الباحث إلى

 اإلسالمية في الطور الثالث من التعلـيم        ةلمنهج التربي ) التذكر( المعرفة   ىتحقيق أهداف مستو   •

  .األساسي

 . التوصل إلى تحقيق مستوى التطبيق لالهتمام الذي يحظى به في طريقة التدريسكما تم •

عدم تحقق مستوى  التحليل لغياب األنشطة المرتبطة به في ممارسات المدرسين وعدم التفهم               •

 .لها
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عدم تحقق مستوى التركيب إلغفال األنشطة المرتبطة بـالتخليق واالبتكـار فـي الـصفوف                •

 .الدراسية

 .توى التقويم لعدم تلقي التالميذ تدريبا على استخدام قدراتهم النقديةعدم تحقق مس •

     كما أفضت النتائج المتوصل إليها بعجز منهج التربية اإلسالمية في الطور الثالث مـن التعلـيم                

األساسي عن تحقيق أهم أهدافه وانعكاس أثر هذا العجز علـى شخـصية  المتعلمـين ومحدوديـة                  

  . العقلية التي حث عليها اإلسالم من جهة أخرىاستغاللهم لقدراتهم

  :     ويوصي  الباحث في األخير بـ

إعادة النظر في فلسفة إعداد مدرس التربية اإلسالمية وتخصيص مدرس خاص بها كما هـو                •

الشأن في جميع المناهج المواد األخرى وإعداده إعدادا خاصا يؤهله لتدريسها علـى الوجـه               

  .األكمل

لنظر في طريقـة تـدريس التربيـة اإلسـالمية بمراعـاة طبيعـة المـنهج                ضرورة إعادة ا   •

 .وخصوصياته، وكذا طبيعة التالميذ وخصائص نموهم وواقعهم المعاش

االهتمام األكثر بمنهج التربية اإلسالمية أو على األقل النظر إليه كسائر المناهج المهمة مـن                •

 .كانات الكفيلة بتحقيق أهدافهحيث المدة الزمنية المخصصة له وتوفير الوسائل واإلم

مراعاة مبدأ التكامل بين المناهج وعدم حصر التصور اإلسالمي على منهج التربية اإلسالمية،              •

بل يجب أن يشمل جميع المناهج في ضوء المعنى الشامل للتربية اإلسالمية بما يمكـن مـن                 

 .التعاون في بناء الشخصية المسلمة بناءا متكامال

 الذي تساعدنا على أن     -إن صح هذا التعبير   -لدراسة مرجعا هاما ومرآة من المرايا            تعتبر هذه ا  

 ة والتوصيات التي جاءت بها هذه الدراس      جنرى عيوبنا، والجدير بالذكر في هذا السياق، هو أن النتائ         

  .ةوجيهة وجديرة باالهتمام، وتستحق أن يعتمد عليها وأن تجسد عمليا في مؤسساتنا التربوي

 المعرفية العقلية فقـط مـن       ةكن ما يؤخذ على الباحث اقتصاره على الجانب المعرفي أو الناحي               ل

شخصية التلميذ، دون االهتمام ببقية  الجوانب األخرى من الشخصية كالجانب الوجـداني، والجانـب               

عرفيـا  االجتماعي، وكلنا يدرك أن منهج التربية اإلسالمية ينظر إلى الشخصية نظرة شاملة متكاملة م             

  ..ووجدانيا واجتماعيا وجسميا

  :حول )1996( منى بنت داود دراسة 2-6

  ".جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية"
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     حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة وضع معايير التربية اإلسالمية فـي دائـرة اإلصـالح                 

 وأثرها في ضبط مـسار حركيـة التربيـة اإلسـالمية     والتغيير، مؤكدة على دور العقيدة اإلسالمية،   

  .المعاصرة

     لقد تناولت الباحثة جوانب تربوية هامة، وأولتها دراسة تحليلية فـي إطـار حركـة التأصـيل                 

المحكومة بضوابط العقيدة اإلسالمية السمحاء، التي أسبغت على الدراسة منطق الصدق في عـصر              

  .دئ، وزاد إعجاب كل ذي رأي برأيهشحت فيه القيم، وتزعزعت فيه المبا

  .     ثم أبانت مقارنة الصلة بين العقيدة والتربية، وأثرها في تربية أجيال المجتمعات واألمم

  :     تقول الباحثة في هذا اإلطار

  فالتربية قوام بناء المجتمعات، والعقيدة قوام التربية، وبالتالي...«

  عقيدة، خاصة فيتبرز مدى أهمية الصلة بين التربية وال

  المجتمعات اإلسالمية، إذ ال يمكن فهم التربية اإلسالمية خارج

  إطار التصورات العقدية تجاه الحقائق الرئيسية في الحياة وهي

  اهللا والكون واإلنسان، ومن ثمة فدواعي االهتمام بالجوانب

  »التربوية ضرورة دينية وواقعية حضارية

  .)12:، ص1996منى بنت داود، (

 عامل هام في ترشيد التربية، وهذه األخيـرة إذا لـم تؤسـس علـى                ونفهم من هذا أن العقيدة         

  .تصورات عقدية متينة قد تعجز على تكوين الفرد الصالح والمجتمع المتماسك

  :     ويمكن إيجاز منهج الدراسة في النقاط التالية

  .طار مفاهيم العقيدةانتقاء أبرز الجوانب التربوية المعاصرة، بغية معالجتها في إ -1

 .اعتماد المعالجة على  التحليل، مع مراعاة التركيز على األبعاد العقدية للجوانب المنتقاة -2

 .محاولة تقديم البدائل والمقترحات في سبيل واقع تربوي أفضل -3

مراعاة تأصيل القضايا الواردة ما أمكن، وفق ما ورد في الكتاب والـسنة، مـع االسـتعانة                  -4

ون األولى واآلثار الواردة عنهم، وما أثر عن علماء المـسلمين مـن أقـوال               بممارسات القر 

 .وأفعال، من شأنها أن تثري الدراسة بالشواهد الفاعلة الهادفة

كلية الشريعة والدراسـات    -رسالة ماجستير في تخصص التربية في اإلسالم      (     لقد جعلت الدراسة    

، ثم تمهيد، وأربعة فـصول، كـل فـصل يحتـوي            في مقدمة ) )األردن( كاإلسالمية بجامعة اليرمو  

  .مبحثين، ثم خاتمة البحث
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  :     ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  .التأكيد على أن العقيدة قوام التربية في اإلسالم، وضابط المسار التربوي في واقعنا المعاصر •

 .بيان أهمية تحديد األهداف ضمن ضوابط العقيدة •

 .ية إخضاع عملية انتقاء محتوى التعليم للضوابط العقيدية والشرعيةالتأكيد على أهم •

 .اإلشارة إلى إعادة النظر في مساواة المناهج بين الجنسين، خاصة في جانب محتوى التعليم •

 بذل الجهود في معالجة ذلـك وتالفـي         ةالتأكيد على خطر انفصال السلوك عن العقيدة، وأهمي        •

 .خطره

  :احثة مجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها     في األخير قدمت الب

o العناية بتنشئة أجيال األمة على الوعي بأهمية الزمن.  

o مراعاة توحيد الجهود المبذولة في معالجة القضايا التربوية، مع تنسيقها حفظا للجهود والوقت. 

o االهتمام بدراسة بقية الجوانب التربوية في إطار العقيدة اإلسالمية. 

 عام فقد تناولت هذه الدراسة جوانب تربوية هامة، أبرزها متانة الـصلة بـين العقيـدة                      وبشكل

  .والتربية، وأثر ذلك في تشكيل شخصية الفرد وهندسة المجتمع

     وحسب الباحثة، إن المناهج التي تدرس حاليا في المؤسسات التربويـة التعليميـة فـي العـالم                 

 اإلنسان والكون والحياة، وتفتقـر إلـى الرؤيـة اإلسـالمية            اإلسالمي ال تستند إلى رؤية سليمة عن      

الخالصة التي من شأنها أن تضبط المناهج التعليمية وتوجهها وجهة إسالمية خالصة، وترى الباحثـة               

أن غياب هذه الرؤية في المناهج التعليمية أدى إلى العديد من الهزات واالنتكاسات في واقعنا التربوي                

  .المعاصر

 أوضحت جوانب تربوية هامة يمكن االسترشاد بها والبناء عليهـا فـي             ةأن هذه الدارس       صحيح  

دراستنا الحالية، لكن ما يعاب على الباحثة هو أنها لم تتناول بالتفصيل جوانـب المـنهج التربـوي                  

، )األهداف، المحتوى، طرائق التـدريس، أسـاليب التقـويم        (اإلسالمي بمكوناته وعناصره األساسية     

الدراسة في جوهرها مجموعة من التناوالت النظرية وفي بعض األحيان نالحظ إسقاطات على  وبقيت  

الواقع التربوي المعاصر، لكنها في مجملها لم تمس منهج التربية اإلسالمية في العمق، بل بقيت تدور                

  .وتحوم حوله فقط إن صح هذا التعبير
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  :خالصة الفصل
يد اإلشكالية وبناء على تحديد اإلشكالية ومحاولة منـا لتغطيـة الموضـوع                  في البداية قمنا بتحد   

واإللمام بجميع جوانبه قمنا ببناء الفرضيات وذلك انطالقا من فكرة مؤداها أن منهج التربة اإلسالمية               

 ال  )2003ديـسمبر (للسنة الثانية متوسط وفق الصياغة الجديدة لبناء البرامج والمقررات الدراسـية            

خصية التلميذ تنمية شاملة متكاملة ومتزنة، والدراسة تهدف إلى التعرف على مدى تأثير منهج           ينمي ش 

  .التربية اإلسالمية على شخصية تلميذ التعليم المتوسط المتميزة، وكذا توضيح حدود البحث

م      بعد ذلك تطرق الباحث إلى أهم المفاهيم التي تشتمل عليها الدراسة وذلك بالتعرض إلى مفهـو               

المنهج بشكل عام ومفهوم التربية اإلسالمية ومفهوم منهج التربية اإلسالمية باختصار، على أن يـتم               

  .التفصيل في هذه المفاهيم في الفصول النظرية الالحقة من هذه الدراسة

     في العنصر األخير من هذا الفصل، تم التطرق إلى بعض الدراسات التي تناولت بعض الجوانب               

  .التربية اإلسالمية ومنهج التربية اإلسالمية وأهميتها في بناء اإلنسان الصالح المصلحالمتعلقة ب

     وعلى العموم تبرز أهمية هذه الدراسات في كونها أضاءت لنا بعض الجوانب األساسية سـواء               

نا على كل حال يمكن أن نخلص إلى القول أن هذه الدراسات ساعدت           . من الناحية النظرية أو الميدانية    

على تصميم بحثنا النظري والتطبيقي، لكن التوظيف األمثل في مقارنة نتائج بحثنا مع بعض نتـائج                

  .هذه الدراسات أو األبحاث
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التعليم  منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية من      ):2003ديسمبر( مديرية التعليم األساسي   -12

 ).مطبعة الديوان الوطني للتعليم عن بعد: الجزائر. (المتوسط

عالم : القاهرة. (2، ط ج النفسي الصحة النفسية والعال   ):1995( حامد عبد السالم زهران     -13

 ).الكتب

دار : القـاهرة . ( عبـر التـاريخ    يمسيرة  الفكر التربـو     ):1979( محمود السيد سلطان   -14

 ).المعارف
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 –المـراهقين    المنهج التربوي وانعكاساته على اتجاهات     ):93/1994( نصر الدين سمار   -15

جامعـة  ). (غير منـشورة  (ر   رسالة ماجستي  . بين العلماء المسلمين والغربيين    ةدراسة مقارن 

 ).معهد علم النفس والعلوم التربوية: الجزائر

 عروض األيام الوطنيـة     في. عوامله، نتائجه، طرق عالجه   : التسرب :محمد أرزقي بركان   -16

. 1998، الجزء األول،    )علم النفس وقضايا المجتمع الحديث    (الثالثة لعلم النفس وعلوم التربية      

 ).زائرمنشورات جامعة الج: الجزائر(

المؤسسة الوطنية  : الجزائر. (دراسات في التربية اإلسالمية    ):1987( تركي رابح عمامرة   -17

 ).للكتاب

التعليم  تقويم أهداف منهج التربية اإلسالمية في الطور الثالث من        : )1993( عبد اهللا قلي   -18

: جامعة الجزائر ). (غير منشورة (رسالة ماجستير   . Bloomاألساسي في ضوء تصنيف بلوم      

 ).معهد علم النفس وعلوم التربية

واالجتمـاعي   عالقة االختالط في التعليم بالتوافق النفـسي       ):1988(عبد الكريم قريشي     -19

 ).كلية اآلداب: جامعة عين شمس). (غير منشورة(رسالة ماجستير  . لطالب المرحلة الثانوية

مية للصف األول   تقويم منهج التربية الدينية اإلسال    : )1983( عبد المجيد سليمان حمروش    -20

 ).مرجع سبق ذكره( عبد اهللا قلي فيرسالة ماجستير  . اإلعدادي بالتعليم العام

. 1، ط مقترح تصور –أسلمة مناهج العلوم المدرسية      ):1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -21

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة(
 
 

الثانوية فـي     بالمرحلة ةسالميتطوير مناهج التربية اإل   : )1987( صالح ذياب خليل هندي    -22

 ).مرجع سبق ذكره( عبد اهللا قلي في أطروحة دكتوراه – األردن

دار النهـضة   : بيروت. ( التطبيقي ياإلحصاء السيكولوج  ):1989( عبد الرحمان عيسوي   -23

 ).العربية
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  لثانيالفصل ا

  التربيـــــــة اإلسالميــــــــة
  :ـــــــــدتمهيـــــــــــــــــــــ* 

  مفهوم التربية اإلسالمية -1          

  أسس التربية اإلسالمية -2          

   مصادر التربية اإلسالمية-3          

   وسائل التربية اإلسالمية-4          

   أهداف التربية اإلسالمية-5          

  .خالصة الفصل* 

  .جع الفصلامر *    
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  :تمهيد
التربية اإلسالمية، وذلك بالتطرق إلى مجموعـة مـن العناصـر      :   تناول الباحث في هذا الفصل       

  :األساسية المتسلسلة والمترابطة وظيفيا، والتي تشكل في مجملها محددات هذا المفهوم وهي

  .مفهوم التربية اإلسالمية -

 .أسس التربية اإلسالمية -

 .مصادر لتربية اإلسالمية -

 .الميةوسائل التربية اإلس -

 .أهداف التربية اإلسالمية -

     وفي هذا الصدد يشير الباحث إلى أن التعرف على هذه العناصر األساسية، يعطينا فكرة وصورة               

  .واضحة عن مفهوم التربية اإلسالمية

     ويعد هذا الفصل بمثابة الركيزة بالنسبة للجانب النظري من الدراسة الحالية، وذلك على اعتبـار               

 يتمحور حول منهج التربية اإلسالمية ووظيفته كإطار لتنميـة شخـصية تلميـذ التعلـيم                أن البحث 

  .المتوسط
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  : مفهوم التربية اإلسالمية-1
     إن المتتبع والمتفحص للمحطات والتطورات التي مر بها الفكر التربوي عبر التاريخ، قد يجد أن               

 إلى مفهوم للتربية يـضمن أو       األيديولوجية، لم يتوصلو  التربويين على اختالف مشاربهم وتوجهاتهم ا     

وفي المقابـل يوضـح التـراث التربـوي         . يحقق إيجاد المواطن الصالح المصلح متكامل الشخصية      

اإلسالمي وكتابات التربويين المسلمين المفهوم المتميز للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عـن مفـاهيم              

بنـاء أو تـشكيل   ( إلى القيام بهذه المهمـة  -بال شك - يؤهلــها   التربيات الوضعية المختلفة، والذي   

  ).اإلنسان تشكيال شامال متكامال

     لقد تمت اإلشارة فيما سبق من حديث إلى أن للتربية اإلسالمية مفهوم متميز وفريد، يميزها عن                

ن استعراض ما جـاء     بقية التربيات الوضعية المختلفة، وفيما يلي وتأكيدا لهذه المسألة أو القضية يمك           

  : المسلميننفي كتابات بعض التربويي

  ":دراسات في التربية اإلسالمية" في مؤلفه تركي رابح     يقول 

  ولعل أهم ميزة تنفرد بها التربية اإلسالمية...«

   في الفكر التربوي اإلنساني قديمه وحديثة

   هي أنها تربية شاملة لمختلف جوانب الشخصية

  .ن المسلم اإلنسانية لإلنسا

   وهذه الخاصية جاءتها من اإلسالم

   الذي ينظر إلى اإلنسان الفرد 

  » .كوحدة كلية ال تقبل التجزئة

  .)18-17: ، ص ص1987تركي رابح، (

 أن أهم ميزة تتميز بها التربية اإلسالمية؛ هي الشمولية، أي أنها تنظر             ونستخلص من هذا القول        

  .ا على أساس أنها وحدة كاملة متكاملة ال تقبل التجزئة واالنقسامإلى شخصية الفرد، أو تتعامل معه

     ويسير مفهوم التربية اإلسالمية في إطار تنشئة الفرد وإعداده للحياة إعدادا متكامال ومتزنا، طفال              

  :منى بنت عبد اهللا داودوفي هذا السياق تقول . فمراهقا فشابا فكهال فشيخا
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  مية حوليدور مفهوم التربية اإلسال«

   معاني التنشئة لإلنسان منذ والدته

   حتى وفاته في ضوء المنهج الرباني

   الذي يضبط وفق الغاية من وجوده

   في هذه الحياة، وهي تحقيق العبودية

   هللا تعالى في جميع شؤون حياته،

   ومن ثم تكون التنشئة إعدادا لإلنسان

  » الصالح وتزكية للنفس اإلنسانية

  .)17 :، ص1996منى بنت داود، (

 اإلسالمية تربية مستمرة من المهد إلى اللحد، وهي من روح اإلسالم            ة     ومنه نستخلص أن التربي   

وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، وال يمكن بأي حال من األحوال فهم التربية اإلسالمية خارج إطـار                

  . من العقيدة اإلسالميةقالتصور اإلسالمي المنبث

أن " إسـالمي  المنهج التربوي من منظـور    "  في مؤلفه    يعقوب حسين نشوان  رى       ومن جهته ي  

  :وفي ذلك يقول. التربية اإلسالمية عملية تهتم بتهيئة عقل اإلنسان وفكره وتصوراته

   عملية قبل كل شيءةفالتربية اإلسالمي...«

   عقل اإلنسان وفكره وتصوراتهة تهتم بتهيئ

  ته والحياة وعن دوره وعالقن عن الكو

   بهذه الحياة الدنيا وعلى أي وجه ينتفع

   بهذا الكون وبهذه الحياة وعن غاية هذه

   الحياة المؤقتة التي يحياها اإلنسان،

  » والهدف الذي يجب أن يوجه مساعيه إلى تحقيقه

  .)65 :، ص1991يعقوب نشوان، (

 الوثيقـة والتفاعـل   ةعالق     هذا القول يبرز ويوضح شمولية التربية اإلسالمية، كما يوضح أيضا ال     

 يتجلى من خالل هذه العالقـة       ة اإلسالمي ةالمستمر بين اإلنسان والكون والحياة؛ ذلك أن مصدر التربي        

  .التفاعلية الهادفة

  :علي خليل اإلسالمية، يقول ة     من جهته وأثناء حديثه عن طبيعة التربي
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  يخطئ من يظن أن التربية اإلسالمية«

  المنهج الذي تعني ذلك الجزء من 

   يهتم بتلقين المتعلمين التعاليم اإلسالمية

   في الجانب االعتقادي والعبادات وكفى،

   ويخطئ أيضا من يقصر التربية اإلسالمية 

  على ذلك الجزء من المنهج الذي يقوم

   بتعليم الناشئة المبادئ األخالقية 

  إن التربية اإلسالمية هي الحياة،. اإلسالمية فقط

  ني فقط األخالق أو العقائد أو العبادات،  فهي ال تع

  بل أنها تعني أعظم من هذا وأكبر؛

   تعني منهجا كامال للحياة وللنظام

  » التعليمي بكامله ومكوناته

  .)133: ، ص1988علي خليل، (

، تركي رابـح  :      وعليه فإن هذا القول يسير في نفس المسار، ويتفق مع ما أشار إليه كل مــن              

بخصوص شمولية مفهوم التربية اإلسالمية، واستمراريته،      يعقوب نشوان   ، و د اهللا داود  منى بنت عب  و

 ة في هذا القول على أن التربي      علي خليل وتكامله، وتغطيته لكافة مناحي الحياة، وفضال عن ذلك يؤكد          

  .اإلسالمية نظام حياة يعاش، ومنهاج تربوي كامل متناسق ومتناغم العناصر والمكونات

إلى أن مفهـوم    " التربية اإلسالمية وفالسفتها  " في مؤلفه    )1988(محمد عطية األبراشي  ر       ويشي

 يتجلى أو يتمظهر في إخـراج العـادات الـسيئة، وغـرس             أبو حامد الغزالي  التربية اإلسالمية عند    

  .األخالق والفضائل الحميدة

 التي يمكن مـن خاللهـا تنـشئة         ،ة     وعليه يمكن اعتبار التربية اإلسالمية بمثابة األداة أو الوسيل        

  .المتعلمين تنشئة سوية متكاملة ومتزنة

     وقبل التطرق إلى األسس التي تقوم عليها التربية اإلسالمية، يمكن القول أن مفهومية  التربيـة                

 في كونها األداة التي تهتم بالفرد ككل متكامل، لغرض إعـداده ليكـون              راإلسالمية تتجلى أو تتمظه   

 الحياة المتجددة باستمرار، ويتم هـذا       تإنسانا صالحا، قادرا على التكيف بنجاح مع متغيرا       مواطنا أو   

 اإلسـالمية إطـارا أو      ةاإلعداد في إطار التصور اإلسالمي بمبادئه ومفاهيمه، التي تجعل من التربي          
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ـ       ةتنظيما تربويا متفردا عن باقي األطر والتنظيمات التربوي        ا األداة   الوضعية، وذلك على اعتبـار أنه

  .التي تستهدف الفرد ككل متكامل؛ روحا ومادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أسس التربية اإلسالمية -2
     تستند التربية اإلسالمية إلى مجموعة من األسس والركائز الرئيسية تشكل في مجملها المفهـوم              

 في  )1983( مرسي محمد منير ويمكن استعراض هذه األسس كما قال بها        . الشامل للتربة اإلسالمية  

  :في النقاط التالية" ة اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربيةيالترب"مؤلفه 

  :ملية شاملةاالتربية اإلسالمية تربية تك 2-1
     ويقصد بالتكامل والشمول هنا أنها ال تقتصر على جانب واحد من جوانب شخـصية اإلنـسان،                

لطبيعة اإلنسانية التي تقوم على التمييـز بـين العقـل           فالتربية اإلسالمية ترفض النظرة الثنائية إلى ا      

والجسم وسمو العقل على الجسم، وإنما تنظر إلى اإلنسان نظرة متكاملة تشمل كل جوانب الشخصية،               

  .فهي تربية للنفس وتربية للجسم والعقل معا

  :متوازنةالتربية اإلسالمية تربية  2-2
فالجسم مطية  . وازن في تربية الفرد بين الجسم والروح           تحرص التربية اإلسالمية على تحقيق الت     

كما أن ال إغراق فـي      . الروح في أداء واجباتها، وال رهبنة في اإلسالم على عكس التربية المسيحية           

  .ماديات الحياة كالفلسفات المادية، وإنما يأخذ المسلم من حظ الروح بنصيب ومن حظ المادة بنصيب

  :ية عمليةسلوكالتربية اإلسالمية  2-3
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، وإذا نظرنا إلـى المبـادئ األساسـية         ة     فهي ال تكتفي بالقول وإنما تتعداه إلى العمل والممارس        

 ε الخمسة التي بني عليها اإلسالم نجد أنها تتطلب سلوكا عمليا، فالشهادة بوحدانية اهللا ونبوة رسـوله               
  .ا عملياوإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج كلها تتطلب سلوك

  :فردية واجتماعية معاالتربية اإلسالمية تربية  2-4
     فهي تقوم على تربية اإلنسان تربية فردية ذاتية فهي تربيه على الفضيلة ليكون مـصدر خيـر                 

ا آَ     امرئٍ  ُلُآ«لجماعته وتحمله مسؤولية أعماله وتصرفاته       وكـل مـسلم راع وهـو       » ينهِ َرسب َ  بم

لوقت يربي اإلسالم الفرد تربية اجتماعية، فالمسلم أخو المسلم والمسلم      وفي ذات ا  . مسؤول عن رعيته  

للمسلـم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فهي تربيـة تجرد الفرد من روح األنانية البغيضة               

  .»ومن مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم«، »ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«

  :سانلضمير اإلنتربية  2-5
     ضمير اإلنسان هو الموجه لسلوكه والرقيب على أفعاله، وقد حرصت التربية اإلسـالمية علـى               

فاهللا رقيب على تصرفات اإلنسان حيثما كان،       . تربية هذا الضمير ليكون حيا يقضا في السر والعالنية        

زلل وقـوة كبيـرة     والضمير الحي خير عاصم لإلنسان من ال      .  أن يعبد اهللا وكأنه يراه     نوعلى اإلنسا 

  .لحفزه على العمل والنشاط

  :لفطرة اإلنسان وإعالء لدوافعهتربية  2-6
     تقوم التربية اإلسالمية على التسليم بفطرة الطبيعة اإلنسانية، واإلنسان يولد بطبيعتـه اإلنـسانية              

تنميـة الميـل    الفطرية المحايدة، والتربية اإلسالمية هي تربية لهذه الفطرة اإلنسانية، وتعمل علـى             

الفطري لدى اإلنسان في معرفة ما يجهل، وتستثمر حب المعرفة والبحث عن المجهول لديـه، وقـد                 

استخدم اإلسالم كل وسيلة ممكنة للوصول بهذا الميل الفطري إلى مرتبة الـشغف بـالعلم والتلهـف                 

  .الشديد المستمر لمعرفة ما في الوجود من معارف وأسرار

  :خيرموجهة نحو التربية  2-7
     ذلك أن مجيء اإلسالم كرسالة كان من أجل الرحمة بالبشر، وقد خاطب سبحانه وتعـالى نبيـه                 

  : بقوله

  .107:األنبياء »لميَن للعَاحمًة َر إالَّاَكا أرسلَنوَم«

     إنها تربية موجهة إلى ما فيه خير الفرد والمجتمع، فهي توجه اإلنسان إلى الفـضيلة والتحلـي                 

  .سنة ومعاملة الناس معاملة طيبةباألخالق الح

  :مستمرةتربية  2-8
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     فهي تربية ال تنتهي بفترة زمنية معينة وال بمرحلة دراسية محدودة، وإنما تمتد على طول حياة                

اإلنسان كلها، فهي تربية من المهد إلى اللحد، وهي تربية متجددة باستمرار تنمـي شخـصية الفـرد                  

  .ذ به إلى األمام في طريق النمو والتقدم المستمرينكما أنها تأخ. وتثري إنسانيته

  :متدرجةتربية  2-9
     هدف التربية في اإلسالم بلوغ الكمال اإلنساني بالتدرج، وهذا التدرج صـفة مميـزة للتربيـة                

وقد كان اإلسالم نفسه في أول أمره تربيـة         . اإلسالمية، ذلك أن التربية األخالقية تتأتى للفرد بالتدرج       

  .ة للعربمتدرج

  :محافظة مجددةتربية  2-10
     التربية اإلسالمية تربية محافظة مجددة، فهي محافظة بما تقوم عليه من مبادئ سـماوية خالـدة                

راسخة ثابتة، وقيم أصيلة عريقة تمتد بجذورها في التاريخ إلى ما يقرب من أربعة عشر قرنـا مـن                   

ذه المبادئ والتقاليد والقيم ونقلهـا إلـى األجيـال          وتعمل التربية اإلسالمية على استمرار ه     . الزمان

المتعاقبة، وهي بهذا تقوم بالدور األصيل للتربية في التنشئة االجتماعية لألفراد وتشكيل شخـصيتهم              

.. لكن التربية اإلسالمية ليست تربية محافظة فحسب وإنما هي تربية مجددة          . اإلنسانية ليشبوا مسلمين  

وعلـى  . نمكان والناس تتجدد أحوالهم بتجدد ظروف هذا الزمان والمكا        فاإلسالم صالح لكل زمان و    

ذلك كان على التربية اإلسالمية أن تكون متجددة لتواجه متطلبات العصر ولتفي بالمطالب المتجـددة               

  .لحاجات المسلمين ومصالحهم على مر العصور واألزمان

  :إنسانية عالميةتربية  2-11
ب أو التمييز العرقي أو االجتماعي فال شعوبية في اإلسالم وال فضل                 هي تربية بعيدة عن التعص    

  .لعربي على عجمي إال بالتقوى والعمل الصالح

  :     قال تعالى في محكم تنزيله

  »... َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُآمََْيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآْم ِمْن َذَآٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ«

  .13:الحجرات

     وهي تربية ال تختص بها فئة من الناس وال تقتصر على طبقة مميزة دون طبقة، وإنمـا هـي                   

تربية يتساوى فيها الجميع والتفاضل بينهم يكون على أساس التقوى واإليمـان ال الحـسب والنـسب              

  .والجاه
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 تعتبر بمثابة   محمد منير مرسي  كننا القول أن هذه األسس والركائز التي ذكرها              بناء على هذا يم   

األطر والمحددات والمعالم األساسية التي تعطي لمفهوم التربية صبغة مميزة تميزه عن مختلف ألوان              

  .التربية األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : اإلسالميةة التربي مصادر-3
  :عبد الرحمان النحالوي     يقول 

  بية اإلسالمية هي التنظيم النفسي واالجتماعيالتر«

   اإلسالم وتطبيقه كليا الذي يؤدي إلى اعتناق

  والتربية اإلسالمية.  في حياة الفرد والجماعة

   ضرورة حتمية لتحقيق اإلسالم  كما أراده

   اهللا أن يتحقق، وهي بهذا المعنى

   تهيئة النفس اإلنسانية لتحمل هذه األمانة، 

  لضرورة أن تكون مصادر اإلسالموهذا يعني با

   هي نفسها مصادر التربية اإلسالمية،

  » وأهمها القرآن والسنة

  .)21:، ص1983عبد الرحمان النحالوي، (
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     من خالل هذه الفقرة يتضح أن مصادر التربية اإلسالمية من مصادر اإلسالم ذاتـه، ذلـك أن                  

سمحة، وأهم مصادر التربية اإلسـالمية والتنظـيم   التربية اإلسالمية هي من روح اإلسالم وتعاليمه ال      

وفيما يلي توضـيح لهـذه      . ؛ القرآن الكريم والسنة المطهرة    النحالويالنفسي واالجتماعي كما يسميه     

  :المصادر والتي يمكن إجمالها في اآلتي

  .القرآن الكريم -1

 .السنة المطهرة -2

 .اإلجماع -3

 .القياس -4

  : القرآن الكريم3-1
صدر تربوي هو القرآن الكريم، وهذا على اعتبار أنه كالم الخـالق سـبحانه                    إن أعظم وأهم م   

وتعالى إلى خلقه وهو األدرى واألعلم بهذا الخلق، فكلما أمرنا اهللا عز وجل بإتباع ما جاء في القرآن                  

 إن  .الكريم في جميع أنماط ومناشط حياتنا، فال بد من إتباع قوله تعالى في تربية أبنائنا تربية إسالمية                

  آيات اهللا سبحانه وتعالى في خلقه كثيــرة علينا أن نتدبر 

هذه اآليات، ألن في ذلك تعزيز اإليمان في نفوس النشء المسلم، فهذا إطار عام من أطـر التربيـة                   

اإلسالمية في القرآن الكريم، ومن الجوانب الهامة في التربية اإلسالمية كما جاءت فـي النـصوص                

اني وتنظيمه في إطار العالقة بين العبد وربه، ولعل السلوك اإلنساني كما نص             القرآنية السلوك اإلنس  

  : في محكم تنزيلهΥعليه القرآن الكريم يتصف باالعتدال واالستقامة واالهتداء بشريعة اهللا، يقول 

  .38:البقرة» ُنونَفِإَما َيأِتَينَُّكم ِمنِّي ُهدى َفَمْن َتِبَع ُهداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيُهم وَال ُهم َيحَز«

  .16:التغابن» َفاتَّقوا اهللا َما اْسَتَطْعُتم«

  .110:الكهف »  َعَمًال َصاِلًحاَفْلَيْعَملَفَمْن َآاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِِّه «

  .46:الرحمان» َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم ربِِّه َجنَّتان«

  .16-15:المائدة» ن اّتَبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّالمَقْد َجاَءُآْم ِمن اهللا ُنوٌر َوِآَتاٌب َيْهِدي ِبه اهللا َم«

» َتْرتيَال َوَقاَل الِذيَن َآَفُروا َلْوَال ُنزَِّل َعَلْيِه الُقرآُن ُجْمَلًة َواِحدًة َآذِلَك ِلُنثَِّبَت ِبه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه«

  .32:الفرقان

  .37:البقرة »َفَتَلَقى آَدم ِمن ربِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَليه«

     ويمكن القول في ضوء ما تقدم من أمثلة على آيات اهللا الدالة على تنظيم سلوك اإلنسان في إطار                  

شريعة اهللا، فالتربية اإلسالمية تُعنى بالسلوك اإلسالمي الذي ورد في شريعة اهللا عز وجل، فاإلسالم               
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 آيات ، ولعل هذا المبدأ من مبـادئ         يؤكد على أهمية اقتران القول بالعمل، ويتضح ذلك فيما ذكر من          

يعقـوب حـسين    (التربية اإلسالمية هو ما يؤكده التربويون اليوم، مبدأ  التعلم بالعمل أو الممارسـة               

  .)1991نشوان، 

     يتضح من ذلك أن التربية اإلسالمية تربية عملية ممارساتية إن صح هذا التعبير، فهي ال تتوقف                

إلى الفعل والممارسة الميدانية، وهو مبدأ هام تقوم علية التربية الحديثـة            عند حدود القول، بل تتعداه      

  .اليوم، وقبل ذلك كله فهو متضمن في كتاب اهللا عز وجل هذا المصدر الجليل

     ومن هنا كان القرآن وال يزال جوهر التربية اإلسالمية ومصدرها األساسي، وهـو روحــها               

  ...ي تكوين الفرد نفسيا وخلقيـا واجتماعيـاوعقيدتها التي تستمد منه فلسفتها ف

ويعد كأعظم كتاب تربوي شامل لمناهج الدين والدنيا معا، ولما كان للقرآن وقع عظيم وأثر تربـوي                 

  ...بالغ في نفوس المسلمين أضحى أساسا ال يقاس بالشعر والحكمة والكهانة أو أخبار الفروسية

ليهم فقد أخذوا بتطبيق القرآن مع تعلمـه حتـى قـال             رضوان اهللا ع   ε     أما أصحاب رسول اهللا     

فتعلمنـا  ... ال نجاوز بالسورة من القرآن حتى نحفظها ونعمل بها         εكنا في عهد رسول اهللا      «: قائلهم

  .)22:، ص1983عبد الرحمان النحالوي، (» العلم والعمل جميعا

كريم، وتطبيقه فـي واقـع       واضحة وصريحة إلى أهمية االستفادة من القرآن ال        ة     وفي هذا إشار  

  .الحياة اليومية المتجددة باستمرار

 قأما المنهج التربوي فهو الطري .      وفي القرآن منهج تربوي فريد، وفيه أيضا مبادئ تربوية فريدة         

وأما المبادئ التربوية فهي تلك األحكام      . الذي سلكه القرآن بالمسلم إلى إتباع مبادئه والتمسك بأحكامه        

قيم التي أرساها ودعا إليها، مما يقوم عليه تهذيب الفرد وترقيته فـي الخلـق والـسلوك،                 والنظم وال 

ويقوم المنهج القرآني علـى     . كأحكام الحالل والحرام والقيم األخالقية المختلفة التي دعا إليها القرآن         

ألسس منفـصلة   وهذه ا . المحاكاة العقلية، العبرة والتاريخ، اإلثارة الوجدانية     : ثالث أسس تربوية هي   

والقرآن . عن بعضها، ولكنها تشكل في مجموعها السلم الذي ال بد منه لترقية النفس والعقل والوجدان              

يسخر كل هذه األسـس في سبيـل تربيـة اإلنسان وسوقه في طـريق السعادة والفالح والرشــاد               

   .)1985، رمضان البوطي محمد سعيد(

ج القرآني تستهدف الكيان اإلنساني من جميع جوانبه المختلفـة               هذه األسس التي يقوم عليها المنه     

  .والغرض من ذلك كله تكوين شخصية سوية متوافقة بسيكولوجيا واجتماعيا. دون إفراط أو تفريط

.      إن في القرآن أسلوبا رائعا، وصفات فريدة في تربية الفرد على اإليمان بوحدانية اهللا عز وجل               

  :د الرحمان النحالويعبفي هذا السياق يقول 



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
  فاألسلوب القرآني يفرض اإلقناع العقلي«

   مقترنا بإثارة العواطف واالنفعاالت اإلنسانية،

   فهو يختص بالعناية التامة بتربية العقل والعاطفة

   متماشيا والفطرة اإلنسانية السليمة في البساطة

   وتجنب العسر والتكلف وخطاب العقل

  »ا مع القلب دون الفصل بينهم

  .)23:ص، 1983، عبد الرحمان النحالوي(

     أي أن األسلوب القرآني بهذا المعنى متكامل منـسجم مـع خـصوصيات الفطـرة اإلنـسانية                 

وحاجياتها، وهو مشوق ممتع، ويظهر ذلك من خالل تالوته والتدبر في آياتـه ومـا تتـضمنه مـن                 

  .عضات وعبر هادية موجهة نحو الخير والصالح

أن القـرآن   " نظرات في التربيـة اإلسـالمية     " في مؤلفه    )1999( علي د إسماعيل سعي      ويرى  

وفي القرآن تبيان وتفصيل لكل شيء، فآياته مـشتملة علـى           . مصدر للتربية ومنهاج حياة ودليل علم     

السير وقصص األولين والتشريعات والكونيات والوعد والوعيد والمواعظ والحكم وتهذيب األخـالق            

  . والتوحيد وكل ما يدعو إلى الحياة الطيبة الفاضلة في الدنيا واآلخرةورياضة النفوس،

     فضال عن كون القرآن مصدرا للتربية اإلسالمية يمكن اعتباره بمثابة اإلطـار الـذي تـستأنس                

وتسترشد به التربية، تستلهم منه المحددات والموجهات الضابطة والمقومة والموجهة لسلوك اإلنسان            

  .وميةفي حياته الي

 فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي يسمو باإلنسان        عبد الخالق محمد عبد الوهاب         ومن وجهة نظر    

إلى أسمى منازل الروحانية، ويصونه عن التفاني واالنغماس في حوض المادية البهيمية، وذلك لمـن               

عبد الخالق  ( الفريد   ذاقه وتعشقه، وتدبره وتأدب بآدابه، وفطن إلى أن يسمع كالم اهللا ويشرف بخطابه            

  .)1991، مجلة التضامن اإلسالمي في محمد عبد الوهاب

     ومنه نستخلص الدور الواضح والمتميز للقرآن الكريم كمصدر للهداية والتوحيـد نحـو الخيـر               

  .والحياة الفاضلة

 مجمـع  القـرآن "بعنوان  " مجلة التضامن اإلسالمي  " في مقال منشور له في       عوض إبراهيم      قال  

  ":الفضائل

  إن سور القرآن وآياته وكلماته هي اإلطار المقدس«

   لضروب التربية، ووجوه التعليم والهداية
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   التي ناط اهللا بها سعادة المؤمنين أفراد وجماعات

   حين يترابطون ترابط سور القرآن ويتكاملون

   تكامل كلماته ويؤلفون مجتمع الخير على النحو

  الكلمات الذي تؤلف به حروف القرآن 

  . في اآليات والسور جميعا

   وهدايات اهللا في كتابه إنما هي

   عضات ربانية دافعة إلى الكماالت

  » حاجزة عن سفاسف األمور

  .)81:، ص1989مجلة التضامن اإلسالمي،  في عوض إبراهيم(

     وعليه فالقرآن الكريم إطار متكامل منسجم وهو خير حافظ لإلنـسان مـن الزيـغ والـضياع                 

  .النغماس في متاهات الحياة الدنياوا

 أنه ذاك اإلنسان األتقى،     )1996(منى بن داود       أثناء حديثها عن مواصفات اإلنسان الصالح ترى        

الذي يعبد اهللا ويهتدي إليه، فهو يستمد من هدي القرآن الكريم منهج حياته ومنهج شـعوره ومـنهج                  

  .نسان الذي يفي بشرط الخالفة في األرضسلوكه، وال يتلقى من مصدر سواه، وهو بالجملة اإل

     ونلخص إلى أن القرآن الكريم هو المنبع والمصدر األساسي للتربية الصحيحة، والذي تتشكل في              

  .إطاره الشخصية السوية بكل أبعادها ومقوماتها

 فنواز شري لدراسة وسائل تطبيق قرار رئيس الوزراء     باكستان     مؤخرا شكلت لجنة حكومية في      

الذي يجعل من تعليم القرآن مادة إجبارية في البرامج التعليمية بالبالد، ويرأس اللجنة وزير التربيـة                

، وقد تم حتى اآلن طبع كتب تعليم القرآن للسنة األولى والثانية االبتدائيين ووزعـت               عوس علي شاه  

 بـث بـرامج     ستانيةالباك ةعلى التالميذ، ومن جهة أخرى بدأت محطات اإلذاعة المرئية والمسموع         

تعنى بالتعليم القرآني وتبث  "صوت القرآن"تعليم القرآن والتفسير، واستحدثت كمحطة مسموعة اسمها       

  .البرامج اإلسالمية المتنوعة

 -في عددها الثالث والعشرين     " مجلة العصر " أن هذه الفقرة تم نقلها حرفيا من         ى إل ث     يشير الباح 

  .16:صفحة

وانطالقا من أهمية القرآن  الكريم كمصدر أساسي للتربية اإلسالمية الـصحيحة                 بناء على هذا،    

  ..في تنشئة األجيال وتكوين شخصيات سوية بنّاءة وترشيدها نحو حياة أفضل

  .     هل يحدث أن نراجع أمورنا، ونعيد النظر في محتوى مناهجنا ومقرراتنا التربوية؟
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لمرئي والمكتوب بما يتماشى، أو وفق مصدر القرآن الكريم              هل يمكن توجيه إعالمنا المسموع وا     

  .والتربية اإلسالمية؟

     هل نفكر يوما ما في القيام بمبادرة بخصوص االهتمام بكتاب اهللا وجعلـه الدعامـة األساسـية                 

  .؟)ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي(لمناهجنا التربوية في مختلف المراحل واألطوار التعليمية 

  :نبوية النةالس 3-2

 قد بعث إلى النـاس      ε     السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي، فالرسول         

. واألحاديث النبوية الشريفة تمثل الركيزة الثانية من ركائز التربية اإلسـالمية          . رسوال ومعلما ومربيا  

  : عن ذلك في الحديث الشريف قائالεلقد عبر الرسول

  بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا،مثل ما  إن«
   طائفة طيبة قبلت املاء وأنبتت الكأل والعشب الكثري،ا فكانت منه

   وكان منها أجارب أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس،
   فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إمنا هي قيعان ال متسك ماء،

  » لك مثل من فقه يف دين اهللا تعاىل ونفعه كًأل، فذت وال تنب

  "مسلمالبخاري وصحيح "

  .)260:، ص1991يعقوب حسين نشوان، (

     ومنه نستخلص أهمية السنة النبوية كإطار وكرافد من روافد التربية اإلسالمية التي ال يمكن ألي               

  .عاقل إغفالها أو نكرانها وجحودها

 قد قدم إطارا عظيما للتربية اإلسالمية       εذلك أن الرسول   ك )1991( يعقوب حسين نشوان       ويرى  

ظهرت في سلوكه نفسه وصحابته وخلفائه، فكان مثال القدوة الحسنة للمسلمين، والتربية اإلسـالمية              

الحقة صورة صادقة لإلسالم كنظام شامل ومتكامل يتناول اإلنـسان مـن جميـع جوانـب حياتـه                  

  واإلســـالم. سياسية والتربويةاالجتماعية والثقافية واالقتصادية وال

يستخدم الترغيب والترهيب في الدعوة إلى اهللا عز وجل، واألحاديث النبوية الشريفة من جهتها، فقـد                

  .Ιأكدت على أهمية أسلوب الترغيب في التربية والدعوة إلى عبادة اهللا 

تي تعتمد عليها في تحقيق          كذلك الحال بالنسبة للتربية اإلسالمية، فمن ضمن األساليب والطرق ال         

محمـد  (أهدافها نجد أسلوب الترغيب والترهيب، وقد أشار إلى ذلك العديد من التربويين اإلسـالميين             

  ...).)1991(نشوان يعقوب، )1986(حمدي عطيفة، )1983(النحالوي، )1982(قطب

  :محمد محمد الشرقاوي     يقول 
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   هي ما ثبت صدوره عنه ثبوتا صحيحا εسنة الرسول«

   :εفاألقوال مثل قوله ..من األقوال واألفعال والتقريرات

  ...رواه البخاري» ..أال فزوروها..كنت قد يتكم عن زيارة القبور«

  : في تقبيل الحجر األسودτ عمر بن الخطابواألفعال مثل حديث 

  ،رواه البخاري ومسلم » يقبلك ما قبلتكεلوال أني رأيت رسول اهللا «

  .رواه البخاري» ε الضب على مائدة رسول اهللا أكل«: والتقرير مثل

  والضب حيوان صحراوي كريه المنظر يشبه التمساح في جسمه

  يعاف أكله  εوكان الرسول...والهرة الصغيرة في رأسها

  بينما كانت الكثير من القبائل العربية.. إتباعا لتقاليد بيئته الحجازية

  رمتهبسبب ح εفلم يكن امتناعه عنه .. تستطيب أكله

  . والنهي عن أكله، وإنما كان تقليدا من تقاليد البيئة والتي عاش بها

   ε ومن هنا نشأ القول بأن كل فعل من أفعاله 
  أو ترك من تروكه ال يدل على حكم محدد من وجوب أو سنية أو

  .. إباحة أو تحريم أو كراهة إال بدليل آخر يفيد هذا الحكم الخاص

  كان مجرد εمقارن لفعله فإن لم يوجد هذا الدليل ال

  ..وال يستلزم تركه..مقتضيا للمتابعة واألسوة ε  الفعل منه

  وسنة الرسول كلها..  نافيا لتجويز التركلألن فعل الرسو

  من قوله وفعله وتقرير أصل من أصول التشريع اإلسالمي

   يجب االحتكام إليها، واالستدالل بها، والحرص عليها 

  ي هو األصل التشريعي األول قبلبعد كتاب اهللا تعالى الذ

  :السنة الصحيحة، ومن القرآن أخذت حجية السنة كقوله تعالى

  . 21:األحزاب» َلقد َآان َلُكْم في َرسوِل اهللا ُأسوٌة َحَسَنٌة«

  واألسوة هي التأسيس واالقتداء به على مثل ما وقع منه

  : صورة وصفة وغرضا ونية، وقوله تعالى

  .21:آل عمران» وَن اَهللا فاتَِّبعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاُقل إن ُآْنُتم ُتِحب«

  والمتابعة تعني فعل ما كان يفعله واألخذ بمقتضى أقواله وأفعاله
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  ألنه إذا لم يلتزم المقتدي.. وتقريراته على الوجه الذي صدر منه

  :ال متابعة، وقوله تعالى..كان منازعة.. بهذا الوجه

  .64:النساء»  ِلُيَطاَع بإْذِن اهللاوَما َأْرَسلنا ِمن َرسوٍل إالَّ«

  إلى أفعاله الشخصية والتبليغية εوإذا نظرنا من خالل سنته 

  بعد أن اشتركت كلها .. وجدناها على درجات متفاوتة

  »..في جواز المتابعة إال ما اختص به

  .)41-40:، ص ص1989محمد محمد الشرقاوي، (

من أقوال وأفعـال وتقريـرات، وهـي         εالرسول       بناء على هذا فالسنة هي كل ما صدر عن          

المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، كما أنها تعد بمثابة اإلطار التربوي النظـري التطبيقـي     

الذي تستلهم منه التربية اإلسالمية المقومات األساسية لبناء الشخصية المتوازنة السوية وطبعها بطابع             

طهر ة واجب وحتمية إذا كنا نتطلع إلى حياة فاضلة نظيفة خالية مـن               إلى السنة الم   عوالرجو. متميز

  .األزمات واالضطرابات النفسية واالجتماعية

     انطالقا من أهمية السنة النبوية في تكوين وتنمية شخصية اإلنسان، فقد دعا العديد من المـربين                

ة، وفي هـذا اإلطـار وحـسب        إلى ضرورة العودة إلى سيرة المصطفى وتمثلها في سلوكاتنا اليومي         

   منالتاسع عشر في العـدد محمد الصالح الصديق يقول سليمة بوعسيلة

  :العصر مجلة  

   عليه الصالة والسالملإنه ينبغي علينا أن نعايش الرسو«

   في مختلف مراحل حياتنا، وأن نستخلص العبر والدروس

   من كل أدوار حياته التي تحوي جانب الشخصية اإلنسانية

  .منظمة لكل حياة البشرية وشؤونها ال

  » وطريق العودة إلى الرسول القدوة يعتمد أساسا على التربية

  .)20:، ص1998، سليمة بوعسيلة في محمد الصالح الصديق(

ـ محمد عيـسى      من ناحية أخرى وفي اإلطار نفسه، يرى       ة أننا نعاني من غياب نموذج للممارس

ب ربط المسلمين بالسيرة النبوية العطـرة، وذلـك مـن خـالل             ومن ثم يتوج  ..اإلسالمية في الواقع  

تبصيرهم بهذه السيرة ومن خالل االقتداء بها، هذا لغرض إيجاد النموذج الذي يربط المـسلم بدينـه                 

وبسيرة نبيه، فعلينا إذن أن نلتزم بالسيرة الشريفة إليجاد النموذج اإلسالمي الحي الذي يحتاجه المسلم               

  .)1998سليمة بوعسيلة،  في ىمحمد عيس(.في حياته
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، وهذا لما تحظى به من أهمية       ة     ونلمس من هذا دعوة إلى ضرورة التمسك بالسيرة النبوية العطر         

  .بالغة في توجيه اإلنسان وإعداده للحياة

أن سيرة المصطفي عليه الصالة والسالم مليئة بالنمـاذج الطيبـة مـن              فيرى   لشيخمحمد ا      أما  

ارسات كالحب والتسامح والتعاون والتكافل االجتماعي، وما أحوجنا إلى مثـل هـذه             السلوكات والمم 

  .)1998، سليمة بوعسيلة في محمد الشيخ(الممارسات في وقتنا هذا 

     بناء على كل ما سبق ذكره، يرى الباحث أن السيرة النبوية محطة من المحطات التربوية الهامة                

 وتمثل سلوكاته وممارساته    ε وذلك عن طريق االقتداء بالمصطفى       ،نالتي يتزود ويستفيد منها اإلنسا    

في واقع الحياة  اليومية، والسنة النبوية المطهرة تعتبر بمثابة اإلطار والمنهل التربـوي، والركيـزة                

الثانية بعد القرآن الكريم، ومن خاللها تعمل التربية اإلسالمية وتحقق أهـدافها، وعلـى رأس هـذه                 

  إلنسان الصالح، النافعاألهداف تكوين ا

  .لنفسه ولمجتمعه، الذي يعيش في أمن وسالم ووئام

     وبعد هذه الجولة السريعة بين ثنايا أهم مصدرين من مـصادر التـشريع اإلسـالمي والتربيـة                 

اإلسالمية، يحاول الباحث فيما يلي التعرض لإلجماع والقياس باعتبارهما من ضمن مصادر التشريع             

  .ية الدينية اإلسالمية بعد القرآن والسنةاإلسالمي والترب

  :اإلجماع 3-3
     اإلجماع عند علماء األصول هو اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور، بعد وفاة               

  ).217:، ص1985، شعبان محمد إسماعيل(.على حكم من األحكام التشريعية εالرسول 

ن األمة اإلسالمية وقت حدوثها واتفقوا على حكـم       فإذا وقعت حادثة وعرضت على المجتهدين م      

فيها سمي اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليال على أن هذا الحكم هو الحكـم                  

 هو المرجع   ε، ألنه في حياة الرسول    εوإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول        . الشرعي في الواقعة  

عبد الوهاب  ( .في حكم شرعي وال اتفاق إذ االتفاق إال من عدد         التشريعي وحده فال يتصور اختالف      

  .)45:، ص1996، فخالّ

     وال يتحقق اإلجماع إال بشروط، وهذه الشروط تشكل في مجملها أركان اإلجماع، وقـد ذكرهـا                

  :وهي" علم أصول الفقه" في مؤلفه عبد الوهاب خالّف

 ألن االتفاق ال يتصور إال فـي        أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين،         -1

عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها، فلو خال وقت من وجود عدد من المجتهدين، بـأن لـم                   
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ومن هذا ال إجماع في     . يوجد فيه مجتهد أصال أو وجد مجتهد واحد، ال ينعقد فيه شرعا إجماع            

  .ألنه المجتهد وحده εعهد الرسول 

اقعة، جميع المجتهدين من المسلمين فـي وقـت         أن يتفق على الحكم الشرعي في الو       -2

فلو اتفق على الحكم الـشرعي فـي        . وقوعها، بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم        

الواقعة مجتهدو الحرمين فقط، أو مجتهدو العراق فقط، أو مجتهدو الحجاز فقط، أو مجتهدو آل               

. د شرعا بهذا االتفاق الخاص إجماع     ال ينعق . البيت، أو مجتهدو أهل السنة دون مجتهدي الشيعة       

وال . ألن اإلجماع ال ينعقد إال باالتفاق العام من جميع مجتهدي العالم اإلسالمي في عهد الحادثة              

 .عبرة بغير المجتهدين

أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة سواء أكان إبداء الواحد                -3

وسواء أبدى كـل    . اقعة بفتوى، أو فعال بأن قضى فيها بقضاء       منهم رأيه قوال بأن أفتى في الو      

ـ              مجتمعين بأن جمع    مواحد منهم رأيه على إنفراد وبعد جمع اآلراء تبين اتفاقها، أم أبدوا آراءه

 مجتهـدوا العالم اإلسالمي في عصر حـدوث

  .االواقعة وعرضت عليهم، وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيه

أن يتحقق االتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، فلو اتفق أكثرهم ال ينعقـد باتفـاق              -4

األكثر إجماعا مهما قل عدد المخالفين وكثر عدد المتفقين ألنه مادام قد وجـد اخـتالف وجـد                  

احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب، فال يكون اتفاق األكثر حجـة شـرعية قطعيـة                 

 .)46-45: ص، ص1996، فب خالّعبد الوها(ملزمة 

  .     وعليه، فال يتحقق اإلجماع إال بتوفر هذه الشروط واألركان األربعة

  : بقولهΥ     وأدلة حجية اإلجماع كثيرة ومتعددة، ومنها ما جاء في كتاب اهللا 

ِل الُمؤِمنيَن ُنوَّلِِّه َما َتولَّى وُنْصِله َجَهنَّم َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعدَما َتَبَيَن َلُه الُهَدى َوَيتِبْع َغيَر َسِبي« 

  .115:النساء» وَساَءت َمِصيَرا

  : قالε أن النبي ψ     وعن ابن عمر

  .أخرجه الترمذي» ال جتتمع أميت على ضاللة، ويد اهللا مع اجلماعة ومن شدَّ شدَّ يف النار«

الف القلوب والمشاعر، واتخـاذ  الغايـات        أن ائت ": خلق المسلم " في مؤلفه    محمد الغزالي      يرى  

وال ريب أن توحيد الـصفوف      ..والمناهج، من أوضح تعاليم اإلسالم وألزم خالل المسلمين المخلصين        

واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء األمة، ودوام دولتها، ونجاح رسالتها، إن توحيد الكلمة سر               
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، الغزالـي (. لضامن األول للقاء اهللا بوجه مشرق وصفحة نقيـة        البقاء في اإلسالم، واإلبقاء عليه، وا     

   ).176:ص، 1985

     من هنا نفهم أن توحيد الكلمة وإجماع المجتهدين من علماء اإلسالم على واقعة أو قضية معينـة                 

  .ضرورة الزمة الستمرار تماسك األمة وحفظ مقوماتها، ودوام دولتها، ونجاح رسالتها

 جملـة مـن     )1996( عبد الوهاب خـالف   يقدم  " علم أصول الفقه  "، وفي كتابه         في ذات اإلطار  

  :البراهين الدامغة على حجية اإلجماع نوجزها فيما يلي

 أمرهم بطاعة أولي األمـر      ε في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله          Ιأن اهللا    -1
  :منهم، فقال تعالى

  » وَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اَألْمِر ِمْنُكْمَيا أيَُّها الذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللا«

وأولي األمر  .      ولفظ األمر معناه الشأن وهو أمر عام يشمل األمر الديني، واألمر الدنيوي           

الدنيوي هم الملوك واألمراء والوالة، وأولو األمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا، وقد فسر              

عباس أولي األمر في هذه اآلية بالعلماء، وفسرهم آخرون         بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن      

والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من             . باألمراء والوالة 

فإذا أجمع أولو األمر في التشريع وهم المجتهدون على حكم وجـب إتباعـه وتنفيـذ                . شأنه

  .حكمهم

المجتهدين في األمة اإلسالمية هو في الحقيقـة حكـم          إن الحكم الذي اتفقت عليه جميع آراء         -2

ـ    εوقد وردت عدة أحاديث عن الرسول اهللا        . األمة ممثلة في مجتهديها     الـصحابة   ن  آثار ع

 :εمنها قوله . تدل على عصمة األمة من الخطأ

  :وقوله» ال جتتمع أميت على خطأ«

  :وقوله» مل يكن اهللا ليجمع أميت على الضاللة«

  .»مون حسنا فهو عن اهللا حسنما رآه املسل«

إن اإلجماع على حكم شرعي ال بد أن يكون قد بني علـى مـستند شـرعي ألن المجتهـد                     -3

اإلسالمي له حدود ال يجوز له أن يتعداها وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهـاده ال يتعـدى                   

اسـتنباط  تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده ال يتعـدى                 

حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيـق قواعـد الـشريعة ومبادئهـا العامـة، أو                   

أو مراعاة العـرف أو     . باالستدالل بما أقامته الشريعة من دالئل كاالستحسان أو االستصحاب        

وإذا كان اجتهاد المجتهد ال بد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهـد              . المصالح المرسلة 
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د أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد في الواقعـة دليـل                 ال ب 

 .على وجود مستند شرعي، يدل قطعا على هذا الحكم

  :     والخروج على إجماع األمة يدخل في حدود قوله تعالى

   َسِبيِل الُمؤِمنيَن ُنوَّلِِّه َما َتولَّى َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعدَما َتَبَيَن َلُه الُهَدى َوَيتِبْع َغيَر« 

  .115: النساء» اوُنْصِله َجَهنَّم وَساَءت َمِصيًر

   :ε     وفي ذلك يقول رسول اهللا 

  .رواه البخاري »من خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية«

  : في هذا اإلطارالغزالي     ويقول 

  في هذه المرحلة المسلمون أحوالهم لولو عق«

   العصيبة من تاريخهم، ألحسوا بأن ما لحقهم من عار

  »  يعود إلى انحالل عراهم وتفرق هواهم

  .)181: ، ص1985محمد الغزالي، (

     وفي ذلك كله دعوة واضحة وصريحة إلى اإلتحاد والتجمع ونبذ الفرقـة، وعليـه ال يمكـن أن                  

ر يضر المسلمين، بشرط أن تلتزم هـذه الجماعـة          تجتمع جماعة المسلمين على ضاللة، أو على أم       

  .بكتاب اهللا وسنة نبيه، وتضع خدمة ومنفعة الصالح العام على رأس هدفية اجتهادها

     بقي أن يشير الباحث إلى نقطة يرى أنها مهمة وخطيرة في ذات الوقت، وهذا بالنظر إلى أهمية                 

وهي أنه لينعقد اإلجماع ال بـد       .  وحل مشكالتهم  اإلجماع نفسه كطريقة للتربية وتنظيم حياة المسلمين      

عبد وفي هذا السياق يقول     . من توفر رعاية الدولة والحكومة له، ال أن يترك أمره لعموم أفراد األمة            

  :فالوهاب خالّ

  إن اإلجماع بتعريفه وأركانه ال يمكن انعقاده إذا«

   وكِّل أمره إلى أفراد األمم اإلسالمية وشعوبها،

  قاده إذا تولت أمره الحكومات اإلسالمية ويمكن انع

  فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط.  على اختالفها

   التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة االجتهاد،

   أن تمنح اإلجازة االجتهادية لمن توافرت فيه

   هذه الشروط، وبهذا تستطيع كل حكومة

  » أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أية واقعة
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  .)49:، ص1996 خالف، عبد الوهاب(

  .، وتنظم حياة الناس، وتحل معظم مشكالتهمعبهذه الرعاية وهذا االهتمام يمكن أن ينعقد اإلجما     

 بعد القرآن والـسنة، يحـاول       ي     بعد التعرض إلى اإلجماع كمصدر من مصادر التشريع اإلسالم        

ابع مصدر من مـصادر التـشريع       الباحث فيما يلي أن يتعرض إلى القياس، وذلك على اعتبار أنه ر           

  .اإلسالمي بعد القرآن والسنة واإلجماع

  :القياس 3-4
     القياس في اصطالح األصوليين هو إلحاق واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها،               

، 1996عبد الوهاب حالف،    (في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكــم             

  .)52:ص

   فإذا دل نص على حكم في واقعة، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بهـا                    

علل األحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علة تحقق علة الحكم فيها فإنها تـسوَّى           

اب عبد الوه (بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته، ألن الحكم يوجد حيث توجد علته                

  .)52:، ص1996حالف، 

     والقياس في اللغة العربية معناه تقدير الشيء بما يماثله، يقال قاس الثوب بالمتر أي قدر أجزاءه                

ويطلق القياس على التسوية ألن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما، ومنه فالن ال يقاس بفـالن           . به

  .)52:ص(أي ال يسوَّى به 

ريف يقدم عبد الوهاب خالف جملة من األمثلة الخاصة باألقيـسة  الـشرعية                   لتوضيح هذا التع  

  :)54-53: ص ص(والوضعية نوجزها فيما يلي 

   :Ιشرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دل عليه قوله  -1

  »اِن َفاْجَتِنبوهِإنََّما الَخْمُر والَمْيَسُر واَألْنَصاُب واَألْزَالُم ِرْجٌس ِمن َعَمِل الشَّْيَط«

  .لعلّة هي اإلسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلّة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه

الورقة الموقع عليها باإلمضاء واقعة ثبت بالنص حكمها وهو أنها حجة على             -2

  الموقّع الذي دل عليه نص القانون المدني، لعلة أن توقيع المـوقّع دال 

صومة باألصبع توجد فيها هذه العلة فتقاس بالورقة الموقع عليهـا           على شخصه، والورقة المب   

  .في حكمها وتكون حجة على باصمها
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السرقة بين األصول والفروع وبين الزوجين ال تجوز محاكمة مرتكبيهـا إال             -3

بناء على طلب المجني عليه، في قانون العقوبات، وقس على السرقة النصب واغتصاب المال              

 .ك بدون رصيد وجرائم التبديد لعالقة القرابة والزوجية فيها كلهابالتهديد وإصدار شي

     ففي كل مثال من هذه األمثلة سويت واقعة ال نص على حكمها، بواقعة نص على حكمهـا فـي                   

وهذه التسوية بين الوقعتين في الحكم،      . الحكم المنصوص عليه، بناء على تساويهما في علة هذا الحكم         

وقولهم تسوية واقعـة بواقعـة،أو      . في علته هي القياس في اصطالح األصوليين      بناء على تساويهما    

  .إلحاق واقعة بواقعة أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة، هي عبارات مترادفة مدلولها واحد

 فـي  عبد الوهاب خالف     ويتكون القياس من أربعة أركان، نوجزها في النقاط التالية كما جاء بها           

  :70:ص إلى 60:ص من )1996(" أصول الفقهعلم "مؤلفه 

  .وهو ما ورد بحكمه نص، ويسمى المقيس عليه أو المشبه به: األصل -1

وهو مالم يرد بحكمه نص، ويراد تسويته باألصل في حكمه، ويـسمى المقـيس أو               : الفرع -2

 .المشبه

وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في األصل، ويراد أن يكـون حكمـا               : حكم األصل  -3

 .فرعلل

وهي الوصف الذي بني عليه حكم األصل وبناء على وجوده يسوى باألصـل فـي               : العلة -4

 .والعلة هي التي يبنى عليها تشريع حكم األصل. حكمه

     ونشير هنا أنه ليس هناك خالف بين العلماء في كون القياس حجة في األمور الدنيوية كاألدويـة              

  . أي الذي تثبت به األحكام الشرعيةواألغذية، لكن الخالف في القياس الشرعي،

 أن مثبتوا القيـاس اسـتدلوا بـالقرآن،         فعبد الوهاب خالّ       أما بخصوص حجية القياس، فيرى      

  :وفي ذلك يقول. وبالسنة، وبأقوال الصحابة وأفعالهم، وبالمعقول

  إن القياس حجة شرعية على األحكام العملية،«

  لشرعية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج ا

   بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع،

   وثبت أنها تساوي واقعة نص

   على حكمها في علة هذا الحكم،

   فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها،

  » ويكون هذا حكمها شرعا
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  .)54:، ص1996عبد الوهاب خالف، (

 مصادر التشريع اإلسالمي بعد كل من            هذا القول يؤكد حجية القياس باعتباره المصدر الرابع من        

  .القرآن، والسنة، واإلجماع

  :النساء في سورة Ι     ففي القرآن الكريم نجد قوله 

 َفُردُّوُه إَلى اهللا ءَيا َأيَُّها الِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا وَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اَألمِر ِمْنُكم، َفِإن َتَناَزْعُتم ِفي َشٍي«

  .»َلرَُّسول إْن ُآنُتم ُتْؤِمنوَن ِباِهللا والَيوِم اآلِخِر، َذلَك َخيٌر وَأْحَسُن َتْأِويالوا

  :الحشر     وقوله تعالي في سورة 

ُهم ُهَو الِذي َأْخَرَج الِذيَن َآَفُروا ِمن َأْهِل الِكَتاِب ِمْن ِدياِرِهم َألوَِّل الَحشر َما َظَنْنُتم َأن َيْخُرُجوا، وَظنُّوا َأنَّ«
َماِنَعُتُهم ُحُصوُنهم ِمن اهللا، َفَأَتاُهم اهللا ِمن َحيُث َلم َيْحَتِسبوا، َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبُهم الرُّْعب، ُيْخِربوَن ُبُيوَتهم 

  . »ِبَأْيديِهم َوَأيِدي الُمؤِمِنين، َفاْعَتِبروا َيا ُأوِلي اَألْبَصار

بعد أن قص ما كان مـن بنـي          Ιستدالل أن اهللا    ووجه اال " فاعتبروا "Ι     وموضع االستدالل قوله    

 وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا، قال فاعتبروا يا أولـي األبـصار أي                 ،النضير الذين كفروا  

 فـي   Ι وقولـه    .فقيسوا أنفسكم بهم ألنكم أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم               

  :يسسورة 
  .»َها َأوََّل َمرَّةُقل ُيْحِييَها الِذي َأْنَشَأ«

  .من يحي العظام وهي رميم؟:      جوابا لمن قال

 قاس  Ιاستدل على ما أنكره منكرو البعث بالقياس، فإن اهللا           Ι     ووجه االستدالل بهذه اآلية أن اهللا       

  بدء ىإعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة، إلقناع الجاحدين بأن من قدر عل               

 بالقياس إقرار   لفهذا االستدال . الخلق الشيء وإنشائه أول مرة، قادر على أن يعيده بل هذا أهون عليه            

  . االستدالل بهلحجة القياس وصحة

  :     وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليالن

يـف  ك:  لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، قـال لـه         ε أن رسول اهللا     τمعاذ بن جبل  حديث  : األول     

أقضي بكتاب اهللا، فإن لم أجد فبسنة رسول اهللا، فإن لم أجد اجتهد             : تقضي إذا عرض لك قضاء؟، قال     

الحمد هللا الذي وفق رسول اهللا لما يرضي رسـول          :  صدره وقال  εفضرب رسول اهللا    . رأي وال آلو  

جد نصا يقـضي   إذا لم ي  أقر معاذا على أن يجتهد     εووجه االستدالل بهذا الحديث أن رسول اهللا        . اهللا

وهو يشمل القياس ألنه نـوع مـن        . به في الكتاب والسنة، واالجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم         

  .لم يقره على نوع من االستدالل دون نوع εاالجتهاد واالستدالل، والرسول
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في كثير من الوقائع التي عرضت عليه        εما ثبت في صحاح السنة من أن رسول اهللا          : والثاني     

في هذا األمر العام تشريع      εم يوح إليها بحكمها استدل على حكمها بطريق القياس، وفعل الرسول          ول

، وللمسلمين به    εألمته، ولم يقم دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما ال نص فيه من سنن الرسول              

  .أسوة

 يجتهدون في الوقائع    فقد كانوا .      وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية         

التي ال نص فيها، ويقيسون ما ال نص فيه على ما فيه نص ويعتبرون النظير بنظيره، قاسوا الخالفة                  

رضيه رسول اهللا لديننا، أفال « : أساس القياس بقولهمابها، وبينوτ أبا بكرعلى إمامة الصالة، وبايعوا 

  .»نرضاه لدنيانا

ثم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد       ...«:أبي موسى األشعري  لى  في عهده إ   τعمر بن الخطاب       قال  

عليك مما ليس فيه قرآن وال سنة، ثم قايس بين األمور بعد ذلك، وأعرف األمثال ثم اعمد فيها تـرى       

  .»أحبها إلى اهللا وأشبهها بالحق

  »ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي األلباب«: τعلي بن أبي طالب     وقال 

 في كتابـه    فعبد الوهاب خالّ   التي تبين حجية القياس، كما يشير إليها         ةالمعقول، فمن األدل       وأما         

  ":علم أصول الفقه"

 ما شرع حكما إال لمصلحة، أن مصالح العباد قي الغاية المقصودة من تشريح              Ιأن اهللا    -

كـم  األحكام، فإذا ساوت الواقعة التي ال نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الح             

التي هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة             

  .التي هي مقصود الشارع من التشريع

إن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غيـر محـدودة              -

 وغير متناهية، فال يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التـشريعي            

ويكـشف  . لما ال يتناهى، فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجـددة           

 .حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح

إن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، فإن من نهى عن شراب ألنـه                -

        ريقيس بهذا الشراب كل شراب سام، ومن ح ف ألن فيه اعتداء وظلما       سامم عليه تصر

 .لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره وهكذا

     وصفوة القول، أن مصادر التشريع اإلسالمي األربعة سالفة الذكر، هي في الوقت ذاته مـصادر               

  .ومنابع للتربية اإلسالمية، وفي إطارها تتحدد أسسها ووسائلها وأهدافها
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  :تربية اإلسالمية ال وسائل-4
     قد حاول بعض رجال التربية اإلسالمية استخالص مجموعة من األساليب والطرق التي أشـار              

إليها القرآن وأشارت إليها السنة المطهرة، والتي تعتمد عليها التربية اإلسـالمية كوسـائل لتحقيـق                

، والتي حاول مـن خاللهـا       طبمحمد ق أهدافها، ومن أهم هذه المحاوالت تلك المحاولة  التي قام بها            

  :)1982،محمد قطب(حصر هذه األساليب، ويمكن إيجازها فيما يلي

  : التربية بالقدوة4-1
لذلك بعث اهللا   .  هي أفعل الوسائل جميعا وأقربها إلى النجاح        أن التربية بالقدوة   محمد قطب يرى       

  : ليكون قدوة للناسεمحمًدا

  .21:األحزاب»  ُأْسَوٌة َحَسَنةَلَقد َآاَن َلُكم ِفي َرُسوِل اِهللا«

الصورة الحية الخالدة   ...  الصورة الكاملة للمنهج التربوي اإلسالمي القويم      ε     ووضع في شخصه  

  .على مدار التاريخ

     لقد كان عليه الصالة والسالم قدوة للناس في واقـع األرض، وكـان مربيـا وهاديـا بـسلوكه               

  ...ينطق به، وهذه القدوة باقية ما بقيت السماوات واألرضالشخصي قبل أن يكون بالكالم الذي 

إنها آية كونيـة    .. ليست آية عصر وال جيل وال أمة وال مذهب وال بيئة           ε     إن شخصية الرسول  

  :للناس كافة ولألجيال كافة

  .107:األنبياء» َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِللَعاَلِمين«

  .تتغلغل فيها إلى األعماق..تقرأ تلمس النفس وتهزها من قواعدها     إن سيرة المصطفى حين 

وقد جعله القدوة الدائمة للبـشرية، يقتبـسون مـن نـوره،     ..     لقد أرسله اهللا للناس كافة وللعالمين     

ويتربون على هديه، ويرون أن في شخصية الرسول الكريم ترجمة حية للقرآن، فيؤمنون بهذا الدين               

  .ارهم محققا في واقع الحياةعلى واقع تراه أبص

البد ..      واإلسالم يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية، فيقيم تربيته الدائمة على هذا األساس المتين           

  للطفل من قدوة في أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ اإلسالمية

م بطابع اإلسالم وتقاليده النظيفة،     وينهج على نهجها الرفيع، وال بد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعه           

  .لكي يحملوا األمانة لمن يربونهم من األجيال

ومن ثم يقيم   .  كل مبادئ اإلسالم وتعاليمه    التي تتمثل فيها  ε     والقدوة للجميع هي شخصية الرسول    

  .اإلسالم منهجه التربوي على أساس أنه هو الذي يسير دفّة المجتمع ودفّة الحياة
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وإن الولد الذي يرى أمه تغش أبـاه        !.  ال يمكن أن يتعلم الصدق    .. الذي يرى والده بكذب         إن الولد 

  !.ال يمكن أن يتعلم األمانة..وأخاه أو تغشه هو نفسه

والولد الذي يقسو عليه أبوه ال يمكـن أن         !.      والولد الذي أمه مستهترة ال يمكن أن يتعلم الفضيلة        

  !.يتعلم الرحمة والتعاون

سرة هي المحصن الذي يبذر في نفس الطفل بذوره، ويكيف بتـصرفاته مـشاعر الطفـل                     واأل

مسلمة، حتى ينشأ جيل مسلم يحقق في نفسه مبـادئ          . ومن ثم ينبغي أن تكون أسرة نظيفة      . وسلوكاته

  .εالمنقولة عن قدوة الرسول.. يأخذها بالقدوة المباشرة. اإلسالم

كانت منهجا تربويـا   ε أن شخصية الرسول)1979( سلطانمحمود السيد       في هذا اإلطار يرى     

 ةشامال متكامال للشخصية اإلنسانية الواقعية الكاملة، واالقتداء به في الحكم، والقضاء، وفـي العبـاد              

فالرسـول هـو مثـل      . ووفي األخالق، وفي السلوك يبقى هو األسلوب الوحيد في التربية اإلسالمية          

  .تها الواقعيةالتربية اإلسالمية األعلى وقدو

  .21:األحزاب» َلَقد َآاَن َلُكم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنة«

الرحمان  عبد     وتأكيدا على أهمية وضرورة القدوة كأسلوب للتربية وفق  المنهج اإلسالمي، يرى             

يم  أنه في سبيل إيجاد منهج تربوي متكامل، ورسم خطة محكمة لنمو اإلنسان وتنظ             )1983( النحالوي

ال بد من وجود واقع تربوي يمثلـه إنـسان          . مواهبه وحياته النفسية واالنفعالية والوجدانية والسلوكية     

مرب يحقق بسلوكه وأسلوبه التربوي، كل األسس واألساليب واألهداف التي يـراد إقامـة المـنهج                

  .سالمي اإلي التربوج، ليكون قدوة للناس يحقق المنهεلذلك بعث اهللا محمدا. التربوي عليها

  .21: األحزاب» َلَقد َآاَن َلُكم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنة«

  

  :)1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة     وفي ذات اإلطار يقول 

  القرآن إذ يركز على ضرورة االقتداء بالرسول«

   باعتباره أسوة حسنة فإن التربية اإلسالمية

  افها، تتحد من القدوة الحسنة طريقا لتحقيق أهد

   فالمعلم ليكون قدوة البد وأن يتمثل المنهج

   الذي يعلمه ويربي به، حيث يربي على هديه،

   وحتى ال يكون هناك تناقض بين قوله وعمله

   وحتى يتخذه المعلمون قدوة لهم،
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   به في كل حركاته وسكناته،ا ويتأسو

   فضال عن أخالقه ومنهجه، وإال 

   وتسميعفإن التربية تنقلب إلى تلقين وحفظ

  »  دون أي أثر عملي لها

  .)131:، ص1986حمدي أبو الفتوح عطيفة، (

وينبغي على المعلم   .      ونفهم من هذا أن القدوة كطريقة وأسلوب، ضرورية إلنجاح العمل التربوي          

ومن . والمربي في هذا الصدد أن يقتدي بالرسول الكريم في أقواله وسلوكاته أثناء تعامله مع تالميذه              

  : على أهمية القدوة في حياة الفرد قائـالمحمد عطية األبراشي يؤكد جهته

  لم تصل التربية الحديثة إلى أبدع من اتخاذ«

   القدوة الحسنة وسيلة إلى تعليم األخالق،

  » وغرس أصول الفضائل في النفوس

  .)277:، ص1988، محمد عطية األبراشي(

 فلقد كـان المعلـم      ε به مجسد في شخصية الرسول          وقدوتنا الحسنة ومثالنا األعلى الذي يحتذى     

كان قرآنا يقرأ، وقرآنا يتحرك، وقرآنـا يـشع خلقـا، وفكــرا،             . األول ومعلم القدوة فكرا وسلوكا    

 ي، وكـان هذا المـثال اإلنسـان    »كان خلقه القرآن  «:ومعانـي، وتشريعات، وهذا معنى كالم عائشة     

  سـياإلسالمي األسا ةـدف التربيـهو ه εللـرسول

  .)72:، ص1979 محمود السيد سلطان،(

  . تمثل إطارا وتنظيما تربويا فريداε     ونستخلص من هذا، أن شخصية الرسول

 جزءا دائما من منهج التربية، سواء في        ε بأنه ينبغي أن تكون سيرة الرسول      محمد قطب      يضيف  

لتكون القدوة دائمة وحية وشاخصة     . .المنزل أو المدرسة أو الكتاب أو الصحيفة أو التلفاز أو المذياع          

  .في المشاعر وفي األفكار

     وعلى اعتبار أن التربية علم وفن، فالعلم ال يكفي وحده بل ال بد مـن التفـنن للوصـول إلـى                     

الشخصية السوية المنشودة، إذن ال بد من توفر المربي على القدوة الحسنة، ويعتقد الباحث في هـذا                 

  .أو القضية تتعزز لما يتعلق األمر بتنشئة األبناء المراهقينالسياق أن هذه المسألة 

  :موعظة التربية بال4-2
. إن الموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجـدان           : محمد قطب      حسب  

  ..لحظة من الوقت. وتثير كوامنه. وتهزه هزا
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ن بجانبها القدوة والوسط الذي يـسمح بتقليـد              لذلك ال تكفي الموعظة وحدها في التربية ما لم يك         

القدوة ويشجع على األسوة بها، وحين توجد القدوة الصحيحة فإن الموعظة تكون ذات أثر بالغ فـي                 

  ..النفس، وتصبح دافعا من أعظم الدوافع في تربية النفوس

 للتوجيـه   ففي النفس دوافع فطرية في حاجـة دائمـة        ..      ثم أنها من جهة أخرى ضرورية الزمة      

  .وال بد هنا من الموعظة. والتهذيب

والموعظة من حيث هي، كثيرة في القرآن، والمالحظ في العظة القرآنيـة       .      والقرآن كله موعظة  

أنها صدرت من كبار حكماء أو والدين أو أنبياء ورسل، وقد تأتي من األصغر إلى األكبر، كما فـي                   

 للعباد، كما في موعظة اهللا لنوح، وإن دل هـذا علـى             موعظة إبراهيم ألبيه، كما قد تصدر عن اهللا       

شيء فإنما يدل على أنها طريقة عظيمة من طرق التربية اإلسالمية، مادامت نابعة من عقيدة صالحة،          

  ).132: ص، 1986حمدي عطيفة، (. ومؤمنة باهللا

  .ربوية الناجعة كطريقة أو كأسلوب من األساليب التة     إن هذه الفكرة تؤكد على أهمية الموعظ

أن النـصح أو    ": أصول التربية وأسـاليبها   " في مؤلفه    )1983( عبد الرحمان النحالوي       ويرى  

وهو بيان الحق   . الوعظ هو التذكير بالخير والحق على الوجه الذي يِرق له القلب ويبعث على العمل             

ادته وفائدته، ومـن    والمصلحة والقصد منه أن يتجنب المنصوح الضرر، ويسترشد إلى ما يحقق سع           

أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو مـن األهـداف الكبـرى الـسامية للتربيـة                  

  .اإلسالمية، وبتحقيقه يسمو المجتمع ويتماسك

   :Υ فالقرآن كله موعظة للمتقين، يقول اهللا محمد قطب     وحسب 

  .138:آل عمران» ِقينَهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَموِعَظٌة ِللُمَت« «

     وحتى تحقق النصيحة أو الموعظة ثمرتها، ال بد أن يتصف الناصح نفسه بمجموعة من اآلداب               

وفيما يلـي   . واألخالق والتي بدونها قد تتحول النصيحة أو الموعظة إلى فضيحة إن صح هذا التعبير             

توجيهات " في كتابه    )1995( محمد الصالح الصديق  توضيح ألهم هذه اآلداب واألخالق كما جاء بها         

  ":نبوية في الدين واألخالق واالجتماع

أن يقصد الناصح بنصحه وجه اهللا تعالى والخير للمنصوح غير ناظر إلى حظوظ الدنيا ومـا                 -1

  .، فإن ما عندهم ينفذ وما عند اهللا باقةعند الناس من جاه وشهرة أو منصب ووظيف

 مكابرة ومعاندة وال يستفزه لوم الئم، فإنمـا عليـه           أن يتحلى الناصح بالصبر والِحلم ال تثيره       -2

 :، قال تعالى في سورة لقمانةالمحاولة وعلى اهللا الهداي

  .17:لقمان» َوأُمر ِبالَمْعروِف َواْنَه َعِن الُمْنَكر َواْصِبر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمن َعْزِم اُألُمور«
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علم من حال المنصوح، فهو كالطبيـب يـضع          على بصيرة بما ينصح به و      حأن يكون الناص   -3

لكل داء دواء، فكما أن الطبيب إذا جهل حال المريض أو جهل تركيب الدواء وطبيعته قتـل                 

 إذا لم يقف على وضع المنصوح ولم يعرف ما ينصحه بـه فإنـه               ح، فكذلك الناص  ضالمري

 .يكون وباال على مستنصحه

  :εجه، فاهللا تعالى يقول للرسولأن يكون لين القول، لطيف العبارة، طليق الو -4

  .159:آل عمران» َوَلْو ُآْنَت َفًظا َغِليَظ الَقلِب الْنَفضُّوا ِمن َحْوِلك«

  :وأمر موسى وهارون عليهما السالم أن يخاطبا فرعون خطابا رقيقا

  .44:طه» َفُقوَال َلُه َقْوًال َليًِّنا َلَعلُه َيَتَذَآُر َأو َيْخَشى«

 ينصح به، فإن من يخالف ما يِعظ به وينصح، يكون معرضـا للوعيـد               أن يعمل الناصح بما    -5

 : بقولهΙالذي يشير إليه اهللا 

  .44:البقرة» َأَتأُمروَن النَّاَس ِبالِبر َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكم َوَأْنُتم َتْتلَون الِكَتاب َأَفال َتْعِقُلون«

  :     ويقول الشاعر
  يك إذا فعلت عظيم   عار عل*ال تنه عن خلق وتأتي مثله  

  .)112: ، ص1995محمد الصالح الصديق، (

، تعتبر بمثابة المحددات والموجهـات      محمد الصالح الصديق       هذه اآلداب واألخالق التي ذكرها      

األساسية الكبرى التي يتوقف عليها نجاح النصيحة أو الموعظة كأسلوب تربوي الغرض منه تعـديل               

  .فضلالسلوك وتوجيهه نحو األحسن واأل

  : األبراشييقول     وفي نفس اإلطار 
  إننا نعتقد أن المربي في التربية الحديثة«

   ناصح مرشد ينصح المتعلم متى سنحت
   الفرصة للنصيحة، ويرشده عند الحاجة لإلرشاد،

  . ويساعده عند الحاجة إلى المساعدة
   وإال يترك من نصحه شيئا،

  »قيفه وأن يعمل كل وسيلة لتربيته وتهذيبه وتث
  .)235: ، ص1988محمد عطية األبراشي، (

 شريطة أن يتمثل المربي فـي نـصحه وموعظتـه           ،األبراشي     يتفق الباحث في هذا السياق مع       

يقول اهللا تعالى في .  من البنين والبناتنلتالميذه الحكمة واللباقة، خاصة لما يتعلق األمر بغير الراشدي     

  :سورة النحل
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  .125:النحل» َرِبَك ِبالِحْكَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسَنةُأْدُع ِإَلى َسبيِل «

     وفي هذه اآلية دعوة واضحة إلى التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة أثناء القيام بعملية النـصح               

  .واإلرشاد والتوجيه

  

  :عقوبة التربية بال4-3
 هذه الحالة من عالج حاسم       أنه حين ال تفلح القدوة وال تفلح الموعظة، ال بد في           محمد قطب      يرى  

  .العقوبةوالعالج الحاسم هو . يضع األمور في وضعها الصحيح

     لكن المالحظ هو أن أغلب التربويين إن لم نقل جميعهم يتفقون على تجنـب اسـتعمال العقـاب                  

  .كأسلوب تربوي إال عند الضرورة الملحة

لنوع القاسي منه، ألن الشدة على المتعلمين        إلى التقليل من العقاب، وتجنب ا      ابن خلدون      فقد دعا   

مضرة بهم، بل ومفسدة ألخالقهم ألنها تعلمهم الكذب وتدعوهم إلى المكر والخديعة خوفا من عواقب               

  .)78:، ص1985أحمد حقي الحلي وآخرون، (العنف 

ه عـن   أنه ينبغي لمؤدب الصبي أن يجنبه مقابح األفعال ويبعدابن سـينا      وفي نفس السياق يرى    

العادات السيئة بالترغيب والترهيب، وال يجوز أن يؤخذ الولد أوال بالعنف وإنما بالتلطف، وإال يلجـأ                

وآخـرون،   أحمـد حقـي الحلـي   (. إلى الضرب إال عند الضرورة القصوى) معلمه(مؤدب الصبي  

  .)82:، ص1985

وب تربـوي إال عنـد           وهذا الرأي يؤكد ويعزز ما قلناه آنفا، بخصوص استعمال العقاب كأسـل           

  .الضرورة الملحة

 فقد أكد على ضرورة مكافئة الصبي إذا ظهر منه فعل محمود وخلـق جميـل، وأال                 الغزالي     أما  

كما نصح بعدم التمادي في عقاب الطفل، وتجنب استخدام القسوة في تهذيب سـلوكه              . يوبخ إال أحيانا  

  .)1985، أحمد حقي الحلي وآخرون(

 استخدام العقوبة البدنية مع الطفل، ونـادى بالعقوبـة   Rousseau د أنكر روسو      ومن جهته، فق

 128األبراشـي (وترك األطفال للطبيعة لتعاقبه عن الهفوة التي ارتكبها والخطأ الذي أخطأه        . الطبيعية

  .)100:ص، )1985( وآخرونأحمد حقي الحليفي 

يا في نظر المـربين، إال فـي  الحـاالت                ونفهم من ذلك أن اللجوء إلى العقاب غير محبذ تربو         

  .القصوى التي تتطلب ذلك
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هذه .      لقد قرر علماء التربية في اإلسالم عدة مبادئ في العقاب، مستمدة من مبادئ اإلسالم نفسه              

، ثم التأنيب على انفراد، ثم التقريع على رؤوس األشهاد،          دالنصح واإلرشا : بالمبادئ هي على الترتي   

وجعلوا للضرب حدودا وشروطا، منهـا      . األمر إذا لم تصلح هذه اإلجراءات السابقة      ثم الضرب آخر    

أخذ اإلذن من األب أو ولي األمر، ومنها أن يكون الضرب في مكان مأمون، وأن يكون الضرب من                  

ثالث إلى عشر ال تزيد على ذلك هذا إلى أن المعلم من التلميذ هو بمنزلة الوالد، فما يفعله الوالد في                    

  .)14:، ص1967أحمد فؤاد األهواني، (اب ابنه وتربيته يفعله المعلم عق

     هذه المبادئ التي قررها علماء التربية في اإلسالم تمنح العقاب البعد التربوي في تعديل السلوك               

 أن بعـض    محمـد قطـب   ويضيف  . وترشيده، دون إلحاق أضرار جسدية أو نفسية بشخصية المتعلم        

  !يثة تنفر من العقوبة وتكره ذكرها على اللساناتجاهات التربية الحد

.  جيل منحل متميع مفكك الكيـان      - في أمريكا  -     ولكن الجيل الذي أريد له أن يتربى بال عقوبة          

فالموعظة هي المقدمة، والصبر    . وليست العقوبة أول خاطر يخطر على قلب المربي وال أقرب سبيل          

  .الطويل على انحراف النفوس لعلها تستجيب

  .125:النحل» ُأْدُع إَلى َسبيِل َربَِّك ِبالِحكَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسَنة«

  .10:المزمل» َواْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلون«

ِيَئة  َال َتْسَتِوي الَحَسَنُة َوَال السَّ،َوَمن َأْحَسُن َقوًال ِممَّن َدَعا ِإلَى اهللا َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمن الُمْسِلِمين«

  .34-33:فصلت» ِإْدَفع ِبالِتي ِهي َأْحَسن، َفِإَذا الِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َآَأنَُّه َوِلٌي َحِميم

     وللموعظة وسائل مختلفة ال وسيلة واحدة ، والقرآن مليء باللمسات الدقيقة اللطيفـة الموحيـة               

  .ثيرالمؤثرة التي تهز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأ

     لكن الواقع هناك أناسا ال يصلح معهم ذالك كله، ويزدادون انحرافا كلما زيد لهـم فـي الـوعظ      

  !.واإلرشاد

إن التربية الرقيقة اللطيفة الحانية كثيرا ما تفلح في تربية األطفـال علـى اسـتقامة                ..      ويضيف

 تضر ضررا بالغا ألنهـا تنـشئ        ولكن التربية التي تزيد من الرق واللطف والحنو       . ونظافة واستواء 

  .كيانا ليس له قوام

 فيما يذهب إليه، ذلك أن التوسط واالعتـدال فـي           محمد قطب      وفي هذا السياق يتفق الباحث مع       

التربية مهم، واإلفراط في اللطف والرقة والتساهل الشك يضر بشخصية الطفل والمراهق بـل يهـز          

رية متميعة وسلبية إتكالية ال يعول عليها في المساهمة         أركانها هزا، ومن ثم تكوين شخصيات هشة ط       

  .في بناء المجتمع وتطويره
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 والمـراهقين والـشباب     ل أنه ال بد من شيء من الحزم في تربية األطفـا           محمد قطب      لهذا يرى   

 يتتبع جميع وسـائل  موعليه فاإلسال. ومن الحزم استخدام العقوبة أو التهديد في بعض األحيان . الكبار

ـ      . لتربية فال يترك منفذا في النفس ال يصل إليه        ا ، بإنه يستخدم القدوة والموعظة، والترغيب والترهي

والقرآن الكـريم   . من أولى التهديد إلى التنفيذ    . ولكنه كذلك يستخدم التخويف والترهيب بجميع درجاته      

  .مليء باآليات الدالة على ذلك

 في هذه النقطة لما يؤكـد       محمد قطب  مع   لنحالويا     وعلى غرار ذكر الترغيب والترهيب، يتفق       

على ضرورة أن يجمع اإلنسان بين الخوف والرجاء، والخوف من عقاب اهللا وعظمته ومقامه، فـال                

: ، ص 1983الـنحالوي،   (يطغى وال يتملكه الغرور، والرجاء في رحمة اهللا فال ييأس مـن عفـوه               

294(.  

  .التوسط و االعتدال في تربية النشء     هذه الفقرة تبين ضرورة االعتماد على 

  : عنهτ فيما رواه أبو هريرةεقولهإلمام النووي لـ" رياض الصالحين"     وجاء في 

  لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد،«

   »قنط من جنته أحد من الرمحة ما  ولو يعلم الكافر ما عند اهللا

  .)176 :، ص)م1970-هـ1389 (رياض الصالحين للنووي(

 الشريف يعزز ما قاله الباحث آنفا، بخصوص أهمية التوسط واالعتدال في تربية             ث     إن هذا الحدي  

  . الناشئة

  :εقال رسول اهللا: قالτ      وعن ابن مسعود

  »اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار كذلك«

  .)176 :، ص)م1970-هـ1389 (رياض الصالحين للنووي(

مرة بالترغيـب ومـرة     .    وهكذا ينبغي أن تتم التربية باتزان واعتدال فال يطغى جانب على آخر             

  .فالتربية اإلسالمية تربية تقوم على االعتدال والتوازن. بالترهيب، مرة بالثواب ومرة بالعقاب

  

  :قصة التربية بال4-4
، وكيـف يـؤثر علـى       لكن أي سحر هو   !.  القصة فيها سحر يسحر النفوس     محمد قطب      حسب  

  .النفوس؟

       أهو انبعاث الخيال صوب مشاهد القصة وتعقبها من موقف إلى آخر؟

       أهو المشاركة الوجدانية لشخصيات القصة وما تثيره في النفس من مشاعر؟
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       أهو انفعال النفس بالمواقف حين يتخيل اإلنسان نفسه داخل الحوادث؟

درك هذا الميل الفطري إلى القصة، ويدرك مالها من تأثير ساحر على            واإلسالم ي :      ويضيف قائال 

القـصة  : وهو يستخدم كل أنواع القـصة     . القلوب، فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم       

والقصة الواقعية التي تعـرض نموذجـا       . ا الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثه     ةالتاريخي

والقصة . توي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج           لحالة بشرية، فيس  

التمثيلية التي ال تمثل واقعة بذاتها، ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة من اللحظات وفي أي عـصر                   

  .)193:ص(. من العصور

يه التي يشملها منهجه         كما يشير إلى أن القرآن الكريم يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوج           

فهي سجل  . تربية الروح، وتربية العقل، وتربية الجسم، والتربية بالقدوة والتربية بالموعظة         : التربوي

  حافل لجميع التوجيهات، وهـي كذلك حافلـة بكـل أنواع 

التعبير للشخوص، إلى دقة رسم المالمح، إلى اختيار دقيق للحظة الحاسمة في القصة لتوجيه القلـب                

  .لعبرة، والتوقيع عليه بالنغم المطلوبل

فريد فـي    منهج تربوي " في مؤلفه    )1985( محمد سعيد رمضان البوطي        وفي هذا اإلطار يرى     

أن للقصص أهمية كبرى في المجال التربوي، والقصة القرآنية كاملـة مـن حيـث               ":  الكريم القرآن

لة تربوية ناجعة، كما أنها مكللة بـروح        عناصرها الفنية، وهي تقوم على منهج أدبي رائع، وهي وسي         

  . الموعظة والعبرة تصاغ باسم التربية والتوجيه لتنشر بين الناس بدوافع التوعية واإلرشاد والهداية

 إلى أن التربية القرآنية تستخدم أسلوب القصة في تحقيق          علي خليل  يشير   حمدي عطيفة      وحسب  

ي نفوس المتعلمين وخاصة إذا وضعت في أسلوب عـاطفي          أهدافها التربوية لما لها من أثر عظيم ف       

كما أن القصة القرآنية تحقق أهداف التربية تماما وتدعو اإلنسان وتثير عواطفه وعقلـه إلـى                . مؤثر

والعبد υطلب العلم، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه قصص توجيهي، علمي عملي، كما في قصة موسى               

لحياة، وقصة هذا الكون، الذي نعيش فيه، إنها قصة تثبت          وهي قصة هذه ا   " الكهف"الصالح في سورة    

في صورة علمية، واضحة رائعة، أن وراء المعلومات والمكشوفات في هذا العالم، وفي هذه الحيـاة،             

مجهوالت كثيرة، وأن ما يجهله اإلنسان أكثر مما يعلمه، وأنه دائما يبني حكمه علـى مـا يـشاهده                   

ا، ويعثر كثيرا، ألنه لو انكشفت له حقائق الحياة وبواطن األمـور            ويشعر به، ولذلك فهو يخطئ كثير     

وعواقبها، لتغير حكمه كثيرا ونقض ما أبرم، وتأكد من أنه ال ثقـة بأحكامـه وأقـضيته وميولــه                   

: ، ص ص  1986عطيفـة،    حمدي(وانطباعاتها واتجاهاتـها، وأنه ال إحاطة له بهذا الكـون الواسع          

132-133(.  
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 إلى أنه من الطبيعي أن تكون القصة في القرآن موجهة خاضعة لألغراض     قطـب  محمد     ويذهب  

فليس القرآن كتاب قصص في أصله، وإنما هو كتاب تربيـة وتوجيـه،             . الدينية التي جاءت لتحقيقها   

ويجعـل  . ولكن الدقة في األداء، ومراعاة القواعد الفنية فيه، يجعل القصة طليقة من الوجهة الفنيـة              

  .وهو أن تكون القصة نظيفة: صص للتربية جزءا من منهج التربية اإلسالمية بشرط واحداستخدام الق

، وينبغي التأكيد على ضرورة أن تكـون القـصة          محمد قطب      في هذا الصدد، يتفق الباحث مع       

نظيفة خالية من كل الشوائب والمهدمات، وذلك أن القصة في وقتنا الحالي كطريقة للتربية بدأت تفقد                

وما يعرض . ها التربوي، وذلك من خالل استغاللها ألغراض أقل ما يقال عنها أنها أغراض دنيئةبعد

 اليوم من قصص وأفالم حول الصراع بين البشر وأشـرطة الرعـب والتقتيـل               نفي قنوات التلفزيو  

والعدوان، واألدهى من ذلك كله أشرطة وقصص الجنس التي تعرضها القنوات األجنبية في بالدنـا               

  .جيالنا بأشكال وصيغ حيوانية بهيمية بعيدة كل البعد ومجردة نهائيا من قيم اإلنسانيةوأل

     القصة في هذه الحالة وبهذه الصورة ال شك تؤدي إلى انحراف الناشئة بعـد زعزعـة كيـان                  

وعلى خالف ذلك فالقصة النظيفة الهادفة الخالية من هذه الشوائب والمهدمات، تساهم بال             . شخصياتهم

ك في تكوين جيل سوي يستطيع أن يعيش في أمن واطمئنان في إطار حيـاة نظيفـة خاليـة مـن                     ش

  .األمراض واالضطرابات البسيكولوجية واالجتماعية

  :عادة التربية بال4-5
  :)203(في الصحة رقم  محمد قطبفي هذا اإلطار يقول 

  واإلسالم يستخدم العادة وسيلة من وسائل التربية،«

  ه إلى عادة، فيحول الخير كل

   تقوم بها النفس بغير جهد،

  . وبغير كد، وبغير مقاومة

  ت وفي سبيل ذلك ينشئ مجتمعا تعيش فيه التصورا

   والفضائل اإلسالمية،

   وبذلك تصبح العادة عمال فرديا جماعيا في آن واحد،

  . فيضمن لها ذلك الدوام واالستمرار

   كما يضمن لها الحيوية فال تتبلد وال تتحجر

  ا ينشئ منها نظاما اجتماعيا كم

  .» قوي األسس متين البنيان



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
  .القول نستخلص أهمية العادة كأسلوب تربوي متميز من أساليب التربية اإلسالميةومن هذا      

ة غرس العادة أو إزالتها، كطريقة من طرق التربية،         طريق ن على استخدام  آهذا وقد حرص القر        

يقة، سلك إليها مسالك متعددة، فمن العادات ما يحتاج إلى حـسم فـي              وفي استخدام القرآن لهذه الطر    

 إزالتها، وهي العادات االجتماعية الضارة، ومنها ما يحتاج إلى تدرج في إزالتها، مثل تحريم الخمـر               

  .)135:، ص1986حمدي عطيفة، (

ا فـي مواقـف          وانطالقا من أهمية العادة كأسلوب تربوي، فقد حرص القرآن الكريم على تثبيته           

  .وإبطالها أو إزالتها في مواطن أو مواقع أخرى

     وتعتمد طريقة القرآن في غرس العادات الصالحة على إثارة الرغبة أوال في تعليم مهـارة، ثـم                 

العمل على تحويل تلك الرغبة إلى عمل واقعي تتحول بعده المهارات المكتسبة المعقدة إلى مهـارات                

 التكرار والخبرة وذلك مثلما يحدث في الصالة التي يتمثل فيها تماما تكـوين  بسيطة ثابتة ال تتغير مع    

العادة، حيث الرغبة في االتصال باهللا، أو تقليد الكبار، ثم تتحول هذه الرغبة إلى عمـل محـدد، ذي                   

  .)136 -135: ، ص ص1986حمدي عطيفة، (مراسيم وحدود معينة، ثم تنظم في أوقات معينة 

  .هذه الفقرة أن تثبيت العادة المحببة يتم بالتدريج عبر مراحل متعاقبة     ونستخلص من 

إلى وسيلتين يعتمدهما اإلسالم فـي إزالـة        محمد قطب        من ناحية أخرى وفي نفس اإلطار يشير        

أما القطع الحاسم الفاصل، وأما التدرج البطيء حسب نوع العادة وطريقة تمكنها            :  هما ة السيئ تالعادا

فكل عادة تتصل بأصل التصور والعقيدة واالرتباط المباشر باهللا، تقطع قطعا حاسما مـن              . من النفس 

والشرك بكل عاداته وتصوراته، وكذلك العادات النفسية من كذب وغيبة ونميمة وغمـز             . أول لحظة 

  .الخ...ولمز وعنجهية

تبط بأحوال اجتماعيـة         أما العادات االجتماعية التي ال تقوم على مشاعر الفرد وحدها، وإنما تر           

 البطيء مع استمرار الـوعظ والتوجيـه واسـتحياء          جواقتصادية متشابكة فقد لجأ اإلسالم إلى التدر      

  .القلوب

     الخمر، والزنا، والربا، والرق لم تكن عادات فردية وجدانية بقدر ما كانت عملـة سـارية فـي                 

  .ل ودرجاتلذلك لجأ في عالج كل منها إلى التدرج على مراح. المجتمع

منهج "في كتابه   محمد قطب   يوضحها  .      أما بذر العادات الصالحة الطيبة فله كذلك طرق ومراحل        

  .)204-203: صفحة(" التربية اإلسالمية

  . بالعادة طريقة وأسلوب ال يقل أهمية عن مختلف الطرق والوسائل السابق ذكرهاة     وعليه فالتربي

  :تفريغ الطاقة 4-6
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  :)204( في الصفحة رقم محمد قطبالجانب، يقول      في هذا 

  من وسائل اإلسالم في تربية اإلنسان وفي عالجه،«

   تفريغ الشحنات المتجمعة في نفسه وجسمه،

   أنه يمأل النفس والجسم بشحنات مختلفة،

   وإن هذه الطاقة التي يفرزها الكيان

   اإلنساني هي طاقة حيوية تصلح للخير

  بناء وتصلح للهدم، وتصلح للشر، تصلح لل

  . كما يمكن أن تتدفق بددا بال غاية وال اتجاه

   واإلسالم يوجهها وجهتها الصحيحة

  .» في سبيل الخير

     وهناك مسالك وطرق إلفراغ الطاقة النفسية تحرص التربية القرآنية على توجيه الـنفس لهـا،               

رار النفس البشرية، بحيـث     بحيث تصب في موضوعات لها شرعيتها، وتؤدي إلى الخير وإلى استق          

، واإلسالم بما فيه من مناشط للعمل، ال يسمح للفراغ أن يتخلـل حيـاة               ةتكون محققة ألهداف التربي   

المسلم، فهو ال يتركه لألحداث واالتجاهات المختلفة، وإنما شغله كل لحظة مـن اليـوم، ألن حيـاة                  

اإلسالم الفرد المسلم إليها في هـذا       اإلنسان المسلم لها هدف واضح، ومن ضمن المناشط التي يوجه           

أو علـى   . االستمرار في التعلم، والتزود بالمعارف العامـة والفنيـة        : حمدي عطيفة الصدد، وحسب   

الندوات وقاعات  المحاضرات، ويمكنه إلى جانب هذا استغالل الوقت في ذكر اهللا، وفـي ممارسـة                 

ع األهل واألصحاب مما ال يتنافى مع العقـل         الرياضة البدنية والروحية، واالستمتاع باللهو والسمر م      

  .)137-136: ، ص ص1986حمدي عطيفة (والشرع، وكذا التزاور وصلة القربى 

     وعليه فبهذه الطريقة أو الكيفية ال يجد اإلنسان المسلم من وقته ما يقوده إلى الشرور والمعاصي،                

  .  ويسير نشاط اإلنسان في مسار خير

ان توجيه المتعلمين وخاصة المراهقين منهم إلى استغالل أوقات فراغهم بالقيـام                 من األهمية بمك  

.  تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بشكل عام       ،حمدي عطيفة ببعض النشاطات اإليجابية كالتي ذكرها      

  .وهذا نظرا لما قد يسببه الفراغ من مضار نفسية واجتماعية ومخاطر على شخصية المراهق

أن من أمثلة ما يلجأ إليه اإلسالم من تفريغ طاقـة           : )205( رقم   ة في الصفح   قطب محمد     ويرى  

 في كره الشيطان وأتباع الشيطان والشرور التي يحـدثها أتبـاع            -وهي طاقة فطرية طبيعية   -الكره  
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وكذلك تفريغ طاقة الحب في حب اهللا والكون والناس واألحياء والخير           . الشياطين على وجه األرض   

  .بوجه عام

    وعليه فالتفريغ، بهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة يزيل هموم النفس  والصراعات، ويبني األمـل               

  والثقة بالنفس لدى اإلنسان، ومن ثم يكون في مأمن من مختلف االضطرابات

  . ةواعتماد هذا األسلوب في التربية يفتح آفاقا نحو حياة مستقرة وهادئ.  واالنحرافات

  :ملء الفراغ 4-7
   كما يفرغ اإلسالم طاقة الجسم والنفس كلما تجمعت وال يختزنها دون ضرورة، فإنه في الوقـت                  

  !.نفسه يكره الفراغ

  :)206( في الصفحة رقم محمد قطب     يقــول 

  إن الفراغ مفسد للنفس إفساد«

   بال ضرورة،ة الطاقة المختزن

   وأول مفاسد الفراغ هو تبديد 

  ..الطاقة الحيوية

  ثم التعود على! لفراغ لملء ا

   العادات الضارة التي يقوم بها

  .» اإلنسان لملء الفراغ

  .      هذا القول  يوضح مفسدة الفراغ وخطورته على النفس اإلنسانية

  :)206( رقم ة قائال في الصفحمحمد قطب     ويضيف 

  واإلسالم حريص على شغل اإلنسان...«

  ،ه شغال كامال منذ يقظته إلى منام

  ث ال يجد الفراغ الذي يشكو منه، بحي

   ويحتاج في ملئه إلى تبديد الطاقة

  »  أو االنحراف بها عن منهجها األصيل

     يتضح من هذا القول دور اإلسالم في شغل أوقات فراغ اإلنسان بمناشط تقيـه مفـسدة الفـراغ                  

  .  وشروره
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فراغ الذي قد يعيشه اإلنسان، وبناء على            تفاديا وتالفيا لمختلف اآلثار الناجمة أو المترتبة على ال        

ال بد من شغل جميـع أوقـات اإلنـسان بأعمـال            . ما أشار إليه محمد قطب بخصوص هذه النقطة       

  .ونشاطات صالحة خيرة ومفيدة، تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع الذي يعيش في ظله

ثه عن الهـوة المتعاظمـة بـين             في إطار تحليله ألزمة التعليم في البالد العربية وفي سياق حدي          

   إلـى عبد اهللا عبد الدائمالبلدان المتقدمة وبين البلدان السائرة في طريق النمو، يشير 

  :معالم هذه الهوة في الميدان التربوي، ومن معالمها

     اهتمام البلدان المتقدمة بتعليم الكبار، ورفع شعارات التربية والمستمرة لجميـع النـاس طـوال               

عبـد اهللا عبـد     (لعمر، ورفع شعارات التربية لملء أوقات الفراغ في الشيخوخة وما قبلهـا             مرحل ا 

  .)102: ، ص1981الدايم، 

     ومنه فالتربية لملء الفراغ أصبحت اليوم مبدأ من المبادئ األساسية الكبرى التـي تنـادي بهـا                 

ك واليابان والسويد والواليـات     وتعمل على تكريسها الدول المتقدمة في الميدان التربوي مثل الدانمر         

  .المتحدة األمريكية

 حين ألغى عادات الجاهلية وأعيادها مواسمها وطرائق حياتها، لـم           محمد قطب      واإلسالم حسب   

بل جعل لهم  عادات أخرى وأعياد       . يترك ذلك فراغا يتحير المسلمون في ملئه، أو يملئونه بما ال يفيد           

كانوا يعيثون في أعيادهم فسادا فألغاها وجعل بدال منهـا أعيـاد            . غومواسم وطرائق حياة تمأل الفرا    

  .لم يعد في نفوس المؤمنين فراغ.. وهكذا.      كريمة نظيفة مليئة بالمعاني الطيبة واألهداف الرفيعة

     وتلك من أنجح وأنجع الوسائل في تربية النفس، خاصة حين تمنع النفس من شيء من رغائبها،                

 فراغ هذه الرغبة، هي إيجاد نشاط جديد لهذه الرغبـة ذاتهـا، أو لرغبـة                ءحيحة لمل فالوسيلة الص 

  .سواها، فالنفس من الداخل وثيقة االتصال، وتشبه إلى حد كبير الشبكة المعقدة الروابط واألوشاج

     بهذا، نكون قد جانبنا الصواب لو قررنا أو فكرنا في التخلي أو االستغناء عـن هـذا األسـلوب     

  : لما تقولآمال حمزة أبو حسينويتفق الباحث مع . ربوي الفريدالت

  أفبعد هذا يتطرق الشك عند من يساورهم...«

   الشك نحو تربية مصدرها كتاب اهللا

  ،ε وسنة رسوله
   أيتطرق الشك نحو تربية استمدت

  . كل عناصر مقوماتها من وحي السماء؟

   ال شك أن الخالق المبدع،
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  المبادئ، أقدر على وضع األسس و

  » والقوانين التي تضمن لإلنسان سعادته

  .)86:، ص1991آمال المرزوقي حمزة أبو حسين، (

العبر ونسترشد إلـى الطـرق       ، لنستلهم ε     وعلية، ال بد من الرجوع إلى كتاب اهللا وسنة رسوله         

  .ومتزنواألساليب الهادية إلى ترشيد السلوك وتنمية الشخصية بشكل متكامل 

  : باألحداثالتربية 4-8
التي تقـع   .. الناس عرضة على الدوام لألحداث    . وتفاعل مع األحداث  ..      الحياة كد وكدح ونصب   

  .بسبب تصرفاتهم الخاصة، أو تقع ألسباب خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتهم

      في سياق حديثه عن الخصوصية أو الميزة التي تتميز بها التربية باألحداث كأسـلوبه تربـوي               

 ذلك بشكل شيق لما يقــول في الصفحة محمد قطبتنتجه التربية اإلسالمية لتحقيق أهدافها، يعرض 

  :)207(رقم 

  ومزية األحداث على غيرها من وسائل التربية«   

  . أنها تحدث في النفس حالة خاصة، هي أقرب لالنصهار

   إن الحادثة تثير النفس بكاملها، وترسل فيها قدرا

  فاعل واالنفعال يكفي لصهرها أحيانا،  من حرارة الت

  .أو الوصول بها إلى قرب االنصهار

  . وتلك حالة ال تحدث كل يوم في النفس

   وليس من اليسير الوصول إليها والنفس

   في راحتها وأمنها وطمأنينتها، مسترخية،

  . » أو منطلقة في تأمل رخي

ربية باألحداث واألثر الواضح على شخصية       من هذا القول، الدور المتميز للت      ث     ويستخلص الباح 

  .الفرد بكاملها ومكوناتها

  ):208(     ويقــول أيضا في الصفحة 

  : انطالقا من المثل القائل«

  ،"أضرب والحديد ساخن"

  .  فالضرب هنا يسهل الطرق والتشكيل

  أما إذا ترك ليبرد فهيهات أن يتشكل
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  . منه شيئا ولو بذلت أكبر الجهود

  ستغالل الحادثة لذلك كان ا

  مهمة كبيرة" الحديد ساخن"و

   من مهام التربية، لينطبع في

   النفس في حالة انصهارها ما يريد

   المربي أن يطبعه من التوجيهات

  أوال..  والتهذيبات، فال يزول أثرها أبدا

  ولقد قام القرآن.  يزول من قريب

   باستغالل األحداث في تربية النفوس

  ق األثر، استغالال عجيبا عمي

   كان من نتيجته تلك األمة العجيبة

  األمة.  الفريدة في التاريخ كله

  : فقالΥ التي شهد لها خالقها

  ».»َر ُأَمٍة ُأْخِرَجت ِللنَّاس َتْأُمروَن ِبالَمْعروِف َوَتْنَهوَن َعِن الُمْنَكر َوُتؤِمُنوَن ِباهللايُآْنُتْم خَْ«

تى ال تفلت الحادثة بال عبرة مستفادة، وال أثر ينطبع في           ح.      المقصود، الطرق والحديد هو ساخن    

  .والهدف هو ربط القلوب باهللا، في كل حادثة وفي كل شعور. النفس ويبقى

 أمثلة ونماذج للتربيـة باألحـداث،       محمد قطب ، يقدم   )214( إلى الصفحة    )209(     ومن الصفحة   

  :ما يلي وهذه األمثلة والنماذج موجودة في كتاب اهللا نوجزها في

تجريـدهم مـن    .      كانت تربية القرآن للعرب باألحداث في العهد المكّي هي تجريدهم من دواتهم           

الحق مجردا عـن    .  بالحق وحده  اليعتزو.. االعتزاز بكل ما يعتزون به من أهواء ذاتية وقيم أرضية         

تهم الحق، وال تتبـع     الحق متلبسا بذواتهم ولكنه متميز فيها تميزا واضحا، بحيث تتبع ذوا          . أشخاصهم

  .يتجردوا له تجردا خالصا.. وذلك بأن يتجردوا هللا.. أهواءهم أو مشاعرهم الشخصية

التربية التي وجهتهم إلـى الـصبر واحتمـال األذى          .      فكانت التربية التي منعتهم من أخذ الثأر      

   التربيـة التي وجهتهم إلى ما يشبـه أن يكـون رضًى بالهوان. والعدوان دون رد

هذه التربية التي أنشأت النفوس الجديدة المعتزة باهللا، المعتزة بالقيم التي ينـشئها اهللا، التـي                .. والظلم

أنشأت أعز نفوس عرفتها البشرية وأكرم نفوس مستعلية على ذواتها، وعلى شهوتها، وعلى أهواءها،              

  .وعلى كل قيمة مادية أو أرضية ال تسير في طريق اهللا
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 صارمة كما   ة دائما، لقد كانت التربية باألحداث في عهد القوة في المدينة قوي           طبمحمد ق      وحسب  

  .تخليص النفوس من أدرانها وتعلقاتها، وتجريدها خالصة هللا: كانت في مكة، تهدف إلى الهدف ذاته

، للذين فتنتهم أسالب المعركة     آل عمران      وفي سبيل هذا التجرد كانت التربية باألحداث في سورة          

  .فنسوا هدفها األصيلغزوة أحد في 

سُّوَنُهم ِبإْذِنه، َحَتى ِإَذا َفِشْلُتم َوَتَناَزْعُتم ِفي اَألْمِر َوَعَصْيُتم، ِمن َبْعِد َما َأَراُآم ُحَوَلقد َصَدَقُكُم اُهللا َوْعَدُه ِإْذ َت«
 ُثَم َصَرَفُكم َعْنُهم ِلَيْبَتِلَيُكم َوَلَقد َعَفا َعْنُكم َواُهللا ُذو َما ُتِحبُّون، ِمْنُكم َمن ُيريُد الدُّنَيا َوِمْنُكم َمن ُيريُد اآلخِِرة،
  .152:آل عمران» َفْضٍل َعلى الُمؤِمنين

  :واقعة تبوك كانت التربية باألحداث للذين تخلفوا عن القتال في ةالتوب     وفي سورة 

وا َأْن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهم َوَأْنُفِسِهم ِفي َسِبيِل اهللا َوَقاُلوا َال َفِرَح الُمَخلَُّفون ِبَمقَعِدِهم ِخَالَف َرُسوِل اهللا َوَآِرُه«
َتْنِفُروا ِفي الَحر ُقل َنُار َجَهنََّم َأَشُد َحًرا َلو َآاُنوا َيْفَقُهون، َفْلَيْضَحُكوا َقِليًال َوْلَيْبُكوا َآِثيًرا َجزاًء ِبَما َآاُنوا 

 ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْنُهم َفاْسَتْأَذُنوَك ِللُخُروِج َفُقل َلن َتْخُرُجوا َمعي َأَبدا َوَلن ُتَقاِتُلوا َمِعي َيْكِسبون، َفإن َرَجَعَك اُهللا
 َعُدوا، ِإنَُّكم َرِضيُتم ِبالُقُعوِد َأوََّل َمَرٍة َفأْقُعدوا َمَع الَخاِلفين، َوَال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنُهم َماَت َأَبدًا َوَال َتُقم َعَلى
َقْبِره ِإنَُّهم َآَفروا ِباِهللا َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهم َفاِسقون، َوَال ُتْعِجْبك َأْمَواُلُهم َوأْوَالُدُهم ِإنََّما ُيريُد اهللا َأن ُيَعِذَبُهم 

 َوَجاِهدوا َمَع َرُسوِله  ِاْسَتْأَذَنَك ِبَها ِفي الدُّنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسهْم َوُهْم َآاِفُرون، َوِإَذا ُأْنِزَلت ُسوَرٌة َأَن اِمُنوا ِباِهللا
ُأوُلوا الطَّْوِل ِمنُهم َوَقاُلوا َذْرَنا َنُكن َمَع الَقاِعدين، َرُضوا َبَأْن َيُكوُنوا َمَع الَخواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهمَ فُهم َال 

َواِلِهم َوَأْنُفِسِهم َوُأوَلِئَك َلُهم الَخْيَرات َوُأوَلِئَك ُهُم َيْفَقهون، َلِكِن الرَُّسوُل َوالِذيَن آَمُنوا َمَعُهَ َجاَهدوا ِبأْم
  .89-81:التوبة» الُمْفِلحون، َأَعدَّ اُهللا َلُهم َجنَّاٍت َتْجري ِمن َتحِتَها اَألْنَهار َخاِلديَن ِفيَها َذِلَك الَفْوُز الَعِظيم

المدينة، ذات هدف واحد في الواقع ، لقد كانت التربية باألحداث في مكة وفي      محمد قطب      وحسب  

إنها دعوة للتجرد من القيم األرضية كلها، والوشائج الذاتية كلهـا،           . وإن تتعددت الصور والتوجيهات   

  .ليكون كل شيء في سبيل اهللا.. ومن كل حرص على مصلحة أو مغنم شخصي

سلوب  التربوي    إلى أن أصل هذه الطريق وهذا األ       حمدي عطيفة حسب  على خليل             ويشير  

حيث نزل منجما، حسب الظروف والحوادث، ألنه كتاب بناء وتربية،          . نجده في طريقة نزول القرآن    

ال كتاب ثقافة ومتاع، جاء بمنهاج كامل للحياة والتربية، لصياغة نفوس وبناء أمة، وإقامة مجتمـع إذ                 

ويعد استخدام هذا   . الهو يسوق مع كل هزيمة خبرة، ومع كل نصر درس وعبرة، ولكل موقف تحلي             

األسلوب في التربية، أداة فعالة لربط المادة التعليمية بحياة المتعلمين الواقعية، حيث تثير الحادثة نفس               

  .)137:، ص1986 حمدي عطيفة،(المتعلم 

     ومن هذه الفقرة يمكن استخالص أن لهذا األسلوب التربوي أهمية في العملية التعليمية التعلميـة،   

ه يثير انتباه المتعلمين وتفكيرهم، كما يهز وجدانهم فيجعلهم يتعلقون ويتوحدون مـع حيثيـات               ذلك أن 

  .الدرس وتفاصيله إن صح هذا التعبير
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 أمام كل مرب له عين مفتوحة       -محمد قطب كما يرى ذلك    -     ويبقى المجال مفتوحا في هذا السياق     

مناسبة للتوجيه، اللحظة التـي تبلـغ فيهـا         إنه يستطيع أن يدرك اللحظة ال     . وقلب واع وإدراك بصير   

عندئذ يعقد العقدة التي ال تنحل، ويطبع الطـابع العميـق الـذي ال              . حرارة االنفعال درجة االنصهار   

  .يزول

 في العملية   د     من هذا يتبين الدور المتميز والفعال للمربي في توظيف هذا األسلوب التربوي الفري            

  .لمتعلمين بشكل تتمخض عنه تنمية شخصياتهم تنمية مرغوبةالتعليمية التعلمية، وإفادة ا

 Jean Marie     وتبقى التربية في هذا اإلطار فنا، فنا كبيرا إلى جانب كونها علما كمـا يرى ذلك 

Vander Maren (1996) في مؤلفه "Méthodes de Recherche pour L'éducation"     

:  من دراسته للقـرآن الكـريم      محمد قطب  التي استخلصها         هذه هي األساليب والوسائل التربوية    

التربية بالقدوة، والتربية بالموعظة، والتربية بالعقوبة، والتربية بالقصة، والتربية بالعـادة، وتفريـغ             

  . باألحداثةالطاقة، وملء الفراغ، والتربي

 على القـائم    -لباحث في نظر ا   -     إن نجاح هذه األساليب في تحقيق الهدف من استخدامها يتوقف           

بالعملية التربوية أي المعلم أو المربي ذاته، وعلى إيمانه العميق بضرورة تحقيق الهدف، ومن هنـا                

  .تتأكد أهمية القدوة الحسنة كوسيلة من وسائل التربية اإلسالمية

 في وقتنا هذا أكثر من أي وقت مضى مطالب بأن يتفنن فـي اسـتخدام هـذه                  ى     المعلم أو المرب  

لوسائل والطرائق، ويعتقد الباحث، إن اإللمام بأدبيات هذه الفن يتطلب من المربي أن يتمتـع بثقافـة                 ا

مهمة إعداد وتكوين األجيـال بـصورة       «نفسية تربوية ودينية واسعة تؤهله للقيام بهذه المهمة النبيلة          

  .»سوية وناجحة
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  : التربية اإلسالمية أهداف-5
    قبل التطرق ألهداف التربية اإلسالمية تجدر اإلشارة إلى توضيح وتبيان الفرق بين مـصطلحين               

  .أساسيين في هذا المجال هما الغاية والهدف

أو ) الهـدف (، وآخـرون يـستعملون كلمـة        )الغايـات (     فهناك من الباحثين من يستعمل كلمة       

لذا فالباحث مضطر إلى توضيح هذا الفـرق،        . ام، وكثيرا ما يقع خلط وتداخل بين معنييه       )األهداف(

  .وهذا تالفيا وتحاشيا للخلط والغموض الذي قد يقع أثناء التعرض لهذين المفهومين أو المصطلحين

  :Ivor k. Davis     فالغاية كما يعرفها

  هي بمثابة عبارة عامة تحاول «

  أن تعطي شكال واتجاها لمجموعة

  .تقبل من المقاصد التفصيلية في المس

   أي أن الغايات تمثل نقطة البداية

   في العملية التعليمية، 

  كما أنها تتجسد في المثالية والمطموح،

  . كما أنها الوجهة التي يجب أن تتجه إليها

   بمعنى أننا ال نستطيع أن نحدد أهدافنا التعليمية
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  » ما لم نحدد غاياتنا من التربية

)  Ivor k Davis, 1976, PP: 11-16(.  

تخالصه من هذا التعريف، هو أن الغاية أوسع وأشمل وأعم من الهـدف، وعلـى               وما يمكن اس       

  .أساسها يتم تحديد األهداف التعليمية

     أما الهدف التعليمي فيمكن وصفة بأنه التغير المرغوب إحداثه في سلوكيات التالميـذ والقابـل               

في غاية ما إجرائيا، حيث أنه يعمل بمثابة نقطة         أي أنه محاولة لجعل المعنى الذي يتجسد        . للمالحظة

بمعنى آخر فإن الهدف التعليمي أكثر عمليـة أو         . نهاية عندما نصل إليها نعرف أن الغاية قد تحققت        

ولذا فإن الغاية الواحدة ال يحققها عادة هدف واحد، وإنما عدد مــن             . واقعية وأقل أثيرية من الغاية    

  ن ذلك على أناألهداف عندما تتحقق يستـدل م

  ).36:، ص1986حمدي عطيفة، ( الغاية قد تحققت 

، أن الهدف التعليمي هو التغير المرغوب إحداثه فـي سـلوك التالميـذ القابـل                ويتبين من هذا       

  . اإلجرائيةةللمالحظة، وتحقق الغاية يتوقف على جملة من األهداف التعليمي

ن الغايـات   وضيحه للعالقة الموجـودة بـي      في ت  Davisيرى  ،  )1986( حمدي عطيفة حسب  و     

واألهداف بأنه لو نظرنا إلى الغايات على أنها نهايات فإن األهداف هي الوسائـل التي نبلغ بها هـذه                  

  .الغايات

 أو تستنبط من فلسفة المجتمع وتوجهاته المختلفة، وكـذا مـن فلـسفة              واألهداف التربوية تشتق       

  .التربية السائدة فيه

  :الكيالنيا السياق يقول      في هذ

  من فلسفة التربية تتولد األهداف العامة«

   وهي تفصيالت أدق لتطبيقات فلسفة التربية 

  في ميادين الحياة العامة التي يراد من

  ومن األهداف.  التربية اإلسهام في بناءها

   العامة تتولد المعادالت العملية المطلوبة

  ).لتعليميةيسميها البعض األهداف الخاصة أو ا (

   وهي ما يعادل األفكار النظرية المتضمنة

   في األهداف العامة من تطبيقات عملية 

  »وسلوكية يراد تنميتها في شخصيات المتعلمين
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  .)21:، ص1998الكيالني، ( 

     وعليه فمن األهداف العامة تستنبط األهداف اإلجرائية السلوكية، وهذه األخيرة في شكلها النهائي             

  . المقاصد الكبرى التي يضعها المجتمعتشتق من

أن األهداف هي غايات وأغراض ومقاصد نهائيـة يجـب           «:علي خليل      من ناحية أخرى يرى     

علـي  (» الوصول إليها، وتستخدم كموجهات لطريق التقدم والتنمية، وترتبط ارتباطا مباشـرا بـالقيم            

  .)135: ، ص1988خليل، 

ـ Davisراه       هذا الرأي مخالف تماما لما ي      يرى أن األهداف والغايات شيء واحـد،       علي خليل    ف

  .وهي بمثابة نهايات ينبغي العمل على تحقيقها

     بعد هذا التوضيح الموجز والمختصر حول مفهوم األهداف والغايات، يحاول الباحث فيما يلـي              

لى اآلراء التـي قـدمها      التعرض بالمناقشة والتحليل إلى أهداف التربية اإلسالمية، وذلك باالستناد ع         

  .المربون المهتمون بقضايا التربية اإلسالمية

أن مصادر التربية اإلسالمية في أهدافها تعتمد على التفاعل بين اإلنسان           «: يعقوب نشوان      يرى  

والكون، وبين اإلنسان والحياة، وذلك من أجل تحقيق هدف رئيس هو اكتشاف نواميس اهللا وقوانينـه                

ياة، وبالتالي القيام بوظيفته كمستخلف في األرض، وهذا هو الهدف من خلق اإلنـسان              في الكون والح  

  .)189:، ص1991يعقوب نشوان، (» ذاته

     وضمن هذا اإلطار العام والشامل لهدفية  التربية اإلسالمية، انطلق المربون المهتمون بالتربيـة              

  .اإلسالمية في تحديد أهدافها

 على أن التربية اإلسالمية تربية مؤمنة، والتربية المؤمنة تـدور حـول             يفاضل الجمال      لقد أكد   

 ، وبالتالي يرى أن أهداف التربية اإلسالمية تتمثل فيمـا           Ιتنشئة الفرد المسلم الصالح على شرع اهللا        

  :يلي

  .ة والفضائل األخالقية في المجتمعات الحديثΙغرس اإليمان باهللا  -1

 .مل على تحقيق كل طاقاته الخيرةتطوير مواهب اإلنسان كلها، والع -2

أن يدرك اإلنسان أن هذا الكون لم يخلق عبثا، وأن له خالقا وموجها، يديره وفـق نـواميس                   -3

 .طبيعية واجتماعية

أن يبحث اإلنسان عن القوانين والنواميس الطبيعية واالجتماعية، ويعمل بموجبها، ليقوم بدوره             -4

ع اإلنسان أن ينمو فيه ليـصبح خليفـة اهللا فـي            الفعال، في هذا النظام الكوني الذي في وس       

 .)38:، ص1985الجمالي، ( األرض



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
 فيرى أن هدف التربية اإلسالمية هو إعداد اإلنسان الصالح، واإلنسان الـصالح             محمد قطب      أما  

  :وفي هذا اإلطار يقول. من وجهة نظره هو اإلنسان التقي الذي يعبد اهللا ليصبح خليفة في األرض

   ال يحصر نفسه في تلك الحدود الضيقة،اإلسالم«

   وال يسعى إعداد المواطن الصالح

   وإنما يسعى لتحقيق هدف أكبر

   وأشمل هو إعداد اإلنسان الصالح،

  اإلنسان على إطالقه بمعناه اإلنساني الشامل،

   اإلنسان من حيث هو إنسان

   ال من حيث هو مواطن في 

  »بيئة محدودة معينة من األرض

  .)13:، ص1981، محمد قطب(

 بسمات يحـددها    -في نضره - الصالح الذي هو الهدف األسمى للتربية اإلسالمية يتسم          إلنساناو     

  :كما يلي

  .الشمول والتكامل -

 التوازن -

 .اإليجابية السوية -

 .الواقعية المثالية -

اد  لما يرى أن الهدف األسمى للتربية اإلسـالمية هـو إعـد            محمد قطب  مع   أحمد مدكور      ويتفق  

  : هو الذي يتسم بما يليمدكورواإلنسان الصالح حسب . اإلنسان الصالح

 .أن يكون عبدا ربانيا تقيا، دائم الصلة باهللا في كل فكر أو عمل أو شعور 

 .أن يكون شموليا ومتكامال 

 .أن يكون حرا مسؤوال 

 .أن يكون متوازنا 

 .أن يرتقي حول المحور اإللهي الثابت 

 .أن يكون إيجابيا 

 .ن واقعياأن يكو 
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-339: ، ص ص  1990،  مـدكور (أن يكون نشاطه كله حركة موحدة االتجاه إلى اهللا           

340(. 

، تشكل في مجملها محددات ومقومات الشخصية المتكاملة        مدكور     إن هذه المواصفات التي ذكرها      

 . والسوية

لنجـار فـي         واإلنسان الصالح يتميز بخصائص ومواصفات تتمثل أساسا وكما يصفها زغلول ا          

  : بقوله-حمدي عطيفة وهذا حسب -" أزمة التعليم وحلولها اإلسالمية"مؤلفه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .)40-39 :، ص ص1986، حمدي عطيفة (

هو ذلك اإلنسان الذي يعرف ربـه، ويـدين لـه           «

رها حق قدرها   بالطاعة والعبادة، ويعرف نفسه ويقد    

 هللا وحده، ولكنها عبودية مكرمة،      ةفي حدود العبودي  

ألنه نفخة من روح اهللا، مفضلة على سائر الخلـق          

بالعقل والقدرة علـى التفكيـر وعلـى االختيـار،          

خليفة اهللا في األرض يعمر الحياة      . ويعرف رسالته 

فيها في ظل حكم اهللا وشريعته وهداه ويجتهد فـي          

إلنـساني الـذي رسـمه اهللا       الوصول إلى الكمال ا   

اجتهادا اختياريا واعيا، مستخدما فـي ذلـك كـل          

الملكات التي وهبها اهللا له، وكل علم الـذي حبـاه           

إياه، سواء كان علما سماويا عن طريق  الوحي أو          

إنسانيا مكتسبا عن طريق الكون بفكـر، وتـدبر،         

وبصيرة، أو موروثا عن هذين المصدرين، وهـو        

حكيم العقل، منهى عن التقليد     في كل ذلك مطالب بت    

األعمى والجمود على المفاهيم الخاطئة لمجرد أنها       

موروثة، ويعرف مصيره بعد هذه الحياة، موت ثم        

بعث ثم حساب على كل ما قدمت يداه، ثـم حيـاة            

خالدة قدرها اهللا، يجزى فيها على قيامـه بتبعـات          

التكليف، واألمانة التي حملها في هـذه الـدنيا، إن          

  »فخير، وإن شرا فشرخيرا 
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 اإلسالميين بخصوص هذا الهـدف      ن     ما يمكن مالحظته هو أنه يوجد اتفاق بين العديد من المربي          

أال وهو إعداد وتكوين اإلنسان الصالح بكل ما تتـضمنه هـذه       األسمى والمحوري للتربية اإلسالمية؛     

  .الكلمة من سمات ومواصفات ربانية حضارية

  :ي أهداف التربية اإلسالمية على النحو التالعرسان الكيالني  ماجد     من جهته لقد حدد

 ق الخال ة بخالقه وبناء العالقة بينهما على أساس من رباني        ن اإلنسا فتعري -1

 :لوقوعبودية المخ

  .56:الذاريات»  الِجَن َواِإلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبدونُتَوَما َخَلْق«

 تتطوير سلوك الفرد وتغيير اتجاهاتـه بحيـث تنـسجم مـع االتجاهـا              -2

  :اإلسالمية

ٌر              « َرُة َخْي دُّنَيا َواآلِخ َقْد َأْفَلَح َمن َتَزآَّى َوَذَآر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى َبل ُتوِثُروَن الَحَياَة ال

  .17-14:ألعلىا» بَقىَوَأ
  :تدريب الفرد على مواجهة متطلبات الحياة المادية -3
  .15:الملك» َفاْمُشوا ِفي َمَناِآِبَها َوُآُلوا ِمن ِرْزِقِه َوِإلْيِه النُُّشور«
ـ        -4 ، وإبـراز  ةإخراج األمة اإلسالمية على روابط العقيدة وتشريعاتها العادل

ليها كمال للدين ودلـيال لـصحة       أهمية إخراج هذه األمة، واعتبار االنتماء إ      
  :اإليمان

ُم           « َك ُه َصُروا ُأوَلِئ ِذيَن آَوْوا َوَن ِبيِل اِهللا َوال ي َس َوالِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف
  .74:األنفال» الُمؤِمُنوَن َحًقا َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريم

  :توجيه المسلمين لحمل الرسالة اإلسالمية إلى العالم -5
ِرَه                        « و َآ ِه َوَل دِّيِن ُآلِّ ى ال َرُه َعَل قِّ ِلُيْظِه ِن الَح َدى َوِدي وَلُه ِبالُه َل َرُس ُهَو الِذي َأْرَس

  .33:التوبة» الُمشِرآون
  :غرس اإليمان بوحدة اإلنسانية والمساواة بين البشر -6
  .52:ونالمؤمن» َوَأنَّ َهِذِه ُأَمُتُكم ُأَمٌة َواِحَدٌة َوَأَنا َرُبُكم َفاتَُّقون«

  .)34:، ص1987الني، ــــــــالكي(
  . ربانية عقائدية في مجملهالكيالني     يتضح أن هذه األهداف  التي قال بها ا

 أن فلسفة التربية اإلسالمية تهدف إلى تنمية وتكوين اإلنسان العابـد            )1988( علي خليل      ويرى  

 صالحة في سبيل حب الخير إلسعاد نفـسه  وفي هذا اإلعداد والتكوين والتنمية ضمان لتنشئة    . الصالح

   .وإسعاد المجتمع
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     وبيت القصيد من كل هذا، هو أن تنمية شخصية اإلنسان تنمية شاملة متكاملـة ومتزنـة، هـو                  

  .الهدف والغاية القصوى  النبيلة التي تسعى التربية اإلسالمية إلى تحقيقها
ن يشتق جملة من األهداف التي تركز على المتعلم          فقد استطاع أ   عبد الرحمان النحالوي            أما  

  :وهي على النحو التالي
 :النمو الجسمي للفرد خالل -1

توجيه الطاقات الجسمية نحو كل ما يرضي اهللا، من إغاثة الملهوف، وإعانة             
 .الكل في سبيل اهللا

 .تحذير الطاقات الجسمية من كل ما يغضب اهللا 
 الطاقات اإلنسانية في نظـر اإلسـالم، فجميـع    النمو العقلي وهذا باعتبار العقل أهم   -2

أركان اإلسالم مبنية على فهم العقل وقناعته، فالتربة اإلسالمية تنمي العقل على التفكير             
 .، وابتغاء الحق دون الهواءةالسليم، والتواضع والتسليم بالحق، واألمانة العلمي

 :النمو االجتماعي ويمثل في -3
ر باالنتماء، والميل الفطري إلى الجماعـة       نمو المشاعر االجتماعية كالشعو    

 .وحب التقليد
 .نمو الخبرات االجتماعية وما ينتج عنها من أساليب التعايش مع الجماعة 
 االجتماعية واألفكار واألهداف المشتركة التي تنعكس فـي         تنمو التصورا  

 .نفوس األفراد
  الصالح المؤمن والمجتمع المسلمنإعداد المواط -4

 .)16: ، ص1986الوي، ـــالنح(
، وهي في جوهرهـا أهـداف ربانيـة،         م تركز على المتعل   النحالوي     هذه األهداف التي جاء بها      

، وهذا اإلطار حسب )جسما عقال واجتماعا(تصب في إطار النضرة ثالثية األبعاد للشخصية اإلنسانية       
  . هو المستهدف للتنمية واإلعداد من قبل  التربية اإلسالميةيالنحالو

 هو بناء وتنمية الشخـصية      حمدي عطيفة  ذات الطبيعة اإلسالمية حسب      ة   وهدف العملية التعليمي    
والشخصية المسلمة  . المسلمة المتكاملة التي يمثل إعدادها نجاحا لتلك العملية وفشلها فشال لتلك العملية           

 متفردة، نواتهـا    بنية موحدة متماسكة، متناسقة، ذات صبغة متميزة، وصبغة       : سيد عثمان كما يصفها   
 واالستقالل والكرامة، ومالمحها اإليجابية والتفـرد       ةالعبودية هللا، والتقوى واإلحسان، ومعالمها الحري     

  .)39:، ص1986حمدي عطيفة،  في سيد عثمان(والتفتح والتـوازن 
 ستظل       يرى الباحث أن هذه الشخصية المتكاملة الشاملة السوية والمتزنة بمعالمها ومالمحها هذه،           
  .الهدف األساسي واألسمى والغاية المحورية الجوهرية النبيلة، التي تتطلع إليها التربية اإلسالمية
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     من البديهي والمَسلَم به أن أهداف التربية اإلسالمية تشتق أو تستنبط من نظرة اإلسالم لكل مـن                 

، )1982(محمد قطب (دات الثالث   الكون واإلنسان والحياة، وكذا من التفاعل بين هذه العناصر والمحد         
  ...))1998(، الكيالني)1991(، يعقوب نشوان)1990(، علي أحمد مدكور)1988(علي خليل

أهـداف  " المنهج التربوي في منظور إسـالمي     " في مؤلفه    يعقوب نشوان      في هذا اإلطار يحدد     
  : نقاط نوجزها فيما يلي)10(التربية اإلسالمية في عشرة 

م معرفة بنفسه حتى يتمكن من المحافظة عليها ويصبح قادرا علـى            أن يكتسب المتعل   -1
 .نفعها ونفع المجتمع الذي يعيش فيه

 .أن يكتسب المتعلم معرفة بالحياة بكافة أشكالها الحياة النباتية، والحياة الحيوانية -2
أن يكتسب المتعلم اتجاهات إيجابية نحو استخدام واالستفادة من الجمادات والنبـات             -3

 .نات ضمن شرع اهللاوالحيوا
 .أن يكتسب المتعلم اتجاهات إيجابية نحو غيره من بني البشر -4
 .أن يكتسب المتعلم المعرفة بالعلوم الطبيعية -5
 . معرفة بالعالم اإلسالمي وبأحوال المسلمين وتوزيعهم الجغرافيمأن يكتسب المتعل -6
 األجنبية األخرى   أن يكتسب المتعلم معرفة باللغة العربية بالدرجة األولى ثم باللغات          -7

 .بالدرجة الثانية
 . المهارات  العلميةفأن يكتسب المتعلم القدرة على الممارسة العملية وتوظي -8
 .أن يكتسب المتعلم القدرة على مواجهة المشكالت التي تواجهه بالطرق العلمية -9

أن يكتسب المتعلم السلوك اإلسالمي في حياته اليومية بمـا يتماشـى وخـصائص      -10
 .الخ...الح األمين، الصادق، التقي، المحب للخيراإلنسان الص
 .)208 إلى الصفحة 195، من الصفحة 1991، يعقوب نشوان(

 تعتبر بمثابة اإلطار الذي يعكس الشخـصية المتكاملـة          يعقوب نشوان      هذه األهداف التي ذكرها     
  . مالحظتها وقياسهاوعالوة على ذلك فهي أكثر إجرائية من غيرها ويمكن. النامية السوية والمتزنة

     وهناك من المربين من يضمن ويركز على الناحية األخالقية أثناء حديثه عن األهداف الخاصـة               
  .بالتربية اإلسالمية، وهذا اعتبارا من أهمية األخالق في حياة اإلنسان

  :أبو اليزيد العجمي     في هذا اإلطار يقول 
  ية فاألخالق ضرورية لدوام الحياة االجتماع«

  ونموها، وفقدانها يحيل مجتمع اإلنسان 
  على قطيع من الوحوش والكواسر،

   ولك أن تتصور حياة مجتمع تفشت فيه
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   السرقة والغش والكذب والقتل والفاحشة
  س وزالت كل المعاني اإلنسانية في عالقات النا
   من المحبة والمودة والنزاهة والتراحم

  .تماعية في هذه الحالة؟ فهل من الممكن أن تدوم الحياة االج
   ال شك أن النمو االجتماعي أمنا 

  واستقرارا جزء هام من النمو الحضاري
  » المنوط باإلنسان المخلوق المسؤول

  .)163:، ص1988أبو اليزيد العجمي، (
     وعليه فإن التربية الخلقية هي روح التربية اإلسالمية والوصول إلى الخلق الكامل هو الغـرض               

  :األبراشيوفي هذا اإلطار يقول ..من التربيةالحقيقي 
  إن الغرض األول واألسمى «

  من التربية اإلسالمية تهذيب الخلق،
   وتربية النفس والروح،

  » والخلق النبيل عماد التربية في اإلسالم
  .)22:، ص1988األبراشي، (

  :     ويقـول في موضع آخر
  الغرض من التربية إيجاد حياة«

  .خالص والطهارة طاهرة ملؤها اإل
   ومن الممكن أن نلخص هذا الغرض

   في فكرة روحية واحدة،
  »الفضيلة وكلمة خلقية واحدة هي 

  .)252:، ص1988األبراشي، (
  .     ومن هذا يتضح التأكيد على األخالق والتربية الخلقية كمطلب أساسي لهدفية التربية اإلسالمية

إلسالمية ممن وجهة نظر المربين اإلسالميين األوائل فـي          ا ة أهداف التربي  األبراشي     وقد تناول   
 األخالقية واعتبارها الغرض    ةتضمن تأكيد المربين على التربي    ". التربية اإلسالمية وفالسفتها  "مؤلفه  

 الذي تدور حوله أو في فلكه هدفية         الرحى قطباألساسي واألسمى للتربية في اإلسالم، أو هي بمثابة         
  .التربية اإلسالمية

 يتمثـل فـي   )1988(  األبراشـي  حسب الغزالي     فالغرض األساسي للتربية اإلسالمية على رأي       
  .إخراج األخالق السيئة وغرس األخالق الفاضلة الطيبة 
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  :وهماابن خلدون      وكانت التربية اإلسالمية  تهدف إلى غرضين في نظر 

ربه، وقد أدى ما عليه من      الغرض الديني ويقصد به العمل لآلخرة، حتى يلقى اإلنسان           -1
  .واجبات

ـ         -2  الحديثــة بـالغرض النفعـي أو        ةالغرض العلمي الدنيوي وهو ما تعبر عنه التربي
  .البراغماتية أو اإلعداد للحياة 

عنـد    اإلسالمية جمعت بين الغرضين الديني والدنيوي بعكس التربيات األخرى القديمة          ة     والتربي
المية في جوهرها تتطلب من الناشئ أن يكون رجال فاضال، مهـذب            والتربية اإلس . اليونان والرومان 

  .)261-260:، ص ص1988األبراشي،(النفس، نافعا في الحياة العملية 
     ومنه يمكن استخالص أن هدفية التربية اإلسالمية شاملة متكاملة، تنظر إلى الشخصية اإلنسانية             

  .كوحدة كاملة ال تقبل االنقسام والتجزئة
 أن الغرض من التربية اإلسالمية الخلقيـة        ابن سينا ، ومن جهته يرى     )1988( األبراشيب       حس

تكوين رجال مهذبين وسيدات مهذبات، ذوي إرادة قوية، يتحلون بالفضيلة حبا للفـضيلة، ويتجنبـون               
  ..الرذيلة ألنها رذيلة، ويفعلون الخير ابتغاء مرضاة اهللا، واألخالق هي كل شي

  ...فاألخالق هي الحياة، والحياة هي األخالق وال معنى للحياة بدون أخالق     وهذا صحيح، 
      ودائما، وفي إطار التأكيد على التربية الخلقية واألخالق الفاضلة كهدف أسمى من األهداف التي              

 فـي سـياق حديثـة عـن أدب          يبرهان الدين الزرنوج  تسعى التربية اإلسالمية إلى تحقيقها، يرى       
دب  النفس عنصر خلقي دافعي يتكون من خصال وشمائل وصفات تسبغ على الشخصية              أن أ «:النفس

 جمـال مثقـال   (»  فـي الشخـصية    لنوعا من االنتظام واالتساق مما يؤدي إلى التوازن واالعتـدا         
  .)177:، ص2000القاسم،

ال      وفي هذا تأكيد واضح على ضرورة أن يتحلى المتعلم باألخالق الفاضلة، ألن العلـم وحـده                 

يكفي وال ينفع إذ لم يدعم باألخالق، هذه األخيرة تضفي عليه نوعا من القداسة والجالل إن صح هذا                  

  :وقديما قال الشاعر. التعبير
   ما لم يتوج ربه بخالق... ال تحسبنا العلم ينفع وحده  

العلـم        يرى الباحث أن الحاجة لألخالق الفاضلة تأتي في المنزلة األولى قبـل الحاجـة إلـى                 

  :ياألبراشوفي هذا الصدد يقول . والمعرفة والتعلم

  اليوم لسنا في حاجة إلى العلم فحسب،«

   ولكنا في حاجة إلى كثير من األخالق 

  الفاضلة وتكوين العادات الحسنة

   في التالميذ، ومن االعتماد على النفس، 
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   على العمل، ومراعاة العدالةةوالمثابر

  لبر والتقوى،  في كل أمر، والتمرن على ا

  والصدق في القول، والوفاء بالوعد، 

  واإلخالص في العمل، وأداء الواجب،

  ت ومساعدة الضعيف، والمحافظة على الوق

   أكثر فائدة للطفل من حشو ذهنه بمعلومات 

  »نظرية، ربما ال يحتاج إليها في حياته اليومية

  .)212:، ص1988األبراشي، (

 في كل ما يذهب إليه بخـصوص الحاجـة الملحـة            األبراشيفق مع        وصفوة القول، فالباحث يت   

  .لألخالق الفاضلة، فاألخالق هي الحياة وبدون أخالق فاضلة طيبة، الحياة ال تساوي شيئا

     من هنا، كان لزاما على التربية اإلسالمية أن تجعل الدعوة إلـى األخـالق الفاضـلة الركيـزة                 

ا هدفيتها، وأن تخطط وتهندس وتستغل كافـة الوسـائل المتاحـة            والدعامة األساسية التي تقوم عليه    

  . النبيلفلتحقيق هذا الهد

  ..     إن األخالق الفاضلة جزء ال يتجزأ ودعامة قوية للشخصية السوية المتوافقة

، ومن خالل دراسته للقرآن والسنة والتراث اإلسالمي، فقد استطاع أن           محمود السيد سلطان       أما  

  :وفي ذلك يقول.  اإلسالمية، والتي تتميز بالشمولية والعمقةمن األهداف الخاصة بالتربييشتق جملة 

  إن للتربية في اإلسالم  أهدافا شمولية،«

  فهي تشمل تنمية.  واسعة، وعميقة

   الجانب الفكري في اإلنسان، وتنمية 

  الجانب االجتماعي، والنفسي، واألخالقي،

  ه وهي في تنميتها هذ.  والجسمي فيه

  الجوانب كلها فإنها تستهدف في نفس

   الوقت تكاملها في حركة نموها،

   وتناسقها بحيث يصبح اإلنسان الذي

   تعده مكتمال في شخصية ذات نظرة

  .. شمولية لألمور في الحياة، وما بعد الحياة

  »في الطبيعة، وما بعد الطبيعة
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  .)103:، ص1979محمود السيد سلطان، (

 تـسير فـي ذات      محمود السيد سلطان  قرة أن أهداف التربية اإلسالمية حسب            يتضح في هذه الف   

المسار الذي يؤكد على أن التربية هي عملية تشكيل وتنمية لشخصية الفرد في جميع جوانبه العقلية،                

  .والوجدانية، واألخالقية، واالجتماعية، والجسمية

بمواصفاتها محمد السيد سلطان     قال بها         فيما يلي يحاول الباحث أن يستعرض هذه األهداف التي        

مسيرة :" وذلك بشيء من اإليجاز، ولإلطالع والتوسع في هذه الفكرة يمكن الرجوع إلى كتاب             ةالمتميز

 إلى الصفحة   103، من الصفحة    )1979(محمود السيد سلطان    لصاحبه  " الفكر التربوي عبر التاريخ   

116.  

  :األهداف الفكرية والمعرفية

. التربية في اإلسالم تنمية ذكاء اإلنسان، وتنمية قدرته على التأمل، والنظـر والتفكيـر                  تستهدف  

وسيلتها في ذلك دعوة اإلنسان إلى النظر في الطبيعة وفي الكون، والنظر في النفس البشرية ذاتهـا،                 

 وصور   من مشاهد،  مكما تستهدف تنمية قدرته على التصور والتخيل بما أبدعه القرآن الكري          . وتأملها

كما تستهدف تقوية الذاكرة والتذكر بحفظ القرآن نفسه، واسـتيعاب معانيـه            . فنية عن الغيب والقيامة   

كما تستهدف تنمية القدرة على التحليل، وإدراك العالقات بفهم عضات التـاريخ، وربطهـا              . وتدبره

كما تستهدف تنمية   . تائجبالواقع االجتماعي للمجتمع واإلنسان، وربط العلل بالمعلوالت، واألسباب بالن        

وهـذه  .  عما تحتويه الخبرات الحياتية، وما يكونه عقله لها من معادن، ومفـاهيم            رالقدرة على التعبي  

التنمية الفكرية التي تشمل جميع وظائف العقل اإلنساني تستهدف في المقـام األول بنـاء المفـاهيم                 

  فسه في صـالتها بهما،اإلسالمية في اإلنسان عن الحياة، والكـون، واإلنسـان ن

  .لذلك جعل اإلسالم التفكير فريضة، والتعليم فريضة.  وصالته بخالقه، وِصالته بجميع المخلوقات

  :التربية األخالقية

     وتستهدف التربة األخالقية في اإلسالم بناء إنسان على خلق عظيم، وبناء مجتمع تسوده مجموعة       

 تنشئة اإلنسان يسلك في إطار مجموعة من القيم التي شملها           من القيم والمثل العليا، فهي تحرص على      

هذا الدين، بحيث بكون سلوكه متسما بالعدل والمساواة االجتماعية والفرديـة، أي المـساواة داخـل                

المجموعة، والمساواة داخل الفرد نفسه، ومتسما بالحرية االجتماعية بما تشمله من حريـة سياسـية،               

  .وبهذا السلوك يتشكل المجتمع الذي ينشده اإلسالم. ةواقتصادية، وفكرية، وعلمي

، والعادات األخالقية الفردية، ا     ولقد احتوى اإلسالم على مجموعة من القيم األخالقية، والمثل العلي      

واالجتماعية مما ال يرقى إليها أي دستور أخالقي، منها اإلخالص في العمل وتقديسه، ومنها الصدق               
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 واستثمار الوقت ومساعدة اإلنسان لإلنسان، واإليثار واالعتماد على الـنفس،           باجواألمانة وأداء الو  

  .سوحب النا

  وهو يحرص على أن تشكل هذه القيم ضمير اإلنسان وإرادته وسلوكه الفردي واالجتماعي

  :األهداف  الجهادية

 ع قادرين على الـدفا    ا     إن أهداف التربية في اإلسالم تشمل أهدافا جهادية إلعداد المسلمين ليكونو          

عن وطنهم وأمتهم، وعن أعراضهم وشرفهم، وليكونوا قادرين على الجهاد في سبيل نـشر الـدعوة                

  .اإلسالمية

  :     وفي هذا تتعدد اآليات، واألحاديث النبوية، ويمكن أن نذكر منها ما يلي

  .60:األنفال» ْرِهُبوَن ِبِه َعُدو اِهللا َوَعُدَوآمَوأِعدُّوا َلُهم َما اْسَتَطْعُتم ِمن ُقوٍة، َوِمن ِرَباِط الَخْيِل ُت«

  »ُآنُتم َخيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِبالَمعروِف َوَتْنَهْوَن َعِن الُمْنَكر َوتؤِمُنون ِباهللا«

  .110:عمران آل

  .46-45:األحزاب» َداِعًيا إَِِلى اِهللا ِبإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنيًراَيا َأيَُّها النَِّبي ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبِشًرا َوَنِذيًرا َو«

  .125:النحل» ُأْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِحْكَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسَنة، َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهي َأْحَسن«

نى، وهـذه الـدعوة          وهذه اآليات تشير إلى أن نشر الدعوة بين الناس يتطلب ذلك دعوتهم بالحس            

، وتحتاج الدعوة في نشرها أيضا إلى       حتكون في إطار قيم ومبادئ الدين الحنيف الداعية للسلم والتسام         

إزالة العوائق التي تحول دون نشر اإلسالم، وعادة ما تكون هذه العوائق قـوى وجيـوش تتـربص                  

  .من هنا وجب الجهاد والدفاع عن النفس. بالدعاة

 دالة اإلسالمية، وما تتطلبه من نشر وما تتطلبه مـن حمايـة تـستهدف إعـدا                    وإذا كانت الرس  

المسلمين إعدادا فكريا، وعقائديا، فإن التربية العسكرية تكون من أهداف التربية في اإلسالم لحمايـة               

  .هذا اإلعداد الفكري والعقائدي، ولنشره على العالم كافة

تربية سواء كانت على مستوى الفكر، أو على مـستوى               واليوم، فالتربية العسكرية تتطلب من ال     

الممارسات التعليمية في المدارس، والمعاهد، والجامعات بـرامج ومنـاهج وأدوات ووسـائل فنيـة               

وتكنولوجية حديثة من ابتكار هذا العصر، كما تتطلب إعداد الناشئة على كل ما تتطلبه من مهارات،                

  .ومعلومات، واتجاهات وقيم

  :وحيةالتربية الر

     إن تنمية الروح اإلسالمي في اإلنسان، وفي المجتمع من أهم ما تستهدفه التربية فـي اإلسـالم،                 

وهذه الركيزة األساسـية فـي      . والروح اإلسالمي لها ركائز كثيرة تتركز عليها منها الغيرة واإليثار         
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ان لقـاء جـزاء اهللا،       في اإلنـس   ح اإلسالمي في اإلنسان، وفي المجتمع تتطلب بناء هذا الرو         حالرو

  .وثوابه، وحبا في جنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين

  .     والركيزة الثانية هي اإلنفاق في سبيل اهللا حينما يفيض على اإلنسان من خير تجارته وماله

     والركيزة الثالثة جهاد النفس، وهي ركيزة يقرر رسول اإلسالم أنها جهاد أكبر من القتـال فـي                 

يل اهللا ألن النفس أمارة بالسوء، ولها رغبتها ونزواتها، ولذلك فإن ضبط النفس في إطار القواعـد                 سب

والقيم والضوابط اإلسالمية قضية تربوية يوليها اإلسالم مكانة كبيرة فيجعلها في مرتبة أعلـى مـن                

  .الجهاد في سبيل اهللا في ممارستها

 عنهـا   عوهي ركيزة هامة في نشر الدعوة، والـدفا       .  هي الجهاد في سبيل اهللا     ة     والركيزة الرابع 

ومن ثم فهي إنسانا قادرا على بذل النفس والتضحية بها في سبيل اهللا، وهذا قمة البـذل                 . وعن أهلها 

وحينما رسخت هذه الركيزة فـي أعمـاق الشخـصية          . والعطاء اإلنساني اإلسالمي في نفس الوقت     

هاد، بل يدعون دعوات صادقة لتحقيق أمنية االستشهاد فـي          اإلسالمية وجدنا أناسا يتسابقون على الج     

  .سبيل اهللا

     والركيزة الخامسة وهي ليست الخامسة في ترتيبها، وإنما هي األولى في البناء اإلسـالمي كلـه     

والنظرة لها هنا في موقع بنـاء الـروح         . وهي الفرائض الخمس  ". أركان اإلسالم "ويعتبرها اإلسالم   

جوهر الشهادتين، وجوهر الصالة، وجـوهر الزكـاة،        : تعمق جوهر هذه الفرائض   اإلسالمي نظرة ت  

وهي فروض تستهدف في النهاية بل منـذ البدايـة تنميـة الـروح              . وجوهر الصوم، وجوهر الحج   

اإلسالمي في اإلنسان وتجرد ذاته من أمور الدنيا التي تشغله في السعي لرزقه، وفي االستمتاع بلـذة                 

  .لك وبلذة االسترواح، وبلذة الضياع الدنيويالطعام، وبلذة التم

     والركيزة السادسة وهي التوبة من المعاصي خجال من أن يقابل اإلنسان ربه وقد ارتكب ما نهى                

وهذه الركيزة هي التي تفسر لنا الروح اإلسالمي التي كانت وراء اعترافات            . عنه، وأهمل ما أمر به    

   ...εد رسول اهللاممن اقترفوا الفواحش واآلثام في عه

     وكما تجسدت هذه الروح في واقع الحياة االجتماعية، وفي شخصيات كثيرة من المسلمين فـإن               

فالشخصيات التي احتشد بها التاريخ اإلسالمي يمكن أن تكـون          . لذلك مغزى تربويا ومضمونا تعليميا    

 في أوج عظمتها مـن إيثـار        محاور دراسة لمنطلقات تنطلق منها التربية لدراسة األخالق اإلنسانية        

وتضحية، وبذل جهاد وتصدق وزهد وأمثلة في الحكم، وفي السياسة، وفـي إدارة األعمـال، وفـي                 

 هذا، وأن نكسو النظم االجتماعية بقيم هذا الـروح          ىاالقتصاد إذا أردنا أن نبني نماذج من البشر عل        

  .اإلسالمي الرفيع 
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هفة، وروحا عاليا كانت وراء األمثلة والنماذج الحية من          حساسية مر  م     إن اإلسالم ينمي في المسل    

كما كانـت وراء    . الشخصيات الشجاعة في الحق حتى وصلت حد اعتراف المسلم على نفسه بالذنب           

  .الشخصيات الحاكمة الرحيمة

     إن تنمية هذا الروح في المسلم ترتبط بتنمية معاني أخرى نبيلة، وقيم أخرى ال تدانيها قيم وهي                 

يم العدالة المطلقة والمساواة المطلقة بين البشر جميعا وقيم الحرية والتحرر من كل ما يعـوق هـذه                  ق

  .المساواة المطلقة

  :ةالتربية الجسمي

  . بالبدن، وبصحة اإلنسان وبمظهره من أهم األمور التي عني بها اإلسالم واستهدفهاة     إن العناي

 جنية يحتاج إلى تربية رياضية وتربية جسمية تفرض بـرام              والمعروف أن بنا قوة اإلنسان  البد      

للتربية الرياضية وبرامج غذائية لتنمية الجسم، وتربية صحية للعناية بـصحة اإلنـسان والمحافظـة               

  .عليها

     ويمكن للتربية الصحية وللتربية الرياضية أن ترتبط بمفاهيم اإلسالم التي تشير إليها األحاديـث              

 كما يمكن أن ترتبط العادات الصحية بما جاءت به الفرائض اإلسالمية من عـادات               .النبوية الشريفة 

  .مثل فرائض الوضوء وفرائض الصالة وفرائض الصوم وما إلى ذلك

 الجسمية والمحافظة على صحة اإلنسان وبدنه مسؤولية فردية بقدر ما هـي مـسؤولية               ة     والتربي

  .اجتماعية

  :أهداف اجتماعية

إلسالم بالتشريعات االجتماعية التي تحدد العالقات بين البشر ال يصل إلى مستواه أي                  إن غنى ا  

  .تشريع آخر، أو أي اجتهاد بشري

  .     فلقد شرع لنظام الحكم، والسياسة، واالقتصاد ولألسرة وللنظام االجتماعي العام

ـ  تتشريعا     وأية تربية إسالمية عليها أن تستهدي في تنمية البشر في ظل هذه ال              للـنظم   ة المختلف

  .االجتماعية

  :     شرع للحكم في إطار الشورى

  »َوأْمرُهم ُشورى َبْيَنهم«

وشرع لالقتصاد في   .      وشرع للسياسة في إطار العدالة، والفضيلة، واألخالق والمساواة والحرية        

  :إطار الدوافع اإلنسانية األخالقية من أجل العمل واإلنتاج

  » َفَسَيَرى اهللا َعَمَلُكم َوَرُسوُلُه َوالُمؤِمُنونَوُقل ِاْعَمُلوا«
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  »إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«:      والحديث الشريف

ومن ثم فإن التربية اإلسالمية عليها أن تستهدي بقيمة العمـل           .      إن للعمل في اإلسالم قيمة كبرى     

م على أن يكون اإلنتاج فـي ظـل عالقـات           كما حرص اإلسال  . في بناء وتنمية الشخصية اإلنسانية    

إنسانية بحيث يصبح عائده محققا لخير المجموع فال يكون وسيلة لالستغالل أو المنع عن البقية مـن                 

  .وهو يستهدف بذلك بناء كيان اجتماعي متكافل اجتماعيا متكافل اقتصاديا. الناس

لخير ومـا يعـود علـى المجتمـع              ومن أجل ذلك شرع للزكاة، وللصدقة، ولإلنفاق في أوجه ا         

  .بالرفاهية، وبما يحقق التكافل االجتماعي والمعيشة في ظالل األمن االقتصادي واالجتماعي

. ة     وشرع لألسرة وبنى للعالقات االجتماعية فيها على أصول تعجز أمامها التشريعات الوضـعي            

وشرع للملكية فـي األسـرة      . هم، وتربيت لوشرع للميراث، وشرع للقوامة في األسرة، ونسبة األطفا       

  .وللمساواة بين الرجل والمرأة مساواة واضحة

  . في اإلنسانيكل ذلك لنضرته للطبيعة البشرية، ولطبيعة الجانب االجتماعي والنفس

 في اإلسالم هي تقديس هذه التشريعات االجتماعية سواء في مجال           ة     لذلك فإن إحدى مفاهيم التربي    

ومن ثم فإن تنشئة األجيال الجديدة وتربيتهم على        . ةالقتصاد أو في مجال األسر    الحكم، أو في مجال ا    

  . هذه المفاهيم هي إحدى األطر الفكرية الهامة في الفكر التربوي اإلسالمي والتربية اإلسالمية

 تتميز بمواصفات   محمود السيد سلطان       وهذه األهداف الشاملة الواسعة والعميقة التي استخلصها        

  :ةئص يمكن إيجازها في النقاط التاليوخصا

  .الوضوح والعمومية -1

 . والتكامللالشمو -2

 .العقالنية ولمنطقية الواقعية -3

 .احتوائها ألبعاد الزمن -4

" عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : "     لإلطالع والتوسع في هذه النقاط، يمكن الرجوع إلى كتاب        

 .116ى الصفحة  إل114، من الصفحة محمود السيد سلطانلصاحبه 

 هو تكاملها وشموليتها    محمود السيد سلطان       وصفوة القول، إن ما يميز األهداف التي استخلصها         

 والفريدة للشخصية اإلنسانية، وهي بذلك تسعى لبناء وتنمية هذه الشخصية           ةوعمقها، ونظرتها المتميز  

طـار النمـوذجي الـذي يعكـس        وعلى هذا األساس يمكن اعتبارها اإل     . تنمية شاملة متكاملة متزنة   

  . واجتماعيا بجميع مالمحها ومعالمهااالشخصية السوية المتوافقة بسيكولوجي
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، يمكن االعتماد عليها كقاعدة     ف     واعتبارا من المواصفات والخصائص التي تحظى بها هذه األهدا        

  . للدراسة الحاليةقوكمنطل

سالمية كوحدة تعليمية وتربوية، والموجهة أساسا           وفي هذا السياق يمكن إدراج أهداف التربية اإل       

  .لتنمية شخصية تلميذ التعليم المتوسط

 للسنة الثانية متوسط وفق التـصور الجديـد لـصياغة المنـاهج             ة     يتكون كتاب التربية اإلسالمي   

 ويشمل  ،)المقاربة بالكفاءات (والمقررات على نحو يجسد الغايات التربوية من اعتماد المقاربة الجديدة           

أربع دورات منظمة تنظيما بيداغوجيا منسجما ومتكامال، حيث تتكون كل دورة من وحدات متنوعـة               

مـن   )5( في الصفحة رقم     -تغطي المجاالت األساسية المكونة لمادة التربية اإلسالمية والتي جاءت          

  : النحو التاليى عل-)2004/2005( " للسنة الثانية من التعليم المتوسطالمفيد في التربية اإلسالمية"

  .قوة اإلرادة وضبط النفس: الدورة األولى 

  .التكافل والتماسك االجتماعي: الدورة الثانية 

  .القدوة الحسنة: الدورة الثالثة 

  . في مجتمعه وبيئتهمفاعلية المسل: الدورة الرابعة 

  :     وتستهدف هذه الدورات بالترتيب تنمية

ة، والتحلي باألخالق الحسنة واجتناب األخالق      القدرة على ضبط النفس وتقوية اإلراد      -1

السيئة من خالل معرفة أحكام عبادة الصوم وااللتزام بها واالستفادة من عبـر الهجـرة               

  .النبوية

القدرة على ممارسة التعاون والتكافل في المجتمع من خالل ذكـر أحكـام الزكـاة                -2

ـ     εوآثارها، وشرح أعمال الرسول    د قدومـه المدينـة      المؤسسة للمجتمع المتماسك عن

 .المنورة

القدرة على التفاعل االيجابي في المجتمع، من خالل الـصحبة الـصالحة والقـدوة               -3

 .الحسنة ومعرفة صفات المالئكة وأخالقهم

القدرة على توظيف المكتسبات وحسن التواصـل االجتمـاعي بممارسـة التـسامح              -4

 .والتعاون المثمر والحوار الفعال وااللتزام بشيم المسلم

قد ال ترقى إلى المستوى        وفي هذا الصدد يرى الباحث أن هذه األهداف التي ذكرت في المنهاج               

في صورتها األمبيريقية بالنظر إلى معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن األهداف كأبعاد               

تمظهر فـي    وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على ال       ،تنظيرية ال تستهدف في هذه الدراسة بالبحث      
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المجاالت التي أعدت لتخليق اآلثار المادية فيها، وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقـود                 

 ، واألخالقيـة  ،ها المعرفيـة العقليـة    حيإلى تحسسها على مستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا         

  . واالجتماعية،والنفسية

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خالصة الفصل
  :ء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى     بنا

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            
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المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها    األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم       

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

مية من اإلسالم نفسه، بل     وهذا كون التربية اإلسال   . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

سنة شخصية الرسول الكـريم،     ، وخير نموذج للقدوة الح    ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ت نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة       فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجها       

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    - الرحى ، و اعتبر األخالق األساس وقطب     )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

ية،  للتربية اإلسـالم   ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جلمسطرة فـي البرنـام         وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية ا         

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

رها على التمظهر في المجاالت التي أعدت       في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدا        
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وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

المؤسـسة  : الجزائـر (. دراسات في التربية اإلسالمية   : )1987( عمامرة تركي رابح  -3

  ).الوطنية للكتاب

 المعاصر فـي    ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -4

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

: عمان (.)1ط(،   من منظور إسالمي   يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -5

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
، الكريم فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن    : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -6

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: منورةالمدينة ال. ()3ط(

 ).دار الكتاب: الكويت. (التربية اإلسالمية وفالسفتها: )1988( محمد عطية األبراشي -7

. التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في البالد العربية      : )1983( محمد منير مرسي   -8

 ).عالم الكتب: ةالقاهر(

ة وأسـاليبها فـي البيـت    أصول التربية اإلسـالمي : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -9

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -10

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -11 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 .)مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -12

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

نة الس-التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -13

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -14 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة لسنةبين الوجوب وا   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -15

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -16  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -17

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).لمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالميةا: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -18

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -19

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -20

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -21

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -22

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -23

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -24

 ).زيعدار الوفاء للطباعة والنشر والتو: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -25

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -26

 ) .رفدار المعا: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -27

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -28

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -29

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991 مارس-هـ1411رمضان
30- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
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31- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف               

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوححمدي  

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( نيماجد عرسان الكيال   -32

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -33

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -34

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -35

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -36

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -37

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -38

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -39

 ).والتوزيع

سنة المفيد في  التربية اإلسالمية لل     :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -40

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . ربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة           متوازنة، ت 

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة
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التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن           كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر         

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

 أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق       

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

 وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه             األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة،    

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

حث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                   كما كانت للبا  

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةكز في حديثه عن أهداف التربي     آخر ر 

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

  اإلنسانية النموذجيـة   ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

ظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية        في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة ن        

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

نفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف           معوقات قد تعترض عمليات الت    

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيشخصية التلميذ في كافة منامستوى تنمية 
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -41

  ).ة الوطنية للكتابالمؤسس

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -42

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -43

 ).عان للنشر والتوزيدار الفرق: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -44

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم
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دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -45

 ).الكتاب

مية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد        التربية اإلسال : )1983( محمد منير مرسي   -46

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -47

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -48

 ). باتنة-ار الشهاب للطباعة والنشرد: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -49 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -50

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -51

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -52 . )23( العـدد  1999في   جـان  1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -53

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  مد الـصالح الـصديق    مح -54  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

ـ  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -55 المفهـوم  ..وي الـشريف   النب

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -56

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419ول   ربيع األ  7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -57

 ).دار المريخ: القاهرة(

 دار النفـائس للنـشر    : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -58

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -59

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -60

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -61

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( بو الفتوح عطيفةحمدي أ -62

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -63

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -64

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -65

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -66

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يص للمسلمين إال بترب   ال خال : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -67

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
68- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
69- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف               

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوححمدي  
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. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -70

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (ةنحو تربية مؤمن: )1985( فاضل الجمالي -71

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -72

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -73

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -74

 ).دار ابن كثير: وتبير(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -75

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -76

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،ربويعلم النفس الت  : )2000( جمال مثقال القاسم   -77

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -78

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :لص الباحث إلى     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخ

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

المية، الذي يميزها عن غيرها األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلس         

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياةهي 
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     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . العقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث       بالقدوة، بالموعظة، ب  

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

 ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  وكل

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ي هذه النقطة  فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا ف            

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

لذي تدور حوله هدفيـة      ا - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةالصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل     وهو إعداد وبناء اإلنسان     

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            ال

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

التي أعدت  في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت              

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نيرياض الصالح 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -79

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -80

 عسالمية للطباعة والنشر والتوزيدار البشائر اإل :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -81

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -82

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -83

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -84

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -85

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -86

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -87 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -88

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -89

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -لتاسعالجزء ا -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -90 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -91

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -ن اإلسالمي   التضام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -92  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -93

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).سالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإل: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -94

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
. مي وموقف العلماء منها   مصادر التشريع اإلسال  : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -95

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -96

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -97

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -98

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -99

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -100

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -101

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -102

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -103

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -104

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -105

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
106- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
107- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. سالمية والمربون العاملون فيها   مناهج التربية اإل  : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -108

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -109

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -110
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دار : بيـروت . (صور اإلسالمي المنهج التربوي في الت   : )1990( كوردعلي أحمد م   -111

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -112

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -113

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( جميأبو اليزيد الع   -114

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -115

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -116

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،سطالثانية من التعليم المتو   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . مرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة       متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مست     

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

اسا في القرآن        كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أس           

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

 أو       باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل                

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

الغة في عمليـة التوجيـه      األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية ب           

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    
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وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

هداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى             كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األ        

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم               

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

بـسيكولوجية  في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات ال              

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

 والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف      معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف         

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ا المعرفية العقليةهحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -117

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( بد اهللا حسن بن داود    منى بنت ع   -118

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -119

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988(  مصطفى أبو العينين   علي خليل  -120

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -121

 ).الكتاب

الد التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـب        : )1983( محمد منير مرسي   -122

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -123

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -124

 ).تنة با-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -125 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة
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  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -126

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )زارة الحج واألوقافو: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -127

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -128 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ). المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية:الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -129

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   : عـسيلة  سـليمة بو   فـي  محمد الـصالح الـصديق     -130  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -131

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   ةوالمشروعي

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -132

ـ  1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية ، 1998ة   جويلي

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -133

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -134

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( غزاليمحمد ال  -135

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -136
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دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -137

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةة مناهج العلوم المدرسيأسلم: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -138

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -139

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: ادجامعة بغد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -140

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -141

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -142

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ية محـضة  ة إسالم يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -143

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
144- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
145- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -146

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).توزيعالشركة التونسية لل: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -147

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -148

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -149

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -150

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( ان النحالوي عبد الرحم  -151

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -152

 ).العربية

لنشر دار صفاء ل  : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -153

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -154

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : سالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها       إن التربية اإل  

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .دره ومقاصده في الدين والحياةهي من روح اإلسالم بمقوماته ومصا

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . ريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث    بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تف     

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

 غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية           وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال       

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (ملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية        من جاء بج  

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةفي اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي           التربية  

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةشاملة متكامل وهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي        الخاص بتلميذ السنة الثانية متو    

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              دية فيها،   لتخليق اآلثار الما  

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: روتبي. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -155

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -156

 عزيدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتو :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -157

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -158

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (لتربية اإلسـالمية وفالسـفتها    ا: )1988( محمد عطية األبراشي   -159

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -160

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -161

 ). الفكردار: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -162

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -163 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  تشريع الـصيام    في رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -164

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -165

: مكة المكرمة . (1989بر  أكتــو-1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -166 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -167

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -ألربعـون السنة الرابعة وا  -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -168  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).لمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالميةا: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -169

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  بوعسيلة  سليمة فيالشيخ  محمد   -170

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -171

 ).دار المريخ: اهرةالق(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -172

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -173

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -174

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( ود السيد سلطان  محم -175

 ).المعارف
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، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -176

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. واألخالق واالجتمـاع  توجيهات نبوية في الدين     : )1995( محمد الصالح الصديق   -177

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -178

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -179

 .)3ط(،  التربيـة العربيـة   التكنولوجية فـي     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -180

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -181

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
182- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
183- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. هامناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون في     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -184

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -185

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -186

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -187

 ).نهضة العربيةال

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -188

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -189

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،ل والنقل األخالق بين العق  : )1988( أبو اليزيد العجمي   -190

 ).العربية
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دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -191

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -192

لـوطني للمطبوعـات المدرسـية      الديوان ا : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . نـسانية عالميـة   متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إ         

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        .  النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس    الكريم، والسنة 

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب   والطرائق، ذكرها  باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    والترب

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

ية، وخلـص إلـى          كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالم           

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر(قيـة الـصرفة      اإلسالمية عـن الناحيـة األخال      ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته
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 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم            رغم هذا االختالف وهذا التبا    

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام                 

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

 تستهدف  معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال             

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية،ية واألخالق،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
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  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -193

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -194

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -195

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 لسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       ف: )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -196

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -197

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -198

 ).الكتبعالم : ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -199

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -200

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -201 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -202

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  :  إبراهيم معوض عوض  -203

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف
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ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -204 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).إلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات ا: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -205

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -206 ـ  داالحتفـال بالمول وي  النب

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -207

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419ل   ربيع األو  7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -208

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -209

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -210

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : لجزائرا. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -211

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -212

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -213

 ).المعارف

، ر مقترحتصو -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -214

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -215

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(
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 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -216

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(ي األهوانأحمد فؤاد -217

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -218

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -219

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-الميالتــضامن اإلســفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
220- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
221- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -222

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -223

 ).دار الشروق: بيروت. (ج التربية اإلسالميةمنه: )1881( محمد قطب -224

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -225

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -226

 ).دار ابن كثير: بيروت(

ربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت       أصول الت : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -227

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -228

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -229

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005(  األمين وآخرون  بوقلقال محمد  -230

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  
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  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : كائز وأسس منها  إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ر       

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .ختلفةمن ألوان التربية الوضعية الم

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . حداثبالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باأل         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

 الصالح عن هذه الشخصية     وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد             

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (ربانية الروحية   من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة ال       

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةاألخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي      التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه       

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

نها سعادته   ومتزنة تتمخض ع   ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي
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 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةي صورتها األمبيريقي  الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى ف          

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

 من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى            وهكذا فالنظر إليها  لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( امرةعم تركي رابح  -231

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب
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 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -232

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -233

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -234

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت (. التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -235

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -236

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -237

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( وطيمحمد سعيد رمضان الب    -238

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -239 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -240

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -ن اإلسالمي التضامفي مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -241

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 ) الحج واألوقافوزارة

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -242 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(
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 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -243

-1410ول  ربيـع األ  -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -244  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).سالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإل: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -245

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  ..لنبـوي الـشريف    ا داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -246

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -247

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -248

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -249

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -250

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  ي الفكر التربو  مسيرة: )1979( محمود السيد سلطان   -251

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -252

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -253

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -254

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -255
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 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -256

 ).دار العلم للماليين: تبيرو(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -257

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
258- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
259- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -260

 ).باعة والنشر والتوزيعمؤسسة الريان للط: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -261

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -262

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -263

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( كيالنيماجد عرسان ال   -264

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -265

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

 الثقافة  دار: القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -266

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -267

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -268

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى
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أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

لركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها         األسس وا 

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . القياسالكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع و     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   نهج التربية اإلسالمية  م" في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةمتوافقوالتربية وتنمية الشخصية السوية وال    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة            فكرة مؤداها؛ إن  

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىى الهدف األسم       رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا عل         

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام              وفي األخير تجدر اإلشارة، إل    

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            
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معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

ث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت            في هذه الدراسة بالبح   

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -269

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

اصر في   المع ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -270

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 
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 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -271

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 قـرآن فلسفة التربية اإلسـالمية فـي ال      : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -272

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -273

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -274

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -275

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -276

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -277 : القـاهرة . ()1ط(،  ةة اإلسـالمي  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -278

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    لالقرآن مجمع الفضائ  : معوض عوض إبراهيم   -279

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -280 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : يمحمد محمد الشرقاو   -281

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -282  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   ةالمفهوم والمشروعي ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -283

، 1998  جويليـة  1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -284

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات : الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -285

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -286

 ). بوزريعة-والتوزيع

 -النـشر  للطباعـة و   بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -287

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -288

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -289

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -290

 ).ار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعد: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -291

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -292

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، اإلسالمالتربية في : )1967(يأحمد فؤاد األهوان -293

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -294

 ).دار العلم للماليين: بيروت(
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 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -295

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
296- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
297- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -298

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -299

 ). دار الشروق:بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -300

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -301

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -302

 ).دار ابن كثير: بيروت(

البيـت  أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي       : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -303

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -304

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -305

 ).والتوزيع

لمفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      ا:)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -306

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

املة متكاملـة، تربيـة     أنها تربية ش  : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            
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األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

ربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن                كما أن مصادر الت   

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

تربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                    باإلضافة إلى ذلك، فال   

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

لطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                األساليب وا 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .ذجية الفذةالنمو

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،  كيالني ال ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةاء الشخصي التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بن           

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية              في الدنيا واآلخرة  

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

إلـى   بـالنظر    ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               
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ود إلى تحسـسها علـى      وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يق        لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. يـة اإلسـالمية   دراسات في الترب  : )1987( عمامرة تركي رابح  -307

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -308

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،  إسـالمي  مـن منظـور      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -309

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(
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 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -310

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -311

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( نير مرسي محمد م  -312

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -313

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  في القـرآن  منهج تربوي فريد    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -314

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -315 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -316

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -ربعـون السنة الـسادسة واأل   -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -317

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -318 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -319

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكرمةمكة ال. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -320  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول : بوعسيلة سليمة   فيعيسى  محمد   -321

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -322

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   وعيةوالمشر

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -323

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (هعلم أصول الفق  : )1996(  خالف بعبد الوها  -324

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -325

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -326

دار : القـاهرة (.  عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -327

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -328

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -329

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -330

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -331

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -332

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    :  حمزة المرزوقي أبو حسين    آمال -333

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
334- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
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335- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -336

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( الجماليفاضل  -337

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -338

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -339

 ).النهضة العربية

 .نظريـة التربويـة اإلسـالمية     تطور مفهـوم ال   : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -340

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -341

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -342

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( ل القاسم جمال مثقا  -343

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -344

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :ناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى     ب

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

م المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها     األسس والركائز تشكل في مجملها المفهو     

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة
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     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

سالمية من اإلسالم نفسه، بل     وهذا كون التربية اإل   . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

لحسنة شخصية الرسول الكـريم،     ، وخير نموذج للقدوة ا    ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . هات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة       فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وج       

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -طب الرحى ، و اعتبر األخالق األساس وق     )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

مية،  للتربية اإلسـال   ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج المسطرة فـي البرنـام          وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية        

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

دارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت       في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقت        

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -345

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -346

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -347

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -348

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المنورةالمدينة . ()3ط(، الكريم



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -349

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -350

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

مية وأساليبها فـي البيـت      أصول التربية اإلسال  : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -351

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -352

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -353 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).ةمكتبة وهب

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -354

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

لسنة ا-التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -355

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -356 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة والسنةبين الوجوب    εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -357

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -358  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419ل   ربيع األو  7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -359

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ). المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية:الجزائر. ()19(العدد 
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -360

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( يلشعبان محمد إسماع   -361

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -362

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -363

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -364

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -365

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -366

 ).توزيعدار الوفاء للطباعة والنشر وال: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -367

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -368

 ) .عارفدار الم: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -369

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -370

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -371

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991رس ما-هـ1411رمضان
372- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
373- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    
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. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( يالنيماجد عرسان الك   -374

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -375

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -376

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -377

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -378

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -379

 ).دار الفكر: شقدم. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -380

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -381

 ).والتوزيع

للسنة المفيد في  التربية اإلسالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -382

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  .  تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            متوازنة،

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

ر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن            كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصاد       

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة
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يق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحق       

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

ة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه             األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسن    

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

باحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                   كما كانت لل  

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ة ركز في حديثه عن أهداف التربي      آخر

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

يـة   اإلنسانية النموذج  ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

 نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية         في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة       

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

لتنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف           معوقات قد تعترض عمليات ا    

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحية شخصية التلميذ في كافة منامستوى تنمي
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -383

  ).سسة الوطنية للكتابالمؤ

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -384

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -385

 ).عرقان للنشر والتوزيدار الف: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -386

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -387

 ).الكتاب

سالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد        التربية اإل : )1983( محمد منير مرسي   -388

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية
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أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -389

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -390

 ). باتنة- دار الشهاب للطباعة والنشر:رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -391 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -392

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -393

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -394 ـ  1هـ الموافق لـ . )23( العـدد  1999انفي   ج

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -395

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -396  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  ..نبـوي الـشريف    ال داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -397

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -398

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419ألول   ربيع ا  7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 
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. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -399

 ).دار المريخ: القاهرة(

ـ    : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -400 شر دار النفـائس للن

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -401

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -402

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -403

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986(  أبو الفتوح عطيفةحمدي -404

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -405

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -406

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -407

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -408

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يخالص للمسلمين إال بترب   ال  : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -409

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
410- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
411- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -412

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (منةنحو تربية مؤ: )1985( فاضل الجمالي -413

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -414
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دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -415

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -416

 ).دار ابن كثير: يروتب(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -417

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -418

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،لتربويعلم النفس ا  : )2000( جمال مثقال القاسم   -419

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -420

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :يخلص الباحث إلى     بناء على ما ورد في هذا الفصل 

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

سالمية، الذي يميزها عن غيرها األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإل         

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .ي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياةه

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   .  بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث        بالقدوة، بالموعظة، 

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    
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كل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  و

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم .  في هذه النقطة   فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا           

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةن الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل      وهو إعداد وبناء اإلنسا   

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

ت التي أعدت   في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاال            

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نلحيرياض الصا 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -421

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -422

 عاإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيدار البشائر  :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -423

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -424

 .)مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -425

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -426

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -427

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةرسوالمد

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -428

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -429 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة
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  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   : اب محمد عبد الوه   قعبد الخال  -430

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -431

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   - التاسع الجزء-الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -432 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -433

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -امن اإلسالمي   التض

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -434  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998  جويلية1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -435

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).إلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات ا: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -436

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. سالمي وموقف العلماء منها   مصادر التشريع اإل  : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -437

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -438

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -439

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -440



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -441

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -442

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -443

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -444

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -445

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -446

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -447

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
448- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
449- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. اإلسالمية والمربون العاملون فيها   مناهج التربية   : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -450

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -451

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -452

دار : بيـروت . (لتصور اإلسالمي المنهج التربوي في ا   : )1990( كوردعلي أحمد م   -453

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -454

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -455

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( لعجميأبو اليزيد ا   -456

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -457

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -458

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،توسطالثانية من التعليم الم   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . ستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة       متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية م     

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

أساسا في القرآن        كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة            

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

ئل أو       باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـا                

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

 بالغة في عمليـة التوجيـه       األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية          

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

ألهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى             كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند ا        

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةيآخر ركز في حديثه عن أهداف الترب      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى   رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم             

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

البـسيكولوجية  في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات               

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

اف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف      معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهد         

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةيحمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -459

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996(  عبد اهللا حسن بن داود     منى بنت  -460

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -461

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( يل مصطفى أبو العينين   علي خل  -462

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -463

 ).الكتاب

لـبالد  التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي ا       : )1983( محمد منير مرسي   -464

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -465

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -466

 ).باتنة -دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -467 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -468

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 ) وزارة الحج واألوقاف:مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -469

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -470 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: رالجزائ(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -471

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   : بوعـسيلة  سـليمة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -472  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -473

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   عيةوالمشرو

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -474

، 1998ليـة    جوي 1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -475

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -476

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( الغزاليمحمد   -477

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -478

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -479

 ).المعارف
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، تصور مقترح -ةلمة مناهج العلوم المدرسيأس: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -480

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -481

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: غدادجامعة ب. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -482

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -483

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -484

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 مية محـضة  ة إسال يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -485

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
486- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
487- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -488

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).للتوزيعالشركة التونسية : تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -489

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -490

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -491

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -492

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( حمان النحالوي عبد الر  -493

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -494

 ).العربية
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 للنشر  دار صفاء : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -495

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -496

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها       إن التربية   

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

ا األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيره         

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .صادره ومقاصده في الدين والحياةهي من روح اإلسالم بمقوماته وم

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث    بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة،      

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية           وكل ما صدر عنه من قول وسلوك،        

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية        من جاء   

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته
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 اإلنسانية النموذجيـة    ةة في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            التربي

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةة شاملة متكامل  وهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمي       

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةتوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي        الخاص بتلميذ السنة الثانية م    

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              مادية فيها،   لتخليق اآلثار ال  

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
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  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -497

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -498

 عتوزيدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر وال :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -499

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -500

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها     :)1988( محمد عطية األبراشي   -501

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -502

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -503

 ).ار الفكرد: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -504

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -505 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

 في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -506

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -507

: مكة المكرمة . (1989ـوبر  أكتـ-1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف
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ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -508 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -509

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -واألربعـون السنة الرابعة   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -510  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ). المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية:الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -511

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول : مة بوعسيلة  سلي فيالشيخ  محمد   -512

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -513

 ).دار المريخ: لقاهرةا(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -514

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -515

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -516

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( حمود السيد سلطان  م -517

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -518

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. ن واألخالق واالجتمـاع   توجيهات نبوية في الدي   : )1995( محمد الصالح الصديق   -519

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(
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 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -520

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -521

ـ   الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -522  .)3ط(،  ي التربيـة العربيـة    التكنولوجية ف

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -523

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
524- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
525- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. فيهامناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -526

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -527

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -528

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -529

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -530

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -531

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،عقل والنقل األخالق بين ال  : )1988( أبو اليزيد العجمي   -532

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -533

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -534

 الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       الديوان: الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  
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  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  .  إنـسانية عالميـة    متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة،        

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . نة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس    الكريم، والس 

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب ها   والطرائق، ذكر  باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    والت

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

مية، وخلـص إلـى          كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسال           

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر(القيـة الـصرفة      اإلسالمية عـن الناحيـة األخ      ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم            رغم هذا االختالف وهذا الت    

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي
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 المقـرر   ج   وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام               

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

ال تستهدف  معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية              

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية،قية واألخال،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -535

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب
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 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -536

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -537

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن        :)1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -538

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -539

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -540

 ).م الكتبعال: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -541

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -542

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -543 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -544

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : وض إبراهيم معوض ع  -545

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -546 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ). اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات: الجزائر(
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 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -547

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -548 نبـوي   ال داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -549

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419ول   ربيع األ  7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -550

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: ئرالجزا. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -551

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -552

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر(. خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -553

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -554

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -555

 ).المعارف

، صور مقترحت -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -556

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -557

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -558

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(ياد األهوانأحمد فؤ -559
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 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -560

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -561

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-ســالميالتــضامن اإلفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
562- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
563- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -564

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -565

 ).دار الشروق: بيروت. (نهج التربية اإلسالميةم: )1881( محمد قطب -566

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -567

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -568

 ).دار ابن كثير: بيروت(

لتربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت       أصول ا : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -569

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -570

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -571

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( مد األمين وآخرون  بوقلقال مح  -572

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى
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أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       :  ركائز وأسس منها   إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على      

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .لمختلفةمن ألوان التربية الوضعية ا

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .اةهي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحي

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . ألحداثبالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، با         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

شد الصالح عن هذه الشخصية     وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تن             

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (الربانية الروحية   من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة        

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي       التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسي     

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 عنها سعادته    ومتزنة تتمخض  ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ة في صورتها األمبيريقي   الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى         
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معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

ها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى            وهكذا فالنظر إلي  لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -573

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -574

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 
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 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -575

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -576

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -577

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -578

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -579

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( لبوطيمحمد سعيد رمضان ا    -580

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -581 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -582

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -امن اإلسالمي التضفي مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -583

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )رة الحج واألوقافوزا

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -584 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -585

-1410األول  ربيـع   -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر
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ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -586  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).إلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات ا: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -587

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -588

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -589

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بهاعبد الو  -590

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -591

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -592

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يرة الفكر التربو  مسي: )1979( محمود السيد سلطان   -593

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -594

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -595

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: ئرالجزا(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -596

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -597

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -598

 ).دار العلم للماليين: روتبي(
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 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -599

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
600- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
601- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -602

 ).لطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة الريان ل: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -603

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -604

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -605

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( الكيالنيماجد عرسان    -606

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -607

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

ار الثقافة  د: القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -608

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -609

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -610

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            
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والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها         األسس  

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        .  والقياس الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع    

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةالمتوافقوالتربية وتنمية الشخصية السوية و    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة            فكرة مؤداها؛   

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )تهوجماع

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىعلى الهدف األسم       رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا          

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جإلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام              وفي األخير تجدر اإلشارة،     

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

بحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت            في هذه الدراسة بال   
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وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -611

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

معاصر في   ال ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -612

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -613

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(
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 القـرآن فلسفة التربية اإلسـالمية فـي       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -614

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -615

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -616

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( ويعبد الرحمان النحال   -617

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -618

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -619 : القـاهرة . ()1ط(،  ميةة اإلسـال  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -620

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    ائلالقرآن مجمع الفض  : معوض عوض إبراهيم   -621

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -622 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : اويمحمد محمد الشرق   -623

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -624  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   عيةالمفهوم والمشرو ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -625

، 1998يـة    جويل 1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -626

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).ت اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورا: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -627

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -628

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - والنـشر   للطباعـة  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -629

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -630

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -631

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -632

 ). دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع:المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -633

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -634

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، ي اإلسالمالتربية ف: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -635

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -636

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -637

-الجــزء الثالــث-ونالــسنة الــسادسة واألربعــ-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
638- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
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639- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــجمر ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -640

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -641

 ).دار الشروق: تبيرو. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -642

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -643

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -644

 ).دار ابن كثير: بيروت(

ـ     : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -645 ي البيـت   أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ف

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -646

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -647

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -648

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

 شاملة متكاملـة، تربيـة      أنها تربية : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة
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لتربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن                كما أن مصادر ا   

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

التربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                    باإلضافة إلى ذلك، ف   

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                األساليب  

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .موذجية الفذةالن

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،  الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةبناء الشخصي التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

رة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية              في الدنيا واآلخ  

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

ر إلـى    بـالنظ  ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

يقود إلى تحسـسها علـى      وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية         لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. ربيـة اإلسـالمية   دراسات في الت  : )1987( عمامرة تركي رابح  -649

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -650

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،  ر إسـالمي   مـن منظـو    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -651

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -652

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم
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دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -653

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983(  منير مرسي  محمد -654

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -655

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  د في القـرآن   منهج تربوي فري  : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -656

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -657 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -658

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -األربعـون السنة الـسادسة و   -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -659

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -660 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -661

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمةمكة . (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -662  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول : ة بوعسيلة  سليم فيعيسى  محمد   -663

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -664

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   شروعيةوالم

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -665

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (فقهعلم أصول ال  : )1996(  خالف بعبد الوها  -666

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -667

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -668

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -669

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -670

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -671

 ).يةديوان  المطبوعات  الجامع: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -672

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -673

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -674

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : ال حمزة المرزوقي أبو حسين    آم -675

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
676- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
677- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    
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. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -678

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( ل الجماليفاض -679

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -680

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -681

 ).النهضة العربية

 .النظريـة التربويـة اإلسـالمية     تطور مفهـوم    : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -682

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -683

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -684

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( قال القاسم جمال مث  -685

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -686

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  : بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى    

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

هوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها     األسس والركائز تشكل في مجملها المف     

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

إلسالمية من اإلسالم نفسه، بل     وهذا كون التربية ا   . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة
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     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : هيو"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

 الحسنة شخصية الرسول الكـريم،      ، وخير نموذج للقدوة   ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة       فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف        

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -وقطب الرحى ، و اعتبر األخالق األساس      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

سـالمية،   للتربية اإل  ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جية المسطرة فـي البرنـام          وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالم        

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

قتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت       في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب ا        

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــصراجع الفــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -687

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -688

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، يةضوء العقيدة اإلسالم

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -689

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -690

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: ة المنورةالمدين. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -691

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -692

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية
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المية وأساليبها فـي البيـت      أصول التربية اإلس  : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -693

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -694

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -695 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).هبةمكتبة و

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -696

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -697

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -698 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة ب والسنة بين الوجو  εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -699

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -700  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419ول   ربيع األ  7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -701

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: رالجزائ. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -702

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 
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. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( اعيلشعبان محمد إسم   -703

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -704

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -705

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -706

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -707

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -708

 ).التوزيعدار الوفاء للطباعة والنشر و: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -709

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -710

 ) .لمعارفدار ا: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -711

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -712

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -713

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
714- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
715- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( لكيالنيماجد عرسان ا   -716

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -717

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -718
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دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( وركدعلي أحمد م   -719

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -720

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -721

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -722

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -723

 ).والتوزيع

ة للسنة  المفيد في  التربية اإلسالمي    :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -724

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . ة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            متوازن

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

ادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن            كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مص       

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

حقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في ت       

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

سنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه             األساليب والطرائق التربية بالقدوة الح    

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    
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وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                   كما كانت   

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      آ

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

ذجيـة   اإلنسانية النمو  ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

لة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية         في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاض       

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

 التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف            معوقات قد تعترض عمليات   

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمية شخصية التلميذ في كافة منامستوى تن
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -725

  ).مؤسسة الوطنية للكتابال

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -726

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -727

 ).علفرقان للنشر والتوزيدار ا: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -728

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -729

 ).الكتاب

إلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد        التربية ا : )1983( محمد منير مرسي   -730

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -731

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -732

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -733 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة
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  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -734

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -735

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -736 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -737

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -738  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  ..النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -739

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -740

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 األول    ربيع 7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -741

 ).دار المريخ: القاهرة(

لنـشر  دار النفـائس ل   : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -742

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -743

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -744
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دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -745

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( دي أبو الفتوح عطيفةحم -746

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -747

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -748

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -749

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -750

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   ي خالص للمسلمين إال بترب    ال: آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -751

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
752- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
753- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -754

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (مؤمنةنحو تربية : )1985( فاضل الجمالي -755

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -756

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -757

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -758

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -759

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -760

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(، التربوي علم النفس : )2000( جمال مثقال القاسم   -761

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -762

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :ل يخلص الباحث إلى     بناء على ما ورد في هذا الفص

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

 وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل       . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . ة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث        بالقدوة، بالموعظ 

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

 ، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،        ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . وا في هذه النقطة   فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلم           

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      -ر إن صح هذا التعبي    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل      وهو إعداد وبناء اإلن   

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

ر  المقـر  ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

الت التي أعدت   في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجا            

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نصالحيرياض ال 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -763

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -764

 عر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيدار البشائ :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -765

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -766

 ).يمكتبة إبراهيم حلب: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -767

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -768

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -769

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةمدرسوال

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -770

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -771 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   : وهاب محمد عبد ال   قعبد الخال  -772

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -773

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -زء التاسع الج-الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -774 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -775

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -تضامن اإلسالمي   ال

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -776  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998ية  جويل1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -777

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ). اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -778

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. إلسالمي وموقف العلماء منها   مصادر التشريع ا  : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -779

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -780

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -781

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -782

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -783

 ).المعارف
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، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -784

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -785

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -786

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -787

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( معبد اهللا عبد الداي    -788

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -789

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
790- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
791- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. ة اإلسالمية والمربون العاملون فيها    مناهج التربي : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -792

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -793

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -794

دار : بيـروت . ( التصور اإلسالمي  المنهج التربوي في  : )1990( كوردعلي أحمد م   -795

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -796

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -797

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988(  العجمي أبو اليزيد  -798

 ).العربية
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دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -799

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -800

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،لمتوسطالثانية من التعليم ا   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  .  مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة        متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية    

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

ة أساسا في القرآن         كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثل          

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

سـائل أو        باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الو               

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

ية بالغة في عمليـة التوجيـه       األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهم          

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

 األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى              كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند       

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةربيآخر ركز في حديثه عن أهداف الت      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته
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 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

ت البـسيكولوجية   في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابا             

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

هداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف      معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األ         

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيامستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة من

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
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  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -801

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( نت عبد اهللا حسن بن داود     منى ب  -802

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -803

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( خليل مصطفى أبو العينين   علي   -804

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -805

 ).الكتاب

 الـبالد   التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي      : )1983( محمد منير مرسي   -806

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -807

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -808

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -809 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -810

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: ةمكة المكرم.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -811

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف
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ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -812 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: ائرالجز(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -813

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   : ة بوعـسيلة   سـليم  فـي  محمد الـصالح الـصديق     -814  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -815

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   روعيةوالمش

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -816

، 1998ويليـة    ج 1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -817

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -818

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( د الغزالي محم -819

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -820

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -821

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -822

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -823

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(
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 ).كلية التربية:  بغدادجامعة. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -824

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -825

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -826

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 سالمية محـضة  ة إ يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -827

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
828- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
829- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -830

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).ة للتوزيعالشركة التونسي: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -831

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -832

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -833

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -834

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( لرحمان النحالوي عبد ا  -835

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -836

 ).العربية

اء للنشر  دار صف : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -837

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -838

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  
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  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : ة اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها        إن التربي 

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

رها األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غي         

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .ومصادره ومقاصده في الدين والحياةهي من روح اإلسالم بمقوماته 

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . ، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث     بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة    

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية            وكل ما صدر عنه من قول وسلوك      

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (ء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية         من جا 

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةبية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            التر

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةمية شاملة متكامل  وهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تن       

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي
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 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ة متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي         الخاص بتلميذ السنة الثانية   

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              المادية فيها،   لتخليق اآلثار   

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -839

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب
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 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -840

 عالتوزيدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر و :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -841

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -842

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -843

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -844

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -845

 ). دار الفكر:دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -846

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -847 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -848

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -849

: مكة المكرمة . (1989تــوبر  أك-1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -850 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(
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 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -851

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -ة واألربعـون  السنة الرابع -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -852  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: رالجزائ. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -853

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول : ليمة بوعسيلة  س فيالشيخ  محمد   -854

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -855

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -856

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -857

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -858

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -859

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -860

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. دين واألخالق واالجتمـاع   توجيهات نبوية في ال   : )1995( محمد الصالح الصديق   -861

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -862

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -863
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 .)3ط(،   فـي التربيـة العربيـة      التكنولوجية الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -864

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -865

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
866- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
867- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. ن فيها مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملو    : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -868

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -869

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -870

ر دا: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -871

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -872

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -873

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،العقل والنقل األخالق بين   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -874

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -875

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -876

ان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       الديو: الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى
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أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . ة، إنـسانية عالميـة    متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجدد        

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . لسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس    الكريم، وا 

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب كرها   والطرائق، ذ  باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةلتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    وا

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

سالمية، وخلـص إلـى          كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإل           

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر(خالقيـة الـصرفة      اإلسالمية عـن الناحيـة األ      ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىلتباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم            رغم هذا االختالف وهذا ا    

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            
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ة ال تستهدف   معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيري            

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية،خالقية واأل،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -877

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -878

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 
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 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -879

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -880

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -881

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -882

 ).الم الكتبع: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -883

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -884

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -885 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -886

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  :  عوض إبراهيم  معوض -887

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -888 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).ات اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشور: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -889

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر
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ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -890 النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -891

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419األول   ربيع   7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -892

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: زائرالج. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -893

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -894

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -895

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -896

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -897

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -898

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -899

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -900

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يفؤاد األهوانأحمد  -901

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -902

 ).دار العلم للماليين: بيروت(
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 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -903

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-اإلســالميالتــضامن فــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
904- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
905- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -906

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -907

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية :)1881( محمد قطب -908

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -909

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -910

 ).دار ابن كثير: بيروت(

 التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        أصول: )1986( عبد الرحمان النحالوي   -911

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -912

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -913

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( محمد األمين وآخرون  بوقلقال   -914

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : لى ركائز وأسس منها   إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها ع      

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            
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األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  . المختلفةمن ألوان التربية الوضعية

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .حياةهي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين وال

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . باألحداثبالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ،          

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

تنشد الصالح عن هذه الشخصية     وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية              

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (ة الربانية الروحية    من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغ      

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي       التربية في اإلسالم، وهذا لما تكت     

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

خض عنها سعادته    ومتزنة تتم  ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةوى في صورتها األمبيريقي   الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المست         

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
ليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى            وهكذا فالنظر إ  لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة حتركي راب  -915

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -916

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -917

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(
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 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -918

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (هاالتربية اإلسـالمية وفالسـفت    : )1988( محمد عطية األبراشي   -919

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -920

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -921

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985(  البوطي محمد سعيد رمضان   -922

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -923 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -924

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -تضامن اإلسالمي الفي مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -925

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )زارة الحج واألوقافو

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -926 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -927

ـ -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي    -1410ع األول   ربي

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -928  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ). اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -929

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    دلاالحتفال بالمو :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -930

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -931

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بلوهاعبد ا  -932

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعـة والنـشر    بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -933

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -934

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يسيرة الفكر التربو  م: )1979( محمود السيد سلطان   -935

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -936

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -937

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: زائرالج(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -938

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(، التربية في اإلسالم: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -939

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -940

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -941

-الجــزء الثالــث-الــسنة الــسادسة واألربعــون-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
942- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
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943- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    

. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -944

 ). للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة الريان: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -945

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -946

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -947

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ن الكيالني ماجد عرسا  -948

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -949

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

 دار الثقافة   :القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -950

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -951

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -952

 الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية      : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

س والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          األس

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة
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     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . اع والقياس الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجم    

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  "ه   في مؤلف  )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ة والمتوافق والتربية وتنمية الشخصية السوية   

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة             فكرة مؤداها 

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )اعتهوجم

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىا على الهدف األسم        رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميع        

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام               وفي األخير تجدر اإلشارة   

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

البحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت            في هذه الدراسة ب   

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  .ة واالجتماعي، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -953

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -954

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،   مـن منظـور إسـالمي      يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -955

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

ـ     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -956  ي القـرآن  فلسفة التربية اإلسـالمية ف

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم
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دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -957

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( محمد منير مرسي   -958

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( الويعبد الرحمان النح   -959

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  منهج تربوي فريد في القـرآن     : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -960

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -961 ـ  ي : القـاهرة . ()1ط(،  الميةة اإلس

 ).مكتبة وهبة

  في تشريع الـصيام    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -962

رمـضان  -الجـزء الثالـث   -السنة الـسادسة واألربعـون    -التضامن اإلسالمي في مجلة   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

السنة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    فضائلالقرآن مجمع ال  : معوض عوض إبراهيم   -963

: مكة المكرمة . (1989أكتــوبر  -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -الرابعة واألربعون 

 )وزارة الحج واألوقاف

ـ   1419 رمضان   23-مجلة العصر  -964 . )23( العـدد  1999 جـانفي    1هـ الموافق لـ

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 في مجلـة    واإلباحة بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : رقاويمحمد محمد الش   -965

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -السنة الرابعة واألربعـون   -التضامن اإلسالمي   

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    فـي  محمد الـصالح الـصديق     -966  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   روعيةالمفهوم والمش ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -967

، 1998يليـة    جو 1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 
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المفهـوم  .. النبـوي الـشريف    داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -968

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).رات اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشو: الجزائر. ()19(العدد 

. مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -969

 ).دار المريخ: القاهرة(

دار النفـائس للنـشر     : الجزائـر . (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -970

 ). بوزريعة-والتوزيع

 -عـة والنـشر    للطبا بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -971

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -972

دار : القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -973

 ).المعارف

، تصور مقترح -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسي: )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة -974

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: ةالمنصور. ( )1ط(

. توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتمـاع      : )1995( محمد الصالح الصديق   -975

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر(

 ).كلية التربية: جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون  -976

 ) .دار المعارف: مصر. ()2ط(،  في اإلسالمالتربية: )1967(يأحمد فؤاد األهوان -977

 .)3ط(،  التكنولوجية فـي التربيـة العربيـة       الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -978

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

 ة إسالمية محـضة   يال خالص للمسلمين إال بترب    : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -979

-الجــزء الثالــث-بعــونالــسنة الــسادسة واألر-التــضامن اإلســالميفــي مجلــة 

 .1991مارس -هـ1411رمضان
980- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
981- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف            

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي    
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. مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها     : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -982

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -983

 ).دار الشروق: روتبي. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -984

دار : بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -985

 ).النهضة العربية

 .تطور مفهـوم النظريـة التربويـة اإلسـالمية        : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -986

 ).دار ابن كثير: بيروت(

 فـي البيـت     أصول التربية اإلسالمية وأساليبها   : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -987

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار الثقافة  : القاهرة (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -988

 ).العربية

دار صفاء للنشر   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -989

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -990

الديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية       : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

ية شاملة متكاملـة، تربيـة      أنها ترب : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

 التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن                 كما أن مصادر  

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة
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 فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                     باإلضافة إلى ذلك،  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

ب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 األسالي

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .لنموذجية الفذةا

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةي بناء الشخصي  التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة ف          

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

خرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية              في الدنيا واآل  

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

نظر إلـى    بـال  ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

ة يقود إلى تحسـسها علـى       وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوي       لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. لتربيـة اإلسـالمية   دراسات في ا  : )1987( عمامرة تركي رابح  -991

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

 المعاصر في   ي التربو عجوانب من الواق  : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -992

 عدار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزي :بيروت(. )1ط(، ضوء العقيدة اإلسالمية

.( 

 .)1ط(،  ظـور إسـالمي    مـن من   يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -993

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسـالمية فـي القـرآن       : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -994

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسـالمية وفالسـفتها    : )1988( محمد عطية األبراشي   -995

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتهـا فـي الـبالد         : )1983( مد منير مرسي  مح -996

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها فـي البيـت        : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -997

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكـريم  ريد في القـرآن   منهج تربوي ف  : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -998

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

ـ نظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -999 : القـاهرة . ()1ط(،  ة اإلسـالمية  ي

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1000

رمـضان  -الجزء الثالث - واألربعون السنة السادسة -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1001

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-صرمجلة الع  -1002 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1003

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: ة المكرمةمك. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1004  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول : يمة بوعسيلة  سل فيعيسى  محمد   -1005

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1006

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   لمشروعيةوا

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 
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مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1007

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (الفقهعلم أصول   : )1996(  خالف بعبد الوها  -1008

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1009

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1010

: القـاهرة . (يخ عبر التار  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1011

 ).دار المعارف

تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1012

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1013

 ).معيةديوان  المطبوعات  الجا: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1014

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1015

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1016

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1017 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1018- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1019- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1020

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها
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 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( اضل الجماليف -1021

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1022

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1023

 ).دار النهضة العربية

 .م النظرية التربويـة اإلسـالمية     تطور مفهو : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1024

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1025

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1026

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( مثقال القاسم جمال   -1027

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1028

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :   بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى  

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

مفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها     األسس والركائز تشكل في مجملها ال     

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

 اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل      وهذا كون التربية  . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية :  وهي "  منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         
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األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

وة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،      ، وخير نموذج للقد   ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة        فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختال      

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -س وقطب الرحى  ، و اعتبر األخالق األسا    )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

إلسـالمية،   للتربية ا  ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جمية المسطرة فـي البرنـام          وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسال        

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

 اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت        في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب       

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــلفصراجع اــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1029

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1030  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  ميةالمعاصر في ضوء العقيدة اإلسال    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1031

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1032

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: ينة المنورةالمد. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1033

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1034

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

سالمية وأساليبها في البيت    أصول التربية اإل  : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1035

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1036

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ
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: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1037

 ). وهبةمكتبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1038

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

-ميالتضامن اإلسـال   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1039

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1040 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  جوب والسنة بين الو  εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1041

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1042  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419األول   ربيع   7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1043

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: ائرالجز. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1044

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( سماعيلشعبان محمد إ   -1045

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1046

 ). بوزريعة-والتوزيع
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 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1047

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1048

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1049

 ).دار المعارف

تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1050

 ). والتوزيعدار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1051

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1052

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

 دار: مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1053

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1054

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1055 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -ـه1411رمضان
1056- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1057- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998(  الكيالني ماجد عرسان  -1058

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1059

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1060

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1061

 ).دار النهضة العربية
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 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1062

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1063

 ).دار الفكر: دمشق (. والمجتمعةوالمدرس

دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1064

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1065

 ).للنشر والتوزيع

مية المفيد في  التربية اإلسـال     :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1066

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . زنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            متوا

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن            كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها        

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

 تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                 باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في      

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

لحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه             األساليب والطرائق التربية بالقدوة ا    

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة
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ت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                    كما كان 

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

 ، وفريق )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

موذجيـة   اإلنسانية الن  ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

اضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية         في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة ف       

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

ات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف            معوقات قد تعترض عملي   

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيتنمية شخصية التلميذ في كافة منامستوى 
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1067

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1068  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1069

 ).ع الفرقان للنشر والتوزيدار: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1070

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1071

 ).الكتاب

 اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       التربية: )1983( محمد منير مرسي   -1072

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1073

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1074

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رائالجز

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1075

 ).مكتبة وهبة
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 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1076

ن رمـضا -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411

-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1077

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

. )23( العـدد  1999 جانفي   1ـهـ الموافق ل  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1078

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1079

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )افوزارة الحج واألوق: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1080  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1081

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1082

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419يع األول    رب 7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1083

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

 للنـشر   دار النفائس : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1084

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1085

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1086
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: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1087

 ).دار المعارف

تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1088

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1089

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985( أحمد حقي الحلي وآخرون    -1090

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1091

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1092

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب      :آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1093 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1094- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1095- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1096

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (ة مؤمنةنحو تربي: )1985( فاضل الجمالي -1097

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1098

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1099

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1100

 ).دار ابن كثير: بيروت(
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أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1101

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس

دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1102

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،فس التربوي علم الن : )2000( جمال مثقال القاسم   -1103

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1104

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :فصل يخلص الباحث إلى     بناء على ما ورد في هذا ال

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

ة اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها  األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربي        

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

بل وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه،        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . عظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث        بالقدوة، بالمو 

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

م، ، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـري        ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . لموا في هذه النقطة   فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تك           
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، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      

 الذي تدور حوله هدفيـة      -بير إن صح هذا التع    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل      وهو إعداد وبناء اإل   

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

قـرر   الم ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

جاالت التي أعدت   في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في الم            

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نالصالحيرياض  

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1105

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1106  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

ائر اإلسالمية للطباعـة    دار البش  :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1107

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1108

 ).لبيمكتبة إبراهيم ح: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1109

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1110

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1111

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةالمدرسو

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1112

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1113

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   : الوهاب محمد عبد    قعبد الخال  -1114

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1115

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -لجزء التاسع ا-السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1116 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1117

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1118  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998يلية  جو1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1119

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).ات اإلسالميةالمؤسسة الوطنية للمنشور: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1120

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

 اإلسالمي وموقف العلمـاء     مصادر التشريع : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1121

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1122

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1123

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، يةمنهج التربية اإلسالم: )1982( محمد قطب -1124

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1125

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1126

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( يقمحمد الصالح الصد   -1127

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1128

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1129

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1130

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1131 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1132- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1133- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1134

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1135

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1136

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي     :)1990( كوردعلي أحمد م   -1137

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1138

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1139

 ).الفكردار : دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1140

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1141

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1142

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،ثانية من التعليم المتوسط   للسنة ال 

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . لوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة          متوازنة، تربية س  

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

ع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن           كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشري        

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

ها علـى جملـة مـن الوسـائل أو               باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهداف        

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه           األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا       

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

ة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                  كما كانت للباحث وقف   

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةحديثه عن أهداف التربي   آخر ركز في    
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .تها تنمية مرغوبةوتنمي

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية       في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة،          

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف          معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ،      

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيالتلميذ في كافة منامستوى تنمية شخصية 
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1143

  ).نية للكتابالمؤسسة الوط

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1144  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1145

 ).عشر والتوزيدار الفرقان للن: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1146

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1147

 ).الكتاب

صولها وتطوراتها في الـبالد     التربية اإلسالمية أ  : )1983( محمد منير مرسي   -1148

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1149

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1150

 ). باتنة-هاب للطباعة والنشردار الش: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1151

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1152

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991س مار-هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1153

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1154 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1155

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في الح الصديق محمد الص  -1156  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  ..ريف النبوي الش  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1157

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1158

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1159

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1160

 ). بوزريعة-زيعوالتو

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1161

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1162

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1163

 ).دار المعارف



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( توح عطيفة حمدي أبو الف   -1164

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1165

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. دئ التربية مبا: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1166

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1167

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1168

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ   : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1169 ـ سلمين إال بترب  ال خالص للم ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1170- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1171- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1172

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: نستو. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1173

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1174

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1175

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1176

 ).ر ابن كثيردا: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1177

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1178

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1179

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1180

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :احث إلى     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الب

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

 الذي يميزها عن غيرها األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية،         

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  . اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياةهي من روح

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . ة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث       بالقدوة، بالموعظة، بالعقوب  

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

ر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                وكل ما صد  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . النقطةفكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه               

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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ور حوله هدفيـة     الذي تد  - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ة، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل     وهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح    

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي           الخاص بت 

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

عدت في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أ              

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( وويللن نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1181

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1182  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

ة للطباعـة   دار البشائر اإلسالمي   :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1183

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1184

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( طية األبراشي محمد ع  -1185

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1186

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1187

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(، جتمع والمةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1188

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1189

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     ررمضان ووحدة المشاع  شهر  :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1190

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1191

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1192 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1193

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -المي  التضامن اإلس مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1194  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(لعدد ، ا1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1195

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1196

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

وقف العلمـاء   مصادر التشريع اإلسالمي وم   : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1197

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1198

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1199

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: يروتب. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1200

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1201

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1202

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

وجيهات نبوية في   ت: )1995( محمد الصالح الصديق   -1203

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1204

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1205

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1206

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1207 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1208- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1209- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

ة والمربون العـاملون    مناهج التربية اإلسالمي  : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1210

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1211

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1212

: بيـروت . (سالميالمنهج التربوي في التصور اإل    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1213

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1214

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1215

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1216

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1217

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1218

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . تدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة      متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة وم      

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

 القرآن       كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في            

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    بسالياأل

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

ي عمليـة التوجيـه     األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة ف            

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

لخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى            كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف ا         

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر(مية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           اإلسال ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم               رغم ه 

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

وجية في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكول               

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

اءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف     معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكف          

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،رفية العقليةها المعحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1219

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996(  حسن بن داود   منى بنت عبد اهللا    -1220  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1221

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988(  أبو العينين  علي خليل مصطفى   -1222

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1223

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1224

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (عربيةال

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1225

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1226

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1227

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1228

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )لحج واألوقافوزارة ا: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1229

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1230 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).سة الوطنية للمنشورات اإلسالميةالمؤس: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1231

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ    : سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1232  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1233

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- جلة العصر م في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1234

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1235

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1236

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1237

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1238

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1239

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةج العلوم المدرسـي   أسلمة مناه : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1240

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1241

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1242

 ).ية التربيةكل: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1243

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1244

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1245 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    ةمحض

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1246- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1247- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1248

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 .)الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1249

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1250

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1251

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1252

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( حالويعبد الرحمان الن   -1253

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1254

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1255

 ).التوزيعللنشر و

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1256

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : ة تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها       إن التربية اإلسالمي  

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .ان التربية الوضعية المختلفةمن ألو

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .قاصده في الدين والحياةهي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره وم

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . طاقة، ملء الفراغ، باألحداث   بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ ال      

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية         وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى          

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب ( األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية       من جاء بجملة من   

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي          التربية في اإل  

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةمتكاملوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة          

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ة ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي       الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد     

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              ها،  لتخليق اآلثار المادية في   

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .ار القلمد: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1257

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1258  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1259

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1260

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . ( اإلسالمية وفالسفتها  التربية: )1988( محمد عطية األبراشي   -1261

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1262

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1263

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1264

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1265

 ).مكتبة وهبة

  فـي تـشريع    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1266

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1267

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1268 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1269

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -نالسنة الرابعة واألربعو  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1270  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ). الوطنية للمنشورات اإلسالميةالمؤسسة: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1271

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول : لة سليمة بوعسي  فيالشيخ  محمد   -1272

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1273

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1274

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1275

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1276

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( يد سلطان محمود الس  -1277

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1278

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1279

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (ق واالجتماعالدين واألخال

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1280

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1281

 ) .المعارف

 .)3ط(،  ة العربيـة  التكنولوجية في التربي   الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1282

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1283 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1284- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1285- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1286

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: يروتب. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1287

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1288

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1289

 ).لعربيةدار النهضة ا

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1290

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1291

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،قلاألخالق بين العقل والن   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1292

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1293

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1294

للمطبوعات المدرسية الديوان الوطني  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  .  عالميـة  متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية          

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . ية الشريفة، واإلجماع والقياس   الكريم، والسنة النبو  

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( قطبمحمد   والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةمية الشخصية السوية والمتوافق   والتربية وتن 

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

لـص إلـى         كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخ            

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

ـ         ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي        شـي ااألبر(صرفة   اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة ال
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال     

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جألخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام                 وفي ا 

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

ف معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهد              

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية،لنفسية وا، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1295

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ   جوانـب   : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1296  ي التربـو  عمـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1297

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 لتربية اإلسالمية في القـرآن    فلسفة ا : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1298

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1299

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1300

 .)عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1301

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1302

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية يات في الترب  نظر: )1999( سعيد إسماعيل علي   -1303

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1304

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : يممعوض عوض إبراه   -1305

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1306 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).يةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالم: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1307

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1308  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..ريفالش

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1309

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1310

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).سسة الوطنية للمنشورات اإلسالميةالمؤ: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1311

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1312

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1313

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1314

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1315

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1316

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، حمقتر

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1317

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1318

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يانأحمد فؤاد األهـو    -1319

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1320

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1321 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -لـسنة الـسادسة واألربعـون     ا-التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1322- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1323- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفةأبو الفتوح  حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1324

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1325

 ).دار الشروق: بيروت. (بية اإلسالميةمنهج التر: )1881( محمد قطب -1326

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1327

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1328

 ).دار ابن كثير: بيروت(

إلسالمية وأساليبها في البيت    أصول التربية ا  : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1329

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1330

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1331

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( ن وآخرون بوقلقال محمد األمي   -1332

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : أسس منها إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز و        

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

 باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                      

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

ح عن هذه الشخصية    وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصال              

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب ( الروحية   من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية       

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةق من أهمية بالغة في بناء الشخصي      التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخال      

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

ادته  ومتزنة تتمخض عنها سع    ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةها األمبيريقي الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورت           

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

ه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى          وهكذا فالنظر إليها من هذ    لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1333

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1334  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يمنهج التربو ال: )1991( يعقوب حسين نشوان   -1335

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1336

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

ـ . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1337 دار : تالكوي

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1338

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1339

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1340

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1341

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1342

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -الميالتضامن اإلس  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1343

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )واألوقافوزارة الحج : المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1344 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1345

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1346  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1347

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  ..الشريف النبوي   داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1348

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1349

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1350

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1351

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1352

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  ي التربو مسيرة الفكر : )1979( محمود السيد سلطان   -1353

 ).دار المعارف



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1354

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1355

 ).ن  المطبوعات  الجامعيةديوا: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1356

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1357

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1358

 ). العلم للمالييندار: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1359 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1360- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1361- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1362

 ).النشر والتوزيعمؤسسة الريان للطباعة و: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1363

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1364

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1365

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1366

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1367

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1368

 ).فة العربيةالثقا

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1369

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1370

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

 تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها         األسس والركائز 

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   تربية اإلسالمية منهج ال " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . غم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة           فكرة مؤداها؛ إنه بالر   

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -عتبر األخالق األساس وقطب الرحى    ، و ا  )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىف األسم      رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهد          

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام            وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أ      

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

ما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت           في هذه الدراسة بالبحث، وإن    

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1371

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1372  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،   ضوء العقيدة اإلسالمية   المعاصر في 

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1373

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1374

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، لكريما

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1375

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1376

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1377

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1378

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1379

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1380

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي  جلة   في م  القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1381

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1382 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εال الرسول أفع: محمد محمد الشرقاوي   -1383

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1384  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- جلة العصر م في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1385

 ،1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1386

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).ميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسال: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1387

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1388

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1389

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1390

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1391

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1392

 ).فاء للطباعة والنشر والتوزيعدار الو: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1393

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1394

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  مالتربيـة فـي اإلسـال     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1395

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1396

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1397 ة إسـالمية   ي

- الثالـث  الجـزء -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1398- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1399- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

). ذكرهسبق عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1400

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1401

 ).لشروقدار ا: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1402

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1403

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1404

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1405

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1406

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1407

 ).للنشر والتوزيع

في  التربية اإلسـالمية     المفيد  :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1408

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

تكاملـة، تربيـة    أنها تربية شاملة م   : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

إلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن               كما أن مصادر التربية ا    

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                   باإلضافة إلى ذلك، فالتربية     

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

 التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                األساليب والطرائق 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .لفذةالنموذجية ا

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةخصيالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الش            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

له ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية             في الدنيا واآلخرة، وتؤه   

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

وقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               مع

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

 تحسـسها علـى     وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى         لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. سـالمية دراسات في التربيـة اإل    : )1987( عمامرة تركي رابح  -1409

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1410  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1411

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1412

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1413

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( سيمحمد منير مر   -1414

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1415

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم رآنمنهج تربوي فريد في الق    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1416

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1417

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1418

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1419

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419ن   رمضا 23-مجلة العصر  -1420 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1421

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 ) وزارة الحج واألوقاف:مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1422  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول : ة سليمة بوعسيل  فيعيسى  محمد   -1423

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1424

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر ي   ف والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1425

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : جزائرال. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1426

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1427

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1428

: رةالقـاه . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1429

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1430

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1431

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(د حقي الحلي وآخرون     أحم -1432

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1433

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1434

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : المرزوقي أبو حسين  آمال حمزة    -1435 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1436- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1437- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1438

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( يفاضل الجمال -1439

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1440

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1441

 ).دار النهضة العربية

 .التربويـة اإلسـالمية   تطور مفهوم النظرية    : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1442

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1443

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1444

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( سمجمال مثقال القا   -1445

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1446

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :ى ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى     بناء عل

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

ميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها    األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المت      

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

 من اإلسالم نفسه، بل     وهذا كون التربية اإلسالمية   . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

بية التر: وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

شخصية الرسول الكـريم،    ، وخير نموذج للقدوة الحسنة      ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة      فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظ        

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -حى، و اعتبر األخالق األساس وقطب الر      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جرة فـي البرنـام         وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسط         

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

على التمظهر في المجاالت التي أعدت      في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها          

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .قرآن الكريمال 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1447

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1448  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1449

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1450

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: ةالمدينة المنور. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1451

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1452

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

ساليبها في البيت   أصول التربية اإلسالمية وأ   : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1453

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1454

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1455

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قد الخال عب -1456

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1457

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -لرابعة واألربعون السنة ا 

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1458 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1459

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1460  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1461

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).سة الوطنية للمنشورات اإلسالميةالمؤس: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1462

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1463

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1464

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1465

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، هج التربية اإلسالميةمن: )1982( محمد قطب -1466

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1467

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1468

 .)دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1469

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1470

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1471

 .) المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1472

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1473 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1474- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1475- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1476

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1477

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1478

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1479

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1480

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1481

 ).ر الفكردا: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1482

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1483

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1484

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،الثانية من التعليم المتوسط   للسنة  

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  .  سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة           متوازنة، تربية 

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

ريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن           كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التش        

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

افها علـى جملـة مـن الوسـائل أو               باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهد        

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

ا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه            األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذ     

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

قفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                  كما كانت للباحث و   

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةي حديثه عن أهداف التربي    آخر ركز ف  
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .ميتها تنمية مرغوبةوتن

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية        في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة        

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف           معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ    

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحية التلميذ في كافة منامستوى تنمية شخصي

  

  

  
 

  

  

  

   

  

  

  
 
  
  
  



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   

  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1485

  ).وطنية للكتابالمؤسسة ال

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1486  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1487

 ).علنشر والتوزيدار الفرقان ل: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1488

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1489

 ).الكتاب

 أصولها وتطوراتها في الـبالد      التربية اإلسالمية : )1983( محمد منير مرسي   -1490

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1491

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1492

 ). باتنة-لشهاب للطباعة والنشردار ا: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1493

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1494

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991ارس م-هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1495

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1496 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1497

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في لصالح الصديق محمد ا  -1498  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  ..لشريف النبوي ا  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1499

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1500

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1501

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1502

 ). بوزريعة-توزيعوال

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1503

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1504

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1505

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( لفتوح عطيفة حمدي أبو ا   -1506

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1507

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. بادئ التربية م: )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1508

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1509

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1510

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ لمـسلمين إال بترب   ال خالص ل  : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1511 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1512- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1513- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1514

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1515

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1516

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1517

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1518

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1519

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1520

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1521

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1522

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :لباحث إلى     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص ا

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

ة، الذي يميزها عن غيرها األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمي         

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .وح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياةهي من ر

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . وبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث       بالقدوة، بالموعظة، بالعق  

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                وكل ما   

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . ه النقطة فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذ             

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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تدور حوله هدفيـة     الذي   - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةلح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل     وهو إعداد وبناء اإلنسان الصا    

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةبتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي           الخاص  

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

 أعدت  في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي             

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( لنوويل نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1523

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1524  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

مية للطباعـة   دار البشائر اإلسال   :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1525

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1526

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988(  عطية األبراشي  محمد -1527

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1528

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1529

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(، لمجتمع واةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1530

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1531

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رر رمضان ووحدة المشاع   شه:  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1532

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1533

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -عالجزء التاس -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1534 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1535

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -سالمي  التضامن اإل مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1536  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19( العدد ،1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1537

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).يةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالم: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1538

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

وموقف العلمـاء   مصادر التشريع اإلسالمي    : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1539

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1540

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1541

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت(. )6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1542

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1543

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1544

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في    :)1995( محمد الصالح الصديق   -1545

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1546

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1547

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1548

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1549 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1550- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1551- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مية والمربون العـاملون    مناهج التربية اإلسال  : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1552

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1553

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1554

: بيـروت . (اإلسالميالمنهج التربوي في التصور     : )1990( كوردعلي أحمد م   -1555

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1556

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1557

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1558

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1559

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1560

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة      متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة       

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

في القرآن       كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا             

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

 في عمليـة التوجيـه      األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة           

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

 الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى             كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف        

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر(سالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           اإل ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم                رغم

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

ولوجية في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيك               

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

كفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف     معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف وال          

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،معرفية العقليةها الحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1561

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( هللا حسن بن داود   منى بنت عبد ا    -1562  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1563

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( فى أبو العينين  علي خليل مصط   -1564

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1565

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1566

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1567

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1568

 .) باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1569

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1570

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 ) الحج واألوقافوزارة: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1571

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1572 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).ؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالميةالم: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1573

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   : ة سـليمة بوعـسيل    في محمد الصالح الصديق   -1574  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1575

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر   في والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1576

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1577

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1578

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( يمحمد الغزال  -1579

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1580

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1581

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةاهج العلوم المدرسـي   أسلمة من : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1582

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1583

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1584

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1585

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1586

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1587 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    حضةم

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1588- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1589- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1590

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).عالشركة التونسية للتوزي: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1591

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1592

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1593

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1594

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( لنحالويعبد الرحمان ا   -1595

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1596

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1597

 ). والتوزيعللنشر

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1598

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : مية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها       إن التربية اإلسال  

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .لوان التربية الوضعية المختلفةمن أ

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .ومقاصده في الدين والحياةهي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره 

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث   بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ       

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

ى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية          وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غن        

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية       من جاء بجملة    

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي          التربية في ا  

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةة متكامل وهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شامل        

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةقد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي       الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط،      

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              فيها،  لتخليق اآلثار المادية    

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 . دار القلم:بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1599

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1600  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

 ). عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1601

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1602

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (ية اإلسالمية وفالسفتها  الترب: )1988( محمد عطية األبراشي   -1603

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1604

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1605

 ).كردار الف: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1606

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1607

 ).مكتبة وهبة

يع  فـي تـشر    رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1608

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1609

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1610 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1611

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -عونالسنة الرابعة واألرب  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1612  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).سة الوطنية للمنشورات اإلسالميةالمؤس: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1613

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول : سيلة سليمة بوع  فيالشيخ  محمد   -1614

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1615

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1616

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1617

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1618

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( لسيد سلطان محمود ا  -1619

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1620

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1621

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (خالق واالجتماعالدين واأل

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1622

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1623

 ) .المعارف

 .)3ط(،  بية العربيـة  التكنولوجية في التر   الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1624

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1625 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1626- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1627- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1628

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(. فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1629

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1630

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1631

 ). العربيةدار النهضة

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1632

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1633

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،لنقلاألخالق بين العقل وا   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1634

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1635

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1636

ي للمطبوعات المدرسية الديوان الوطن : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . ية عالميـة  متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسان          

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . بوية الشريفة، واإلجماع والقياس   الكريم، والسنة الن  

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( د قطب محم والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةتنمية الشخصية السوية والمتوافق   والتربية و 

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

وخلـص إلـى         كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية،             

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر(الـصرفة    اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة         ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىإال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           رغم هذا االختالف وهذا التباين،      

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام                  وفي

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

هدف معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تست              

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية،والنفسية ، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1637

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1638 ـ    جوان  ي التربـو  عب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1639

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

  التربية اإلسالمية في القـرآن     فلسفة: )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1640

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1641

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1642

 ).بعالم الكت: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1643

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1644

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية يظرات في الترب  ن: )1999( سعيد إسماعيل علي   -1645

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1646

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : اهيممعوض عوض إبر   -1647

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1648 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).ميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسال: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1649

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1650  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..لشريفا

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1651

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1652

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).مؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالميةال: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1653

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1654

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : ئرالجزا. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1655

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1656

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1657

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1658

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، ترحمق

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1659

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1660

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يهـوان أحمد فؤاد األ   -1661

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1662

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1663 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1664- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1665- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوحي حمد     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1666

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1667

 ).دار الشروق: بيروت. (تربية اإلسالميةمنهج ال: )1881( محمد قطب -1668

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1669

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1670

 ).دار ابن كثير: بيروت(

 اإلسالمية وأساليبها في البيت     أصول التربية : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1671

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1672

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1673

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( مين وآخرون بوقلقال محمد األ   -1674

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       :  وأسس منها  إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز       

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .ةمن ألوان التربية الوضعية المختلف

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

   باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                    

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

الح عن هذه الشخصية    وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الص              

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (ية الروحية   من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربان       

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي      التربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخ      

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

سعادته  ومتزنة تتمخض عنها     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةرتها األمبيريقي الخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صو           

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى          وهكذا فالنظر إليها من     لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1675

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1676  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1677

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1678

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : ويـت الك. (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1679

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1680

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1681

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1682

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1683

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1684

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -سالميالتضامن اإل  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1685

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )ج واألوقافوزارة الح: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1686 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1687

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1688  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).يةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالم: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1689

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  ..ي الشريف  النبو داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1690

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1691

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996( ف خال بعبد الوها  -1692

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1693

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1694

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يكر التربو مسيرة الف : )1979( محمود السيد سلطان   -1695

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1696

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1697

 ).وان  المطبوعات  الجامعيةدي: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1698

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1699

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1700

 ).ار العلم للمالييند: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1701 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1702- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1703- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1704

 ). والنشر والتوزيعمؤسسة الريان للطباعة: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1705

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1706

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1707

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( نيماجد عرسان الكيال   -1708

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1709

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1710

 ).قافة العربيةالث

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1711

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1712

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

ئز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها         األسس والركا 

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . اسالكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقي     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

التربية : وهي"   التربية اإلسالمية منهج  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةفقوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوا    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . لرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة           فكرة مؤداها؛ إنه با   

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    - اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى     ، و )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ىهدف األسم      رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على ال          

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن     

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

إنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت           في هذه الدراسة بالبحث، و    

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1713

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1714  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  في ضوء العقيدة اإلسالمية   المعاصر  

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1715

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1716

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1717

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1718

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1719

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1720

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1721

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1722

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   مجلة    في القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1723

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1724 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εفعال الرسول أ: محمد محمد الشرقاوي   -1725

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1726  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر   في المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1727

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1728

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).الميةالمؤسسة الوطنية للمنشورات اإلس: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1729

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1730

 ). بوزريعة-والتوزيع

 -ر للطباعة والنش  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1731

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1732

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1733

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1734

 ).لوفاء للطباعة والنشر والتوزيعدار ا: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1735

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1736

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

ـ     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1737 دار : مـصر . ()2ط(،  المالتربيـة فـي اإلس

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1738

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : آمال حمزة المرزوقي أبو حسين     -1739 ة إسـالمية   ي

ـ -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة -زء الثالـث  الج

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1740- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1741- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).بق ذكرهس عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1742

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي -1743

 ). الشروقدار: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1744

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1745

 ).دار النهضة العربية

 .تطور مفهوم النظرية التربويـة اإلسـالمية      : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1746

 ).دار ابن كثير: بيروت(

ت أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البي     : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1747

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1748

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( جمال مثقال القاسم   -1749

 ).للنشر والتوزيع

د في  التربية اإلسـالمية      المفي:)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1750

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :     بناء على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى

 متكاملـة، تربيـة     أنها تربية شاملة  : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم المتميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها          

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

 اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن                كما أن مصادر التربية   

وهذا كون التربية اإلسالمية من اإلسالم نفسه، بل        . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

ة اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                    باإلضافة إلى ذلك، فالتربي   

التربية : وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

ئق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                األساليب والطرا 

، وخير نموذج للقدوة الحسنة شخصية الرسول الكـريم،         ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  . الفذةالنموذجية

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة              

، وفريق  )النحالوي،  ني الكيال ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -، و اعتبر األخالق األساس وقطب الرحى      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةلشخصيالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء ا            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

 للتربية اإلسـالمية،    ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

ؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية             في الدنيا واآلخرة، وت   

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   ج     وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية المسطرة فـي البرنـام             

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتدارها على التمظهر في المجاالت التي أعدت               

لى تحسـسها علـى     وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إ         لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. إلسـالمية دراسات في التربيـة ا    : )1987( عمامرة تركي رابح  -1751

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1752  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،  مي من منظور إسـال    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1753

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1754

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1755

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( مرسيمحمد منير    -1756

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1757

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم لقرآنمنهج تربوي فريد في ا    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1758

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1759

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1760

رمـضان  -الجزء الثالث -ونالسنة السادسة واألربع  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1761

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419ضان   رم 23-مجلة العصر  -1762 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  بين الوجوب والسنة   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1763

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: ةمكة المكرم. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1764  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول : يلة سليمة بوعس  فيعيسى  محمد   -1765

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1766

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1767

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1768

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1769

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1770

ـ . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1771 : اهرةالق

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1772

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1773

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(حمد حقي الحلي وآخرون     أ -1774

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1775

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1776

 ).دار العلم للماليين: بيروت(

ـ ال خالص للمـسلمين إال بترب     : ة المرزوقي أبو حسين   آمال حمز  -1777 ة إسـالمية   ي

-الجـزء الثالـث   -الـسنة الـسادسة واألربعـون     -التضامن اإلسالمي  في مجلة    محضة

 .1991مارس -هـ1411رمضان
1778- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour 
l'éducation, (2eme édition). (paris : de bœck université). 
1779- Ivor .k Davis: Objectives in curriculum desing. (In) يـــــف           

).سبق ذكره عــمرج ( عطيفة أبو الفتوح حمدي     

مناهج التربية اإلسالمية والمربون العـاملون      : )1998( ماجد عرسان الكيالني   -1780

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. (فيها

 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( اليفاضل الجم -1781

 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1881( محمد قطب -1782

: بيـروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( كوردعلي أحمد م   -1783

 ).دار النهضة العربية

 .ة التربويـة اإلسـالمية    تطور مفهوم النظري  : )1987( ماجد عرسان الكيالني   -1784

 ).دار ابن كثير: بيروت(

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت      : )1986( عبد الرحمان النحالوي   -1785

 ).دار الفكر: دمشق. ( والمجتمعةوالمدرس
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دار : القـاهرة  (.)1ط(،األخالق بين العقل والنقل   : )1988( أبو اليزيد العجمي   -1786

 ).الثقافة العربية

دار صـفاء   : عمان. ()1ط(،علم النفس التربوي  : )2000( قاسمجمال مثقال ال   -1787

 ).للنشر والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسـالمية      :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -1788

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  : الجزائر. ()1ط(،للسنة الثانية من التعليم المتوسط    

)O.N.P.S(.(  

  :خالصة الفصل
  :على ما ورد في هذا الفصل يخلص الباحث إلى     بناء 

أنها تربية شاملة متكاملـة، تربيـة       : إن التربية اإلسالمية تقوم في جوهرها على ركائز وأسس منها         

وهـذه  . متوازنة، تربية سلوكية عملية، تربية مستمرة ومتدرجة محافظة ومجددة، إنـسانية عالميـة            

متميز والفريد للتربية اإلسالمية، الذي يميزها عن غيرها    األسس والركائز تشكل في مجملها المفهوم ال      

  .من ألوان التربية الوضعية المختلفة

     كما أن مصادر التربية اإلسالمية هي ذاتها مصادر التشريع اإلسالمي المتمثلة أساسا في القرآن              

ية من اإلسالم نفسه، بل     وهذا كون التربية اإلسالم   . الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واإلجماع والقياس     

  .هي من روح اإلسالم بمقوماته ومصادره ومقاصده في الدين والحياة

     باإلضافة إلى ذلك، فالتربية اإلسالمية تعتمد في تحقيق أهدافها علـى جملـة مـن الوسـائل أو                  

تربية ال: وهي"   منهج التربية اإلسالمية  " في مؤلفه    )1982( محمد قطب  والطرائق، ذكرها    باألسالي

وتتصدر هـذه   . بالقدوة، بالموعظة، بالعقوبة، بالقصة، بالعادة، تفريغ الطاقة، ملء الفراغ، باألحداث         

األساليب والطرائق التربية بالقدوة الحسنة، وهذا لما تحظى به من أهمية بالغة في عمليـة التوجيـه                 

ة شخصية الرسول الكـريم،     ، وخير نموذج للقدوة الحسن    ةوالتربية وتنمية الشخصية السوية والمتوافق    

وكل ما صدر عنه من قول وسلوك، فال غنى ألي مرب ألي تربية تنشد الصالح عن هذه الشخصية                  

  .النموذجية الفذة

     كما كانت للباحث وقفة في هذا الفصل عند األهداف الخاصة بالتربية اإلسالمية، وخلـص إلـى                

منهم . نظر المربين الذين تكلموا في هذه النقطة      فكرة مؤداها؛ إنه بالرغم من تباين واختالف وجهات         

، وفريق  )النحالوي،   الكيالني ،محمد قطب (من جاء بجملة من األهداف ذات الصبغة الربانية الروحية          

 شـي ااألبر( اإلسالمية عـن الناحيـة األخالقيـة الـصرفة           ةآخر ركز في حديثه عن أهداف التربي      
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 الذي تدور حوله هدفيـة      - إن صح هذا التعبير    -لرحى، و اعتبر األخالق األساس وقطب ا      )وجماعته

 اإلنسانية النموذجيـة    ةالتربية في اإلسالم، وهذا لما تكتسيه األخالق من أهمية بالغة في بناء الشخصي            

  .وتنميتها تنمية مرغوبة

،  للتربية اإلسـالمية   ى     رغم هذا االختالف وهذا التباين، إال أنهم يتفقون جميعا على الهدف األسم           

 ومتزنة تتمخض عنها سعادته     ةوهو إعداد وبناء اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكامل         

في الدنيا واآلخرة، وتؤهله ألن يعيش حياة فاضلة نظيفة، خالية مـن االضـطرابات البـسيكولوجية                

  .ةواالجتماعي

 المقـرر   جسطرة فـي البرنـام         وفي األخير تجدر اإلشارة، إلى أن أهداف التربية اإلسالمية الم         

 بـالنظر إلـى     ةالخاص بتلميذ السنة الثانية متوسط، قد ال ترقى إلى المستوى في صورتها األمبيريقي            

معوقات قد تعترض عمليات التنفيذ، ومن ثم فإن هذه األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية ال تستهدف               

ا على التمظهر في المجاالت التي أعدت       في هذه الدراسة بالبحث، وإنما القصد يتوجه صوب اقتداره        

وهكذا فالنظر إليها من هذه الوجهة أو الزاوية يقود إلى تحسـسها علـى              لتخليق اآلثار المادية فيها،     

  . واالجتماعية، والنفسية، واألخالقية،ها المعرفية العقليةحيمستوى تنمية شخصية التلميذ في كافة منا
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  :لــراجع الفصــم
  .القرآن الكريم 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

: الجزائـر (. دراسات في التربيـة اإلسـالمية     : )1987( عمامرة تركي رابح  -1789

  ).المؤسسة الوطنية للكتاب

ـ     : )1996( منى بنت عبد اهللا حسن بن داود       -1790  ي التربـو  عجوانـب مـن الواق

دار البشائر اإلسالمية للطباعـة      :بيروت(. )1ط(،  المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية    

  ).عوالنشر والتوزي

 .)1ط(،   من منظور إسـالمي    يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -1791

 ).عدار الفرقان للنشر والتوزي: عمان(

 فلسفة التربية اإلسالمية في القـرآن     : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -1792

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: ورةالمدينة المن. ()3ط(، الكريم

دار : الكويـت . (التربية اإلسالمية وفالسفتها  : )1988( محمد عطية األبراشي   -1793

 ).الكتاب

التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها في الـبالد       : )1983( محمد منير مرسي   -1794

 ).عالم الكتب: ةالقاهر. (العربية

وأساليبها في البيت   أصول التربية اإلسالمية    : )1983( عبد الرحمان النحالوي   -1795

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(،  والمجتمعةوالمدرس

( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -1796

 ). باتنة-دار الشهاب للطباعة والنشر: رالجزائ

: القاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي   -1797

 ).مكتبة وهبة

 فـي تـشريع     رشهر رمضان ووحدة المشاع   :  محمد عبد الوهاب   قعبد الخال  -1798

رمـضان  -الجزء الثالث -السنة السادسة واألربعون  -التضامن اإلسالمي  في مجلة    الصيام

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة.(1991مارس -هـ1411
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-التضامن اإلسـالمي   في مجلة    القرآن مجمع الفضائل  : معوض عوض إبراهيم   -1799

مكـة  . (1989أكتـــوبر   -1410ربيع األول   -الجزء التاسع - الرابعة واألربعون  السنة

 )وزارة الحج واألوقاف: المكرمة

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر  -1800 . )23( العـدد  1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

 فـي   واإلباحـة  نةبين الوجوب والس   εأفعال الرسول : محمد محمد الشرقاوي   -1801

-1410ربيـع األول    -الجزء التاسع -السنة الرابعة واألربعون  -التضامن اإلسالمي   مجلة  

 )وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (1989أكتوبر

ـ   :  سـليمة بوعـسيلة    في محمد الصالح الصديق   -1802  النبـوي   داالحتفـال بالمول

هـ الموافق لـ   1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   المفهوم والمشروعية ..الشريف

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(، العدد 1998 جويلية 1

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيعيسى  محمد   -1803

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).ؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالميةالم: الجزائر. ()19(العدد 

المفهـوم  .. النبوي الشريف  داالحتفال بالمول :  سليمة بوعسيلة  فيالشيخ  محمد   -1804

، 1998 جويليـة    1هـ الموافق لـ    1419 ربيع األول    7- مجلة العصر  في   والمشروعية

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر. ()19(العدد 

مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلمـاء      : )1985( شعبان محمد إسماعيل   -1805

 ).دار المريخ: القاهرة. (منها

دار النفائس للنـشر    : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها  -1806

 ). بوزريعة-والتوزيع

 - للطباعة والنشر  بدار الشها : الجزائر. (خلق المسلم : )1985( محمد الغزالي  -1807

 ).ةباتن

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب -1808

: القـاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو  : )1979( محمود السيد سلطان   -1809

 ).دار المعارف
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تـصور   -ةأسلمة مناهج العلوم المدرسـي    : )1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة    -1810

 ).عدار الوفاء للطباعة والنشر والتوزي: المنصورة. ( )1ط(، مقترح

توجيهات نبوية في   : )1995( محمد الصالح الصديق   -1811

 ).ديوان  المطبوعات  الجامعية: الجزائر. (الدين واألخالق واالجتماع

. مبادئ التربية : )1985(أحمد حقي الحلي وآخرون      -1812

 ).كلية التربية: جامعة بغداد(

دار : مـصر . ()2ط(،  التربيـة فـي اإلسـالم     : )1967(يأحمد فؤاد األهـوان    -1813

 ) .المعارف

 .)3ط(،  التكنولوجية في التربية العربيـة     الثورة: )1981( عبد اهللا عبد الدايم    -1814

 ).دار العلم للماليين: بيروت(
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  لثالثالفصل ا

  منهج التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط
  :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــد* 
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  :تمهيد
جملة من القـضايا    ): منهج التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط     ( الباحث في هذا الفصل      تناولي     

ج لمحة تاريخية توضح التطورات والمحطات التـي مـرت بهـا المدرسـة              والعناصر، وذلك بإدرا  

 والمقررات  الدراسـية، بـالتركيز علـى المدرسـة           جالجزائرية، وكذا التعديالت التي مست المناه     

األساسية والتعليم المتوسط، بعد ذلك يتم التطرق إلى مفهوم منهج التربيـة اإلسـالمية وخصائـصه                

ه من المناهج التربوية الوضعية المختلفة، وفي نهاية هذا الفـصل سـيتم             المميزة التي تميزه عن غير    

 اإلسالمية بشكليه العام والدراسي بعناصره ومكوناته، وذلك بـشيء مـن            ةالتطرق إلى منهج التربي   

  .التفصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لمحة تاريخية -1
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وناته، وتماشـيا مـع طبيعـة            قبل التطرق إلى مفهوم منهج التربية اإلسالمية وخصائصه، ومك        

الدراسة الحالية، يرى الباحث أنه يتوجب إعطاء لمحة تاريخية توضح التطورات التـي مـرت بهـا             

المدرسة الجزائرية من بعد االستقالل إلى يومنا هذا، والتعديالت المختلفـة التـي مـست المنـاهج                 

، وما جـاء بـه مـن        )2003مبرديس(والبرامج الدراسية وقوفا عند التصور الجديد لصياغة المناهج         

تعديالت وإضافات واستراتيجيات تربوية، تمس منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط، على أن             

  .يتم التفصيل في هذه النقاط في العناصر الالحقة من هذا الفصل

مـن   كمدخل وكعنـصر أساسـي       ة     تجدر اإلشارة إلى أنه وفي إطار إدراج هذه اللمحة التاريخي         

 عمـامرة  تركي رابـح  لصاحبه  " أصول التربية والتعليم  "عناصر هذا الفصل، تم االعتماد على كتاب        

تـصورها   المدرسة األساسية المتعددة التقنيات كمـا     : "، كما تم االعتماد على مقال بعنوان      )1990(

ـ   )1991( محمد أرزقي بركان   لصاحبه    الرواسي  مجلة منشور في ". النصوص الرسمية  ال ، هذا المق

، وكذا الغايات التي تقوم عليها المدرسـة األساسـية المتعـددة            تيوضح أهم المفاهيم واالستراتيجيا   

باإلضافة إلى االعتماد على منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسـط، وكـذا الوثيقـة               . التقنيات

علـيم األساسـي    المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعلـيم المتوسـط الـصادرة عـن مديريـة الت               

  .)2003ديسمبر(

     لقد عاشت المدرسة في الجزائر طوال فترة االحتالل المظلمة عيشة انعزال كامل عـن البيئـة                

الجزائرية ألنها كانت منذ نشأتها مدرسة أجنبية عنها لم توجد في األصل لخدمتها واالنفعال بمشاكلها،               

عيدة عن اهتمامات وقـضايا البيئـة الجزائريـة         ولذلك بقيت الدراسة بها تتعلق باهتمامات وقضايا ب       

  .والثقافة القومية والشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية

بذلت عدة محاوالت من أجل إدخـال الحيـاة أو إدخـال             1962     وعندما استقلت البالد في سنة      

يـر أن تلـك     مشاكل البيئة الجزائرية إلى المدرسة حتى تنسجم الدراسة بها مع عهد االسـتقالل، غ             

  ...المحاوالت لم تتغلغل إلى أعماق المدرسة ولذلك بقي مفعولها محدودا للغاية

     والسبب في ذلك يعود في جملته إلى أن الكوادر واإلطارات التي كانت تشرف علـى المدرسـة                 

بقيت محافظـة   إداريا وتربويا، نشأ معظمها في أحضان أساليب المدرسة في عهد االحتالل وبالتالي             

  . تلك المدرسة وتقاليدها حتى لو لم تشعر بذلكعلى فلسفة

 على تدارك وضعية المدرسـة الجزائريـة        )1973-1970(     وقد عمل المخطط الرباعي األول      

  .وحاول إدماجها في أعماق الحياة الجزائرية وحقق خطوات هامة في هذا الميدان
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ل ال أن يجعل من المدرسـة الجزائريـة          فإنه حاو  )1977-1974(     أما المخطط الرباعي الثاني     

جزءا ال يتجزأ من واقع المجتمع الجزائري فحسب، ولكنها قائدة ورائدة لعمليـة التطـور والتنميـة                 

والنهضة في البالد بعد التغيرات العميقة والجذرية التي أدخلها على نظمها وهياكلها وأساليب التعلـيم               

  .والتكوين فيها

تربوية والعلمية التي أدخلت على المدرسة الجزائرية بقصد إدماجها فـي                ومن أهم التطورات ال   

المحيط االجتماعي وجعلها جزءا من الحياة الجزائرية، بل وقائدة لعمليـة البنـاء والتنميـة الثقافيـة                 

  :والتطور التكنولوجي والعلمي في البالد

  .إنشاء المدرسة األساسية ذات التسع سنوات  - أ

 ). المتعددة الفروع(ة الشاملة إنشاء المدرسة الثانوي  -  ب

، سيتم التركيز فقط على التطـورات التـي شـهدتها           الزمكانية     ونظرا لطبيعة الدراسة وحدودها     

  .المدرسة األساسية ذات التسع سنوات فقط دون التعرض للمدرسة الثانوية الشاملة المتعددة الفروع

ى المرسوم الرئاسي الصادر في الجريـدة        بمقتض 1976     نشأت مرحلة التعليم األساسي في عام       

الرسمية للجمهورية الجزائرية، وهي مرحلة مكونة من إدماج مرحلة التعليم المتوسط بعد اختصارها             

، وبـذلك فـإن     ست سنوات في المرحلة االبتدائية التي تستغرق      . ثالث سنوات  إلى   أربع سنوات من  

 الطفل الذي يدخل المدرسة األساسية وعمره       ، بحيث أن  تسع سنوات مرحلة التعليم األساسي تستغرق     

  .عاما ستة عشر ال يغادرها إال بعد أن يبلغ عمره ،ست سنوات

  : مرحلتينى األساسي إلم     وتنقسم مرحلة التعلي

 وهي مخصصة إلتقان المهارات األساسية فـي اللغـة          وتستغرق ست سنوات   :المرحلة األولى      

. ومبادئ العلوم، والتاريخ والجغرافيـا    ) الفرنسية(ب واللغة األجنبية    العربية والدين اإلسالمي، والحسا   

  .وبذلك فهي مرحلة موحدة التعليم بالنسبة لكافة األطفال

وفيها تتنوع مواد التعليم ما بـين علـوم لغويـة           .  فهي تستغرق ثالث سنوات    :المرحلة الثانية      

أما فـي   . ميذ في السنة األولى تعليما موحدا     بحيث يقرأ التال  . وإنسانية، وعلوم صحيحة، وعلوم تقنية    

، بعض العلوم   تالسنتين األخيرتين فإن التالميذ يدرسون إلى جانب العلوم العامة، واللغات، واإلنسانيا          

التقنية، مثل المحاسبة، أو مسك الدفاتر، أو اآللة الكاتبة أو االختزال أو فالحة األرض، أو الخياطـة                 

بحيـث أن   . و والتلفزيون إلى غير ذلك من الصناعات والمهن األخـرى         والتفصيل أو إصالح الرادي   

الطفل المتخرج من المدرسة األساسية إذا لم يواصل دراسته في المرحلة الثانوية وخرج إلى معترك               

الحياة، فإنه يكون قادرا على االندماج في العجلة االقتصادية لبالده ليصبح فردا منتجا وال يبقى عبئـا                 



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
وقد شُرع في تنفيذ المدرسة األساسية على سبيل التجربـة منـذ العـام              . وعلى المجتمع على والديه   

  . )1978-1977(الدراسي 

 في ميدان التربية والتعليم، عملية تنفيذ       )1984-1980(     لقد بدأت مع بداية الخط الخماسي األول        

توى الوطن الجزائري بعد مشروع المدرسة األساسية ذات التسع سنوات من التعليم اإلجباري على مس

  .1977أن كان العمل يجري بها كتجربة في بعض المدارس فقط ابتداء من عام 

 )1981-1980(     فالمدرسة األساسية الجديدة التي بدأ العمل بها تدريجيا ابتداء من العام الدراسي             

فـي مدرسـة    ) تثالث سنوا (والمتوسط  ) ست سنوات (هي مدرسة تجمع ما بين التعليمين االبتدائي        

واحدة بحيث تصبح المرحلتان االبتدائية والمتوسطة عبارة عن مرحلة واحدة هـي مرحلـة التعلـيم                

وبـذلك تـصبح    . اإلجباري بعد اختصار المرحلة المتوسطة من أربع سنوات إلى ثالث سنوات فقط           

سي، ومرحلـة   مراحل التعليم في الجزائر أربع مراحل هي التعليم التحضيري، ومرحلة التعليم األسا           

وال شك أن هذا التطور الذي دخلته المدرسة الجزائريـة          . التعليم الثانوي، ثم مرحلة التعليم الجامعي     

ألول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يعتبر خطوة هامة إلى األمام وتطورا كبيرا لنظامنا التربـوي                

  الذي سوف يصبـح 

يم اإلجباري بالنسبة إلى أبنائه من ست سنوات إلـى          أول نظام في العالم الثالث يرفع من سنوات التعل        

ويمكن حصر أهمية المدرسة األساسية ذات التسع سنوات في هيكلنا التربوي وإرجاعها            . تسع سنوات 

  :إلى سببين هما

 هو ضمان عدم عودة األطفال الذين سيغادرونها بعد أن يمكثوا بها تسع سـنوات               :السبب األول      

 من جديد كما كان وال يزال يحدث حتى اآلن حيث يعـود معظـم               األمية، إلى   لمن التعليم المتواص  

األطفال الذين يغادرون المدرسة االبتدائية وال ينجحون في الدخول إلى السنة األولـى مـن التعلـيم                 

المتوسط إلى األمية أو شبه األمية، وذلك نظرا لضعف التعليم االبتدائي في الوقت الحاضـر بـسبب                 

من ناحية، وبـسبب جهـل وأميـة األسـر الجزائريـة            .  الذين يقومون بالتعليم فيه    ضعف المعلمين 

  .وخصوصا في البادية والريف من ناحية أخرى

     إن تأسيس المدرسة األساسية ذات التسع سنوات من التعليم سوف يعمل على التقليل من عـودة                

وال شـك أن هـذا      . اية التسع سنوات  األطفال إلى األمية أو شبه األمية بعد مغادرتهم للمدرسة في نه          

  .مكسب كبير للوطن ولالقتصاد الوطني ال يقدر بثمن

 ألهمية المدرسة األساسية ذات التسع سنوات فهو مزجها في نظامها التعليمي بين             :السبب الثاني      

لميـة   بحيث يجمع تالمذتها في تعليمهم بين مختلف العلوم اإلنـسانية والع           النظري والتقني التعليمين  
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والرياضيات واللغات وبين التعليم التقني، فيتعلمون إلى جانب تلك العلوم حرفة أو مهنة يـستطيعون               

بها أن يشقوا طريقهم في الحياة بسهولة ويندمجوا في عجلة االقتصاد الـوطني بكـل يـسر عنـدما                   

  .يغادرون مدارسهم إلى معمعة الحياة العملية

نوات بنظامها التربوي الذي يجمع بين العلـوم والتكنولوجيـا               والمدرسة األساسية ذات التسع س    

 التي توجد فيها بحيث تأخـذ منهـا         ةسوف تربط الدراسة بالحياة وبذلك تصبح مركز إشعاع في البيئ         

تأخذ منها التالمذة والمشاكل التي تتخبط فيها البيئة المحلية، وتعطيها رجاال أو            . وتعطيها في آن واحد   

تجين قادرين على المساهمة في حل مشاكل بيئتهم عن علـم ودرايـة ووعـي،               مواطنين صالحين من  

وبذلك تساعد الطالب على معرفة بيئته المحلية، ثم على معرفة دوره الخاص في عمليـة النهـوض                 

  .بالبيئة بأسلوب علمي سليم

     والدراسة في المدرسة األساسية مقسمة إلى مرحلتين كما نص على ذلـك المخطـط الربـاعي                

)1974-1977(:  

تكون فيها الدراسة عامة وتتركز أساسا حول ثالثة أمور أو          :  مرحلة ابتدائية مدتها ست سنوات     :أوال

  :ثالث مهارات هي

 وتدور حول جعل الطفل يتقن المهارات األساسية في اللغة العربية من قراءة وكتابة              :لغة الكتابة      

بحيث يستطيع في نهاية المرحلة االبتدائية أن يكون        ومحفوظات وقواعد إمالء وإنشاء، إلى غير ذلك        

وبذلك يستطيع متابعة الدراسة بهذه اللغة في بقية مراحـل          .  قراءة، وكتابة، وحديثا   رقادرا على التعبي  

التعليم األخرى إذا واصل تعليمة أو مالكا لناصية اللغة القومية، التي ال تـتم مواطنـة المـواطن إال                   

ءة، وكتابة، وحديثا، في حالة ما إذا غادر المدرسة إلى الحياة العامة يساهم فـي               بمعرفتها وإتقانها قرا  

  .بناء مستقبله ووطنه

وتدور أساسا حول أساسيات الحساب والهندسة حتى يتقن التلميذ لغة الحساب لكـي             : لغة األرقام      

يا منه لالنتفاع به فـي      يستطيع متابعة الدراسة في بقية مراحل التعليم بدون صعوبة أو يملك زادا كاف            

  .حياته العملية في حالة ما إذا غادر المدرسة إلى معترك الحياة

ويكون هذا عن طريق تعليمـه مبـادئ     : العمل على دمج الطفل في بيئته االجتماعية والطبيعية            

مـواد  فهذه ال . التاريخ الوطني والقومي لبالده وكذلك تعليمه جغرافية وطنه ثم مبادئ الصحة والعلوم           

مجتمعة هي التي تعمل على دمج الطفل في بيئته وبالتالي تكوينه تكوينا وطنيا وقوميا سليما، وبـذلك                 

  .يصبح مواطنا صالحا في بالده ومجتمعه
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     هذه باختصار وتركيز هي وظيفة المدرسة االبتدائية األساسية في السلم التعليمي في الجزائـر،              

 6من (ة األساسية في مرحلتها األولى التي تستغرق ست سنوات       وهذه الوظيفة سوف تقوم بها المدرس     

  ). سنة12سنوات إلى 

وتتكون من ثالث سنوات وهي المرحلة التـي نطلـق عليهـا اآلن             :  مرحلة ما فوق االبتدائية    :ثانيا

، وإذا كانت المرحلة األولـى عامـة بحكـم          ) سنة 15سنة إلى   13(مرحلة التعليم المتوسط وتمتد من      

ليس فيها أي تخصص أو علوم تقنية، فإن هذه المرحلة توجد بها عدة تخصـصات علميـة                 طبيعتها و 

وإنسانية ولغوية وتقنية، وهنا يتركز دور المدرسة في ربط الدراسة بها بالحياة خارجها، وذلك عـن                

 طريق المزج بين النظريات العلمية المجردة وبين تكنولوجيا الصناعية أو الزراعية أو االقتصادية أو             

 في المرحلـة  ةإن هدف الدراس. اإلدارية مثل المحاسبة ومسك الدفاتر والتدبير المنزلي بالنسبة للبنات  

الثانية من التعليم في المدرسة األساسية هو العمل على تكوين مواطن صالح منتج بحيث يفكر بذهنـه             

 نفـسه، وتتبلـور     وينفذ بيديه ما توصل إليه عن طريق الفكر بقصد أن يتمكن التلميذ من أن يعـرف               

ميوله، وتنكشف استعداداته، وحينذاك يستطيع في نهاية مرحلة الدراسة بالمدرسة األساسـية مـن أن               

. يختار نوع الدراسة الذي يتالءم مع استعداداته وميوله في المرحلة الثانوية ، ثم في المرحلة الجامعية               

فة معينة في المدرسة األساسـية مثـل         إلى ميدان الحياة فإنه يكون قد تعلم حر        جأما إذا فضل الخرو   

المحاسبة واآللة الكاتبة واالختزال أو إصالح الراديو والتلفزيون أو الكهرباء أو غيرها مـن المهـن                

 األساسية في مرحلتها الثانية للتالميذ، وبذلك يسهل عليه أن يحصل على           ةاألخرى التي تعلمها المدرس   

  . على المجتمععمل يعيش منه وال يبقى عالة على أهله أو

     والمدرسة األساسية بهذا المنهج والبرنامج الجديد المطعم بالتعليم التقني والمهني سوف تـساعدنا   

على حل مشكلة شاقة وعويصة يعانيها اآلباء بقدر ما تعانيها الدولة في الوقت الحاضر، مشكلة مئات                

خرجون إلى الشارع يهيمون على وجوههم      آالف من التالميذ الذين ال يقبلون في التعليم المتوسط، وي         

ثالثـة  إن هؤالء التالميذ وأعمارهم تتراوح في الغالب ما بـين           . بدون أن يعرفوا لهم مصيرا محددا     

سنة يخرجون إلى الشارع وهم في أخطر مرحلة من عمرهم هـي مرحلـة              أربعة عشر    سنة و  عشر

وال هم قادرون على العمل فـي ميـدان         فال هم يجدون أمامهم سبيال لمواصلة التعليم،        . ةــالمراهق

 أخرى ال يتقنـون حرفـة معينـة يـستطيعون           ةاالقتصاد الوطني ألنهم صغار من ناحية ومن ناحي       

وفي معظم األحيان يتحول هؤالء األطفال المراهقون نتيجة للفراغ         . بواسطتها شق طريقهم في الحياة    

ات للسطو واإلجرام ويصبحون خطرا على      والضياع اللذين يجدون أنفسهم نهبا لهما إلى تكوين عصاب        

أمن المجتمع وراحته واستقراره، ومصدر فزع ورعب حتى ألهلهم وذويهم، ورغم الجهود الضخمة             
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التي بذلتها الدولة في محاولة دمجهم في الكيان االقتصادي العام للبالد إال أن مشكلتهم ال تزال تثيـر                  

األساسية ذات التسع سنوات عندما يعم انتشارها فـي         القلق واالضطراب، والمأمول أن تقوم المدرسة       

 بعالج هذه المشكلة العويصة، ألن التعليم سوف يستمر لمدة تسع           1990كامل أنحاء الوطن في عـام      

  سنوات في حالة ما إذا نجح التلميذ نجاحا متواصال طيلة سنوات الدراسة أو ثمانيـة عشـر عاما

  .و ثالث مرات على سبيل المثال في حالة ما إذا تكرر رسوبه مرتين أ

 زال تدريجيا امتحان الدخول السنة األولى متوسـط         )1981-1980(     وابتدء من العام الدراسي     

، انتقال تالميـذ الـسنة      ))1990(أي نهاية تعميم المدرسة األساسية في القطر كله         (ليمكن في النهاية    

 -كما يقول المخطط الربـاعي    -وضع شروط   السادسة االبتدائية من سنة إلى أخرى بصفة عادية وست        

للتنقل من التعليم االبتدائي إلى التعليم المتوسط من طرف لجان خاصة على مستوى كل دائرة تحـت                 

  .إشراف مجلس التوجيه المدرسي الذي يرأسه مدير التربية والثقافة في كل والية

  :ج الدراسية الحاليةــر المناهـتغيي
 كمـا سـبقت     - ذات التسع سنوات من التعليم، وهـي مدرسـة         ة األساسي      بدأت الدولة بالمدرسة  

ولذلك فـإن المنـاهج الدراسـية       .  تشمل في مرحلتها الثانية بين الدراستين العلمية والتقنية        -اإلشارة

الحالية سوف يعاد فيها النظر بصفة شاملة حتى تتالءم مع هذا التطور الجديد الذي دخلته المدرسـة                 

، وسوف تكون هناك عدة تخصـصات علميـة         )1976-1975( من العام الدراسي     الجزائرية إبتداء 

وأدبية واجتماعية وتقنية ومهنية وفنية أمام التالميذ، وكل واحد يتابع الدراسة التي تتالءم مع مواهبه               

أو يميل إليها أكثر    . بحيث يجد كل تلميذ أمامه المادة التي يحبها أكثر من غيرها          . وميوله واستعداداته 

من غيرها بعيدا عن تأثير التوجيه الخاطئ لآلباء أو إغراءات الشهادة في الحيـاة أو غيرهـا مـن                   

المغريات التي قد تدفع بالتلميذ إلى دراسة ال يميل إليها كثيرا أوال تتفق مـع مواهبـه واسـتعداداته،                 

وإذن . يزاولهاوبذلك يتخلف في منتصف الطريق وال يستطيع مواصلة السير إلى نهاية الدراسة التي              

فإن مناهج المادة الدراسية الموحدة المفروضة على التلميذ أن يدرسها كلها سواء ما يحبه منها أو ما                 

هذه المناهج سوف يعاد فيها النظر بعد أن أصبحت المدرسة األساسية جـزءا مـن نظامنـا                 . يكرهه

ن النظري والعملي في مدرسة واحدة      التربوي وفلسفتنا التعليمية، وبعد االتجاه العام إلى دمج التعليميي        

والمؤكد في هذا   . ومناهج ذات أهداف عريضة يدرس كل تلميذ منها ما يوافق ميوله واستعداداته فقط            

اإلطار هو أن تغييـرات هامـة وجذرية سوف تتناول المنـاهج، وطرائـق التـدريس، ووسـائل                

فتـشين، وبـاألخص البنايـات      اإليضاح، والكتاب المدرسي، وطرق تكوين المدرسين، وإعـداد الم        
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 تحوير كبير في هندستها وبنـاء فـصولها وقاعاتهـا           ىالمدرسية التي سوف يدخل عليها هي األخر      

  .وتجهيزاتها الفنية إلى غير ذلك

     وإذا بحثنا في خريطة التعليم األساسي أو المدرسة األساسية وما سوف يدخل عليها من تغييرات               

 قد ذكر عدة أنماط هندسـية       )1977-1974(أن المخطط الرباعي الثاني     هندسية في البناء فإننا نجد      

) أو ريفـا  -قرية-مدينة(إلنشاء هذه المدرسة يناسب كل نمط منها البيئة التي توجد فيها تلك المدرسة              

وعلى سبيل المثال فقد أورد المخطط الرباعي عدة أنماط للمدرسة األساسية حيث ذكـر أن خريطـة                 

 تتفاوت من حيث الحجم، والمستوى، وذلك       دتقوم على مجموعة كبيرة من المعاه     المدرسة األساسية س  

بحسب ما تسمح به الضرورات الجغرافية للبالد من ناحية، وحجم السكان في مختلف مناطق الوطن               

  :من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي

 :مدارس أساسية ذات التسع سنوات -1

. األولى االبتدائية حتى السنة التاسعة األساسـية      تمنح تعليما كامال ابتداء من السنة       

بحيث يدخلها التالميذ عندما يكون عمرهم ست سنوات ويمكثون بها مدة تسع سنوات متواصـلة وال                

يغادرونها إال بعد نهاية الدراسة بها، وذلك عندما يكون عمرهم خمسة عشر عاما بالنسبة للـذين لـم                  

ة حتى الثامنة عشر عاما بالنسبة لمن يرسب سنة أو سـنتين             أبدا أو ستة عشرة أو سبعة عشر       ايرسبو

  .أو ثالث سنوات غير متواليات طول مدة التسع سنوات

  :مدارس ذات ست سنوات وهي على نوعين -2

 مدارس مدة الدراسة بها ست سنوات فقط وهي مخصصة للتعليم االبتدائي            2-1    

لى من التعلـيم فـي      أي المرحلة األو  (من السنة األولى حتى السنة السادسة       

 ).المدرسة األساسية

 مدارس أخرى مدة الدراسة بها ست سنوات أيضا ولكنها مخصصة للتعليم            2-2   

، أي أن هذا النوع األخير مـن        ةابتداء من السنة الرابعة حتى السنة التاسع      

المدارس يختص بالنصف الثاني من التعليم االبتدائي، ثم السنوات الثالثـة           

 .م المتوسطاألخيرة للتعلي

  :النوع الثالث من المدارس األساسية -3

 :هو مدارس ال تشمل إال على ثالث سنوات فقط وهي على ثالثة أنماط

مدارس ذات ثالث سنوات مخصصة للمرحلة األولى من التعليم         : النمط األول  3-1

 .)ابتداء من السنة األولى االبتدائية حتى نهاية السنة الثالثة االبتدائية(االبتدائي 
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مدارس ذات ثالث سنوات مخصصة للمرحلة الثانية من التعليم         :  النمط الثاني  3-2

وذلك ابتداء من السنة الرابعة االبتدائية حتـى نهايـة الـسنة الـسادسة              (االبتدائي  

 ).االبتدائية

تمنح التعلـيم مـن     ) فوق المرحلة االبتدائية  (مدارس متوسطات : النمط الثالث  3-3

حتى السنة التاسعة التي هي نهاية      ) متوسط في النظام الحالي   األولى  (السنة السابعة   

سـوف  ) المتوسطات (سوهذا النوع األخير من المدار    . ةسنوات المدرسية األساسي  

 البعيدين عن مـواطن سـكناهم، ويـذكر         نتنشأ بها أقسام داخلية للتالميذ المعوزي     

رسية التي سـوف    المخطط  الرباعي أن النية متجهة إلى اإلكثار من المطاعم المد          

 .تنشأ في المدارس األساسية

     هذه باختصار هي خارطة المدرسة األساسية الوليدة في نظامنا التربوي، ومما ال شـك فيـه أن         

معظم أنواع المدارس األساسية سوف تلحق بها ورشات صناعية ومعامل تجريبية ومزارع نموذجية،             

ا على أنواع الصناعات ومختلـف الحـرف، والمهـن          تكون بمثابة حقل لتدريب التالميذ تدريبا عملي      

وأنواع المزروعات التي تقرر السلطات التعليمية تدريسها للتالميذ وبذلك تـرتبط الدراسـة داخـل               

المدرسة بالحياة خارجها ارتباطا وثيقا وتزول الفروق المصطنعة بين التعليم النظري والتعليم المهني             

  .أو اليدوي

ا العرض السريع لنشأة المدرسة األساسية وفلـسفتها وأهـدافها وبرامجهـا                 ويتبين من خالل هذ   

وبناياتها، أنها تجربة هامة يطعم بها نظامنا التربوي الفتي الذي هو في حاجة أكيـدة إلـى مـسايرة                   

 والتعليم وميدان العلوم والتكنولوجيا، كي تستطيع بالدنا أن تساير          ةالتطورات العالمية في ميدان التربي    

ومـا يتطلبـه عـصر      . اكب  الركب العالمي في هذا التطور الهائل في عصر العلم والتكنولوجيا           وتو

  . وشتى المجاالتن وتحديات في مختلف المياديد من إعداةالعولم

يعتبر من أهم وأخطر مراحل التعلـيم، ألنـه   ) المدرسة األساسية( في المرحلة األولى    م     إن التعلي 

من ناحية وألن اآلثار التي يتركها في عقل الطفل ونفسه تكون ثابتة يصعب             يتناول جميع أبناء األمة     

 في المدرسة األساسية    م التعليمية األخرى من ناحية أخرى، ولذلك فإن التعلي        لتغييرها في بقية المراح   

  ..يحتاج إلى أحسن المقررات الدراسية وإلى أمهر المعلمين في التعليم علما وكفاءة، وطريقة تربوية

مع سنة أو سنتين تكوين في      ) البكالوريا( المتوسط أن يكونوا من حملة       م   ويشترط في أساتذة التعلي     

، كما يشترط فيهم التخصص في تدريس مجموعة معينـة مـن            طالمعاهد التكنولوجية للتعليم المتوس   

قتصاد، أو التـدبير    ، أو المواد االجتماعية، أو اال     مالرياضيات، أو العلو  :  مثل ةالمواد العلمية أو التقني   
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المنزلي بالنسبة للبنات، أو اللغات الحية، أو األدب إلى آخره، وهؤالء األساتذة يكلفون بالتدريس فـي                

 9 إلـى    7مـن   : التعليم المتوسط (المرحلة الثانية من المدرسة األساسية التي تستغرق ثالث سنوات          

  ).سنوات

 وأهدافها ومناهجها، وأثناء تعريفه للمدرسـة       ةي     وفي اإلطار الحديث عن فلسفة المدرسة األساس      

 يتوخى  رأن إصالح التعليم في الجزائ    : )1991( محمد أرزقي بركان  األساسية المتعددة التقنيات، يرى     

مدرسة أساسية تشمل على تعليم إلزامي لمدة تسع سنوات، وتمنح تربيـة عامـة              : على صعيد البنية  

وهي تنجز الحق المعتـرف بـه       . أحسم الفترات في حياة الفرد     تعد من    ةوهذه الفتر . ت التقنيا ةمتعدد

عالميا لكل شخص بالحصول على القدر الكافي الشامل من التربية والتعليم فـي الجوانـب الفكريـة                 

. والخلقية والعاطفية كما أنها تعطي كل واحد إمكانية تحصيل أحـسن المعـارف            . والبدنية والجمالية 

ومهيأ بفعالية لمجابهة الحياة    . ي تمكنه من أن يكون مستقال قائما بذاته       والوصول إلى أعلى المراتب الت    

وبذلك فهي تركز على تنمية وإطالق كل الطاقات التي تتضمنها شخصية الفرد ألنها توفر              . المستقبلية

هذا بالنسبة  . فرصا متكافئة لكل واحد ليقوي مواهبه ويستعمل ميوله بما توفر له من نشاطات مختلفة             

  .للفرد

. فبوصفها مدرسة أساسية وحيدة، تصبح بوتقة التكوين الوحدوي للـشبيبة         .      أما بالنسبة للمجتمع  

فالمواطن الذي يتخرج من هذه المدرسة سيكون       . إنها إذن عامل مهم من عوامل التحام األمة والوطن        

  مغذيـا. مسلحا للدفاع عن مكاسب الثورة الجزائرية المجيدة الخالدة

  .محبا لوطنه وشعبه. ة اإلسالميةبالقيم العربي

  .هل تعتبر المدرسة األساسية حال ناجعا؟:      وأثناء إجابته عن السؤال الهام والحساس

  :بأنها انعكاس لمشاغل الثورة الجزائرية التي تهدف إلى: )1991( محمد أرزقي بركان     يرى 

االستغالل  نسان من أشكال  بناء مجتمع حديث تسوده العدالة االجتماعية، غايته تحرير اإل         -1

 .وترقية شخصيته

اقتصادية واجتماعية   إرساء القواعد المادية والروحية لهذا المجتمع، وذلك بواسطة تنمية         -2

 . مخصصة تستمد منابعها وأصولها من القيم العربية اإلسالميةوثقافية

  :ل بعدين رئيسيين     ويضيف، علينا أن ننظر إلى المدرسة األساسية المتعددة التقنيات من خال

  .بوصفها انعكاسا لالهتمامات االجتماعية -1

 .بوصفها عامال من عوامل تحرير المجتمع -2
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     وفي نهاية المطاف ما هي إال استجابة للضرورات الجديدة التي يفرضها تطور الجزائر في كافة               

  .الميادين

م بمهام إيصال قيم مجتمعنا     تقو.     وبوصف المدرسة األساسية انعكاسا لضرورات الثورة الجزائرية      

 مفتوحة لكافة أبناء المجتمع الجزائري بدون تمييز، يجد فيها        ةالعربية اإلسالمية، وهي كذلك ديمقراطي    

كل تلميذ التفتح الكامل لشخصيته، إنها بذلك تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بـين المـواطنين عـن                  

  .طريق تأمين تربية، وتكوين مناسبين لكل فرد جزائري

     وبوصفها عامال من عوامل تحرير المجتمع فهي تسمح وتشجع على نـشر ثقافـة تكنولوجيـة                

  . والنظرية والتطبيق والحياة بالمدرسةيوعلمية وتدمج العمل الفكري اليدو

 التقليدية التي تدعو إلى  النفور من        ة     إن المدرسة الجديدة تسعى إلى  التخلص من مخلفات التربي         

، وتؤكد على التعليم باللغة العربية، وبذلك ستغدو أداة قوية للتحرر والتقدم، وستكون لها              العمل اليدوي 

آثار مضاعفة أكيدة على صعيد التنمية االقتصادية وعلى صعيد ارتفاع المستوى الفكري لألمة وتقويم              

  .عا؟هل تعتبر المدرسة األساسية حال ناج: وهذا كله يجيب بنعم عن السؤال. قيمنا اإلسالمية

  ..     شريطة توفير الشروط المادية والبشرية التي تتالءم ومتطلبات هذه المدرسة

  : غايات المدرسة األساسية وأهدافها فيما يلي)1991( محمد أرزقي بركان     ويوجز 

 الذهنية المنطقية والروح العلمية والعملية من أجل انجازات وإنشاءات          :القدرة على التصرف   -1

 :ن طريق خمس سبلوتتم ع. ومكاسب

 وتشتمل على القدرة على االستدالل واالستنباط والتنسيق، تنظيم المعلومات :فكرية 1- 1

 . االجتماعيةةالفضولية، والدينامي

 . وتشتمل على تربية جسمية وتنمية للروح الرياضية الجماعية:بدنية 2- 1

 . وتعني تربية فنية لها صلة بالوسط والمحيط:جمالية 3- 1

 . الطبيعيط أي احترام القيم اإلنسانية واحترام اآلخرين والمحي:قيةأخال 4- 1

 .وتعني التوازن العاطفي، النضج االجتماعي، التحلي بروح المسؤولية: عاطفية 5- 1

، )التحليـل والتركيـب  ( وتشتمل على معرفة الطرق التقنية البسيطة    :التكنولوجيا الـصناعية   -2

  .الخ...من األشغال على اآلالت البسيطة، انجاز عدد تاستعمال األدوات والمعدا

وتشمل على مراحل اإلنتاج في الوسط الطبيعـي، اإلنتـاج النبـاتي            : التكنولوجيا الزراعية  -3

 من كل هذا هو ربط التعليم بالحياة، النظريـة بـالتطبيق،            فوالحيواني، اآلالت الزراعية، والهد   

  .استعمال األدوات واآلالت لترقية البيئة
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فكريـة،  : أي خلق المواطن الواعي وكذلك لها خمـس سـبل         ) السلوك: (تكيفالقدرة على ال   -4

  .بدنية، جمالية، أخالقية، عاطفية

والمقصود بها تمكين التالميذ من المعرفة التي تؤهلهم لفهم تغيرات البيئة وتوجيهها            : المعرفة -5

  ).نفس التي ذكرت سابقا(وهذه أيضا لها خمس سبل 

 خصائص مناهج التعليم في المدرسة األساسية في نقطتـان          )1991( أرزقي بركان محمد  ويحدد  

  :أساسيتان هما

التجربة، المالحظة، الممارسة اليدوية، المشاركة في النشاطات في كل المراحل، فـي             -1

  .وفي المزارع إذا كانت المدرسة توجد في الريف. لالحدائق المدرسية وفي المعام

هذا التكامل يتبلـور علـى      . لمواد الدراسية نتيجة لتكامل ا  ) الفرقة(األعمال الجماعية    -2

مستوى المناهج بتعليم تركيبي ال يعاني من االنغالق المصطنع بين المواد الدراسـية             

علـى شـكل    ) مناهج النشاط (المنفصلة، ففي المرحلة األولية، تطبق المناهج النشيطة        

تتجسم أخيرا في   مراكز االهتمام التي هي الوسيلة األساسية لمرحلة التيقظ الذهني، ثم           

مرحلة التوجيه بتعليم مركز حول محور حقيقـي تتـضافر فيـه المـواد النظريـة                

كما هو الحـال فـي      (والتكنولوجية والتطبيقية وتتناسق، بل تندمج في بعض األحيان         

  ). والتكنولوجياةالعلوم الفيزيائي

د وبانسجام من أجـل          كل هذا يتطلب تعاون المدرسين على شكل فرق تربوية متضامنة تعمل بج           

  .تكوين وتكامل النمو المتعدد الجوانب للتلميذ، وتنمية شخصيته تنمية متكاملة متزنة

  :     ويلخص في األخير أسباب تخلف مناهج وبرامج المدرسة األساسية في النقاط التالية

تكيف ضعف مستوى التكوين لديهم المتعلق بالبرنامج القديم، عدم         : بعض المعلمين واألساتذة   -1

المنهاج أو البرنامج على مستوى التالميذ، لسبب عدم االستعانة بالبحوث العلمية األساسـية،             

  .الغياب، عدم القيام بالواجب

التشبث بطرق تدريس عقيمة، االهتمـام بالمعلومـات وتحـضير التالميـذ            : نبعض المفتشي  -2

 .لالمتحانات فقط

للتغيير أو التعديل الالزمين، أو أنهـم       بعض كبار المشرفين على التعليم وذلك بعدم تحمسهم          -3

 .ضد هذا التغيير

 على التربية والذين يطبقـون المنـاهج        ةعدم التنسيق بين القمة والقاعدة وبين الهيئة المشرف        -4

 .والبرامج
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 . االجتماعية المختلفةتانعدام التعاون بين المنزل والمدرسة، وبين المدرسة والمؤسسا -5

 من منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وفـق      )79(السبعين       جاء في الصفحة التاسعة و    

  : ما يلي)2003ديسمبر (الصياغة الجديدة لبناء المناهج التربوية 

 اإلسالمية في إطار المنهج التربوي العـام الـذي يتبنـاه النظـام التربـوي                ة     تدخل مادة التربي  

ممارسة وسلوك تصنف ضمن المجـال االجتمـاعي،        الجزائري، إذ هي في التعليم القاعدي معرفة و       

وتشكل وحدة تربوية بيداغوجية متكاملة بمجاالتها األساسية، وتكون في مجموعها إطارا تعليميا هاما             

باعتبارها تسهم في استكمال نمو المتعلم وتكوين شخصيته عقيديا وفكريا ووجدانيا وخلقيـا وجـسديا               

 الالزمة طبقا لألهداف التربوية لينسجم مع       تبالمعارف والخبرا وجماليا وفق الكتاب والسنة، وتزويده      

  .الواقع األسري واالجتماعي والبيئي

  :     وألن التعليم القاعدي يتشكل من مرحلتين

التعليم االبتدائي والتعليم المتوسط، لذلك كانت مضامين المادة في مرحلة التعليم المتوسط حلقة متصلة              

  .االبتدائيةوامتدادا ضروريا للمرحلة 

 ورفـع   ت االبتدائي تهدف أساسا إلى تدعيم المكتسبات وتعميق التعلمـا         م     وإذا كانت مرحلة التعلي   

المستوى العلمي الذي يقضي على الرجوع إلى األمية فيما يتعلق بالمعارف األولية في شتى مجاالت               

اهيم المتعلقة بأركان اإليمان الـستة      فمرحلة التعليم المتوسط تعمق المف    .  لمادة التربة اإلسالمية   مالتعلي

ركنا بركن تعريفا وشرحا مدعما بالشواهد النقلية والعقلية، دون إهمال الجوانب الفكرية فـي التأمـل                

والتدبر أو الجانب األدائي المتمثل في األثر الوجداني الذي تغرسه العقيدة اإلسالمية في نفس المـتعلم            

  .قق الخير لنفسه ولغيرهفتكون بذلك الموجهة لكل أعماله فيح

     ولما كان اإلسالم دينا ال يقبل الفصل بين اإليمان والعمل فإن المتعلم المرتبط بعقيدته اإلسـالمية         

  يترجم ذلك بمعرفة األحكام الشرعية المتعلقة بأركان اإلسالم، فيؤدي ما يناسب

  .دات من فاسدها سنه منها واقفا على بعض أسرارها وحكمها، ومميزا لصحيح هذه العبا

     إضافة إلى ذلك أدرجت المضامين المتعلقة باألسرة والقيم المكونة لها وبعض المعامالت اعتبارا             

  . السيكولوجي للمتعلم مراعاة لمرحلة المراهقة التي يمر بهارللعم

      أما في مجال األخالق والسلوك فإن المتعلم يتعرف على جملة من األخالق اإلسـالمية فرديـة               

وأسرية واجتماعية فيدرك آثارها االيجابية على المجتمع في تحقيق السلم والتسامح واألخوة والوحدة،             

 في ذلك بعد أن يعرف محطات مختارة من سيرته بالتركيز على القيم اإلنـسانية               εفيتأسى بالرسول   

  .السامية التي دعا إليها الرسول الكريم
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 وبعض النصوص الشرعية    عم على حفظ حزب     -المرحلةفي هذه   -     كما ترتكز مضامين المادة     

، التي تعتبر سندا هاما ودعما أساسيا للمفاهيم المتعلقة بالعقيدة والعبـادة            )آيات كريمة وأحاديث نبوية   (

واألخالق، فيتمكن المتعلم من توظيفها توظيفا منهجيا وعلميا أثناء الشرح واالستشهاد مهتديا بها فـي               

  ...دة من المضامين المتعلقة بالصحة والبيئة والتربية السكانيةوال تخلو الما. حياته

 من الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية مـن التعلـيم           )43(     وجاء في الصفحة الثالثة واألربعين      

  :)2003ديسمبر (المتوسط 

  لتوازن      إن التربية اإلسالمية كمادة تعليمية، ترتكز على التصور الشمولي القائم على ا

والتكامل بين الجوانب العقلية والمادية والنفسية والروحية، وعليه فالمادة تعكس هذا التصور بالتركيز             

على الجوانب الوجدانية والسلوكية عوض اإلغراق في المعارف فقط حتـى ال تفـرغ المـادة مـن                  

 المـنظم   ةدأ العبودي طبيعتها، وال تفقد فاعليتها، وال تصبح عناوين بدون مضمون، ومن ثم يتحقق مب            

  :لعالقات اإلنسان كما يلي

هي عالقة عبودية تتجلى في المظهر الشعائري والمظهـر         : العالقة بين الخالق وبين اإلنسان     •

  .االجتماعي والمظهر الكوني 

 .هي عالقة عدل وإحسان: العالقة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان •

تبار وكد وعمل ومسؤولية، وعالقته بـاآلخرة      هي عالقة اخ  : العالقة بين اإلنسان والحياة الدنيا     •

 .هي عالقة جزاء وحساب

 .هي عالقة تسخير وتعمير وتنمية باعتماد العلـــم: العالقة بين اإلنسان والكون •
 

 من منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط، تم ضبط وتحديـد        )80(     وفي الصفحة الثمانين    

  : في نهاية مرحلة التعليم المتوسط كما يليالمالمح المتوقعة من التلميذ

 ومجموعة من اآليات واألحاديث حفظا صحيحا، وفاهمـا لمعانيهـا           عمأن يكون حافظا لجزء      •

  .البسيطة، متحكما في المبادئ األولية للتالوة

 .أن يكون متمكنا من استخراج األحكام الشرعية والفوائد التربوية من النصوص الشرعية •

 من المعارف األساسية المرتبطة بأركان العقيدة اإلسالمية مجسدا ألثرها فـي            أن يكون متمكنا   •

 .الحياة

 .أن يكون عارفا لمصادر التشريع اإلسالمي إجماال ولمبادئ االستدالل األولية •

 .أن يكون ملتزما بأداء عبادته وفقا ألحكامها وحكمها ومواظبا عليها •

 . في تعامله مع نفسه وأسرته ومجتمعه وبيئتهأن يكون ملتزما باألحكام واآلداب اإلسالمية •
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 ومقتديا به فـي حياتـه، ومـستوعبا للمعـاني           εأن يكون عارفا محطات من سيرة الرسول         •

 . لترسيخهاεاإلنسانية السامية التي بعث النبي 

 .أن يكون واقفا على مواقف مختارة من سيرة بعض األنبياء وعظماء األمة •

طار الذي يمكن أن تتشكل وتتبلور على ضوءه شخصية المـتعلم فـي                  إن هذه المالمح تجسد اإل    

  . المتميزةةنهاية هذه المرحل

     وصفوة القول، وبعد هذا االستعراض الخاص بالتطورات والمحطات التي مرت بهـا المدرسـة              

  تعتريها التعديالت ومحاوالت اإلصـالح     ــةتي فَ الجزائرية، يتضح أن هذه األخيرة الزالت مدرسة      

، التي تفتقر في جوهرها إلى التخطيط المبني علـى أسـاس الدراسـات العلميـة                )تجارب(المتعاقبة  

المتخصصة، مما قد يجعلها عاجزة على خدمة القضايا الكبرى للمجتمع الجزائري، وقاصـرة علـى               

  .التجاوب مع معطيات عصر العولمة وتفجر المعلومات

ة تأسيس الفكر التربوي والتعليمـي فـي الجزائـر،               وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث على ضرور      

ورصه بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وما يتضمنه من قيم حـضارية عليـا، كالتـسامح والحـوار                 

  .والتكافل االجتماعي

  :مفهوم منهج التربية اإلسالمية وخصائصه -2
عام، الذي هـو نظـام أو            يستمد مفهوم منهج التربية في التصور اإلسالمي من مفهوم اإلسالم ال          

 أن منهج التربية في التصور      )1990(علي أحمد مدكور  وعلى هذا األساس، يرى     . منهج لحكم الحياة  

اإلسالمي هو نظام من الحقائق والمعايير والقيم اإللهية الثابتة، والمعـارف والخبـرات والمهـارات               

يها، بقصد تنمية شخصياتهم، وإيصالهم     اإلنسانية المتغيرة التي تقدمها مؤسسة تربوية إلى المتعلمين ف        

إلى درجات الكمال التي هيأهم اهللا لها، وبذلك يستطيعون القيام بحق الخالفة في األرض عن طريـق                 

  .اإلسهام بإيجابيـة وفاعلية في عمارتها وترقيـة الحياة على ظهرها وفق منهـج اهللا

بانيته وشموله واتساعه، يرمي إلـى بنـاء             بهذا المفهوم، يتبين أن المنهج التربوي اإلسالمي بر       

وإعداد اإلنسان الصالح، وتنمية شخصيته تنمية شاملة متكاملة ومتزنة، تؤهله فيما بعد ألداء الـدور               

  .المنوط به بنجاح، وذلك وفق منج اهللا

     وللمنهج التربوي اإلسالمي مقومات وخصائص تميزه عن غيره من أنواع المناهج المختلفة التي             

، محمد عبده (هذه المقومات والخصائص ذكرها رواد الصحوة اإلسالمية المعاصرة         . عها اإلنسان وض

الربانيـة،  : ، وهي )سيد قطب ،  يوسف القرضاوي ،  محمد الغزالي ،  أبو األعلى المودودي  ،  حسن البنا 

  .والتوحيد والعالمية، والثبات والشمول، والتوازن، وااليجابية، والواقعية
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المـنهج التربـوي فـي التـصور        "توسع في هذه النقاط، يمكن الرجوع إلى كتاب              لإلطالع وال 

  .105 إلى الصفحة 40، من الصحة )1990( علي أحمد مدكورلصاحبه " اإلسالمي

، يجب أن ينطبع بطابعها ويتـصف  ةأن المنهج الذي تتطلبه التربية اإلسالمي  «:الـنحالوي      ويرى  

ها، ويبنى على أسسها وتصوراتها الفكرية عن الكـون والحيـاة           بأهم صفاتها ومميزاتها ويحقق أهداف    

  .)196:، ص1983النحالوي، (» واإلنسان

 يجب أن يصطبغ بالصبغة     ،النحالوي     ومنه يمكن استخالص أن منهج التربية اإلسالمية في نظر          

  .   اإلسالمية الصرفة وما تقوم عليه من أسس وتصورات

صفات والخصائص التي تميز منهج التربية اإلسالمية عن غيرهـا               وفي إطار الحديث عن الموا    

 على جملة من الخصائص الفريدة التي       )1983( النحالويمن ألوان المناهج الوضعية المختلفة، يؤكد       

  :يجب أن تتحقق في المنهج التربوي اإلسالمي، ويمكن إيجازها فيما يلي

سانية يعمل على تزكيتهـا وحفظهـا مـن         أن يكون في تربيته وموضوعاته موافقا للفطرة اإلن        

  .االنحراف

، ولجميـع   )إخالص الطاعـة والعبـادة هللا     ( اإلسالمية األساسي    ةأن يكون محققا لهدف التربي     

أهدافها الفرعية التي ترمي إلى تقويم الحياة وتوجيهها لتحقق هذا الهدف في جميـع جوانـب                

بها، كالجانب العقلي والجانب الوجداني     الثقافة والتربية، التي وضع المنهج لتعهدها والنهوض        

 .والجسمي واالجتماعي

أن يكون في تدرجه ومستواه، موافقا في كل جزء منه للمرحلة التي يوضع لهـا مـن حيـث                    

طبيعة الطفولة والمراهقة فيها، ومستواها، ومفاهيمها، ومن حيث األنوثة والرجولة والمهمات           

 .االجتماعية التي يهيأ لها كل من الجنسين

ـ            الواقعيـة المعاشـية،     عأن يراعي في تطبيقاته ونشاطاته وأمثلته ونصوصه، حاجات المجتم

 .ومنطلقاته اإلسالمية المثالية كاالعتزاز باألمة اإلسالمية والوالء لها

أن يكون المنهج بمجموعه، ونظامه، سليما من التعارض موجها وجهة إسالمية واحدة، موافقا              

اهللا الناس عليها، ولوحدة الخبرة التي يراد إعطاؤها للناشـئ حـول             التي فطر    ةللوحدة النفسي 

 تأسرار الكون، وكائناته، وسننه، وقوانينه، ونظمه، ووقائعه، فال تتعلل هذه الوقائع والكائنـا            

 .تعليالت متعارضة تعارضا يظهر بين مادة دراسية وأخرى
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 يأخذ بعضها بـأطراف          بل يجب أن تبنى العلوم والموضوعات بعضها على بعض، وأن         

البعض اآلخر، فيكون بينها ترابط وتناسق يشمل موضوعات كل مادة على مدى العام الدراسي 

  .فيعتمد منهج كل مرحلة على سابقه أو يرتبط به

     ويكون بينها تناسق وترابط بين كل سنة والتي تليها والتي تسبقها فترتب مناهج كل سـنة                

  .قا متواصالفي المرحلة ذاتها ترتيبا متس

      وفي السنة الواحدة يجب الربط ما أمكن، بين كل مادة وأخرى كما يجب صـبغ جميـع                 

  .المواد بصبغة إسالمية واحدة، وتوجيهها بحيث تحقق هدفا واحدا

 البالد التي تريد تطبيقه ومع ظروفهـا        تأن يكون واقعيا أي ممكن التطبيق متناسبا مع إمكانيا         

 .ومتطلباتها

رنا في أسلوبه يمكن تكييفه مع مختلف الظروف والبيئات واألحوال التي سـيطبق             أن يكون م   

 .فيها، ومع مختلف القابليات بحيث تراعى فيه الفروق الفردية

أن يكون فعاال، يعطي نتائج تربوية سلوكية ويترك أثرا عاطفيا جياشا في نفوس األجيال بمـا                 

 ونشاطات إسالمية مثمرة عظيمة األثر، سهلة       يمتاز به من أساليب تربوية سليمة بعيدة األثر،       

 .المنال والتطبيق، معروضة عرضا واضحا

 مأن يكون كل جزء منه مناسبا للمرحلة التي يوضع لها من مراحل أعمار الناشئين كبناء التعلي                

الديني والثقافي في مرحلة الطفولة على أساس يتناسب مع تطور الشعور الديني والنمو اللغوي              

 ة، ومعالج ة، وتربية االنتماء االجتماعي إلى األمة اإلسالمية في المرحلة المتوسط         ةرحللهذه الم 

 الثانوية، وهكذا يتمشى المنهج مع النمو اللغوي نمو االسـتعداد           ةمشكالت الشباب  في المرحل    

الديني واالستعداد االجتماعي فيختار لكل مرحلة ما يناسب االستعداد والنمو الذي بلغه الناشئ             

 .هافي

 على الجهـاد، وعلـى نـشر الـدعوة          ة اإلسالمية السلوكية العملية كالتربي    بأن يعنى بالجوان   

، بحيث يحقق جميـع أركـان اإلسـالم         ياإلسالمية، وإقامة المجتمع المسلم في الجو المدرس      

 عالقاتهم االجتماعيـة    ة، وآدابه في حياة التالميذ الفردي     ه، وأساليبه التربوية، وتعاليم   هوشعائر

 .حالتهم للدعوة إلى اهللاور

 في كتابـه    )1983( النحالوي التي ذكرها    ص والخصائ ت     ما يمكن مالحظته حول هذه المواصفا     

؛ هو أنها جامعة وشاملة لمختلف      " في البيت والمدرسة والمجتمع     اإلسالمية وأساليبها  ةأصول التربي "
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عال المثمر من خالل إيجاد شخـصيات       جوانب وحيثيات المنهج اإلسالمي الفريد، المثالي الواقعي الف       

  .نامية ومتوافقة

، ال شك يحتاج إلى فريـق  النحالوي المنشود بالشكل الذي قال به ج     إن تصميم وهندسة هذا المنه  

  .. في بناء المناهج من أصحاب الفكر والثقافة اإلسالميةنمن الخبراء والمختصي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ومكوناتهعناصر منهج التربية اإلسالمية-3
األهـداف،  :  اإلسالمية من العناصر المكونة للمنهج بشكل عـام أال وهـي           ة     يتكون منهج التربي  

  .مطرق التدريس، وأساليب التقويوالمحتوى، و

 والمكونات بالعرض   ر التطرق إلى أهم النقاط المتضمنة في هذه العناص         الباحث حاولي     فيما يلي،   

 التربـوي وآراء بعـض البـاحثين والتربـويين          ي السيكولوج ث الترا والتحليل، وذلك بالرجوع إلى   

ـ             المعـد مـن     طاإلسالميين، وباالعتماد على منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية من التعليم المتوس

 لمديرية التعليم األساسـي بـوزارة التربيـة         ةالتابع )2003ديسمبر  (طرف اللجنة الوطنية للمناهج     

  .الوطنية
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  :اف األهد3-1
 ج الرئيسية في عملية بناء المنه     ة     تمثل األهداف نقطة البداية في العمل التربوي والمدخل أو البواب         

، )م، التقوي م، التعلي جالمناه(وتخدم األهداف بشكل دقيق في ثالثة مجاالت أال وهي         .الدراسي وهندسته 

هم يسمح للقائمين على األمور     األهداف توفر للمنهاج قدرا من الف     :  بأن )1984( النشواتيحيث يذكر   

 بوضع المناهج التي تحقق الغايات التربوية على النحو األفضل، وتمكنهم من إعادة النظر في               ةالتربوي

 الـسريع   رالمناهج القائمة، بحيث يتعرفون على ما يجب متابعته منها، أو تعديله، أو إسقاطه، فـالتغي              

فرض تغييرا موازيا فـي أهـداف التربيـة         يالتقني ،   الذي يطرأ على المجتمع نتيجة التقدم العلمي و       

وإستراتيجيتها، وهذا يفرض تعديل المناهج القائمة أو تصميم مناهج جديدة تناسـب تلـك األهـداف،               

، 2000مثقـال القاسـم،     (ج وتطويرها   ـه لعملية وضع المناه   ـهداف كموج ذلك يتضح دور األ   ـوب

  .)34:ص

اف كمحدد وموجه أساسـي فـي بنـاء أو تـصميم المنـاهج                   هذه الفقرة تبين وتبرز دور األهد     

  .وتطويرها

 لما يؤكد على أن الضغوط االجتماعيـة المختلفـة      ،)2004( مسعود عباد يتفق مع هذا الطرح     و     

تفرض دراسة مجال أو آخر من المجاالت المعرفية المتضمنة في المنهاج، وبذلك فأسـس المـنهج                

  .هداف التي ينشدها المجتمع األومضامينه تتحدد وتتهندس في إطار

  ى اختيارـ في مجال التعليم قاعدة سليمة تساعد المعلم أو األستاذ علف     وتوفر األهدا

 أو المادة الدراسية المناسبة وتخطيطها، وكذلك اختيار الوسائل التعليمية والطرائق المناسـبة             ة الوحد

   المتعلمين وتكريس نشاطاتهمكنه من تنظيم جهودم بها، كما تةواإلجراءات المتعلق

وهكـذا  . وتوجيهها من أجل انجاز المهام التعليمية على النحو األفضل، وهذا ما يجعلها أكثر فاعليـة              

تقوم األهداف بتوجيه العملية التعليمية التعلمية وتجعلها أكثر سهولة بالنسبة للمعلم والمتعلم على حـد               

  .)34:، ص2000مثقال القاسم، ( .السواء

، هـا وتوجيه وعالوة على الدور البارز الذي تلعبه األهداف في تنظيم العملية التعليمية التعلميـة                 

يجدر بنا أن نشير إلى أهمية االتصال الجيد في العملية التعليمية التعلمية بين المعلم والتالميذ كعامـل                 

  :للما يقو Abdel Hakim Belarifiأساسي في إنجاح هذه العملية، وهو ما يؤكده 

  إن االتصـــال الجيـد والتفاعــل«

   بين األستـاذ والمتعــلم في العمليــة

  » التعليمية يعد من أساسيات النجاح المدرسي
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.)Abdel Hakim Belarifi, 2001, P: 47(  

، فإنها تساعد على توفير القاعدة التي يجب أن تنطلـق منهـا   أما دور األهداف في مجال التقويم      

ويمية، فاألهداف تسمح للمعلمين والمربين بالوقوف على مدى فعالية التعليم ونجاحه فـي             العملية التق 

تحقيق التغيير المطلوب في سلوك المتعلم، وعليه فإنه إذا لم يتم وضع األهداف فإن المعلم لن يـتمكن        

لجهد مبذوال من من القيام بعملية التقويم لما يقوم به من تعليم، ويكون التعليم جهدا مهدورا سواء كان ا           

  .)34:، ص2000مثقال القاسم، (المتعلم أو المعلم أو السلطات التربوية ذات العالقة 

     وعلية يمكن استخالص الدور  البارز والمتميز لألهداف في مجال التقويم، ذلك أن التقويم السليم               

  ).سالمتها(يتوقف على وضوح األهداف ودقتها وقابليتها للتنفيذ 

 والخاصة مـن المنـاهج      ة أن األهداف العام   )1998( عويناتتعلي  ذا اإلطار دائما يرى          وفي ه 

 هي المحاور التي يجب أن تنطلق منها عملية التقويم، وجهلهـا يجعـل هـذه                ،جوالمقررات والبرام 

 أو األستاذ معرفة هذه األهداف والغايـات، ويجـب          ماألخيرة عديمة الجدوى، لذلك ينبغي على المعل      

 ينطلق منها في إجراء التقويم، ليس بالوسيلة الوحيدة المعروفة، لكن بوسائل أخرى كالتسجيل              عليه أن 

 التي يدلي بها اآلباء والتطور أو التقهقر الـذي يظهـر            تاليومي للمالحظات حول التلميذ، والمعلوما    

  .الخ...على التلميذ وأسباب ذلك

لفرق بين مصطلحين هامين في هـذا الـسياق         ح ا يوضت بنا يجدر   ،     قبل أن نقدم تعريفا لألهداف    

  .ةوهما األهداف التربوية واألهداف التعليمي

الهدف التربوي بأنه وصف للسلوك المتوقع من المتعلم نتيجـة          « :علي أحمد مدكور            يعرف  

مـدكور،  ( » المتغيرة وتفاعله معهـا    ةالحتكاكه ببعض الحقائق والمعايير والقيم ، والخبرات التربوي       

  .)332:، ص1990

تعبر األهداف التربوية عن الغايات القصوى للعملية التربويـة    ،)2000( مثقال القاسـم  حسب       و

هداف التعليمية  أما األ . والتي تسعى للتأثير في شخصية الفرد لجعله مواطنا يتسم باتجاهات وقيم معينة           

 والتي تتجلى في اكتساب الفرد ألنماط       غراض التي تنشدها العملية التعليمية التعلمية     األفهي تشير إلى    

  . المدرسيةعسلوكية أدائية معينة من خالل المواد الدراسية والطرائق التعليمية المتوافرة في األوضا

     ويفهم من هذا، أن األهداف التعليمية تصب في إطار إحداث تغييـرات مرغوبـة فـي سـلوك                  

  .المتعلمين

أما من حيث الـشكل فهـي       . حيث الشكل ومن حيث المضمون         ولألهداف التربوية تقسيمات من     

فالهدف العام هو وصف للتغيير السلوكي المتوقع من المتعلم . تنقسم إلى أهداف عامة، وأهداف خاصة  
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فمن أهم األهداف العامة لمنهج التربيـة       . نتيجة الحتكاكه وتفاعله مع خبرات منهجية واسعة ومتنوعة       

ن الصالح القادر على المساهمة بإيجابية وفاعليـة فـي عمـارة األرض             اإلسالمية مثال إعداد اإلنسا   

أما األهداف الخاصة فهي تلك التي تصاغ في بداية وحدة دراسـية أو فـي               . وترقيتها وفق منهج اهللا   

وهذا النوع من األهداف هو الذي يمكن وصفه بأنـه  . بداية درس معين أو موضوع من الموضوعات   

، 1990مـدكور،   ( أنه يمكن مالحظتـه، ويمكـن قياسـه          فهذا الهد  ومن أهم صفات     هدف إجرائي 

  .)332:ص

أهداف عامة، وأهداف خاصة، وأهداف     :      وعليه، فإن األهداف التربوية تنقسم إلى ثالثة أقسام هي        

  .وهذه األخيرة أي األهداف اإلجرائية، ينبغي أن تكون قابلة للمالحظة والقياس. إجرائية

األهـداف  " ورفاقه في كتابهم حول      Bloomف من حيث المضمون، فلقد صنف            أما تقسيم األهدا  

 ع هذا النو  - والذي يعتبر المرجع األساسي في األهداف      -1956 بتأليفه سنة    ا، والذي قامو  "وتصنيفها

  :من األهداف إلى ثالثة أنواع هي

ـ  ، ولها ستة مستويات وهي من     يوترتكز على جانب السلوك العقل    : األهداف المعرفية  -1  ى األدن

  .التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم: إلى األعلى

 ورسوله، واإليمان   وتتعلق بالجانب العقدي والشعوري كاإليمان باهللا     : أهداف الجانب الوجداني   -2

بأهمية تنفيذ منهج اهللا في الحياة، واالقتناع بالحقائق والمعايير والقيم اإللهيـة الثابتـة وكـل                

 .الخ...ر الحب والتقدير والميول واالتجاهات، والتذوق األدبي والجماليمشاع

،  وعلوم   عدراسة القرآن والسنة، وعلوم التشري    في  هداف عموما            ويشيع هذا النوع من األ    

 .الفنون واإلنسانيات

وتتعلق بكل أنواع السلوك الحركي المهاري ابتداء من البـسيط غيـر            : األهداف الحركنفسية  -3

إلرادي كسماع صوت أو طرفة عين، إلى المهارة الحركية مثل االستماع، والكالم، والقراءة             ا

 .)1990مدكور، (والكتابة، إلى قيادة السيارات والطائرات واألقمار الصناعية 

         ومنهج التربية اإلسالمية هو منهج إعداد اإلنسان الصالح وفق شريعة اهللا ونظامه للكون             

ي يقوم المنهج بهذه المهمة فإنه يعمل على تحقيق جملة من األهداف أهمهـا مـا                ولك. والحياة

  :يلي
  .لقادر على عمارة األرض وترقيتها وفق نهج اهللاإعداد اإلنسان الصالح  -1
 .االهتمام بالفرد ككل مركب من أجزاء متكاملة -2
 . التي هيأه اهللا لهالإيصال اإلنسان إلى مرتبة الكما -3
 .ئ في إعداد الجيل الناشتربية األم المتخصصة -4
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 .تربية القدرة على الضبط -5
 .تربية القدوة الحسنة والنماذج الفاضلة -6
 .إعداد المربية المسلمة والمربي المسلم -7
 .ل بالعملربط النظرية بالتطبيق والقو -8
 .استثمار الطاقات والمواهب الفطرية بعد ضبطها وتوجيهها -9

 .قاته واستعداداتهإرشاد  المتعلم إلى نوع العلوم التي تناسب طا -10
 .االهتمام بمنهج التفكير -11
 .تحقيق العدالة في التربية -12
 .االهتمام بإعداد اإلنسان للحياة وفق منهج اهللا -13

 تمثل المحددات والموجهات التي في إطارها تنمى وتتشكل شخصية الفـرد            ،     هذه األهداف جميعا  

  .نهج اهللاأو اإلنسان الصالح القادر على عمارة األرض وترقيتها وفق م

التـصور   مـنهج التربيـة فـي   "     لإلطالع والتوسع في النقاط سالفة الذكر، يمكن الرجوع كتاب    

  .378إلى الصفحة  338، من الصفحة )1990( علي أحمد مدكورلصاحبه " اإلسالمي

ـ    )1986( أبو الفتـوح عطيـة     حمديلخص  من جهته فقد          ، والوجدانيـة،   ة األهـداف المعرفي

  :ن منظورها اإلسالمي فيما يليالحركنفسية م

 :األهداف المعرفية -1

  .اكتساب المعرفة المتصلة بالظواهر الكونية الحية وغير الحية 

 ال يهـدف     المكتسبة استخداما سليما باعتبارها معرفـة صـالحة        ةرفعاستخدام تلك الم   

 علـى    وإنما إلى اإليمان باهللا وعبادتـه      ،اكتسابها إلى أن ينتفع بها الفرد والجماعة فقط       

 .النحو الذي أراده ورسمه اإلسالم

 علمية تساعد على استكشاف عالم يستكـشف مـن الظـواهر البيئيـة              ةالتفكير بطريق  

 وذلك على أساس أن التفكير بطريقة علمية أساس التطـور وسـبيل         ،والكونية المختلفة 

 .اإليمان الصحيح

 :المجال االنفعالي -2

 .تكوين اتجاهات إيجابية نحو العلم والعلماء 

 .تقدير دور العلماء في تطوير المجتمعات 

 . العلميةتتبنى االتجاها 

 .نشطة والمهن المتصلة بهاتنمية ميول التالميذ نحو العلوم واأل 
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 :ي النفسحركلالمجا -3

 .تنمية مهارات استخدام األدوات المعملية 

 . المعملية بدقة وإتقانبالقدرة على ممارسة األسالي 

 Ιرد الفيزيقية المختلفة من مادة وطاقة والتي وهبهـا اهللا           حسن استخدام واستثمار الموا    
 .للبشرية، وتسخيرها لخدمة المجتمع وحمايته وتطويره

ـ               ةحسن استخدام الكائنات الحية من حيوان ونبات لحل المشكالت االقتـصادية المختلف

 .التي يعاني منها المجتمع

ها كاملة معناه تنمية الشخـصية تنميـة شـاملة               هذه المجاالت الثالثة متداخلة فيما بينها، وتحقيق      

  .ةـمتكاملة ومتزن

أن الفكر التربوي اإلسالمي ينطلق من تربيـة اإلنـسان الـصالح            : )1983( محمد قطب      ويرى  

أن تربية اإلنسان الصالح تتطلب تربيته من كافة الجوانب العقليـة           وباعتباره غاية التربية اإلسالمية،     

  .ألن اإلنسان الصالح كل متكامل. لنفسيةوالروحية والجسمية وا

، واألهـداف   )1990( أحمد مـدكور    علي  يتبين أن األهداف التي استخلصها     ،     بناء على ما سبق   

 والنفـسحركية،   ة في المجاالت المعرفية، والوجداني    )1986( ةف عطي ححمدي أبو الفتو  التي لخصها   

، كلها تلتقـي فـي      )1983( محمد قطب  عنـد   والهدف األساسي والمحوري لمنهج التربية اإلسالمية     

  . وتصب في بوتقة واحدة وهي بناء وتكوين اإلنسان الصالح وفق منهج قويم،قضية محددة وواضحة

     إن الحديث عن إعادة النظر في أهداف المناهج يجرنا إلى الحديث عن موضوع حساس وخطير               

  .La réforme Educatif» اإلصالح التربوي« أال وهو ؛في نفس الوقت

 ة     المالحظ هو أن جميع محاوالت اإلصالح التي مست المناهج والمقررات الدراسية في المدرس            

الجزائرية بعد االستقالل وإلى غاية يومنا هذا، كانت لألسف مجـرد محـاوالت ترقيعيـة، وبقيـت                 

   مهلهلة بعيدة كل البعدة والمناهج في المدرسة الجزائريةاألهداف التربوي

  ..اجات الفرد الجزائري المتطلع إلى حياة أفضل عن ح

     وفي هذا الصدد يعتقد الباحث أنه ال بد من إعادة النظر في هذا الموضوع الحساس والخطيـر،                 

وهنا ينبغي االعتماد على التخطيط المبني على الدراسات العلمية المتخصصة والتخلـي كليـة عـن                

  ..علق بمستقبل األجيال ومصــيرهااالرتجالية والعواطف، ألن المسألة هنا تت

     وما دمنا بصدد دراسة منهج التربية اإلسالمية، يرى الباحث أنه من الحكمـة التخطـيط لبنـاء                 

األهداف التربوية وإسناد المهمة إلى أهل االختصاص والكفاءة، ومن الضروري أن تستمد األهـداف              
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ي الحنيف، وكذا فلـسفة مجتمعنـا وثقافتـه فـي            وتستنبط من الثقافة اإلسالمية ومبادئ ديننا اإلسالم      

الحياة، مع مراعاة ثوابت األمة وعلى رأسها الدين واللغة، وأن تكون أهداف متماشية مع الخصائص               

  . االجتماعية للناشئةةالسيكولوجي

 أن أهداف التربية  : )2003(     وجاء في منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية من التعليم المتوسط           

  :اإلسالمية في السنة الثانية متوسط تدور حول تنمية الجوانب التالية

حفظ قدر من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وفهم معانيه إجماال مع القـراءة               

  .)توظيفه(المتقنة وحسن استعماله 

 مـن خـالل معرفـة صـفاتهم         ممعرفة حقيقة اإليمان بالمالئكة وأثر ذلك على المتعل        

 .ووظائفهموأسمائهم 

 .معرفة أحكام الزكاة والصوم وإدراك أسرارهما 

واسـتخراج  ) الغزوات الكبـرى  -الهجرة ونتائجها (εمعرفة محطات من سيرة الرسول     

 .العبر منها وتدبرها

 اإليجابي مع   ل، والتفاع ةالتمسك باألخالق الفاضلة والتخلي عن األخالق واآلفات السيئ        

 .المحيط

 .  به واالقتداءεغرس محبة الرسول 

 علـى توظيـف مختلـف المعـارف     ة     والكفاءة الختامية للسنة الثانية متوسط تدور حول القـدر      

 :والسلوكات المكتسبة وذلك من خالل

 الـشريف   ي الكريم والحـديث النبـو     ناستظهار القدر المحفوظ من القرآ     

 .وحسن استعماله واالستدالل به

يـف حقيقـة اإليمـان       علـى تعر   ةاإلقرار بأركان اإليمان الستة والقدر     

 .بالمالئكة

أداء الصوم أداء صحيحا بمعرفة أحكامه وحكمه وتعريف أحكام وأسرار           

 .الزكاة

ـ         وفـق توجيـه القـيم       يالتفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي والبيئ

 .اإلسالمية

الهجرة ونتائجهـا، ثـالث     ( εمعرفة محطات مختارة من سيرة الرسول        

 . منهاةس والعبرواستنتاج الدرو). غزوات كبرى
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 .التمسك بالقيم اإلسالمية والتحلي باألخالق والفضائل الحميدة 

 Bloomبلوم       ما يمكن مالحظته حول هذه األهداف هو أنها تندرج ضمن التصنيف الذي وضعه              

  :، والمتمثل في المجاالت)1956(ورفاقه سنة 

 .Cognitive Domaine:المجال المعرفي -1

 .Affective Domaine:المجال والوجداني -2

 .Psychomotor Domaine :المجال النفسحركي -3

 علي أحمداد كمـا استخلصها ولخصـها كل من االت واألبعـ هذه المج الباحثوسبق أن وضح     

  .)1986( ةفحمدي أبو الفتوح عطي، و )1990( مدكور

مـنهج التربيـة    الركن والعنصر األول من عناصر      عند       بعد هذه الجولة التي استوقفت الباحث       

حاول فيما يلي أن يتناول بشيء من التفصيل العنصر أو الركن الثـاني مـن               ي،  )األهداف(اإلسالمية  

  .)Le contenu(ىأركان المنهج أال وهو المحتو

  :محتوى ال3-2
 اإلسالمية هو بناء وتكـوين اإلنـسان الـصالح، المتـصف            ة     إذا كان الهدف العام لمنهج التربي     

تزان، وااليجابية والواقعية، بجميع جوانبه العقلية والوجدانية والجسمية واالجتماعية من          بالتكامل، واال 

أقول إذا كان هذا هو هدف منهج التربية اإلسالمية، فما المحتـوى            . أجل إيجاد مجتمع مثالي متماسك    

  .الذي من خالله يتم تحقيق وبلوغ هذا الهدف؟

 لمحتوى منهج التربية اإلسالمية بشكله العام والمطبق في      قبل اإلجابة على هذا السؤال والتعرض   

  . والتوضيحات المنهجيةم، ال بأس من إدراج بعض المفاهي)الدراسي(التعليم المتوسط 

المحتوى بشكل عام هو االختيار الذي وقع على المقرر الذي يمثل           : )2004( مسعود عباد      حسب  

  الدراسيـة، والمـدرس قبـل أن يقدمجملة من األنشطة العلمية لمختلف المواد 

عليه أن يضع نصب عينيه جملة من االعتبارات، هـذه          ...). التربية، الرياضيات، العلوم  ( درسا ما   

  :االعتبارات تتمثل في التساؤالت أو المساءالت

هل أن هذه التراكمات التي يحويها محتوى ما هي من محيط التلميـذ أم هـي          

  .اة؟أجنبية عن احتكاكه في الحي

هل هذه التراكمات يمكن بسهولة نقلها إلى أفكار المتعلمين من التالميذ للعمل             

 .على توظيفها في حياتهم؟



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
هل أن محتويات هذه المواد المعرفية والعلمية قادرة علـى أن تجعـل مـن                

 .؟..المتعلمين يستفيدون منها علميا، أخالقيا وتربويا، اجتماعيا

لدراسية تمكن المتعلمـين والمتعلمـات مـن        هل أن المحتويات لهذه المواد ا      

 العلمي وسعة   ىالوقوف بقوة أمام أجيال المجتمعات األخرى من حيث المستو        

المعرفة، ودقة التخصص وسرعة االستجابة لما يظهر من محيط المجتمعـات           

 .؟)القدرة على معالجة الظواهر الطبيعية الجديدة(بطرق مفاجئة 

 في الصميم وتمـس العمليـة  التعليميـة          مسعود عباد ت التي قدمها         هذه المساءالت أو التساؤال   

ـ             التربـوي علـى هـذه       يالتعلمية في العمق، والمربي الناجح هو الذي يبني ويؤسس عمله التعليم

االعتبارات، وعليه من الحكمة مراعاة هذه االعتبارات أثناء بناء وتصميم المناهج واختيار مـضامين              

علق األمر بمنهج التربية اإلسالمية الذي نحن بصدد دراسته، وما يكتـسيه            ، وخاصة لما يت   تالمحتويا

  .من أهمية في تشكيل وتنمية شخصية الفرد المتعلم

أن محتوى المنهج يقصد به مجموعة المعارف والحقائق        : )1986( حمدي عطيفة      من جهته يرى    

  .اض معينة محددة على نحو مسبقوالمهارات التي يشتمل عليها المنهج، والتي تهدف إلى تحقيق أغر

 هو ما يتضمنه المنهج من ذخيرة، القصد منهـا تحقيـق            حمدي عطيفة      وعليه فالمحتوى حسب    

  .أغراض معينة

أن المحتـوى   :  حول مفهوم المحتوى إذ يرى     حمدي عطيفة  مع   )1991(يعقوب نشوان        ويتفق  

 والمبادئ والقوانين   مون من الحقائق والمفاهي   يعتبر المضمون الذي يتم فيه تحقيق أهداف المنهج، ويتك        

، وكذلك من القيم واالتجاهات والميول، ومن المهارات العملية التـي يجـب أن         )المعرفة(والنظريات  

  .يكتسبها التالميذ

جملة من " المنهج التربوي من منظور إسـالمي " في مؤلفه  نشوانبيعقو     وفي هذا اإلطار، قدم    

، وأخـرى تتعلـق بمـضامين       ى العلمية العملية، منها ما يتعلق باختيار المحتو       اإلجراءات والتدابير 

هذه اإلجراءات والتدابير يمكن إيجازها فـي النقـاط         . ىالمحتوى، وثالثة تتعلق بكيفية عرض المحتو     

  :ةالتالي

 :من حيث اختيار المحتوى 

يراعي في اختيار موضوعات المحتوى حاجات التالميـذ واهتمامـاتهم           

  .هموتطلعات

 . بالحياة اليومية للتالميذىترتبط موضوعات المحتو 
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 .تالئم موضوعات المحتوى الفروق الفردية بين التالميذ 

        .يرتبط المحتوى بأهداف المرحلة التي يعمل فيها المنهج 

 :مضامين المحتوىمن حيث  

 .تسهم موضوعات المحتوى في فهم التالميذ للظواهر الطبيعية وتفسيرها 

 . وتساؤالتهمذوعات المحتوى حاجات التالميتشبع موض 

تشير موضوعات المحتوى إلى دالئل قدرة اهللا فيما صنع وأبدع في هذا             

 .عالكون البدي

تهتم موضوعات المحتوى بالمشكالت العلمية واالقتصادية واالجتماعيـة         

 .في المجتمع

يزود المحتوى التالميذ معرفة بالمجتمع الذي يعيشون فيـه مـن حيـث              

 .تقدات والقيم الروحية واألخالقيةالمع

تسهم موضوعات المحتوى في تنمية وتطوير قـدرات التالميـذ علـى             

 . من المعرفةداكتشاف المزي

 والقوانين والنظريـات التـي      م التالميذ بالحقائق والمفاهي   ىيزود المحتو  

 .تساعدهم على مواجهة المشكالت التي تعترضهم

 : المحتوىعرضمن حيث  

. المحتوى بتسلسل منطقي يسهل على التالميذ تعلمها      تعرض موضوعات    

 Jerome(، ويقول )2004( مسعود عباد وحسب تفي هذه المرحلة بالذا

Bruner( في مؤلفه "The process of Education:" 

  أنه يمكن تدريس أي مادة دراسية«

   ألي تلميـذ في أي سن شريطـة

   أن تكون المعلومات متسلسلة تتيح

  ،ن عدد من المتعلمي ألكبرة الفرص

  وذلك عـن طــريق تنويــع 

  » المتعلمين تاألسئلة حسب اهتماما

 . المشوقة لعرض موضوعات المحتوىةتستخدم الكتب العلمية والتربوي 
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 وتتدرج إلى الصعب، ومن     لتعرض المادة الدراسية بحيث تبدأ من السه       

 .المعلوم على المجهول

 تصاحب بعـروض عمليـة أو       نكأ بطريقة مشوقة،    ةتقدم المادة الدراسي   

 .وسائل تعليمية تجذب التالميذ نحو المادة

يقترن عرض المادة برسوم وأشكال توضيحية تـساعد التالميـذ علـى             

 .)350-348:، ص ص1991يعقوب نشوان، (. التعلم

     ال شك أن هذه اإلجراءات والتدابير تعد بمثابة الموجه واللبنة األساسية التي في إطارهـا يـتم                 

  . المسطرة، وتنمية الشخصية تنمية شاملة متكاملة ومتزنــةةتحقيق األهداف التربوي

     إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والشريعة اإلسالمية بما فيها من شعائر وشرائع كـل               

وال شك أن ممارسة الشعائر المفروضة مـن صـالة وصـيام داخـل      . هذه مصادر لمحتوى المنهج   

 وممارسة السلوك الذي  يتفق مع نص اإلسالم وروحه يعتبر من المناشط التي تدخل ضمن                المدرسة،

  . )383:، ص1990 أحمد مدكور، يعل(محتوى منهـج التربية في التصور اإلسالمـي  

اإلسالمية هو مجموع الحقائق والمعارف والقيم والخبـرات،        وعلى ذلك، فمحتوى منهج التربية           

  .لسلوكات الحياتية التي يقوم به اإلنسان والموافقة لشرع اهللاومختلف المناشط وا

أن محتوى منهج التربية اإلسالمية يتمثل في المعرفة التي يحصل          : )1991( يعقوب نشوان      يرى  

عليها اإلنسان عن طريق توظيف العقل إلدراك وحدانية اهللا وإعجازه في الخلق، ومصدر المعرفـة               

 ألنه أداة التفكر والتدبر     لون واإلنسان والحياة، والسبيل إلى ذلك توظيف العق        في الك  Ιهي قوانين اهللا    

  .في مخلوقات اهللا

" مـنهج التربيـة فـي التـصور اإلسـالمي         " في مؤلفـه      أحمد مدكور  يعل     ويعزز هذا الرأي    

  :بقولـــه

  إذا كان العلم هاما في تنمية«

   الشخصية اإلنسانيــة، فإن

  لحقيقة األهم من العلـم في ا

   هو منهج التفكير، ألن منهج

   يؤدي إلى  العلـم ر التفكيـ

  الحقيقي، وإلى الثقافة العميقة،

   وإلى النظام الشامـل، وإلى
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   حسن النظـر في األمـور

  » إلى معرفة اهللا وتقواه-  ثم باختصار

  .)373:، ص1990مدكور، (

عمال العقل في ملكوت اهللا هو معرفة        من التفكير وإ   أحمد مذكور علي       إذا كان الهدف على رأي      

اهللا وتقواه، وإذا كان الهدف هو تعميق اإليمان وعبادة اهللا على النحو الذي أمرنا أن نعبده به كما يرى    

  .حمدي عطيفةذلك 

     على هذا األساس يكون بالضرورة على واضع المنهج، تضمين مواقف مختلفة فـي المحتـوى               

  .و ذاكتساعد على تحقيق هذا الهدف أ

 كانت فرصة تحقق    ة     ألنه كلما كان المحتوى متناسقا ومتناغما عند اختياره مع األهداف المنشود          

  ).96:، ص1986عطيفة،  (تلك األهداف أكبر

  : قائــالحمدي عطيفة     وفي هذا السياق يضيف 

  إن أفضــل قاعـدة يمكــن أن«

   يسترشـد بها مصمــم المناهـج

  تـوى الدراسـة عنــد اختياره لمح

   هي أن يكـــون ذلك المحتــوى 

  »متناسقا مع األهداف المرغوب تحقيقها

  .)96:، ص1986عطيفة، (

يخلص الباحث إلى فكرة مفادها أن المحتوى بمضامينه المختلفة كنظام فرعي من المـنهج                   ومنه  

  .يوثيق الصلة وعلى عالقة وظيفية جد هامة بنظام األهداف في المنهج التربو

 المختلفة، فـإن محتـوى      م التي تستجيب ألوجه التعل    ة     وإذا كان المحتوى يمثل المضامين التعليمي     

منهج التربية اإلسالمية يتحدد في ضوء المصادر األساسية التي يشتق منها واألهداف التي يتطلع إلى               

: ، ص ص  1993،  عبـد قلـي   (تحقيقها، فالمحتوى كله مجمال أو مفصال مشتقا من المصادر التالية           

120-124(:  

  :القرآن الكريم 3-2-1

 األساسي لمحتوى منهج التربية اإلسالمية، وقد حوى تصورات متكاملة عن           د الراف ن     يعتبر القرآ 

  جوانب حياة اإلنسان وصالته بالكون والحياة وتصورات متكاملة أيضا عـن

   : طبيعة اإلنسان، فهو بذلك أعظم مصدر تربوي يهدف إلى تربية
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  .رالعقل بالتفكير والتذكر والتدب 

 .السلوك على االعتدال واالستقامة واالهتداء بشرع اهللا 

 .القلب والمشاعر والميول واالنفعاالت والسمو بها 

 .البدن بحفظه ورعايته والتعبد به 

  . أعظم مبدأ تربوي يدعو إلى تزكية النفس اإلنسانية وتربيتها على الخيرم     وفي القرآن الكري

    وتعتمد التربية اإلسالمية في تكوين المواطن الصالح على القرآن الكريم باعتباره روح التربيـة               

اإلسالمية، ومنهج الدراسة في هذه التربية التي صنعت الرجال، وكونت  القـادة وأعـدت الـدعاة،                 

تـاريخ  وأخرجت العلماء الفطاحل في مختلف العلوم والفنون، وأبدعت حضارة إنسانية فريـدة فـي               

 الكريم ليس مجموعة مـن      ن اإلنساني قديمه وحديثه، والقرآ    خالحضارات اإلنسانية التي عرفها التاري    

الطقوس والشعائر الدينية، ولكنه إلى جانب ذلك كتاب تربوي شامل، وهو منهج حياة فاضلة، يعمـل                

اؤه، وعالقاتـه   ، ويترجمها إلى سلوك عملي، يشمل تفكيره، وتصوراته، وآر        معلى أن يتشربها المسل   

بالناس، وبالبيئة التي يعيش فيها، وبالعالم أجمع، إنه منهج شامل يتسع لكل شيء يحتاجه اإلنسان، في                

   .)19:، ص1987 ،تركي بن رابح عمامرة(حياته الدنيا، وفي حياته اآلخرة معا 

ون االعتماد علـى         ونستخلص من هذه الفقرة، أن التربية اإلسالمية ال يمكن أن تقوم لها قائمة بد             

  .القرآن الكريم هذا الرافد التربوي الهام والمتميز

  : فتقولعبد اهللا قلي حسب أمينة أحمد حسن     وفي نفس السياق تؤكد 
  يخطئ من يعتقـد أن القرآن الكريـم«

   كتاب ديني يدعو إلى اإليمان فحسـب
   بل أن القرآن كتابا تربويا مـن الدرجة

  عالم أجمع ليكون لهم األولى أنزله اهللا لل
   طريقا لحياته، فهو كتاب للتربية الخلقية
  » وبناء الشخصية اإلنسانية المتكاملـة

  .)121:، ص1993 عبد اهللا قلي،  فيأمينة أحمد حسن(

ذلك أن أقل ما يمكن قوله عن القرآن الكريم في هـذا            .      وهذه حقيقة ال ينبغي إغفالها أو تجاهلها      

  .لتربوي النموذجي والفريد لبلورة الشخصية اإلنسانية المتكاملة والمتزنـةالسياق أنه الكتاب ا

 اإلسالمية على كون القـرآن الكـريم هـو المـصدر األول             ة     ورغم اتفاق كل المهتمين بالتربي    

واألساسي الشتقاق محتويات منهجها، بل ويعتبرونه محتوى بذاته، إال أنهم يختلفون في مسألة اختيار              
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ن يعلم من القرآن للتالميذ حسب أعمارهم وكيف يتم اختياره، فهل يتم التركيز في االختيار               ما يمكن أ  

  .على المعاني التي يسهل فهم مضمونها؟ أم على قصار السور التي يسهل حفظها؟

     ومهما يكن من أمر فإن التدرج فيما يقدم للتالميذ في أمر يفرض نفسه، بل ويفرضـه القـرآن                  

القرآن في أسلوبه التربوي من المحسوس المشهود المسلم به كالمطر والرياح والنبات            ذاته، حيث بدأ    

  .ثم ينتقل إلى استلزام وجود اهللا وعظمته وقدرته وسائر صفات الكمال...لوالرعد والبرق واإلب

  :السنة النبوية المطهرة 3-2-2

 قـد بعـث إلـى       ε، فالرسول      السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني من التشريع اإلسالمي        

اإلنسانية رسوال ومعلما ومربيا، واألحاديث النبوية الشريفة تمثل الركيزة الثانية من ركـائز التربيـة               

 إطارا عظيما للتربية اإلسالمية الحقة ظهـرت فـي سـلوكاته            εاإلسالمية، ولقد قدم الرسول الكريم    

  .)259:، ص1991يعقوب حسين نشوان، ( وأقواله

، ة يمكن اعتبار السنة النبوية المطهرة رافدا من روافد التربية اإلسالمية الحقة أو النموذجي                  وعليه

وتمثل شخصية الرسول الكريم اإلطار والمرجع التربوي األساسي الـذي يتوجـب الرجـوع إليـه                

  .واإلقتداء به

عد القرآن الكريم، وهي     الشريفة األصل الثاني من أصول التربية اإلسالمية ب        ة     وتعتبر السنة النبوي  

 معلم بأقواله، ومعلم بأفعاله، ومعلم بـسيرته        εحافلة باألفكار والتوجيهات التربوية الرفيعة، والرسول     

قـال  . العطرة كما أنه معلم بالمثل األعلى الذي ضربه لإلنسانية في السلوك الحميد واألخالق العالية             

  :تعالى

  .»َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم«

نة شارحة، وموضحة ومفصلة لما ورد في القرآن الكريم من إجمال في األحكام والعبـادات، أو                والس

  .)66:، ص1987تركي رابح عمامرة، (المعامالت 

     كما تعتبر رافدا تربويا مهما في تزكية النفوس وتهذيب األخالق، تغرس في نفوس الناشئة مـن                

  . واالقتداء بسنتهεالبنين والبنات حب الرسول

  :السيرة والثقافة اإلسالمية 3-2-3

 الختيار محتوى منهج التربية اإلسالمية لما تتضمنه مـن أخبـار األولـين              ث     وتمثل الرافد الثال  

وإنتاجاتهم العلمية والفكرية في مجال العلوم الشرعية والوضعية، وفي مقدمة مصادر كتب التفـسير              

  .وشروح األحاديث وتراجم العلماء
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 اإلسالمية المطبق في التعليم المتوسط وفق التقسيم التربوي الجديد          ةمحتوى منهج التربي       ويتوزع  

  : على المجاالت التالية)2003 ديسمبر(
  .القرآن الكريم -1
 الحديث الشريف -2
 .العقيدة -3
 .الفقه -4
 .أصول الفقه -5
 .األخالق والسلوك -6
 .السيرة النبوية -7
  .األعالم -8

  :يو التال     وتناول هذه المجاالت يكون على  النح

  :دةــالعقي 

     غرس العقيدة اإلسالمية انطالقا من البراهين النقلية والعقلية، بعيدا عن الخرافات واالنحرافـات             

، فيتجه المـتعلم    توالشوائب والتعقيدات الغريبة عنها، مما يجعلها تؤتي ثمارها في السلوك والتصرفا          

  .إلى الطاعة، ويتجنب المعصية بكل ود واطمئنان

  :القرآن الكريم والحديث النبوي 

     ربط التلميذ بأصول اإلسالم ومنابعه الصافية، وهما القرآن الكريم والحديث الـشريف، وذلـك              

لتحريره من الجمود والتقليد األعمى، وتقويم لسانه باللغة، وللوقوف المباشر على أسـرار التـشريع               

ديه وجعله يواجه مشكالت الحياة، ويجد لها حلوال  الكبرى، لتنمية الفكر االستنباطي ل  ةومقاصد الشريع 

  .سليمة على ضوء هدي اإلسالم

  :األخالق والسلوك والسيرة والقصص 

     جعل تدريس األخالق والسلوك والسيرة مجاال للتوجيه الدائم للمتعلم، وغـرس القـيم والمثـل               

ين، إلى جانب ربط هذه المثـل       والمبادئ في نفسه، وهذا يحتاج في هذه المرحلة إلى عناء وجهد كبير           

 والصالحين، ومن ثـم     εوالمبادئ بالواقع، من خالل ضرب األمثال، والقدوة العملية من سيرة محمد          

بيان ثمرات هذه القيم في الحياة، وبيان أضرار مخالفتها، مما يثير الطاقات الخيرة فيه، هذا وإن كان                 

 األضرار النفسية والصحية واالجتماعية والمادية      الترغيب وسيلة محببة في التربية فإن التنفير بسرد       

  .أمر مهم تربويا، وله أثر في نفس التلميذ

  :الفقه واألصول 
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     بيان األحكام الفقهية المتصلة بحياة التلميذ اتصاال مباشرا بالقدر الذي تصح فيه تلك األحكام وال               

ء للوصول إليها، مما يقوي فيه الفكـر        تبطل، وجعله يقف على األصول األساسية التي اعتمدها الفقها        

 التشريعية من وراء هذه األحكام، فيمتثل لألوامر        راالستنباطي والتحليلي والتركيبي، مع تمثل اإلسرا     

 بكل قناعة ومحبة ودافعية التعبد، وباإلضافة إلى تحصينه بالثقافة الفقهية الضرورية            يويتجنب النواه 

الـخ،  ... والوسطية، والمرونة والشمول، وتعدد اإلجتهادات     رتيسيكاألسس التي بني عليها الفقه من ال      

  هذا من شأنه أن يخلصه

 من العكوف على اآلراء التي ال تالئم العصر، وتخالف روح الشريعة، وكذا حتى ال يخـرج عمـا                  

  .ارتضاه مجتمعه من االتجاهات الفقهية فال يقع في الشذوذ والحرج

قه هو إغراق المتعلم في الفروعات الفقهية المتشعبة بـالمعنى               فليس إذن الغرض من تدريس الف     

التخصصي، ألنه ال الوقت وال الهدف البيداغوجي من تدريس الفقه في هذه المرحلـة مـن مراحـل           

  .التعليم يسمحان بذلك

     يتكون كتاب التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وفق التـصور الجديـد لـصياغة المنـاهج                

  ).اءاتـة بالكفـالمقارب(ت على نحو يجسد الغايات التربوية من اعتماد المقاربـة الجديدة والمقررا

     يتكون الكتاب من أربع دورات منظمة تنظيما بيداغوجيا منسجما ومتكامال، حيث تتكـون كـل               

ت دورة من وحدات متنوعة تغطي المجاالت األساسية المكونة لمادة  التربية اإلسالمية، والتي جـاء              

  :على النحو التالي

  .قوة اإلرادة وضبط النفس: الدورة األولى

  .التكافل والتماسك االجتماعي: الدورة الثانية

  .القدوة الحسنة: الدورة الثالثة

  .فاعلية المسلم في مجتمعه وبيئته: الدورة الرابعة

  .)5:ص، 2004/2005بوقلقال محمد األمين وآخرون، (

الكفاءات منطقا بيداغوجيا يراعي التسلسل االشـتقاقي مـن الكفـاءة                وتقتضي مقاربة التدريس ب   

الختامية إلى الكفاءات المرحلية، دون إغفال التناسق بين الكفاءات المرحلية مـن جهـة والكفـاءات                

القاعدية في الدورة الواحدة من جهة أخرى، وفيما يلي يمكن توضيح المضامين التي تـشتمل عليهـا                 

  :ت المستهدفة فيهاهذه الدورات والكفاءا

وتدور مضامينها حول أحكام الصوم باعتباره عبادة       : قوة اإلرادة وضبط النفس   : الدورة األولى      

أساسية في ضبط النفس وإمساكها عن المحرمات، وأتبعت بالتعرف على جملة من األخالق الـسيئة               
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فكانـت  . لـنفس عفـة وحيـاء     التي تحتاج إلى قوة إرادة لالبتعاد عنها، وأثر ذلك كله في اكتساب ا            

المضامين المتعلقة بها وسيلة تؤدي إلى االبتعاد عن اآلفات االجتماعية، ويقف المتعلم على جملة من               

  . تعمل على تقوية النفس وحملها على بعض المشاقεالعبر في هجرة الرسول

حـول ممارسـة   ومضامين هذه الدورة تتمحور    : التكافل والتماسك االجتمـاعي   : الدورة الثانية      

التكافل في المجتمع، وال يتأتى ذلك إال بمعرفة أهمية االتحاد ونبذ الفرقة، كما أمرت به آيات سـورة                  

  :آل عمران

  »...واْعَتِصُموا ِبَحبِل اِهللا َجميًعا«

فيتعرف المتعلم على األسس التي يبنى عليها المجتمع المسلم، وفي عبادة الزكـاة              . εونبيه الرسول 

  .لتطبيق التكافل خاصة في معرفة حكمها ومصارفهانموذج عملي 

  مضاميـن هـذه الدورة تهـدف إلى اكتساب المتعلم: القدوة الحسنة: الدورة الثالثة     

اإليمـان  : ( النموذج األمثل من خالل الصحبة الصالحة والقدوة الحسنة، التي تتناولها الوحدات التالية           

 في غزواته الكبرى من     ε، ويجسد ذلك النبي   )حديث فاعلية المسلم  بالمالئكة، دعاة المالئكة للمؤمنين،     

  .خالل مواقفه السمحة مع خصومه

مضامين وحدات هذه الدورة تهـدف إلـى        : فاعلية المسلم في مجتمعه وبيئته    : الدورة الرابعة      

ـ        حتوظيف المتعلم للقيم المكتسبة في ممارسة التسام       األخالق  والتعاون والحوار الفعـال، وااللتـزام ب

كما تعتبر مضامين هذه الدورة مقياسـا       . اإلسالمية التي تظهر آثارها االيجابية على المجتمع والبيئة       

، مديريـة التعلـيم األساسـي     (لمدى تجسيد المتعلم للقيم اإلسالمية المكتسبة في الـدورات الـسابقة            

  ).48-47: ، ص ص2003ديسمبر

ت متناسقة ومترابطة ترابطا وظيفيـا، ومـضامينها             ما يمكن مالحظته هو أن هذه الدورات جاء       

  .توحي بذلك

  :     إن الكفاءات المستهدفة في هذه الدورات هي على الترتيب كما يلي

  :دورة األولىـة في الـالكفاءة المستهدف

  

  

  

  

  

القدرة على ضبط النفس وتقويـة اإلرادة،

والتحلي باألخالق الحسنة واجتناب اآلفات

واألخالق السيئة من خالل معرفة أحكـام

عبادة الصوم وااللتزام بها واالستفادة من  

  .           عبر الهجرة النبوية
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  :الثانيةدورة ـة في الـالكفاءة المستهدف

  

  

  

  

  

  

  

  :الثالثةدورة ـة في الـالكفاءة المستهدف

  

  

  

  :الرابعةدورة ـة في الـالكفاءة المستهدف

  

  

  

  

     وصفوة القول، أن محتوى منهج التربية اإلسالمية شامل متكامل يتسع ليغطـى كـل مجـاالت                

أهدافها، ويستجيب لطبيعة األفراد وتطلعات المجتمع الجزائري، وهو أكثر مـن أن يكـون مجـرد                

سالمي، بل له من اآلثار واألبعاد التربوية مـا  مقررات، ومضامين، ومواقف تعليمية تتصل بالدين اإل  

  .يجعله يغطي كل جوانب المنهج وحيثياته

     يتطرق الباحث فيما يلي إلى الركن أو العنصر الثالث من عناصر منهج التربية اإلسـالمية أال                 

ـ . )1991( نشوان يعقوب حسين وهو طرائق التدريس أو الخبرات التعليمية التعلمية كما يسميها           ي ف

  ".المنهج التربوي من منظور إسالمي"مؤلفه 

  :طرائق التدريس 3-3

القدرة على ممارسة التعاون والتكافل في

 من خالل ذكر أحكـام الـصومالمجتمع

εوآثارهــا، وشــرح أعمــال الرســول
 عنــدكالمؤســسة للمجتمــع المتماســـ

  .ةقـدومه المدينة المنور

القدرة على التفاعل االيجابي في المجتمع،

من خالل الـصحبة الـصالحة والقـدوة

 الحسنة ومعرفة صفات المالئكة وأخالقهم

 وحـسنتالقدرة على توظيف المكتـسبا    

صل االجتماعي بممارسـة التـسامحالتوا

  والتعاون المثمر والحوار الفعال وااللتزام

  .بشيم المسلم
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إال أنـه يمكـن   .      هناك طرق مختلفة ومتعددة للتدريس، إذ نكاد نجد لكل مدرس طريقته الخاصة          

حصر الطرق في ثالثة رئيسية، وهي الطريقة اإللقائية، وطريقة المشاركة وطريقة الـتعلم المـستقل               

  .)75:ص، 2003بوفلجة غياث، (

     ما يمكن استخالصه من هذه الفقرة هو أن لكل مدرس أو مربي طريقته الخاصة في التـدريس،                 

  .والطريفة اإللقائية، وطريقة الحوار أو المشاركة، هما الطريقتان المعتمدتان بكثرة

يعقـوب       وفي سياق حديثه عن طرائق وأساليب التدريس في التربيـة اإلسالميــة، يؤكــد               

  :، على جملة من الحقائق وهي)1991(نشوان

  . الكريم والسنة النبوية المطهرةنإن الطرائق واألساليب مستوحاة من القرآ 

 نحـو   مإن األساليب والطرائق في التربية اإلسالمية تؤكد علـى دور المـتعل            

التعليم نفسه، ألن اإلسالم يؤكد على العمل والسعي الحثيث نحو كسب العلـم،             

 .وكسب الرزق

ألساليب والطرائق في التربية اإلسالمية تؤمن بالترغيب والترهيـب ألن          إن ا  

 .اإلسالم يعتمد هذا األسلوب

إن األساليب والطرائق في التربية اإلسالمية تعتمد البحث والتقصي والتفكـر            

 .في ملكوت اهللا

إن األساليب والطرائق في التربية اإلسالمية تؤكد على التعلم الذاتي انطالقـا             

 . رة قيام المتعلم بنفسه بالبحث والتنقيب عن المعرفةمن ضرو

 اإلسالمية تؤكد على التربية المستمرة، وهذا       ةإن األساليب والطرائق في التربي     

 .نظرا ألهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء

منظـور   المـنهج التربـوي مـن     " في كتابه    )1991( يعقوب نشوان  التي أوردها    ق     هذه الحقائ 

 والسنة النبوية الشريفة،    م، نابعة من اإلسالم ومستوحاة من مصدرية األساسيين؛ القرآن الكري         "إسالمي

ومتفتحة على المفاهيم التربوية الحديثة، ويظهر ذلك من خالل تأكيدها على دور المتعلم نحو تعلـيم                

تربيـة المـستمرة أو     نفسه، واعتمادها البحث والتقصي والتفكر وإعمال العقل، وكذا تأكيدها علـى ال           

  .التربية مدى الحياة

 في موضع آخر مـن مؤلفـه تحـت اسـم            يعقوب نشوان      إن هذه الطرائق واألساليب يضمنها      

طرق التدريس، واألنشطة الصفية، واألنشطة الالصـفية،       : ، ويقصد بها  "الخبرات التعليمية التعلمية  "
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ق األهداف المسطرة في المنهج، ويشترط فـي        واستخدام الوسائل التعليمية التي تستخدم من أجل تحقي       

  :الخبرات التعليمية التعلمية ما يلي

  .أن تكون الخبرات التعليمية التعلمية ذات عالقة باألهداف 

 .أن تسهم طرق التدريس على إيجابية المتعلم داخل الصف وخارجه 

 .أن يستخدم المعلم طرقا متنوعة في التدريس 

 .لتعلمية الفروق الفردية بين المتعلمينأن تراعي الخبرات التعليمية ا 

 .أن تلبي الخبرات التعليمية التعلمية اهتمامات التالميذ وحاجاتهم 

 .أن تقترن الخبرات التعليمية التعلمية بحياة التالميذ وبيئتهم 

 .أن تسهم طرق التدريس في إيجابية التفاعل بين المعلم واألستاذ و المتعلم 

 .ية التعلمية المناسبة للمادة واألهدافأن تستخدم الوسائل التعليم 

 .أن يمارس التالميذ األنشطة التعليمية بأنفسهم 

 .أن تتيح األنشطة التعليمية للتالميذ الحرية في ممارسة هواياتهم وإشباعها 

 .أن يكون دور المعلم أو األستاذ في كافة األنشطة موجها ومرشدا 

 .يةأن تنمي طرق التدريس المهارة الدراسية الذات 

 .أن تنمي طرق التدريس المهارات االجتماعية كالتعاون بين التالميذ 

 .أن توفر طرق التدريس الفرصة ليعبر التلميذ عن ذاته 

 .أن تؤكد الخبرات  التعليمية التعلمية على تنمية المهارات العملية 

 .أن توفر الخبرات التعليمية التعلمية الفرصة الستخدام األدوات واألجهزة العلمية 

 الكتساب التالميذ المعرفـة مـن البيئـة    ةأن تتضمن األنشطة التعليمية أنشطة ميدانية ال صفي    

 . ةالمحلي

 أن تكون األنشطة وطرق التدريس المستخدمة مثيرة للدافعية والتشويق لدى التالميذ 

 . المتنوعة للمعرفة، كتوظيف المكتبات والبحوثرأن تستخدم في طرق التدريس المصاد 

 . في تنمية االستقاللية واالعتماد على النفسسطرق  التدريأن تسهم  

 .)317-316: ، ص ص1991يعقوب نشوان، (

 التعليمية التعلمية، تعتبر كإطـار أو       ت     هذه الشروط التي حددها يعقوب نشوان والخاصة بالخبرا       

طرائـق   (كالمرجع الذي على أساسه يبنى المكون والعنصر الثالث من العناصر المكونـة للمـنهج             

 يعقـوب نـشوان    أو الخبرات التعليمية التعلمية كما يسميها        س، والمالحظ أن طرائق التدري    )التدريس
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المحددة في منهج التربة اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وفق التصور الجديد لبناء المنـاهج، جـاءت                

  . وهذه الشروطرمجسدة لهذا اإلطا

خدم العديد من الطرائق واألساليب المـستمدة مـن الـشريعة                األستاذ في التربية اإلسالمية يست    

  .اإلسالمية والتراث اإلسالمي

     فيما يلي يحاول الباحث أن يبين هذه الطرائق واألساليب كما جاءت في األدب اإلسالمي وكمـا                

  :قال بها رواد التربية اإلسالمية

لتربية اإلسالمية علـى النحـو       أهم طرائق وأساليب التدريس في ا      )1982( محمد قطب      وصف  

  :التالي

  .التربية بالقدوة 

 .التربية بالموعظة 

 .التربية بالعقوبة 

 .التربية بالقصة 

 .التربية بالعادة 

 .التربية بتفريغ الطاقة 

 .التربية بملء الفراغ 

 .التربية باألحداث 

د العنـصر الخـاص        لإلطالع والتوسع في هذه النقاط، يمكن الرجوع إلى الفصل الثاني وبالتحدي      

 .بوسائل التربية اإلسالمية

 في العديد من األساليب والطرائق المستخدمة في        محمد قطب   مع    عبد الرحمان النحالوي       ويتفق  

  : األساليب و الطرائق التالية النحالويالتربية اإلسالمية، فقد أورد
  .التربية بالحوار القرآني النبوي -1
 .يالتربية بالقصص القرآني والنبو -2
 .التربية بضرب األمثال -3
 .التربية بالقدوة -4
 .التربية بالممارسة والعمل -5
 .التربية بالعبرة والموعظة -6

أصول  التربية اإلسالمية وأساليبها     "     لإلطالع والتوسع في هذه النقاط، يمكن الرجوع إلى كتاب          
 .)1983( الرحمان النحالوي  عبدلصاحبه" في البيت والمدرسة والمجتمع
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 ما بين الطرائق سالفة الذكر وبعض الطرائق        أحمد مدكور  علي فقد دمج    يعقوب نشوان حسب       و

الحديثة واعتبر كافة األساليب والطرائق التي توصل إليها أساليب وطرائق للتربية اإلسالمية، وفيمـا              

  :يلي هذه األساليب والطرائق

  .طريقة القدوة -1

 .لمحاضرة، المناقشة والمناظرةطرق اإللقاء والتفاعل، والتوجيه، واإلرشاد، ا -2

 .طريقة  القصة -3

 .طريقة التربية باألحداث -4

 .تكوين العادات -5

 .الثواب والعقاب -6

 .استثمار الجهد والوقت الضائعين -7

 .طريقة المناقشة -8

 .طريقة حل المشكالت -9

 .طريقة تحقيق الذات -10

 .التعليم المبرمج -11

 .التدريس بالفروق -12

 .)244-243:  ص، ص1991نشوان، (التعليم المصغر  -13

 في أن أهم الطرائق واألساليب التي       بوفلجة غياث  يتفق مع    علي أحمد مدكور       نفهم من ذلك، أن     

  :يستعملها المعلم أو األستاذ في  العملية التعليمية التعلمية تتمثل أساسا في

  .الطريقة اإللقائية -1

 .طريقة المشاركة -2

 .طريقة التعلم المستقل -3

يب وطرائق التدريس في التربية اإلسالمية تنطلق مـن التفاعـل                ومهما يكن من أمر، فإن أسال     

الوثيق بين األستاذ والمتعلم، ألن هذا التفاعل يحقق كافة الطرائق التي تم استعراضها فيما سبق، بـل                 

 ,Abdel Hakim Belarifi(يؤدي هذا التفاعل إلى نجاح العملية التعليمية التعلمية كما يؤكـد ذلـك   

2001(.  
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أن طريقة تدريس التربية اإلسالمية تستمد أسسها من طبيعة التربة : )1993(عبد اهللا قلي      ويرى 

اإلسالمية ذاتها، فهي ليست معرفة ينتهي األمر باكتسابها، أنها تعامل مـع األحاسـيس والمـشاعر                

  .والعواطف أكثر من أي مادة أخرى

 التعلمية، لمـا    ةسي في العملية التعليمي        ومن هنا تظهر أهمية المعلم أو األستاذ كركن ركين وأسا         

  .ينبغي أن يكون عليه ويمتاز به من خصائص وقدرات تؤهله ألداء وظيفته بنجاح

اتجاهـات  " بعنـوان    المبرز في مقال منشور له في مجلة        )1995( عبد اللطيف بوكعباش       ويرى  

 المربي والتلميذ أثر كبير علـى       أن للعالقة اإلنسانية بين   ": طلبة المدارس العليا نحو مهنة التدريس     

الشخصية، فلقد أصبح دور المربي يتجاوز الجانب  التقليدي الذي يقتصر علـى تلقـين المعلومـات                 

والمعارف، والمربي ينبغي أن تكون لديه فلسفة تربوية مرنة، وأن تتوفر فيـه مواصـفات خاصـة،       

ة تؤدي إلى النمو الكامل المتكامـل       يستطيع أن يهيئ الجو المناسب لمرور المتعلم عبر خبرات تربوي         

 بكيفيـة   تلشخصيته، في هذا اإلطار أصبح يهيئ الظروف المالئمة إلعطاء المعـارف والمعلومـا            

إضافة إلى ذلك فهو يسعى لمد المتعلمين بخبرات وتجارب ومهارات جديدة تساعدهم علـى              . متجددة

  .التحصيل والتكيف

 فـي مؤلـف     ية التكوين والتربية خـارج المدرسـة      مدير     هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبين        

أن الشروط التـي    "  وعلم النفس  ةدروس في التربي  " بعنوان   73/1974أصدرته خالل السنة الدراسة     

  :ينبغي أن تتوفر في المدرس الجيد هي

o أن يكون لديه فكرة واضحة عن أهداف التربية ومعناها.  

o          التي تستبعد التلقين واإلكراه، وتعتمـد علـى        أن يكون قد درس واقتنع بطرائق التربية الحديثة

 .الفاعلية الذاتية للمتعلم

o                أن يكون قد درس مراحل النمو النفسي، وخصائص كل مرحلة، ليعرف كيف يؤثر في المتعلم

 .بطريقة فعالة

o                   أن يعرف شيئا عن سيكولوجية الجماعة حتى يستطيع أن يـدير مجتمـع القـسم، وأن يفهـم

داخله، ويستطيع أن يفهم مجتمع المدرسة كلها، حتى يكـون عـضوا            التفاعالت االجتماعية ب  

 .إيجابيا وفعاال فيها

 المعرفي الجيد الذي ينبغي أن يتمتع به المدرس، يجب أن ن     بناء على كل هذا، وفضال عن التكوي 

ميذه، عن تكون لديه ثقافة نفسية وتربوية واسعة تؤهله إلى إيجاد تفاعالت إيجابية فعالة ومثمرة مع تال  
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طريق استعمال مختلف الوسائل و الطرائق التربوية  الممكنة والمناسبة لتنمية شخصية التلميذ تنميـة               

  .شاملة متكاملة ومتزنة

     وتتأكد هذه الفكرة خصوصا لما يتعلق األمر بتدريس ومدرس مادة التربية اإلسالمية، فمـدرس              

ن على دراية وافية بالجوانب الـسيكولوجية للمـتعلم         التربية اإلسالمية في حقيقة األمر ينبغي أن يكو       

المراهق، كما يجب أن يكون متشبعا بالثقافة والتراث التربوي اإلسالمي، هـذه الثقافـة والمعرفـة                

الواسعة ال شك تمكنه من استعمال أو انتقاء أفضـل وأنسـب األساليـب والطرائق المساعدة علـى               

  .تنمية شخصية التلميذ من جميع جوانبها

     فيما يلي، إشارة موجزة لبعض االستراتيجيات والوسائط التربوية التي تندرج ضـمن الخبـرات    

التعليمية التعلمية، والموضحة في منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وفق التصور الجديـد              

  ).2003ديسمبر (لبناء المناهج 

 :إستراتيجية التعليم والتعلم -1

 مسارا من العمليات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف، وينبغي           وعقالنية تتضمن       هي خطة منظمة  

أن تعكس في عملية التعليم والتعلم في منهاج التربية اإلسالمية نوع التطور في أشكال التفاعل بـين                 

األستاذ والتلميذ وموضوع التعلم بما تقتضيه مبادئ التدريس بالكفاءات، بحيث تضع           : عناصر العملية 

باستخدام قدراته الذاتية من أجل     )  مشكلة /وضعية  (تعلم أمام وضعيات تحفزه على النشاط والتعلم        الم

، أو القدرة على األداء في مختلف وضعيات الحياة، وذلك بتفعيل معارفه وتحويلهـا              تاكتساب كفاءا 

اسـتخدام  إلى سلوكات، كل ذلك من خالل التنويع في وسائل التعلم، وتوزيع التالميذ فـي القـسم، و                

  .أساليب التقويم المناسبة وأساليب التنشيط الميسرة للتعلم

  

 :تسيير الوضعيات التعلمية التعليمية  -2

 بالكفاءات يـشكالن ثنائيـة تفاعليـة داخـل العمليـة            م     إن األستاذ والمتعلم في إستراتيجية التعل     

يكـون دور األسـتاذ وتنـشيط       ف: البيداغوجية الجديدة من حيث المساهمة معا في تفعيل نشاط التعليم         

وتوجيه وتيسير عملية التعلم، دور المتعلم التعلم والبحث واالستكشاف، في عالقة تفاعلية مع مضمون              

  ).معارف و سلوكات(التعلم في كل مجال 

 هي الحالة التي يوضع فيها  المتعلم أمام مـشكلة أو فكـرة              ة     والمقصود بالعملية التعليمية التعلمي   

يره ومعلوماته، فيتطلب منه الموقف اللجوء إلى توظيف معارفه ووجدانه وقدراته العقليـة             تتحدى تفك 
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 اللجوء إلى توظيف األساليب البيداغوجية والطرائـق والوسـائل          ذوالمعرفية، كما يتطلب من األستا    

  :التعليمية الكفيلة بتحقيق الكفاءة وفق الخطوات التالية

 التي يكون فيها المتعلم أمام مواضع وتساؤالت        وهي الخطوة األولى  : وضعية االنطالق  

تثير انتباهه قبل الدخول في موضوع الدرس، وهي غالبا ما ترتبط بأداءات المتعلمـين              

  .المتعلقة بمكتسباتهم القبلية

تتم خالل هذه المرحلة تقديم ومناقشة وتثبيت المعـارف         : وضعيات مرحلة بناء التعلم    

 :الستراتيجيات نذكر منهاالجديدة من خالل تبني جملة من ا

  .المالحظة واستخدام الحواس •

 :وتتمثل فيما يلي. استثارة الفهم •

  .تهيئة المتعلم بتشويقه وإثارة دافعتيه للتعلم 

 اشتقاق أو عمل تنبؤات حول ما يستهدفه أو ما يريد أن يقولـه              

  ...).القرآن الكريم، الحديث الشريف(النص 

ئيسية التي يتـضمنها الـنص أو        إثارة أسئلة حول المعاني الر     

القـرآن الكـريم، الحـديث الـشريف، التعـاريف          (الموضوع  

  ...).والمفاهيم

 . إدراك أو فهم الفقرات الغامضة أو النصوص غير المفهومة

  . والمكتسبات القبليةةحيث يتم الربط بن المعارف الجديد: الربط •

 :اتيجية التاليةفي هذه المرحلة يمكن إتباع اإلستر: استثمار المكتسبات 

 :إقامة روابط ذهنية، ويتم من خالل .1

  .التصنيف في مجموعات  

  . التداعي والتفصيل

  . استخدام الكلمات الجديدة في الفقرات وغيرها

 :االستفادة من الصور واألصوات وتتم من خالل .2

أي ربط المعلومة الجديـدة بمفهـوم       : اإلستراتيجية التصورية   

  .دام تصور بصري له معنى باستخةموجود بالذاكر

  .وتعني عمل تنظيم المفاهيم في شكل مصفوفة:  الصور الداللية
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 استخدام كلمات مفتاحية لتذكر كلمة جديدة باسـتخدام روابـط           

  .سمعية بصرية

  : يتبع األستاذ الخطوات التاليةة     ولتطبيق ذلك على وحدة تعليمية أو تحضير الحصة التعليمي

 :التعلمات في تسيير التفكير )1

  .طبيعة الكفاءة المستهدفة وأهداف التعلم  

  .)معارف أداءات(تنظيم التعلمات  

  .إعداد الوسائل الضرورية 

 .إعداد نماذج للتقويم 

 :وضعية مشكلة )2

إيجاد وضعية مشكلة متفقة مع طبيعة الكفاءة التي تندرج تحتها            

  .المعارف والمهارات المجندة ألداء المهام المطلوبة

  :وتكون كالتالي) تسييرها (معالجة وضعية مشكلة )3

  .الصعوبة المعرفية للفرد  

  .الصعوبة المعرفية للمجموعة 

   .رد الفعل الجماعي 

 :استعمال الوسائل التعليمية  -3

بأنها جميع أنواع الوسائط التي يـستخدمها       ) المعينات التعليمية (     يمكن تعريف الوسائل التعليمية     

موقف التعليمي لتوصيل الحقائق أو األفكار أو المعاني للتالميذ وفق استراتيجية التعليم            المدرس في ال  

  .والتعلم لتحقيق الكفاءات المستهدفة

  :     ومن الضروري أن يسبق استخدام أية وسيلة من الوسائل اختيار دقيق لها وفق أسس من أهمها

 .أن تناسب مستوى التالميذ 

 .صحة المادة العلمية 

 . المادة العلمية التي تقدمها الوسائلكفاية 

 . التي تقدمها الوسائل لخبرات التالميذةمناسبة المادة العلمي 

  :     ومن الوسائل التعليمية المقترحة في تدريس مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط ما يلي
 .السبورة 
 ...).مساجد، بقاع مقدسة(صور األماكن المختلفة  
 .ية البصريةعسماألجهزة ال 
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 .أشرطة سمعية بصرية 
 .أقراص مضغوطة 
 .مسجالت 
 .جهاز إعالم آلي 
 ).مصحف مدرسي، قصص من التراث، أو من غيره حسب الوضعيات(مراجع خاصة  
 .شهادات ومداخالت األئمة والعلماء ورجال التخصصات المختلفة 
  .وسائل أخرى 

 : األنشطة الالصفية -4

ا المتعلم خارج القسم مـن خـالل ممارسـة القـيم ومختلـف                   هي عبارة عن نشاطات يقوم به     

ولالستفادة من األنشطة الالصفية ال بـد أن تخـضع          . المكتسبات في الوضعيات والمواقف المناسبة    

  .للمتابعة والتقويم بما يحقق الغايات واألهداف التربوية المرجوة

 الناجح هو الـذي يجعـل طرائـق              ويخلص الباحث في األخير، إلى أن أستاذ التربية اإلسالمية        

وأساليب تدريسه مالئمة للخصائص العقلية الوجدانية واالجتماعية والجسمية لدى تالميذه، ويتفنن في            

  .استغالل جميع الوسائط واالستراتيجيات التربوية المتاحة

إلسالمية؛      فيما يلي يتناول الباحث المكون أو العنصر الرابع واألخير من عناصر منهج التربية ا             

  .أال وهو أساليب التقويم

  :قويم التأساليب 3-4
يحتل التقويم التربوي جانبا مهما من العملية التربويـة، ويـشكل           ):1998( علي بوعناقة      حسب  

عنصرا أساسيا من عناصر المنهج الدراسي، حيث يسعى إلى معرفة مدى نمو شخصية  المتعلم فـي                 

  .والنفسية والسلوكية وغيرهاجميع جوانبها العقلية، والعاطفية 

لى تقدير الجهد المبذول لتحقيق     إ     والتقويم في التربية هو مجموعة من اإلجراءات العلمية الهادفة          

األهداف المسطرة في ضوء  المعايير والمقاييس المتفق عليها، ثم الحكم على فعاليـة هـذه الجهـود           

 )280:، ص 1998،  بوحفص مباركي  في   بركات(.بغرض تحسين األداء ورفع درجة الكفاية اإلنتاجية      

.  

     وعليه، فالتقويم في التربية هو سلسلة من اإلجراءات المنهجية القصد منهـا تـدارك النقـائص                

  .وتحسين األداء

 انطالقة من مالحظة وتفـسير نتـائج        :  التقويم في التربية بأنه    )J.Cardinet )1986     ويعرف  

  .رض وظيفة جيدة للمدرسةالتدريس بهدف إصدار قرارات لغ
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)J.Cardinet IN laifa ait boudaoud, (1999), P : 37(  

 في إصدار القرارات األساسية ألجل وظيفة جيدة للمدرسة بشكل عام،           ومنه تتضح أهمية التقويم        

  .وللمنهج التربوي على الخصوص
 مستويات التقويم التربوي في تحديد )... )1979(  بركات ،)Bloom )1979 ( الباحثين  معظم      يتفق

  :بخمسة مستويات

يضم جميع الجوانب الهامة في العملية  التربوية كتقييم األهداف التربوية العامة            :  األول ىالمستو     

  ..المشتقة من القيم االجتماعية والدينية والسياسية واالقتصادية

 التربوية ويتضمن تقويم أهداف كل      تقويم األهداف التفصيلية لمضمون العملية    :      المستوى الثاني 

  .مرحلة من مراحل التعليم وأهداف كل مادة من المواد الدراسية

تقويم محتويات المناهج في كـل مـادة لكـل صـنف وتحليـل المـضامين                : المستوى الثالث      

  .الموضوعات وتحديد هذه الموضوعات

ربوي على مستوى المدرسـة وعلـى       تقويم طرق التدريس ونواحي النشاط الت     : المستوى الرابع      

  .مستوى القسم

بوحفص مباركي،  (تقويم العمل اليومي داخل القسم بين المدرس والتالميـذ         : المستوى الخامس      

  .)281: ، ص1998

     يتضح من هذا التحديد لمستويات التقويم أنها تبدأ من العام إلى الخاص أي من األهداف الكبرى                

  ى النـواة والخلية المركزية القاعدية لهـذه العمليـةللعمليـة التربوية إل

  .والمتمثلة في القسم

أن التقـويم هـو     : فوزي بن دريـدي   لصاحبه  " الوافي في  التدريس بالكفاءات    "     جاء في كتاب    

 التي يمكن بواسطتها تحديد مدى نجاح المنهج في تحقيق األهداف التي وضع من أجلهـا، أو                 ةالوسيل

راءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات خاصة بفرد أو مشروع أو ظـاهرة أو مـادة                هو مجموع اإلج  

معينة، ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى تحقيق أهداف محددة سلفا من أجل اتخـاذ                 

  )51:، ص2002فوزي بن دريدي، (قرارات معينة

 أثناء  )1986(J.Cardinet و ،)1998(علي بوعناقة      إن هذا الرأي يتفق مع ما أشار إليه كل من           

  . عن التقويم في ميدان التربية والعملية التعليمية التعلميةاحديثيهم

 يقوم  :)1991( يعقوب نشوان      والتقويم كعنصر من عناصر المنهج في التربية اإلسالمية حسب          

اإلسالمية، ولما كانـت    على إصدار األحكام عما إذا كان التالميذ قد بلغوا األهداف الخاصة بالتربية             

التربية اإلسالمية شاملة ومتنوعة، وتتناول المتعلم من كافة الجوانب العقليـة والجـسمية والنفـسية               
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فال يقتصر على قياس تحـصيل  التالميـذ فـي           . واالجتماعية، فإن التقويم يتناول هذه الجوانب كافة      

نمو، ومن هنا فإن التقويم في  التربيـة         ما يجب أن يكون شامال لكافة جوانب ال       نالجوانب المعرفية، وإ  

اإلسالمية يهتم باتجاهات التالميذ وميولهم وقيمهم باإلضافة إلى الجوانب المهارية، وتعتبر المعرفـة             

ا بمعنى أن الهدف األساسي مــن       يواالتجاهات والميول والقيم في  التربية اإلسالمية موجهـة إيمان        

 في التربية اإلسالمية ال بد أن يتأكد مـن  مذا األساس فإن التقوي ، على هΙذلك كلـه هو اإليمان باهللا    

 ، لـذلك ال بـد أن تركـز أدوات التقيـيم             Ιعالقة المعرفة واالتجاهات والميول والقيم باإليمان باهللا        

 من سلوك إيمـاني ضـمن شـرع اهللا، ألن           مكالمالحظة واالختبارات والمقابلة على ما يظهره المتعل      

  . أو اإلنسان الصالحنخير هو إعداد المواطالهدف النهائي واأل

على أنه األداة المناسـبة التـي       في  التربية اإلسالمية      م     على هذا األساس يمكن النظر إلى التقوي      

تساعد على بلورة الشخصية وتشكيلها، ومن ثم إيجاد المواطن أو اإلنسان الصالح المـصلح ضـمن                

  .ف وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيشرع اهللا

 إلى جوانـب إيمانيـة،      ذ في التلمي  ا الجوانب التي يجب مالحظته    عبد اهللا ناصع علوان        ويصنف  

  .عقلية، خلقية، جسمية،  نفسية، اجتماعية

  .مالحظة ما يتلقاه من مبادئ وأفكار ومعتقدات: ففي الجانب اإليماني 

 . األعمىمالحظة الصدق واألمانة، حفظ اللسان، التقليد: وفي الجانب األخالقي 

مالحظة التحصيل العلمي والتكوين الثقافي ونوعية الولـد        : العلميوفي الجانب العقلي     

 إمامـا   ρلالفكرية من ناحية ارتباطه بالقرآن الكريم وباإلسالم دينا وتشريعا وبالرسو         

 .وقدوة وبالتاريخ اإلسالمي اعتزازا وافتخارا

 .مالحظة الخجل، الخوف، الغضب: وفي الجانب النفسي 

 .مالحظة القواعد الصحية من مأكل ومشرب ونظافة: وفي الجانب الجسمي 

مالحظة أداء حقوق اآلخرين، آداب االجتماع مع اآلخـرين،         : وفي الجانب االجتماعي   

 .آداب الكالم واإلنصات

 .مراقبة اهللا، التطبيق للعبادات األدائية: وفي الجانب الروحي 

 األستاذ وسائل وأدوات تقويميـة أخـرى        إضافة إلى مالحظة كل تلك الجوانب يستخدم       

 .) 127: ، ص1993عبد اهللا قلي، (. متنوعة
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     وعليه ينبغي التأكيد على ضرورة مراعاة هذه الجوانب جميعها أثناء عملية التقويم والنظر إلـى               

 وفي هذا السياق يتوجب تنويع الوسـائل التقويميـة، وذلـك            ،شخصية  المتعلم نظرة شاملة متكاملة     

  .اطة أو اإللمام بجميع المناحي المكونة للشخصيةلإلح

     وفيما يلي، توضيح لبعض وأهم اإلجراءات المتعلقة بعنصر التقويم، وذلك كما وردت في منهاج              

  .)2003ديسمبر ( لبناء المناهج دالتربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وفق التصور الجدي

  :تعريف التقويم -1     

 مجالها الرئيس هو إصدار أحكام على مكونات العمليـة          التربوي هو عملية تربوية شاملة     مالتقوي     

  .هداف والكفاءات  المستهدفة، أو أداء التلميذالتعليمية التعلمية سواء ما تعلق منها باأل

  :مراحل التقويم في مادة التربية اإلسالمية -2     

  :احل التقويم حسب الترتيب التالي     في مادة التربة اإلسالمية، يمكن إتباع مر

يتم قبل بداية عملية التعلم، ويتضمن تحديـد المـستوى والقـدرات الذهنيـة              و : التقويم األولي  2-1

  .واالستعدادات والميول والمكتسبات السابقة

 هو الذي يحرك عملية  التدريس بهدف ما إذا كان التعلم يـسير وفـق بنـاء                  : التقويم البنائي  2-2

  .لمستهدفةالكفاءات ا

 يأتي هذا النوع من التقويم في نهاية وحدة دراسية أو مشروع دورة أو مقرر               : التقويم الختامي  2-3

  .مرحلة دراسية بهدف إعطاء تقديرات للمتعلمينفصل دراسي أو دراسي أو 

  أن يهتم أثناء االنتقال عبر مراحل التقويم بالتالميذ الذين يجـدون صـعوبات فـي     ذ     ال بد لألستا  

عملية تحصيل المعلومات، أو ترجمتها إلى أداءات سلوكية، أو تفعيلها وجدانيا، ومن ثم السعي إلـى                

  .الكشف عن هذه الصعوبات وتحديد عواملها وسبل استدراكها

  :وسائل التقويم -3     

لمقابلة المالحظة واالختبارات وا  :  اإلسالمية كغيرها من المواد هي     وسائل التقويم في مادة التربية         

  .وبطاقة المتابعة المدرسية

  : والمالحظة نوعان:المالحظــة 3-1

وهي المالحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث يطرح فرضية          : المالحظة البسيطة  

 .لتبني استراتيجيات التحكم في الموقف التعليمي

سجل كـل مـا     ، بحيث ي  صويقصد بها المشاهدة التي يقوم بها الفاح      : المالحظة العملية  

 .يالحظه حول الظاهرة المالحظة السلوكية أو التربوية أو االجتماعية
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   . الذين يجدون صعوبة في التكيف والتحصيلذ شخصية مع التالميكونتو :المقابلة 3-2

 الشفوية التي ال تتطلب إجابات طويلة، وكـذا االختبـارات           ة وتحتوى على األسئل   :االختبارات 3-3

باإلضـافة  . الموضوعية والمقالية بمراعاة ما يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم         التحريرية بنوعيها   

  .إلى االختبارات األدائية بحكم خصوصية  المادة

 بحيث توضع لكل تلميذ بطاقة يسجل عليهـا مختلـف التطـورات             :بطاقة المتابعة المدرسية   3-4

  .لوجدانيةالحاصلة في مكتسباته المعرفية وأداءاته السلوكية وتمثالته ا

     جاءت في الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية متوسط بعض النماذج للتقويم في مـادة التربيـة                

  :يمكن إيجازها فيما يلي. اإلسالمية باستعمال مراحله ووسائله

 :نموذج التقويم باستعمال مراحله -1

  ).الخمر، المخدرات، التدخين(من اآلفات االجتماعية : الوحدة التعليمية 

الخمـر، المخـدرات    : القدرة على اجتناب اآلفات السيئة    ): القاعدية(الكفاءة المستهدفة    

 .التدخين، استثمار المعارف المكتسبة

يسأل األستاذ التالميذ عن العادات السيئة المنتشرة في المجتمـع،          : تقويم مبدئي  

  .ليقف على معارفهم السابقة في الموضوع

ة موضوع الوحدة، يسألهم عن حقيقتها، وبعـض        بعد أن تتم دراس   : تقويم بنائي  

 .صورها في المجتمع وعن آثارها السيئة على الفرد والمجتمع

 .يسأل األستاذ التالميذ عن حقيقة اآلفات االجتماعية: تقويم ختامي 

     يطلب األستاذ من التالميذ أن يعددوا آلثار السيئة لآلفات االجتماعية على الفرد والمجتمـع، أو               

  .وا حوادث من واقعهم المعيش تجسد هذه اآلثار السيئة ومن ثم يذكرون دورهم تجاههايسرد

  : وسائلهلنموذج للتقويم باستعما -2

تتخذ المالحظة وسيلة للتقويم فيما يتعلق بالحفظ، بمالحظة حسن إلخـراج           : المالحظة 

الحروف من مخارجها الصحيحة، وسرد اآليات من غير إسقاط، كمـا تتخـذ وسـيلة               

ويم فيما يتعلق ببعض السلوكات كالنظافة والتأدب بآداب الحديث أثنـاء  المناقـشة              للتق

 . الخ...واحترام زمالئه، والتسامح معهم في حال االختالف

قد يجد بعض التالميذ صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصيل العلمي             : المقابلة 

 مقابلتهم لمعرفة األسباب من وراء     إلى األداء السلوكي أو التفاعل الوجداني، مما يتطلب       

 .ذلك، ومن ثم تقويمها ومعالجتها
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 في مجال الحفظ يلجأ إلى ملء الفراغات، أو إعادة الترتيب واالختيار من             :االختبارات 

 .الخ...متعدد

        وفي مجال األخالق والسلوك يلجأ إلى المقابلة بين خلقين متـضادين مـن حيـث                

  .الخ...واللجوء إلى الصواب والخطأ. رالمحاسن والمساوئ واآلثا

  .الخ...       وفي مجال العبادات يلجأ إلى الصور للترتيب بينها أو الوصل بينها باألسهم

 يلجا إلى المزاوجة والخطأ والصواب، وللمقال دور كبير لقيـاس           ة      وفي مجال العقيد  

 قدرتـه علـى التحليـل       مدى التفاعل الوجداني للمتعلم مع مواضيع العقيدة، وكذا مـدى         

والتركيب واالستنباط من النصوص  الشرعية، وكذا استخراج الحكم التشريعية مـن وراء             

العبادات والمعامالت، وسرد الوقائع من السيرة النبوية وقـصص األنبيـاء والـصالحين،             

  .وتحديد مواطن القدوة من حياتهم

 إلى مؤسسة ما أو صديق أو أحد        وذلك من خالل وضعية دالة بالنسبة للمتعلم ككتابة رسالة        

  .أفراد العائلة حول موضوع مقترح في الوضعية

  

  

  
 

 : المدرسيةةبطاقة المتابع 

  :المعلومات الخاصة بالتلميذ

  ................................................................:تاريخ الميالد ..................................:االسم واللقب

  ........................................:المستوى الثقافي لألسرة .....................:مستوى االجتماعي لألسرةال

  ضعيف-متوسط-جيد:المستوى الدراسي السابق ............................:عدد األخوة ومرتبته بينهم

  .....................................................:السنة الدراسية الحالية

  المالحظة  التقويم  المكان  المستوى  المجال  النشاط  التاريخ

حفظ سورة   

  االنفطار
  القسم  حفظ  معرفي

ضعيف أو 

  متوسط أو جيد

في تقدم أوفي 

  الخ...تأخر

في تقدم أوفي ضعيف أو   القسم  حفظ  معرفيحفظ حديث   
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فاعلية 

  المسلم

  الخ...تأخر  متوسط أو جيد

، يتوقـف علـى     القول، أن تشكيل وتنمية شخصية التلميذ وفق منهج التربية اإلسالمية         وصفوة        

إجراءات واستراتيجيات بناء وتوظيف  المكونات والعناصر األربعة التي سبق وأن تناولها الباحـث              

في هذا العنصر بالشرح المفصل من جهة، وعلى شخصية األستاذ المربي وما يتمتع به من خصائص          

  . وإمكانيات من جهة ثانيةومواصفات 

  

  

  

  

  :خالصة الفصل
  : يخلص الباحث إلىا الفصلذمن خالل ه     

     إن المدرسة الجزائرية مرت بمراحل وتطورات شهدت خاللها مجموعة من اإلصالحات التـي             

، وهذه اإلصالحات والتعديالت تبقى فـي       ةمست على وجه الخصوص المناهج والمقررات  الدراسي       

وعة من التجارب والمحاوالت، الغرض منها إيجاد نظام تربـوي ومنظومـة تربويـة              جوهرها مجم 

أصيلة ومتطورة، جديرة بمواكبة  التطورات والتحوالت المختلفة التـي تـشهدها الـساحة الوطنيـة        

والعربية وحتى الدولية، واالستفادة من تجارب اآلخرين وتوظيفهـا فـي تحقيـق التنميـة الـشاملة                 

  .ر التكتالت السياسية والعولمة والتكنولوجياوالمستدامة في عص

     وال تتأتى هذه اإلنجازات والمكاسب إال من خالل إرساء قواعد مناهج تربوية متينة ومتفتحـة،               

  .أقول متفتحة بكل ما تشمل الكلمة من معان ودالالت

لتربوية في نظامنـا          ويعتقد الباحث أن منهج التربية اإلسالمية يحتل الصدارة في سلم المناهج ا           

التربوي، وذلك لدوره البارز والمتميز في تشكيل شخصية المتعلم وطبعها بطابع خـاص، وتنميتهـا               

تنمية شاملة متكاملة ومتزنة، ومن ثم إيجاد المواطن الجزائري الصالح والمصلح القادر بدوره علـى               

عن ثقافتنا العربية اإلسالمية،    تحقيق التطور واالستقرار االجتماعي والتصدي بقوة لكل ما هو دخيل           

  ..النابعة من روح اإلسالم وتعاليمه، الداعية إلى البناء والتعمير والتنمية الشاملة

     يستمد مفهوم منهج التربية اإلسالمية خصائصه ومقوماته من التربية اإلسالمية ومن مـضامين             

وباعتبـار عناصـر مـنهج      .  والحياة الدين اإلسالمي بمقوماته األساسية، وتوجهاته الكبرى في الدين       
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أنظمـة  ) األهداف، المحتوى، طرائق التدريس، أساليب التقـويم      (التربية اإلسالمية ومكوناته األربعة     

، فالباحث يراها متداخلة ومترابطة وظيفيا يكمل بعـضها الـبعض،           )المنهج(فرعية من النظام العام     

طرائـق  : س الشيء بالنسبة للنظامين الفرعيين    فنظام المحتوى يرتكز أساسا على نظام األهداف، ونف       

وهذه األنظمـة الفرعيـة     . التدريس، وأساليب التقويم فكل منهما يؤثر ويتأثر ببقية العناصر األخرى         

وتشكل في مجملها النظـام العـام؛ مـنهج التربيـة           . تعمل في تفاعل مستمر كل منهما يكمل اآلخر       

  .اإلسالمية المتميز والفريد

  :لــراجع الفصــم
ديوان المطبوعات  : الجزائر (.)2ط(،  أصول التربية والتعليم  : )1990( تركي رابح عمامرة   -1

  ).الجامعية

المدرسة األساسية المتعـددة التقنيـات كمـا تـصورها  النـصوص             : محمد أرزقي بركان   -2

دار الـشهاب   : باتنـة . (1991/هـ1411شعبان  -العدد األول . الرواسيمجلة  ، في   الرسمية

 ).للطباعة والنشر

. هج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسـط      امن: )2003ديسمبر  ( مديرية التعليم األساسي   -3

 ).مطبعة الديوان الوطني للتعليم عن بعد: الجزائر(

 .الوثيقة المرافقة لمنـاهج التعلـيم المتوسـط       : )2003ديسمبر  ( مديرية  التعليم األساسي    -4

 ).بعدمطبعة الديوان الوطني للتعليم عن : الجزائر(

دار النهـضة    : بيروت. (المنهج التربوي في التصور اإلسالمي    : )1990( علي أحمد مدكور   -5

 ).العربية

 اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسـة       ةأصول التربي : )1983(عبد الرحمان النحالوي     -6

 ).دار الفكر: دمشق. ()2ط(، والمجتمع

دار صـفاء للنـشر     : عمـان . ()1ط(،  علم النفس  التربوي   : )2000( جمال مثقال القاسم   -7

 ).والتوزيع

محاضرات في أساسيات المناهج الدراسية وعالقتها بعلـم الـنفس          : )2004(مسعود عباد    -8

 قـسم   -معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية: جامعة الجزائر. (التربوي واستراتيجيات التعلم

 ).علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا
9- Abdel Hakim Belarifi (2001): l'enseignant et sa pratique. (éléments 

psychologie). (Alger: les éditions EL HIKMA). 
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قراءات : التقويم التربوي في المدرسة الجزائرية في كتاب الرواسي   : )1998( على تعوينات  -10

 ).باتنة-جمعية اإلصالح االجتماعي التربوي : الجزائر. ()2ط(في التقويم التربوي، 

. )1ط( تصور مقترح،    -أسلمة مناهج العلوم المدرسية   : )1986(  عطيفة الفتوح أبو   حمدي -11

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: جامعة المنصورة(

 ).دار الشروق: بيروت. ()7ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1983( محمد قطب -12

دار  : عمـان . ()1ط(،   من منظور إسالمي   يالمنهج التربو : )1991( يعقوب حسين نشوان   -13

 ).الفرقان للنشر

تقويم أهداف منهج التربية اإلسالمية للطور الثالـث مـن التعلـيم            : )1993( عبد اهللا قلي   -14

جامعـة  ). (غيـر منـشورة   (رسالة ماجـستير    .)Bloom( األساسي في ضوء تصنيف بلوم    

 ). قسم علم النفس وعلوم التربية-معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية : الجزائر

المؤسـسة  : الجزائر. ()2ط(،  ة اإلسالمية يدراسات في الترب  : )1987( كي رابح عمامرة  تر -15

 ).الوطنية للكتاب

المفيد في التربية اإلسالمية للـسنة الثانيـة        : )04/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون    -16

 ). المدرسيةتالديوان الوطني للمطبوعا: الجزائر. ()1ط(، متوسط

مخبر البحث فـي علـم      : جامعة هران . ( )1ط(،  بية المتفتحة التر: )2003( غياث بوفلجة  -17

 ).النفس وعلوم التربية

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، ة اإلسالميةيمنهج الترب: )1982( محمد قطب -18

 فـي   .اتجاهات طلبة المدارس العليا لألساتذة نحو مهنة التـدريس        : عبد اللطيف بوكعباش   -19

المدرسة العليا لآلداب والعلـوم     : الجزائر. (1995نجوا/جانفي. ، العدد الخامس  المبرزمجلة  

 ).اإلنسانية

. دروس في التربية وعلـم الـنفس      : )73/1974( مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة     -20

 ).الطباعة الشعبية للجيش: الجزائر(

قراءة ( الرواسـي  في كتاب الجزائرية ةالتقويم التربوي في المدرس: )1998( علي بوعناقة  -21

 ). باتنة-يجمعية اإلصالح االجتماعي والتربو: الجزائر. ()2ط(، ) التربويمقويفي  الت

في اتجاهات المدرسين والمفتشين نحو عملية اإلشراف التربوي : )1998( بوحفص مباركي -22

جمعية اإلصالح االجتمـاعي    : الجزائر. ()2ط(،  )قراءة في التقويم التربوي   ( الرواسي   كتاب

 ). باتنة-والتربوي
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23- Laifa ait boudaoud (1999): l'évaluation dans le système scolaire en algérie. 

(Alger: casbah éditions). 
دار الهدى للطباعـة    : الجزائر. (الوافي في التدريس بالكفاءات   : )2002( فوزي بن دريدي   -24

 ).عين مليلة-والنشر والتوزيع
 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثانيالباب 
 الميدانيالجانب 



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل األول
  منهجية الدراسة الميدانية

  :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــد* 

  .الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -1          

  .مجال الدراسة -2          

  .المنهج المتبع في البحث -3          

  .عينة البحث -4          

  .أدوات البحث وخصائصها السيكومترية -5          

  .آيفية تطبيق أدوات البحث -6          

  .التقنيات اإلحصائية المستخدمة -7          

  .خالصة الفصل* 

  .جع الفصلامر * 
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  :تمهيد
 ه     يعتبر هذا الفصل حلقة وصل بين الجانب  النظري والجانب التطبيقي للدراسة، وذلك الشـتمال              

اسة والمنهج المتبع في البحث، وكذا عينة البحث        على الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث، مجال الدر      

 وكيفية تطبيقها وأخيرا التقنيات اإلحصائية      ةوخصائصها، ثم أدوات  البحث وخصائصها السيكومتري      

  .  في تحليل نتائج  الدراسة الميدانيةةالمستخدم
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 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة -1
غيرين رئيسيين هما منهج التربية اإلسالمية، وتنمية شخصية تلميذ الـسنة                تشمل الدراسة على مت   

  .وسيتم استعراض كل مصطلح بطريقة إجرائية. الثانية متوسط

 :منهج التربية اإلسالمية 1-1
المـستمدة  . الباحث به جملة األهداف، والمحتويات، وطرائق التدريس، وأساليب التقويم        ويقصد       

 عليه الصالة والسالم، والموجهة أساسا لتلميذ الـسنة الثانيـة مـن التعلـيم               من كتاب اهللا وسنة نبيه    

  .المتوسط

 :تنمية شخصية تلميذ السنة الثانية متوسط 1-2
     ويقصد الباحث بها مجموع التغيرات التصاعدية التي تحدث في شخصية التلميذ فـي المنـاحي               

  .كل متكامل ومتزنالمعرفية العقلية، واألخالقية، والنفسية، واالجتماعية بش

  
  .يوضح الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة)  1  (مخطط رقم

  

  

  

  

  

منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية 

 من التعليم المتوسط

 ةــــــــــــــــــتنمي
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  :     يتضح من خالل المخطط السابق أنه يشتمل على متغيرات الدراسة المتمثلة فيما يلي

  . المستقل للدراسةروهو المتغي: منهج التربية اإلسالمية 

وهو المتغير التابع ويسميه أصحاب المنهجية المتغير الذي تظهر    : ذتنمية شخصية التلمي   

 .عليه نتائج الدراسة

هناك تداخل وتكامل بين مختلف المجاالت المكونة للشخصية لدرجة يصعب إن لم نقل              

يستحيل الفصل بينها، وهذه المجاالت والجوانب تشكل في مجملها الشخـصية الكاملـة       

  .المتكاملة والمتزنة

  :لدراسةمجال ا -2
  :     تمت الدراسة  الحالية في المجال اآلتي

مدينـة   )متوسـطات (تالميذ وتلميذات السنة الثانية من التعليم المتوسط في إكماليات           :بشريا 2-1

 :وكذا الطاقم اإلداري والتربوي اآلتي. 11، وعددها )والية الوادي(المغير
  .11: مدراء اإلكماليات وعددهم -

 .11: المقتصدون وعددهم -

 .07: لمستشارون التربويون وعددهما -

 .34:  وعددهمنالمساعدون التربويو -

 .212: األساتذة وعددهم -

 .82: العمال اإلداريون وعددهم -

 وكانت فترة النزول إلى الميدان     .2004/2005الدراسي   تتحدد الدراسة الحالية بالعام      :زمنيا 2-2

 :الستبيان على النحو التاليوحضور الحصص التعليمية في مادة التربية اإلسالمية وتطبيق ا

 شخصية 

 التلميذ
  

  معرفيا

  

 أخالقيا
  

 نفسيا

  

 إجتماعيا
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 التعليمية في مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية من التعليم  المتوسط في             تم حضور الحصص   •

  . يوما56أي  ،)2005 ماي10(إلى غاية  )2005 مارس16(الفترة الممتدة من 

 . بعد الزوال14H:00 على الساعة )2005ماي 09(تم تطبيق االستبانة يوم االثنين  •

 :غرافياج 2-3
 : ـرــنبذة عن المغيـ  
سيدي خليـل    شماال و  أم الطيور تقع المغير في الجنوب الشرقي الجزائري لها حـــدود مـع               

 . غربابسكرة شرقا ووالية قمارجنوبا و
 حتى وصلت إلى مكانها  سميت بالمغير ألنها تغيرت عبر التاريخ أحد عشرة مرة من مكان آلخر     

وقال . »األوراس الثانية  «1956 أثناء الثورة  التحريرية سنة       سي الحواس ا القائد   الحالي؛ وقد سماه  

  : في إلياذتهمفدي زكريافيها شاعر الثورة الجزائرية 
  فتنصب نحو الصراع الطويل... ويذآي المغير غيرتها

  .)73:اإلليـاذة، ص(

  . الواحد2كلم/ن 3.2: نسمة بنسبة تقدر بـ48517وعدد سكانها  2كلم1532     تبلغ مساحتها 

زهيـر   كما سماها الـشيخ      أم الخير      تاريخيا تعد منطقة المغير ضاربة في أعماق التاريخ، وهي          

   لما اشتهـرت به من كـرم  الضيافة وحسـن استقبال ضيوفـهاالزاهري

  .)27/03/2005 إلى غاية 24/03/2005بلدية المغير، من (

وفير، ويتمثل أساسا في زراعة النخيل وبعض الخـضروات،              تتميز المغير بنشاطها الزراعي ال    

 كلم،  06 التي تبعد عن مدينة المغير بحوالي        البرقاجية: ومن المناطق الزراعية المشهورة في المغير     

ومن أهم الصناعات المنتشرة فـي  . كلم 08 بحـــوالي عين الشيخ التي تبعد عن قرية    وبوفقوسة

  : المغير

  .ية الحديديةمركب  الصناعات الهيكل -

 .الحرف التقليدية كالفخار -

 ).الملح(الصناعة االستخراجية  -

وهذا على  - لمشاركة منطقة المغير في ثورة التحرير، يمكن استعراض بعض المعارك            ة     وبالنسب

  . التي خاضتها المنطقة إبان ثورة التحرير المجيدة-سبيل المثال ال الحصر

 مسؤول عـسكري،    كحيل عبد الرحمان   بقيادة   1958انفي   ج 18 في   القويرة وقعت معركة         

 مـن العـسكريين     30 ساعات، وكان عدد المشاركين فيها مـاال يقـل علـى             05وقد دامت حوالي    

  والفدائيين، كما شاركت القوات الفرنسية بعدد كبيـر من الدبابات والطائرات،
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 13اح والعتـاد، واستـشهـد       ورغم العـدد والعـدة للمحتل فقـد تكبد خسائـر فادحة فـي األرو          

قامت قوات المحتل بعمليات تفتيش، أحرقت خاللهـا         1958 مارس   07وفي  . مجاهد وأسر عدد آخر   

  . مناضلين05خيام وأعدم  07

ـ  شحميال وقعت معركة           محمود بداري بقيــادة   1958 مارس   25 في   البعاج المعـروف ب

مجاهدا، ودامت المعركة حـوالي   20ين حوالي مسؤول سياسي، وقد بلغ عدد المجاهد  مالكي لحسن   و

 والعتاد، رغـم مـشاركة الطـائرات        ح ساعات، تكبد على إثرها العدو خسائر كبيرة في األروا         03

 المسؤول السياسي، وأسر عدد كبيـر مـن الفـدائيين           لحسن مالكي والدبابات، كما استشهد المجاهد     

  . من المساجين13ا أعدم والمناضلين حملوا على إثرها إلى مراكز التعذيب، كم

، وقد شارك فـي     علي ماضي  بقيادة المالزم    1958 ماي   12 في   سيدي خليل  وقعت معركة         

 كما أسر عدد    03 مجاهدين وأسر    05 من المجاهدين والفدائيين، أستشهد على إثرها        12هذه المعركة   

  . واألرواحكبير من المناضلين، وقد خسر العدو في هذا اليوم ما ال يحص من العتاد

الـشارف  بقيادة   1960 فيفري   01 في   أم الطيور  بالقرب من     وادي الطبع  في وقعت معركة         

 من المجاهدين والفدائيين، أستـشهد      07 مسؤول عسكري، وقد شارك في هذه  المعركة          محمد بحري 

ـ         مالشارف بالقاس  مجاهدين وأسر الفدائي     06على إثرها    ذه وعدد كبير من المـواطنين، ورغـم ه

  .الضغوط من طرف قوات المحتل فقد منيت بعدد هائل من الخسائر البشرية والمادية

مـسؤول  عبد الرحمـان قوتـال       بقيادة   1961 فيفري   04 يوم    زريق نواحي وقعت معركة         

 03فدائي، بلغ عـدد المـشاركين      عمامري عبد الحفيظ     مسؤول عسكري و   والنعمي منسولي سياسي  

  .ى إثرها العدو بخسائر فادحة في األرواح والعتاد ومني عل01فقط،أستشهد 

 بمسافة تقـدر    عين الشيخ  بالقرب من قرية     1961جوان   06 في   عين الشيخ  وقعت معركة         

 كلم تقريبا، حيث كانت مجموعة من المجاهدين متمركزة بالمخبـأ المتواجـد بهـذه المنطقـة                 03بـ

  .ات حشانينصر مجاهدين وفدائيين بقيادة الرقيب 07وعددهم 

  ، علي بن النوي رـبالطاه ومعـه رات حشانيـنص بقيادة خـعين الشي     معركـة 

أستشهد . السعيد بن ديده  ،  كريكب عبد الرحمان  ،  علي السلمي ،  النعمي منسولي ،  الرحمان قوتال  عبد

  دبابـة  80، وشاركت في هذه المعركة      علي بن النوي   ورفيقه   نصرات حشاني في هذه المعركة القائد     

 جنديا زيادة على الجرحى والخسائر الماديـة،        135وعدد كبير من الطائرات، قتل من أفراد المحتل         

  .كما أسقطوا خاللها طائرتين
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 04     انطلقت هذه المعركة الطاحنة على الساعة العاشرة والنصف صباحا ودامـت أكثـر مـن                

  ).37-30: ، ص ص2000، جانفي )م.ش.أ.و.م( و)م.م.و.م((ساعات 

  يتبين من خالل هذا العرض الموجز لبعض المعارك التي حدثت في منطقة المغير إنـا ثـورة                     

التحرير، إن مشاركة هذه المنطقة في الثورة كانت فعالة ومشرفة، وهذا نظرا لما قدمته من تضحيات                

  .جسام وبطوالت يشهد لها التاريخ وتفخر بها األجيال

ـ             الخاص ة     بعد هذه النبذة التاريخي     ةة بمنطقة المغير، ال بأس من إدراج لمحة موجزة عـن إكمالي

 للـسنة   الـستة الشهيد عيسى مشحاط بالمغير، وذلك على اعتبار أن هذه االكمالية بأفواجها التربوية             

  . الثانية متوسط سوف تكون عينة هذه الدراسة

 :لمحة عن إكمالية الشهيد عيسى مشحاط بالمغير 
 21 تلميذا وتلميذة موزعين علـى       803تضم  . 1979 من عام    سبتمبرهر       تم فتح االكمالية في ش    

 03 مخابر مشغلة خاصة بالعلوم الطبيعيـة، و         04، كما أن االكمالية تتوفر على       )قسما(فوجا تربويا   

أما بالنسبة للجانب   . ورشات لألعمال التطبيقية في مادة التربية التكنولوجية، باإلضافة إلى قاعة الرسم          

والتثقيفي فهناك مكتبة للمطاعة واإلعارة، إلى جانب مجموعة من النوادي كنادي الـصحة،             الترفيهي  

ونادي الموسيقى، ونادي التطوع، ونادي اإلعالم اآللي وغيرها، كما تشتمل االكمالية علـى مـساحة               

  وبدنـه،  ذ التي تساعد على تنمية عقل التلمي      تخاصة بالرياضة البدنية تمارس فيها مختلف الرياضيا      

هذا ومازالت االكمالية تسعى إلى تطوير إمكاناتها وتجهيزاتها لتحقيق طموحات التالميذ، وقد شاركت             

والجدول اآلتـي يبـين     . في العديد من التظاهرات الثقافية والرياضية احتلت مناصب متقدمة في ذلك          

  .في االكمالية) األقسام(مستويات التعليم وعدد التالميذ وعدد األفواج التربوية 

  

  
  

  يبين مستويات التعليم وعدد التالميذ وعدد األفواج التربوية في االآمالية) 01(جدول رقم 
  التالميذ

  ممستويات التعلي
  اإلناث  الذكور

  عدد  األفواج

  07  119  142  األولى متوسط

  06  112  93  الثانية متوسط

  08  186  151  ةالسنة التاسع

  21  417  386  المجموع
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، وفـي الـسنة     142: أن عدد الذكور في السنة األولى متوسط هو        )01(دول رقم        يتضح من الج  

كما يتضح أن عدد اإلناث في الـسنة األولـى          . 151:، وفي السنة التاسعة هو    93:الثانية متوسط هو  

ومجموع األفواج  . 186:، وفي السنة التاسعة هو    112:، وفي السنة الثانية متوسط هو     119:متوسط هو 

 في الـسنة    08 في السنة الثانية، و      06 في  السنة األولى متوسط، و        07، منها   21:في االكمالية هو  

  . ةالتاسع

  .  والمخطط اآلتي يبين الهيكلة التنظيمية لإلكمالية

  .يبين الهيكل التنظيمي لإلآمالية) 02(مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : لإلكمالية، وتتمثل فيةمي     هذا المخطط يوضح الهيكلة التنظي

  . المالي، مستشار التربية ومساعدوهرالمدير، المسي: هيئة التأطير اإلداري وهم 

 .األساتذة:  هيئة التدريس وهم 

 .العمال 

، يعمل على توفير المناخ المناسـب       )هيئة التأطير اإلداري، وهيئة التدريس، والعمال     (      إن الكل   

  .ذدرس بشكل ناجح، أي أن الجميع في خدمة التلمي التلميذ على التمدالذي يساع

  :المنهج المتبع في البحث -3

 يرالمد

أعوان المصالح

 االقتصادية

المساعدون 

 التربويون

المجالسةمستشار التربي األمانةالمسير المالي

مسؤول 

 العمال

  العمال

 التالميذ

 األساتذة
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هو الطرق  العلمية التي يستعين بها الباحـث فـي حـل             «: حمد الجوهري م     المنهج كما يعرفه    

 التي  ةمشكالت بحوثه وترتبط ارتباطا وثيقا بأدوات البحث التي تختلف في منهج البحث كونها الوسيل             

  ).65:، ص1975محمد الجوهري وآخرون، ( »لباحث للوصول إلى المعلوماتيلجأ إليها ا

     وعليه يمكن اعتبار المنهج بمثابة األداة التي يستعين ويستأنس بها الباحث ويوظفها لغرض فهـم             

  . الظاهرة محل البحث

بحث سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة ال      " في مؤلفه    عبد القادر محمد رضوان        ويرى  

 تفـسيرها  ةإن المنهج الوصفي التحليلي يقوم على جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها ومحاول    «": العلمي

 الظاهرة محل الدراسة لهدف استخالص   ثوتحليلها، ومن قياس ومعرفة أثر وتأثير العوامل على إحدا        

  .)58:، ص1990عبد القادر محمد رضوان، (» النتائج ومعرفة كيفية الضبط والتحكم في العوامل

     وعالوة على هذا، فالمنهج الوصفي التحليلي ال يقتصر على تراكم المعلومات والوقـوف عنـد               

  . واالستنتاج لكي تتضح الظاهرة المدروسةلالوصف فقط، بل يتعدى ذلك إلى التفسير والتحلي

لوصفي التحليلي هو    الحالية، يرى الباحث أن المنهج ا      ة     بناء على هذا، وتماشيا مع طبيعة الدراس      

  .المنهج المناسب الذي يمكن االعتماد عليه في هذه الدراسة وهذا البحث

 :عينــة البحـث -4
       أجري البحث على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية من تالميذ وتلميـذات السنـة

ه األخيرة التي تم     بإكمالية الشهيد عيسى مشحاط بالمغير، هذ      الستةالثانية متوسط من األفواج التربوية      

، وقد بلغ   ماي بالمغير في شهر     ة إكمالية المتواجد  11اختيارها هي األخرى بطريقة عشوائية من بين        

  .تلميذا وتلميذة 1582حجم العينة في المجتمع األصلي 

 %7.58 تلميذا وتلميذة من األفواج التربوية الستة، وتمثل هذه العينة النسبة            135     اختار الباحث   

 رقـم   لكما هو مبين في الجدو    .  إناث 09 ذكور، و    06 تلميذا،   15لمجتمع األصلي بعد استثناء     من ا 

  . الذي يوضح خصائص عينة البحث من حيث السن)04(

     لقد تم استثناء هؤالء التالميذ ألسباب معينة كعدم اإلجابة بشكل واضح على بعض العبارات، أو               

  .تنة أمام بعض العباراعدم اإلجابة نهائيا، تسويد أكثر من خا

  :     وتتميز عينة البحث بعدة خصائص يمكن إيجازها فيما يلي

  .تمثيلها للجنسين -

 .التقارب الكبير في السن -

 .وجودها في نفس المستوى الدراسي -
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 .تعرضها لنفس المناهج ونفس النظام التربوي -

  . األصليةة يبين عينة الدراس)02(     والجدول رقم 
  .بين عينة الدراسة األصليةي) 02(جدول رقم 

  ســـالجن
  األفواج التربوية

  اإلناث  الذكور
  وعــالمجم

  12  09  03  )01(الثانية متوسط 

  10  06  04  )02(الثانية متوسط 

  28  13  15  )03(الثانية متوسط 

  26  15  11  )04(الثانية متوسط 

  20  12  08  )05(الثانية متوسط 

  39  18  21  )06(الثانية متوسط 

  135  73  62  وعــــمجمال

  ، وفي الثانية03: هو)01( في الثانية متوسط ر أن عدد الذكوق     يتضح من الجدول الساب

، وفـي   11: هو )04(، وفي الثانية متوسط     15: هو )03(، وفي الثانية متوسط     04: هو )02( متوسط  

  .21: هو)06(، وفي الثانية متوسط 08: هو)05(الثانية متوسط 

  و06: هـو )02( وفي الثانية متوسط 09: هو)01(أن عدد اإلناث في الثانية متوسط      كما يتضح   

 12: هو)05(في الثانية متوسط   و15: هو)04(في الثانية متوسط      و 13: هو )03(في الثانية متوسط    

  .18: هو)06(في الثانية متوسط  و

  .     والجدول الالحق يبين عينة الدراسة المستبعدة
  .بين عينة الدراسة  المستبعدةي) 03(جدول رقم 

الجنـس

  السـن
  المجموع  اإلناث  الذكور

13  01  03  04  
14  04  04  08  
15  01  02  03  

  15  09  06  المجموع

 06، مـنهم    15 أن عدد التالميذ في العينة المستبعدة وصل إلـى           )03(     يتضح من الجدول رقم     

  . إناث09ذكور، و

  . يوضح خصائص عينة الدراسة النهائية من حيث السن كما أسلفنا)04(     والجدول رقم 
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  .يبين عينة الدراسة النهائية وخصائصها من حيث السن) 04(جدول رقم 
الجنـس

  السـن
  المجموع  اإلناث  الذكور

12  00  04  04  
13  10  20  30  
14  25  34  59  
15  15  04  19  
16  04  02  06  
17  02  00  02  

  120  64  56  المجموع

، وبلـغ المتوسـط      0.97 وبانحراف معياري قدره     14.33توسط الحسابي ألعمار الذكور          بلغ الم 

  ، وبلـغ المتوسـط0.81وبانحراف معياري قدره  13.68الحسابي ألعمار اإلناث 

  .0.94وبانحراف معياري قدره  13.99 الحسابي ألعمار الجنسين 

  ).األقسام(واج التربوية      والجدول اآلتي بوضح خصائص العينة من حيث الجنس واألف
  .يوضح خصائص العينة من حيث الجنس واألفواج التربوية) 05(جدول رقم 

الجنـس

  األفواج ت
  المجموع  اإلناث  الذكور

  10  08  02  )01(الثانية متوسط 

  09  05  04  )02(الثانية متوسط 

  26  13  13  )03(الثانية متوسط 

  21  11  10  )04(الثانية متوسط 

  18  12  06  )05(سط الثانية متو

  36  15  21  )06(الثانية متوسط 

  120  64  56  وعــــالمجم

، وفـي الثانيـة     02: هـو  )01( أن عدد الذكور في الثانية متوسط        )05(     يتضح من الجدول رقم     

في  ، و 10: هو )04(في الثانية متوسط     ، و 13: هو )03(في الثانية متوسط     ، و 04: هو )02(متوسط  

  .21: هو)06(، وفي الثانية متوسط 06: هو)05(الثانية متوسط 

، 05: هـو  )02(، وفي الثانية متوسط     08: هو )01(     كما يتضح أن عدد اإلناث في الثانية متوسط         

 )05(، وفـي الثانيـة متوسـط        11: هو )04(، وفي الثانية متوسط     13: هو )03(وفي الثانية متوسط    

  .15: هو)06(، وفي الثانية متوسط 12:هو
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  :ث وخصائصها السيكومتريةأدوات البح -5
  :     إعتمد الباحث على أداتين هما

  .إستبانة لتالميذ وتلميذات السنة الثانية من التعليم المتوسط •

 .بطاقة مالحظة خاصة بطرائق تدريس مادة التربية اإلسالمية •

  :     كما قام بـ

  .تحليل أهداف منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط -

 .ات ومضامين منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسطتحليل محتوي -

تحليل بعض النماذج من اختبارات الثالثي األخير لمادة التربية اإلسـالمية، وذلـك              -

 .لغرض الوقوف عند طرائق وأساليب التقويم المعتمدة في المادة

  :     وفيما يلي وصف لكل منها

  : االستبيان5-1
  :وهي كما يلي. ور يعالج كل محور جانب من جوانب الشخصية     يشتمل على أربعة محا

  .)10( وعددها ةتدور بنوده حول تنمية الناحية المعرفية العقلي: المحور األول •

 .)19(تدور بنوده حول تنمية الناحية األخالقية وعددها :  المحور الثاني •

 .)14(تدور بنوده حول تنمية الناحية النفسية وعددها : المحور الثالث •

 .)13 (تدور بنوده حول تنمية الناحية االجتماعية وعددها: المحور الرابع •

 04 بنـدا تقـيس      56 في صورتها األولية المستخدمة في هذه الدراسة تتكون من           ستبانةإلفا     إذن  

الناحية المعرفية العقلية، والناحية األخالقية، والناحية النفـسية، والناحيـة          : مناحي من الشخصية هي   

  . جتماعيةاال

  :ت االستمارةا ثب5-1-1     

     قام الباحث بحساب ثبات االستمارة وذلك باالعتماد على طريقة التجزئة النصفية على عينة بلـغ               

 مـاي   04 تلميذا وتلميذة ثم اختيارها بطريقة عشوائية من االكمالية الغربية بالمغير يـوم              12عددها  

  .ينة االستطالعية من حيث الجنس واألفواج التربوية يوضح خصائص الع)06(والجدول رقم . 2005
  .يوضح خصائص العينة االستطالعية من حيث الجنس واألفواج التربوية) 06(جدول رقم 

الجنـس

  األفواج ت
  المجموع  اإلناث  الذكور

  07  05  02  )01(الثانية متوسط 
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  05  02  03  )05(الثانية متوسط 

  12  07  05  وعــــالمجم

  ،12 أن عدد األفراد في العينة االستطالعية وصـل إلى )06(ن الجدول رقم      يتضح م
  . إناث07 ذكور، و05 منهم 

  .     والجدول الالحق يوضح معامالت ثبات االستمارة المستخدمة
  .يوضح معامالت ثبات االستمارة المستخدمة) 07(جدول رقم 
 - د-مستوى الداللة   - ر-معامل االرتباط   المناحي

  0.64  عرفي العقليالم

  0.93  األخالقي

  0.61  النفسي

  0.76  االجتماعي

0.
05

  

 الخاص بمعامالت الثبات لالستمارة المستخدمة في هذه الدراسة أن          )07(     يتضح من الجدول رقم     

فؤاد ( )spearman and brown(، بعد االعتماد على معادلة 0.93 و 0.61هذه المعامالت تراوحت بين 

  ).383:، ص1978، سيدالبهي ال

     ومعنى ذلك أن هذا المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات، فجميع هذه المعامالت دالة إحصائيا               

، وبالتالي فهذه المعامالت مرتفعة بالقدر الذي يسمح لنا بقبولها واعتبار المقيـاس             0.05عند مستوى   

  .ثابت

  : االستمارةصدق 5-1-2     

س االستبيان ما وضع لقياسه، فقد وضع هذا االستبيان لقياس مدى تنمية منهج                  الصدق هو أن يقي   

  .التربية اإلسالمية لشخصية تلميذ السنة الثانية متوسط

. )08(     تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين والمختـصين فـي التربيـة وعـددهم              

  :موزعين على المدارس والمعاهد الجامعية التالية

  .لنفس وعلوم  التربية واألرطفونيا بجامعة الجزائرمعهد علم ا -

 ).الجزائر(المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة  -

 .معهد علم االجتماع بجامعة محمد خيضر ببسكرة -

 .معهد علم النفس وعلوم التربية بالمركز الجامعي بالوادي -

كـم علـى مـدى تمثيـل             أمضوا سنوات عديدة في ميدان التربية والتكوين مما يؤهلهم إلى الح          

  . العبارات التي تكون االستمارة
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     الهدف من معرفة رأي المحكمين في العبارات هو الوقوف على مدى مالئمة كل منها في تنمية                

  .شخصية تلميذ السنة الثانية متوسط

د  مع المحكمين وعرض االستمارة عليهم تم تعديل بعض البنو         ة     بعد سلسلة من المناقشات المتكرر    

وحذف البعض اآلخر، ودمج بعض البنود المخصصة لقياس الناحية الروحية ضمن           ) تغيير صياغتها (

العبارات الخاصة بالناحية األخالقية، فأصبحت بذلك الصورة النهائية لالستمارة والمعتمدة في الدراسة        

  :الحالية كما يلي

  ).09(ة وعددها  المعرفية العقليةتدور بنوده حول تنمية الناحي: لالمحور األو -

 ).16( األخالقية وعددها ةتدور بنوده حول تنمية الناحي: المحور الثاني -

 ).12( النفسية وعددها ةتدور بنوده حول تنمية الناحي: المحور الثالث -

 ).13( االجتماعية وعددها ةتدور بنوده حول تنمية الناحي: المحور الرابع -

 عبارة تقـيس    )50(معتمدة في الدراسة الحالية تتكون من            إذن فاالستمارة في صورتها النهائية ال     

  . سالفة الذكراألربعةالجوانب 

  :بطاقة مالحظة طرائق التدريس 5-2
وبعد حضور الباحث مجموعة من     ) االسترشادية( االستطالعية   ة     أعدت هذه البطاقة خالل الدراس    

كذا بعد سلسلة من المناقشات قام بهـا        ، و )09(الحصص التعليمية في مادة التربية اإلسالمية وعددها        

الباحث مع أساتذة المادة والمتعلقة أساسا بكيفيات التدريس، استعمال الوسائل والمعينـات، االتـصال              

القائم بين المدرس والتلميذ، طريقة تعامل األستاذ مع المنهاج الجديد فـي المـادة، باإلضـافة إلـى                  

  .الخ…) من هذه الدراسة03لحق رقم أنظر الم(االسترشاد ببعض تقارير التفتيش 

، فالبنـسبة   ال و نعم عبارة، وأمام كل عبارة      30     البطاقة في شكلها أو صورتها األولية تتكون من         

 مشكلة من خالل مسألة ذات صلة بخبـرات التالميـذ كتمهيـد             سللعبارة األولى مثال إذا أثار المدر     

  . وهكذا بالنسبة لجميع العباراتنعمفي الخانة األولى أي ) ×(لدرسه، توضع عالمة 

  :البطاقة صدق 5-2-1     

  .)08( وعددهم ة     تم عرض البطاقة على مجموعة من المحكمين والمختصين في التربي
أمضوا سنوات عديدة في ميدان التربية والتكوين مما يؤهلهم إلى الحكم على مدى  تمثيل العبـارات                 

  .التي تكون البطاقة
ة التي تمت بين الباحث وأعضاء لجنة التحكيم الثمانية حول مضمون البطاقـة، تـم                    بعد المناقش 

  :التوصل إلى ما يلي

 .ضرورة تمرحل الدليل من التمهيد إلى بسط الموضوع فالتطبيق والتقويم -
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 .تجنب التداخل في بعض المسائل المثارة في هذا الدليل -

 .تجنب  العبارات المركبة -

 .بعض العباراتتحسين الصياغات اللغوية ل -

تجنب المفاهيم العامة التي احتوتها بعض العبارات، ألنها تفتح مجاال واسعا للترجمة  -

 .والتأويل

     بناء على هذه التوجيهات تم تهذيب البطاقة وذلك بتطعيمها بمجموعة من البنود والعبارات وصل              

  :عامة تدور حول، وفي األخير تم إدراج جملة من المالحظات ال)عبارة 22(عددها إلى 

 .وترتيبه هيئة المدرس من حيث نظافة الهندام )1

 .التمكن من المادة العلمية من خالل معالجته للموضوع )2

 .وتوظيفها لتحقيق أهداف درسه) المعينات(مدى اجتهاده في انتقاء واستعمال بعض الوسائل  )3

اطها بالـدين   هل يتناول الموضوع بطريقة جافة دون مراعاة روح المادة وخصوصيتها وارتب           )4

  .اإلسالمي الحنيف

 .هل يتمتع بثقافة تربوية ودينية واسعة تؤهله إلى التأثير اإليجابي في شخصية تالميذه )5

 .عالقته بتالميذه هل تتسم بالتعاون والتفاهم م بالنفور والحياد أم هي عالقة سلطوية صرفة )6

، )عبـارة 52(اليـة تتكـون مـن            إذن فالبطاقة في صورتها النهائية المستخدمة في الدراسة الح        

  .باإلضافة إلى المالحظات العامة التي مر ذكرها

  .     وصفوة القول، إن البطاقة تتمرحل من التمهيد إلى معالجته الموضوع فالتطبيق والتقويم

  . عبارات)03(في التمهيد للدرس تم تضمين  -

 . عبارة)43(في معالجة الموضوع تم تضمين  -

 . عبارات)06( تضمين في الخالصة والتقويم تم -

أنظر بطاقة المالحظة   ( عبارات   )06(     هذا باإلضافة إلى المالحظات العامة وعدد العبارات فيها         

  ). من هذه الدراسة)02(في الملحق رقم 

  :شبكات التحليل 5-3
     زيادة عن االستبانة وبطاقة مالحظة طرائق التدريس، وللتحكم في الموضوع واإللمـام بجميـع              

  :نبه، قام الباحث بـجوا

  .تحليل األهداف والكفاءات المحددة في المنهاج  -

 .تحليل المضامين والمحتويات المحددة في المنهاج -
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 ).التقويم(تحليل بعض النماذج من اختبارات التربية اإلسالمية  -

  .     وفيما يلي توضيح لالعتبارات والمعطيات التي انطلق منها الباحث في عمليات التحليل هذه

 :تحليل أهداف منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط 5-3-1  

وضـوحها، صـياغتها،    :      في هذا الصدد تم بناء شبكة وركز الباحث على األهداف من حيـث            

  .انسجامها قابليتها للتحقيق، تكاملها

ـ                  متوسـط   ة     إعتمد الباحث في هذه الـشبكة علـى منهـاج التربيـة اإلسـالمية للـسنة الثاني

  .2004/2005 وكذا كتاب التلميذ للسنة الدراسية ).2003/ديسمبر(

  : منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسطمحتويات ومضامينتحليل  5-3-2      

طبيعتهـا، انـسجامها،    :  تم التركيز على المحتويات والمضامين من حيث       ة     أثناء بناء هذه الشبك   

  .خدمتها لألهداف والكفاءات

  ).الدروس(     اعتمد الباحث في ذلك على مضامين المادة المحددة في المنهاج وكتاب التلميذ 

  :)الثالثي األخير( التربية اإلسالمية نماذج من اختباراتتحليل  5-3-3      

  :     حلل الباحث هذه النماذج استنادا على جملة من المساءالت هي

تقويم على مستويات عقلية أعلـى مـن التـذكر كـالفهم،            هل تركز هذه النماذج المعتمدة في ال       

  .والتطبيق، والتحليل، والتركيب؟

أم أنهـا   . هل تتناول تنمية جميع جوانب الشخصية المعرفية، واألخالقية، والنفسية، واالجتماعية          

 .تركز على جانب واحد فقط؟

 .هل تتسم بالدقة والشمول؟ 

 .؟)ضوعية بأنواعها المختلفة، سهلة، وصعبةأسئلة المقال واألسئلة المو(هل هي متنوعة  

 .هل تراعي مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين؟ 

  :كيفية تطبيق أدوات البحث -6
 إلـى   2005 مارس   16 الممتدة من    ة     كما سبقت اإلشارة فقد تم تطبيق بطاقة المالحظة في الفتر         

ا حضور مجموعة من الحصص      يوما، تم خالله   56ودامت فترة التطبيق هذه      ،2005 ماي   10غاية  

، سجل الباحـث خاللهـا       حصة 24 في مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط وعددها          ةالتعليمي

، ال أو نعـم أمام  كل عبارة في إحـدى الخـانتين   ) ×(مجموعة من المالحظات وذلك بوضع عالمة     

  . يوضح مكان وتاريخ وتوقيت هذه الحصص ومجموعها)08(والجدول رقم 
  . ومجموعهاةيوضح مكان وتاريخ وتوقيت الحصص التعليمي) 08(جدول رقم 
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 عدد الحصص  التوقيت  التاريخ  انــــالمك

  2005 مارس 16   بالمغيرالفالحيةإكمالية  
 10.......سا 09

 سا
01  

 10.......سا 09

 سا

 11.......سا 10

 سا
  2005 مارس 17  سيدي خليلإكمالية 

 12.......سا 11

اس  

03  

  2005 مارس 19   بالمغيرأحمد بوزقاقإكمالية 
 11.......سا 10

 سا
01  

  2005أفريل  12   بالمغيرعيسى مشحاطإكمالية 
 12.......سا 11

 سا
01  

  2005أفريل  12   بالمغيرأحمد بوزقاقإكمالية 
 15.......سا 14

 سا
01  

  2005 أفريل 17  لــــاسطي ةإكمالي
 15.......سا 14

 سا
01  

 15.......سا 14

 سا
  2005 أفريل 19   بالمغير الغربيةةاإلكمالي

 16.......سا 15

 سا

02  

  2005 أفريل 23   بأم الطيورربيح عمارإكمالية 
 16.......سا 15

 سا
01  

 09.......سا 08

 سا
  2005أفريل  26   أنسيغة-مبارك الميليإكمالية 

 10.......سا 09

 سا

02  
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  2005ريل  أف27   بالمغير أوت20إكمالية 
 12.......سا 11

 سا
01  

 10.......سا 09

 سا

 11.......سا 10

 سا
  2005ماي  03   بالمغيرعيسى مشحاطإكمالية 

 12.......سا 11

 سا

03  

 15.......سا 14

 سا
  2005ماي  03   بالمغيرالغربيةاإلكمالية 

 16.......سا 15

 سا

02  

 09.......سا 08

 سا
  2005 ماي 05   بأم الطيورالسبع مباركإكمالية 

 11.......سا 10

 سا

02  

 10.......سا 09

 سا

 11.......سا 10

 سا
  2005ماي  10   بالمغيرعيسى مشحاطإكمالية 

 12.......سا 11

 سا

03  

  24 المجمـــــــــــــــــــوع

ـ        )08(     يتضح من الجدول رقم        حصة 24: و أن عدد الحصص التعليمية التي تم حضورها هــ

  :على النحو التالي) متوسطات (إكماليات 10موزعة على 

 03واحدة، وفي إكمالية سيدي خليل تم حـضور         حصة       في إكمالية الفالحية بالمغير تم حضور       

 07، وفي إكمالية عيسى مشحاط تم حـضور         حصتين تم حضور    أحمد بوزقاق ، وف إكمالي    حصص
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 04واحدة، وفي اإلكمالية  الغربية بالمغير تم حضور          حصة، وفي إكمالية اسطيل تم حضور       حصص

 واحدة، وفي إكمالية مبارك الميلي تـم        حصة، وفي اإلكمالية الغربية بأم  الطيور تم حضور          حصص

 تـم    واحدة، وفي إكمالية سبع مبارك      حصة  أوت تم حضور   20، وفي إكماليـة    حصتينحضــور  

  .حصتينحضور 

قـام الباحـث   :  على عينة البحث حيث   2005 ماي   09 تم تطبيقها يوم          أما بالنسبة لإلستبانة، فقد   

  . طبقراءة التعليمات وشرح الهدف من هذا النشا

تم شرح طريقة اإلجابة على السبورة ومناقشة ذلك وإعطاء أمثلة توضيحية للتأكد مـن               -

  .فهم المفحوصين أو التالميذ لطريقة وكيفية اإلجابة

 تهم الشخصية قبل الشروع في اإلجابة علىطلب من المفحوصين كتابة بيانا -

 . العبارات الواردة في االستمارة

في بداية إجابة المفحوصين على االستمارة، يتنقل الباحث بيـنهم للتأكـد مـن فهمهـم                 -

 .في المكان المناسب) ×(للتعليمات ووضعهم للعالمة 

 .تم التأكيد على سرية النتائج وأنها تستخدم فقط لغرض البحث العلمي -

 09 للذكــور، و   06اسـتمارة منهـا      15تم بعد ذلك تصحيح األداة وهذا بعد استبعاد          -

 . استمارة120لإلناث وبقيت بذلك 

فمثال المحور األول يقيس الناحية المعرفية       .      التصحيح يتم على حسب المحاور األربعة لإلستبانة      

ـ     هنا يتم جمع التكرارات الخاصة بكل     . )09(العقلية وعدد بنوده     ) نعم( بند للمفحوصين الذين أجابوا ب

ـ           )ال أدري (ثم  ) ال(ثم   ثـم  ) نعم(، وبعد ذلك تحسب النسبة المئوية لكل بند للمفحوصين الذين أجابوا ب

  .، وهكذا بالنسبة لبقية المحاور األخرى من االستبانة)ال أدري(ثم ) ال(

واآلن سيتم التطـرق إلـى   . وات البحث     هذه أهم اإلجراءات التي قام بها الباحث أثناء تطبيقه ألد   

  .العنصر الموالي، وهو التقنيات اإلحصائية المستخدمة في البحث

 :التقنيات اإلحصائية المستخدمة -7
اإلحصاء في البحـوث النفـسية      " في مؤلفه    محمد خيري  السيد يرى   عبد الكريم قريشي       حسب  

غني عن الطرق واألساليب اإلحصائية مهما      أنه ال يمكن ألي باحث أن يست      «": والتربوية واالجتماعية 

ذلك أنها الوسـيلة التـي تمـده        .. كان نوع الدراسة التي يقوم بها سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية          

  .)197:، ص1988عبد الكريم قريشي، في السيد محمد خيري (» بالوصف الموضوعي الدقيق
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إلحصاء في البحث العلمي مهما كـان نـوع              يتضح من هذه الفقرة، أنه ال يمكن االستغناء عن ا         

الدراسة، ذلك أن الطرق واألساليب اإلحصائية تعد بمثابة األداة التي يسترشد بها الباحـث ويعتمـد                

  .عليها في إضفاء الصبغة العلمية الصرفة على بحثه أو دراسته

  : قائـالالسيد محمد خيري     ويضيف 

  فالباحث الذي يعتمد على المالحظة...«

  لشخصيـة غالبا ما تقـوده إلى نتائج ا

   ال تنطبــق على الحقائق العمليــة 

  من هنـا كان اإلحصـاء . انطباقا تاما

  عصا الباحث التي تقوده إلى األسلوب

  » الصحيــح والنتائــج السليمـة

  .)198:، ص1988عبد الكريم قريشي، في السيد محمد خيري (

 من الوصول إلـى نتـائج علميـة         ثداة من خاللها يتمكن الباح         من هنا تتأكد أهمية اإلحصاء كأ     

سليمة، هذا على خالف بعض الوسائط واألساليب األخـرى المختلفـة، وفـي مقـدمتها المالحظـة                 

  .الشخصية التي قد ال تقود الباحث إلى نتائج تنطبق على الحقائق العلمية

  :ةئية التالي     بناء على هذا، فقد اعتمد الباحث على التقنيات اإلحصا

 استخدمت لتحليل نتائج االستبانة، وتحليل نتائج بطاقة المالحظة، وكـذا           :النسبة المئوية  7-1     

  .لتحليل بعض النماذج من االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط

  : وتم حسابه من خالل المعادلة التالية:المتوسط الحسابي 7-2     

  
  

  : ثحي

  .المجموع: مج

  .الدرجات: س

  . دت معناها بدون تاريخ/.)51:، صدت، فؤاد البهي السيد(عدد الدرجات : ن

  : وتم حسابه من خالل المعادلة التالية:االنحراف المعياري 7-3     

  

  

    مج س
  =م 

     

 مج س

 ن

 

  =ع
2) م-س(مج

  ن



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
  : حيث

  .المجموع: مج

  .الدرجات: س 

  .عدد الدرجات: ن 

دى انسجام توزيع أفراد العينة، ويتأثر بالمتوسط ومـدى              واالنحراف المعياري أستخدم لمعرفة م    

  .تشتت الدرجات وتباينها

، وتم حسابه   )االستبانة(استخدم لحساب ثبات األداة     : )Person( معامل االرتباط بيرسون   7-4     

  :من خالل المعادلة التالية

  

  

  

  

  .ابلة في االختبارينعلى مجموع حاصل ضرب الدرجات المق: مج س ص     حيث يدل الرمز 

 فـي   سعلى حاصل ضرب مجموع درجات االختبـار األول         : مج ص × مج س        ويدل الرمز   

  .صمجموع درجات االختبار الثاني 

  .سعلى مجموع مربعات درجات االختبار األول : 2مج س     ويدل الرمز 

  .سعلى مربع مجموع درجات االختبار األول : 2)مج س(     ويدل الرمز 

  .صعلى مجموع مربعات درجات االختبار الثاني : 2مج ص  ويدل الرمز    

  .صعلى مربع مجموع درجات االختبار الثاني : 2)مج ص (     ويدل الرمز

  .ة على عدد أفراد العينن     وتدل 

  .)244:، صدت، فؤاد البهي السيد( 2-ن:      حيث درجة الحرية

  

  

  

  :خالصة الفصل
ذا الفصل منهجية الدراسة الميدانية، وذلك من خـالل الـضبط اإلجرائـي                  تناول الباحث في ه   

 المعتمد في   جواستهدف الفصل أساسا تبيان المنه    ). مجالها(لمتغيرات البحث، وتوضيح حدود الدراسة      

 

  =ر 
 مج ص×  مج س -س صمجن

)2)مج ص (-2ن مج ص)(2)مج س (-2ن مج س(
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الدراسة عينة البحث وخصائصها، ثم األدوات المستعملة في البحث وخصائصها السيكومترية وكيفية            

  .تقنيات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةتطبيقها، وكذا ال

     في الفصل الالحق، يتناول الباحث نتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق               

  .  في البحث بالعرض والتحليلةاألدوات المستخدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لــراجع الفصــم
سة الوطنية للفنون المطبعية وحـدة الرغايـة        المؤس: الجزائر (.إلياذة الجزائر : مفدي زكريا  -25

1995.(  

األسرة : حولاألسبوع الثقافي الثالث    ): 27/03/2005 إلى   24/03/205من  (بلدية المغير    -26

 ).بلدية المغير: والية الوادي. (الجزائرية والتحديات
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- المنظمة الوطنية ألبنـاء الـشهداء      و) فرع المغير  (م.و. م -المنظمة الوطنية للمجاهدين   -27

 . المعارك الواقعة بناحية المغير: مخطوط بعنوان: )2003 جانفي( )مكتب المغير (ش.أ.و.م

دار : القاهـــرة  (.)2ط(،دراسة في علـم االجتمـاع     : )1975(محمد الجوهري وآخرون     -28

  ).المعارف

سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابـة البحـث         : )1990(عبد القادر محمد رضوان      -29

 ).يوان المطبوعات الجامعيةد: الجزائر (.العلمي

دار : القـاهرة  (.علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البـشري      : )1978(فؤاد البهي السيد     -30

  ).الفكر العربي

عالقة االختالط في التعليم بالتوافق الشخـصي واالجتمـاعي         : )1988(عبد الكريم قريشي     -31

  . كلية اآلداب: ين شمسجامعة ع). غير منشورة( رسالة ماجستير .لطالب المرحلة الثانوية

دار الفكـر   : القاهرة (.علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري     : )دت(فؤاد البهي السيد     -32

  ).العربي
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  ل الثانيــــــالفص
  عـــرض النتــــــائج وتحليــــلها

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد
جية البحث الميداني حيث تناول الباحث الـضبط             بعد أن تم التعرض في الفصل السابق إلى منه        

اإلجرائي لمتغيرات الدراسة ومجال الدراسة، وكذا المنهج المتبع في البحث وعينة البحث، كما تناول              

يتناول في هذا الفصل عرض نتائج الدراسة وتحليلها وذلـك علـى            . التقنيات اإلحصائية المستخدمة  

  :النحو الموالي

  .تحليلهاعرض نتائج االستبانة و -1
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 .عرض نتائج بطاقة المالحظة وتحليلها -2

 .تحليل األهداف والكفاءات المحددة في منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط -3

 .تحليل مضامين ومحتويات منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط -4

  .نة الثانية متوسطتحليل بعض النماذج من االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية للس -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :عرض نتائج االستبانة وتحليلها -8
     أظهرت نتائج االستبانة الدور المتميز الذي يلعبه منهج التربية اإلسالمية كإطار لتنمية شخـصية         

 )01(والجدول رقـم    . التلميذ من جميع مناحيها العقلية المعرفية، واألخالقية، والنفسية، واالجتماعية        

  .ر منهج التربية اإلسالمية في تنمية الناحية المعرفية العقليةيوضح دو
  يوضح دور منهج التربية اإلسالمية) 01(جدول رقم 

  . في تنمية الناحية المعرفية العقلية من شخصية التلميذ
  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات

قم
لر
ا

  

  مضامين العبارات
  ال أدري  ال  نعم ال أدري  ال  نعم

 %  20 54  46  .بطريقة علمية التفكير   01
38.33 % 45 % 

16.66 

 % 77.5 %  13 14  93  .التمكن من فهم الدروس  02
11.16 

% 
10.83 
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 %  10 06  104  .التأمل في ملكوت اهللا  03
86.66 % 05 % 

08.33 

 15 % 20 % 65 %  18 24  78  .القدرة على التعبير  04

 %  16 16  88  .القدرة على حل المشكالت  05
73.33 

% 
13.33 

% 
13.33 

06  
ــرأي  عــدم التعــصب لل

  .واحترام آراء اآلخرين
105  07 08  % 87.5 % 

05.83 
% 

06.66 

07  
القــدرة علــى التخطــيط 

  .لتنظيم الوقت بشكل جيد
103  12 05  % 

85.83 % 10 % 
04.16 

 %  09 07  104  .القدرة على التطبيق  08
86.66 

% 
05.83 % 07.5 

 27.5 % 37.5 % 35 %  33 45  42  .القدرة على التحليل  09

 أن تقديرات التالميذ بخصوص تنمية مـنهج التربيـة اإلسـالمية            )01(     يتضح من الجدول رقم     

منهم ترى أن دروس مـادة       87.5%للناحية المعرفية العقلية جاءت مرتفعة في أغلب العبارات، فـ          

 ترى أنهـا    منهم 86.66%والتربية اإلسالمية تجعلهم ال يتعصبون آلرائهم ويحترمون آراء اآلخرين،          

تجعلهم يتأملون في ملكوت اهللا من حولهم، وتجعلهم قادرين على تطبيق القواعـد والقـوانين التـي                 

   منهم تـرى أن 85.83%تعلموها في دروسهم، و

 ترى أنهـا تجعلهـم      77.5%هذه الدروس تجعلهم قادرين على التخطيط لتنظيم أوقاتهم بشكل جيد، و          

 ترى أن هذه الدروس تجعلهم قادرين علـى حـل المـشكالت             73.33%، و يتمكنون من فهم دروسهم   

 ترى أنها تجعلهم قادرين على التعبير       65%ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية، و       

 من التالميذ أن دروس مادة التربيـة اإلسـالمية          38.33%في حين ترى    . عن أفكارهم بشكل مناسب   

 منهم أن هذه الـدروس ال تجعلهـم يفكـرون           45%ة، وبالمقابل ترى    تجعلهم يفكرون بطريقة علمي   

  . أن هذه الدروس ال تجعلهم قادرين على تحليل نص مكتوب37.5%بطريقة علمية، كما ترى 

     إن هذا قد يشير إلى الخلل والنقص الذي يعتري منهج التربية اإلسالمية في هذه الزاوية، التي ال                 

 والمناحي األخرى من شخصية التلميذ، ومعنى ذلـك أن مـنهج التربيـة              تقل أهمية عن باقي الزوايا    

  .اإلسالمية ينمي هذه الناحية أو الزاوية من شخصية التلميذ تنمية جزئية منقوصة غير تامة

     وأظهرت نتائج االستبانة أن منهج التربية اإلسالمية ينمي الناحية األخالقية من شخصية التلميـذ              

  . يوضح  ذلك)02( والجدول رقم .تنمية كلية شاملة
  يوضح دور منهج التربية اإلسالمية ) 02(جدول رقم 

  .في تنمية الناحية األخالقية من شخصية التلميذ
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  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات

قم
لر
ا

  

  مضامين العبارات
  ال أدري  ال  نعم ال أدري  ال  نعم

 %  03 01  116  .الكــــــرم  01
96.66 % 0.83 % 02.5 

 00 % 00 % 100 %  00 00  120  .النظافـــــة  02

 02.5 % 00 % 97.5 %  03 00  117  .الطاعـــــة  03

 %  09 05  106  .الصـــــدق  04
88.33 

% 
04.16 % 07.5 

 %  00 01  119  .األمانـــــة  05
99.16 % 0.83 % 00 

 %  05 05  110  .حفــظ اللسان  06
91.66 

% 
04.16 

% 
04.16 

 %  28 10  82  .الشجاعـــة  07
68.33 

% 
08.33 

% 
23.33 

 %  11 08  101  .المثابــــرة  08
84.16 

% 
06.66 

% 
09.16 

 15 % 17.5 % 67.5 %  18 21  81  .اإليثــــار  09

 05 % 02.5 % 92.5 %  06 03  111  ).حب السلم(المسالمة   10

 %  04 06  110  .الصـبر عند الشدة  11
91.66 % 05 % 

03.33 

 %  03 04  113  . ينالتصدق على المحتاج  12
94.16 

% 
03.33 % 02.5 

 % 92.5 %  07 02  111  .تجنــب التبذير  13
01.66 

% 
05.83 

 %  03 05  112  .التواضـــع  14
93.33 

% 
04.16 % 02.5 

 05 % 07.5 % 87.5 %  06 09  105  .عدم الغش في االمتحانات  15

 %  02 08  110  .عـدم التدخين  16
91.66 

% 
06.66 

% 
01.66 

 أن استجابات أفراد العينة في هذا الجانب تؤكد بشكل واضح الدور            )02(تبين من الجدول رقم          ي

 من التالميذ يـرون أن      100%. المتميز الذي يلعبه منهج التربية اإلسالمية في تنمية الناحية األخالقية         

 يتواجدون فيـه،  دروس مادة التربية اإلسالمية تجعلهم يهتمون بنظافة أجسامهم ولباسهم والمكان الذي  

يرون أن هذه الدروس تجعلهم مطيعين       97.5%، و  منهم يرون أن تجعلهم أمناء مع غيرهم       99.16%و

 يـرون أن هـذه      94.16% يرون أنها تجعلهم كرماء مع غيـرهم، و        96.66%لوالديهم وألساتذتهم، و  

وس مـادة   يـرون أن در 93.33% و،)المحتاجين(الدروس تجعلهم يتصدقون على الفقراء والمساكين  
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 يرون أن هذه الدروس تجعلهم يكرهون       92.5%التربية اإلسالمية تجعلهم ال يتكبرون على اآلخرين،        

 يرون أنهـا تجعلهـم يحفظـون        91.66%العنف بجميع أشكاله ويتجنبون التبذير بمختلف مظاهره،        

أن دروس  يرون   87.5%ألسنتهم وال يقولون إال طيب الحديث، ويصبرون عند الشدة، وال يدخنون، و           

 يرون أن هذه الدروس تجعلهـم       84.16%مادة التربية اإلسالمية تجعلهم ال يغشون في االمتحانات، و        

 يرون أنها تجعلهم شـجعان فـي غيـر تهـور،            68.33%يجتهدون بشكل متواصل في دروسهم، و     

وهكذا فقـد حظيـت     .  يرون أنها تجعلهم يقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة         67.5%و

 العبارات المخصصة لقياس الناحية األخالقية بتقديرات عالية من طرف أفراد العينة، مما يوحي              جميع

  .أن منهج التربية اإلسالمية ينمي هذه الناحية بشكل متكامل غير منقوص

     كما أظهرت نتائج االستبانة أن منهج التربية اإلسالمية ينمي الناحية النفسية من شخصية التلميذ              

  . يوضح ذلك)03(رقم والجدول 
  

  يوضح دور منهج التربية اإلسالمية ) 03(جدول رقم 
  .في تنمية الناحية النفسية من شخصية التلميذ

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات

قم
لر
ا

  

  مضامين العبارات
  ال أدري  ال  نعم ال أدري  ال  نعم

 %  07 15  98  .ضبـط النــفس  01
81.66 % 12.5 % 

05.83 

 %  18 07  95  .إرادة قويةالتمتع ب  02
79.16 

% 
05.83 % 15 

 %  16 21  83  .الطمـــــوح  03
69.16 % 17.5 % 

13.13 

 %  13 34  73  .االنبســــاط  04
60.83 

% 
28.33 

% 
10.83 

 %  02 00  118  .الصحبة الصالحة  05
98.33 % 00 % 

01.66 

 %  16 06  98  .الثقـة بالنفـس  06
81.66 % 05 % 

13.13 

 %  15 94  11  .لنقصالشعور با  07
09.16 

% 
78.33 % 12.5 

 %  15 32  73  .عـدم الخجـل  08
60.83 

% 
26.66 % 12.5 

 05 % 22.5 % 72.5 %  06 27  87  .عـدم الغضب  09

 %  07 10  103  .روح المبادرة  10
85.83 

% 
08.33 

% 
05.83 

 %  08 90  22  .التبعية للغيـر  11
18.33 % 75 % 

06.66 
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12  
 وحب الميل إلى االستطالع

  .االكتشاف
108  06 06  % 90 % 05 % 05 

 من التالميذ أن دروس مادة التربية اإلسـالمية تجعلهـم           98.33%يرى  : )03(     من الجدول رقم    

 منهم أن هذه الدروس يجعلهم      90%يختارون الرفيق الصالح ويتجنبون مخالطة رفقاء السوء، ويرى         

منهم أن هذه الدروس يجعلهم يبادرون دون        85.83%يميلون إلى االستطالع وحب االكتشاف، ويرى       

 أنها تجعلهم يتحكمون في أنفسهم فال       81.66%تردد في مساعدة اآلخرين متى طلب منهم ذلك، ويرى          

يتبعون شهواتها، كما تجعلهم يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق نجاحـات فـي حيـاتهم الدراسـية                 

 أن هـذه    72.5% يتمتعون بإرادة قوية، ويرى      مأن هذه الدروس تجعله    79.16%واالجتماعية، ويرى   

 منهم يرون أنها تجعلهم يفكرون في أن يكونـوا إطـارات            69.16%الدروس تجعلهم ال يغضبون، و    

أن هذه الدروس تجعلهم يخالطون اآلخـرين وال ينطـوون علـى             60.83%كبيرة في الدولة، ويرى     

  أنفسهم، كما تجعلهم

  .مختلف المواضيع دون خجليتناقشون مع زميالتهم وزمالئهم في 

 فقط أن مجموع أفراد العينة أن دروس مادة التربية اإلسـالمية تجعلهـم              9.16%     في حين يرى    

 18.33% العكس تماما، وبينما يرى      78.33%يشعرون بأنه ال قيمة لهم بين اآلخرين، وبالمقابل يرى          

 75%از الوظائف المنزلية، يؤكد     أن هذه الدروس تجعلهم يعتمدون بشكل كبير على زمالئهم في إنج          

  .من مجموع أفراد العينة عكس ذلك تماما

     هذه النتائج تؤكد الدور البارز الذي يلعبه منهج التربية اإلسالمية كإطار لتنمية الناحية النفـسية               

  .من شخصية التلميذ تنمية كلية غير منقوصة

ية ينمي الناحية االجتماعيـة مـن شخـصية               وأظهرت نتائج االستبانة أن منهج التربية اإلسالم      

  .  يوضح ذلك)04(التلميذ والجدول رقم 
  يوضح دور منهج التربية اإلسالمية ) 04(جدول رقم 

  .في تنمية الناحية االجتماعية من شخصية التلميذ
  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات

قم
لر
ا

  

  مضامين العبارات
  ال أدري  ال  نعم ال أدري  ال  نعم

 %  01 01  118  .حتـــراماال  01
98.33 % 0.83 % 0.83 

 %  01 04  115  .النظــــام  02
95.83 

% 
03.33 % 0.83 

 %  01 01  118  .حـب الوطن  03
98.33 % 0.83 % 0.83 
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 % 95 %  01 05  114  .حـب النشاط  04
04.16 % 0.83 

 %  04 01  115  .التســـامح  05
95.83 % 0.83 % 

03.33 

 %  05 02  113  .الحـــوار  06
94.16 

% 
01.66 

% 
04.16 

 %  01 04  115  .العمل الجماعي  07
95.83 

% 
03.33 % 0.83 

 % 95 %  04 02  114  .آداب الحديث  08
01.66 

% 
03.33 

 %  05 03  112  .الحفاظ على المواد البيئية  09
93.33 % 02.5 % 

04.16 

 %  03 02  115  .المشاركة الوجدانية  10
95.83 

% 
01.66 % 02.5 

 12.5 % 05 % 82.5 %  15 06  99  . الواجبات تجاه اآلخرينأداء  11

 %  20 12  88  .تحمل المسؤولية  12
73.33 % 10 % 

16.66 

 %  11 09  100  .االنضبــاط  13
83.33 % 07.5 % 

09.16 
 اإلسالمية تجعلهم   ة من أفراد العينة أن دروس مادة التربي       98.33%يرى  : )04(     من الجدول رقم    

يحبـون النظـام    :  منهم أن هذه الدروس تجعلهم     95.83%ن ويحبون وطنهم، ويرى     يحترمون اآلخري 

ويكرهون الفوضى، يتسامحون مع من يخالفهم الرأي، يحبون العمل الجماعي التعـاوني، يـشاركون              

 أنها تجعلهم يحبون النشاط والحيوية، ويلتزمـون بـآداب          95%ويرى  . اآلخرين أفراحهم وأحزانهم  

 أن هذه الدروس تجعلهم يتحاورون مع اآلخرين بالكلمة الطيبـة           94.16%رى  وي. الحديث مع الناس  

 منهم أن هذه الدروس تجعلهم يحافظون على المـوارد البيئيـة            93.33%الهادفة دون غلظة، ويرى     

 أنها تجعلهم ال يتغيبون ويحضرون إلى المؤسسة        83.33%، ويرى   )، الحيوان، النبات، المعادن   ءالما(

 أن هذه الدروس تجعلهم يؤدون ما عليهم من وواجبات          82.5%لوقت المحدد، ويرى    في ا ) اإلكمالية(

 أنهـا تجعلهـم جـديرين    73.33%تجاه اآلخرين ويستفيدون من حقوقهم كاملة غير منقوصة، ويرى     

  .بتحمل المسؤولية

 ذة التلمي      هذه النتائج تؤكد وال شك أن منهج التربية اإلسالمية ينمي الناحية االجتماعية من شخصي             

  .بشكل متكامل غير منقوص

 :بطاقة المالحظة وتحليلهاعرض نتائج  -9
     تم عرض وتحليل نتائج بطاقة المالحظة حسب تمرحلها من التمهيد إلـى معالجـة الموضـوع                

  .ثم الخالصة والتقويم) بسطه(
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 :في التمهيد للموضوع 1-3
 جميعهم يعتمدون في التمهيد للدرس           أظهرت نتائج بطاقة المالحظة أن أغلب األساتذة إن لم أقل         

 يوضـح   )05(، والجدول رقـم     )الجديد(على مراجعة الدرس السابق لربطه بموضوع الدرس القائم         

  . ذلك
  . يتعلق بالتمهيد للموضوع أو الدرس) 05(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم
1  01  23  % 4.16 % 95.83 
2  23  01  % 95.83 % 4.16 
3  00  24  % 00 % 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يعتمدون في التمهيد للدرس على مراجعـة الـدرس          %95.83 أن   )05(     يتضح من الجدول رقم     

 فقط منهم أثار مشكلة من خالل مسألة ذات صـلة           %4.16السابق لربطه بموضوع الدرس الجديد، و     

عرض أي وسيلة تعليمية متعلقة بموضوع الدرس لجـذب         بخبرات التالميذ، ولم يعتمد أي منهم على        

  .انتباه التالميذ رغم أهمية هذا اإلجراء ورغم أهمية الوسيلة التعليمية في التمهيد للدرس وإنجاحه
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 :)بسطه(في معالجة الموضوع  1-4
  :طوات التالية وتحليل نتائج هذا الجزء وفق الخ     تم عرض

 .)10( إلى العبارة )04(من العبارة  

 .لعمليات المرتبطة بالمعرفةا 

 .العمليات المرتبطة بالفهم 

 .العمليات المرتبطة بالتطبيق 

 .العمليات المرتبطة بالتحليل 

 .العمليات المرتبطة بالتركيب 

 ).التقويم(العمليات المرتبطة بإصدار األحكام  

 .)25( إلى العبارة )17(من العبارة  

 .)26(العبارة  

 .)28(  إلى العبارة)27(من العبارة  

 .)29(العبارة  

 :)10( إلى العبارة )04(من العبارة  

 أساسا بأسلوب المـدرس     ة     يتضمن هذا الجانب جملة من اإلجراءات البيداغوجية الصفية المتعلق        

  . يوضح ذلك)06(وطريقته في تناول الموضوع، والجدول رقم 
  .يوضح أسلوب المدرس وطريقته   في تناول الموضوع) 06(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم
4  15  09  % 62.5 % 37.5 
5  15  09  % 62.5 % 37.5 
6  15  09  % 62.5 % 37.5 
7  06  18  % 25 % 75 
8  22  02  % 91.66 % 08.33 
9  23  01  % 95.83 % 04.16 

10  14  10  % 58.33 % 41.66 
ن األساتذة يتناولون الموضوع بتدوين نص اآلية الكريمـة         م% 62.5 أن   )6(     يتضح من الجدول    

 نموذجية تليها قراءات فردية     ةأو الحديث النبوي الشريف على السبورة، ثم يقرؤن النص المدون قراء          

 مـنهم   %25و. من طرف بعض التالميذ، وبعد ذلك يناقشون النص المدون السـتنتاج العبـر منـه              

 ةصر الدرس على السبورة وبعد ذلك يتناولونهـا بالمناقـش         يعالجون الموضوع من خالل تدوين عنا     
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 التسلـسل   ةمنهم يتناولون موضوع الدرس بمراعـا     % 91.66و. والشرح الستخالص الخالصة منها   

 والتوجيهات الموجودة في كتاب     جوالترابط المنطقي بين عناصره، وقد يعزى ذلك إلى تقيدهم بالمنها         

 ذيمكن اعتبار مشاركة التالمي   . شرح ألفاظ وتعبيرات واضحة   منهم يستعملون في ال   % 95.83. التلميذ

  .حسنة متجاوبة مع األستاذ، ذات فاعلية

 :العمليات المرتبطة بالمعرفة 

 يوضـح   )07(     أظهرت نتائج بطاقة المالحظة اهتمام معظم األساتذة بهذه الناحية، والجدول رقم            

  .ذلك
  .معرفةمليات المرتبطة بالالعيوضح مدى اهتمام األساتذة ب) 07(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم

11-1  23  01  % 95.83 % 4.16 

11-2  23  01  % 95.83 % 4.16 

11-3  11  13  % 45.83 % 54.16 

من األساتذة يطلبون من التالميذ التذكير بنص اآلية الكريمـة          % 95.83: )07(     من الجدول رقم    

من األساتذة يقدمون بعض التعريفات المتعلقة      % 95.83 الحديث الشريف السابق، ونفس النسبة أي        أو

% 45.83بموضوع الدرس وقد تكون خارجة عن موضوع الدرس القائم فـي بعـض األحيـان، و               

 .يحددون أهمية بعض المفاهيم التي يتضمنها الدرس

 :العمليات المرتبطة بالفهم 

  . يوضح ذلك)08(ة تركيز معظم األساتذة على هذا الجانب، والجدول رقم      أظهرت نتائج البطاق
  .فهمالعمليات المرتبطة بال يوضح مدى اهتمام األساتذة ب) 08(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم

12-1  22  02  % 91.66 % 8.33 

12-2  23  01  % 95.83 % 4.16 

12-3  21  03  % 87.5 % 12.5 

من األساتذة يوضـحون األفكـار التـي يحتويهـا          % 91.66أن  : )08(     يتضح من الجدول رقم     

 منهم يشرحون المفردات الـصعبة      %95.83الموضوع باستعمال أساليب سهلة في متناول التالميذ، و       

 .يقدمون أمثلة توضيحية خالل الدرس% 87.5الواردة في النص، 
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 :تطبيقالعمليات المرتبطة بال 

فقط من مجمـوع األسـاتذة يـضمنون        % 41.66أظهرت نتائج البطاقة أن     : )13(     العبارة رقم   

  الدرس تطبيقات، هـذه األخيرة التي كانت في الغالب عبارة عن أسئلة شفهيـة 

حول عناصر الدرس، وهي نسبة غير كافية بالنظر إلى أهمية التطبيق بالنسبة للتالميذ وإنجاح العملية               

 .وعليه فاالهتمام بهذا الجانب كان منقوصا. عليمية التعلميةالت

 :العمليات المرتبطة بالتحليل 

 )09(     لم يحض هذا الجانب باالهتمام والعناية الالزمة من طرف معظم المدرسين، والجدول رقم              

  .يوضح ذلك
  .العمليات المرتبطة بالتحليلب  يوضح مدى اهتمام األساتذة)09(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم

14-1  08  16  % 33.33 % 66.66 

14-2  04  20  % 16.66 % 83.33 

14-3  01  23  % 04.16 % 95.83 

من األساتذة فقط يقـسمون الموضـوع إلـى         % 33.33أن  : )09(     يتضح من هذا الجدول رقم      

 من األساتذة فقط يحللون الدرس إلى       %16.66راء، و ال يقومون بهذا اإلج   % 66.66عناصره مقابل   

 منهم فقط يطلبون من التالميذ      %04.16ال يقومون بهذا اإلجراء، و    % 83.33أفكاره الرئيسية مقابل    

ال يقومون بهـذا    % 95.83تعداد خصائص ومواصفات مسألة أو قضية ذات صلة بالموضوع مقابل           

  . اإلجراء كذلك

والمقوم األساسي  ) التحليل(م معظم المدرسين بهذه العملية العقلية العليا             ومنه نستخلص عدم اهتما   

  .من مقومات الناحية المعرفية العقلية في شخصية التلميذ

 :العمليات المرتبطة بالتركيب 

 )10(يحض هذا الجانب هو اآلخر باالهتمام المطلوب من طرف المدرسين، والجدول رقـم                   لم  

  .يوضح ذلك
  .رآيبالعمليات المرتبطة بالتب  يوضح مدى اهتمام األساتذة)10(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم

15-1  02  22  % 8.33 % 91.66 
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15-2  03  21  % 12.5 % 87.5 

 من األساتذة فقط يجمعون العناصر واألفكـار        %8.33 أن   :)10(     يتضح من خالل الجدول رقم      

منهم فقط يطلبون من التالميذ تحديـد        %12.5ال يقومون بهذا اإلجراء، و     %91.66ئيسية مقابل   الر

  .ال يقومون بهذا اإلجراء %87.5أهمية أو خطورة قضية ذات صلة بالموضوع المعالج مقابل 

تذة ال       رغم أهمية هذه العملية في تنمية الناحية المعرفية العقلية من شخصية التلميذ، إال أن األسا              

يهتمون بها، وقد يعزى هذا إلى جهلهم لهذا الجانب والمقوم الهام من مقومات الناحية المعرفية العقلية                

  .من شخصية التلميذ

 ):التقويم(العمليات المتعلقة بإصدار األحكام  

     لم يحض هذا الجانب هو اآلخر كذلك باالهتمام المطلوب من طرف المدرسين، والجدول رقـم               

  .ضح ذلك يو)11(

  
  .إصدار األحكام بتعلقةالعمليات المب  يوضح مدى اهتمام األساتذة)11(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم

16-1  01  23  % 4.16 % 95.83 

16-2  00  24  % 00 % 100 

16-3  00  24  % 00 % 100 

16-4  00  24  % 00 % 100 

من األساتذة فقط يطلبون من التالميذ إبداء آراءهم في % 4.16أن : )11( رقم      يتضح من الجدول

 ال يهتمون بهذه القـضية، وجميـع األسـاتذة          %95.83مسألة أو قضية ذات صلة بالموضوع مقابل        

 ال ينقذون النص ال بأدلة داخلية وال خارجية، وال يطلبون من التالميذ نقد النص بأدلة داخلية                 100%

  .أو خارجية

     هذه المعطيات تؤكد إهمال المدرسين لهذا الجانب الهام من الناحيــة المعرفيـة العقليـة مـن                 

 بالطرائق التقليدية القائمة أساسا علـى التلقـين وحـشو           م، وتظهر اهتماماته  )التقويم(شخصية التلميذ   

  .العقول بالمعارف والمعلومات

 :)25( إلى العبارة )17(من العبارة  

احث خالل حضوره للحصص التعليمية وجود تباين بين األساتذة بخـصوص كيفيـات                  الحظ الب 

  . يبين ذلك)12(تناول الدروس، والجدول رقم 
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  . يوضح آيفيات تناول الدروس من طرف األساتذة) 12(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم
17  01  23  % 04.16 % 95.83 
18  09  15  % 37.5 % 62.5 
19  10  14  % 41.66 % 58.33 
20  05  19  % 20.83 % 79.16 
21  11  13  % 45.83 % 54.16 
22  13  11  % 54.16 % 45.83 
23  03  21  % 12.5 % 87.5 
24  03  21  % 12.5 % 87.5 
25  09  15  % 37.5 % 62.5 

بأساليبهم التالميـذ علـى     من األساتذة ال يشجعون     % 95.83أن  : )12(     يتضح من الجدول رقم     

فقط، هذا األستاذ الوحيد الذي كان حريصا كـل         % 04.16طرح األسئلة والتفاعل مع الدرس مقابل       

مـنهم  % 37.5الحرص على إفادة تالميذه وتشجيعهم على طرح األسئلة والتفاعل مـع الـدرس، و             

النتباه والتركيز مع حيثيات    استخدموا أساليب ال تثير ا    % 62.5استخدموا أساليب مثيرة لالنتباه مقابل      

ال يهتمون بطرح   % 58.33 يطرحون أسئلة تثير تفكير  التالميذ مقابل         %41.66ومراحل الدرس، و  

 فقـط  يـصححون      %20.83 إلى التفاعل مع الـدرس، و      ناألسئلة التي تثير التفكير وتقود المتعلمي     

ال يهتمون بتصويب األخطاء    % 79.16األخطاء المرتكبة من طرف التالميذ في الحين أو التو مقابل           

من األساتذة يعتمدون على الطريقة اإللقائية بشكل كبير في         % 45.83المرتكبة من طرف التالميذ، و    

تناولوا الموضوع بأسـلوب ممـل،      % 12.5منهم بين اإللقاء والحوار، ومنهم      % 54.16حين يمزج   

 لم يكن اسـتغاللهم     %87.5مقابل   من األساتذة استغلوا السبورة بشكل جيد        %12.5ونفس النسبة أي    

 فقط من األساتذة استغلوا كتاب التلميذ بـشكل تربـوي           %37.5 ناجحا،   - كوسيلة إيضاح  -للسبورة  

  .منهم لم يكن استغاللهم لهذه الوسيلة التعليمية الهامة موفقا% 62.5مقبول ومناسب مقابل 

  :)26(العبــارة  

عتماد األساتذة على الوسائل اإليضاحية المالئمة األخرى            زيادة على السبورة وكتاب التلميذ كان ا      

  . يوضح ذلك)13(منقوصا ومحتشما، والجدول رقم 
  . يوضح مدى اعتماد األساتذة على وسائل اإليضاح) 13(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  اراتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم

26-1  01  23  % 04.16 % 95.83 
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26-2  00  24  % 00 % 100 

26-3  00  24  % 00 % 100 

26-4  01  23  % 04.16 % 95.83 

26-5  01  23  % 04.16 % 95.83 

  يعتمد على) أستاذا واحدا(فقط من األساتذة % 04.16أن : )13( الجدول رقم      يتضح من

المصحف الشريف لتوثيق اآليات القرآنية وللحفاظ على النقل السليم والضبط بالشكل، في حـين لـم                

أي % 100منهم على هذه الوسيلة الهامة في التربية اإلسالمية والتعليم  الـديني، و            % 95.83عتمد  ي

جميع األساتذة لم يعتمدوا على األشرطة السمعية البصرية، وكذا عرض الالفتات والمجسمات رغـم              

، أستاذ واحد   أهمية هذه األخيرة كمعينات تربوية قد تساهم في إيصال الرسالة التربوية للتالميذ بنجاح            

اعتمد على قصة من التراث اإلسالمي كوسيلة إيضاح لموضوع درسه، في حـين لـم   % 04.16أي  

 من األساتذة على هذه الوسيلة التعليمية المثيرة والمميزة، كما اعتمد أستاذ واحد فقط              %95.83يعتمد  

 من  %95.83عتمد  على مداخلة ألحد العلماء لتوضيح أفكار درسه، في حين لم ي          % 04.16أي بنسبة   

  .األساتذة على هذه الوسيلة الهامة

  :)28( و )27(العبارتان  

     تكشف هاتان العبارتان على مدى استفادة التالميذ من العبر والنتائج المستخلصة من الدرس في              

واقع حياتهم اليومية، ودور األنشطة التعليمية للدرس في مساعدة التالميذ على مواجهة الـصعوبات              

  . يوضح ذلك)14(لمشكالت، والجدول رقم وحل ا
  . يوضح مدى استفادة التالميذ من العبر والنتائج المستخلصة من الدرس) 14(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  انارتـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم
01  09  15  % 37.5 % 62.5 
02  03  21  % 12.5 % 87.5 

 فقط من األساتذة يوجهون التالميذ إلى االستفادة مـن          %37.5:  يتضح أن  )14(     من الجدول رقم    

منهم ال يقومون بهـذا     % 62.5العبر والنتائج المستخلصة من الدرس في واقع حياتهم اليومية مقابل           

 تشير إلى أن األنشطة الصفية ال تساهم في تدريب التالميذ على حل             %87.5اإلجراء التربوي الهام،    

 فقط التي تعكس الدور الذي قد تلعبه أنشطة الدرس فـي تـدريب              %12.5مشكالتهم بأنفسهم مقابل    

  .التالميذ على حل مشكالتهم بأنفسهم

 :)29( ةارـالعب 
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 لكل ما سبق ذكره، وإلى أي حد يعتمد األستاذ على تقديم توجيهات تربوية              لملمة     في هذه العبارة    

  المعرفيـة : عامة تساعد على تنمية شخصية التلميذ من مناحيها األربعة

  . يوضح ذلك)15(والجدول رقم . ، والنفسية، واالجتماعيةةالعقلية، واألخالقي
  . يوضح مدى اعتماد األساتذة على تقديم التوجيهات التربوية العامة) 15(جدول رقم 

  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات
  تاارـــالعب

  ال  نعم  ال  نعم
01  01  23  % 04.16 % 95.83 
02  19  05  % 79.16 % 20.83 
03  00  24  % 00 % 100 
04  13  11  % 54.16 % 45.83 

من األساتذة ال يقدمون خالل الحـصة توجيهـات         % 95.83:  يتضح أن  )15(     من الجدول رقم    

أي جمـيعهم ال   %100تربوية عامة تساعد على تنمية الناحية المعرفية العقلية من شخصية التلميذ، و       

تي قد تساهم في تنمية الناحية النفسية مـن شخـصية التلميـذ، وبالمقابـل                ال تيقدمون هذه التوجيها  

 منهم يقدمون هذه التوجيهات التربوية الموجهـة خصيـصا لتنميـة الناحيـة األخالقيـة،                79.16%

  .يقدمون توجيهات تربوية الغرض منها تنمية الناحية االجتماعية من شخصية التلميذ% 54.16

ـ                 وصفوة القول، إن هذه ا      ةلتوجيهات  التربوية تستهدف في مجملها تنميـة  النـاحيتين األخالقي

وقـد  . واالجتماعية من شخصية التلميذ دون االهتمام بالناحيتين األخرتين العقلية المعرفية، والنفـسية           

 .يعزى ذلك إلى طبيعة مضامين المادة ومحتوياتها، وكذا إلى شخصية المدرس المربي ذاته

 ):قويمالت(في الخالصـــــة 1-5
 أساتذة فقـط أي بنـسبة       08 والمتعلقة بتلخيص الدرس في القسم، فإن        )30(     بالنسبة للعبارة رقم    

ـ   ال يهتمـون    %66.66يطلبون من التالميذ تلخيص الدرس في القسم، بينما         % 33.33:مئوية تقدر ب

من مجمـوع   % 08.33 ، فإن )31(أما بالنسبة للعبارة رقم     . بهذا اإلجراء رغم أهميته بالنسبة للتلميذ     

األساتذة يعدون بعض التمارين التطبيقية حول مضمون الدرس وذلك لغرض تعميق الفهم واسـتيعاب              

منهم بإعداد هذه التمارين التطبيقية، ويكتفون      % 91.66الدرس من طرف المتعلمين، في حين ال يهتم         

بعض مزايا هذه التمارين     يوضح   )16(والجدول رقم   . باالستنتاج أو الخالصة المستخلصة من الدرس     

  .التطبيقية

   
  . يوضح مزايا التمارين التطبيقية المعتمدة   في التقويم) 16(جدول رقم 
  )%(ة يالنسبة المئو  التكرارات  تاارـــالعب
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  ال  نعم  ال  نعم

32-1  02  00  % 100 % 00 

32-2  02  00  % 100 % 00 

32-3  02  00  % 100 % 00 

  : هذه التمارين التطبيقية: تضح أن ي)16(     من الجدول رقم 

  .تعكس مدى فهم التالميذ واستيعابهم للدرس •

 .تظهر مدى تحقق الكفاءة المستهدفة من الدرس •

 .تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين •

 -     وما يمكن استخالصه من ذلك، هو أن هذه التمارين التطبيقية وما تتوفر عليـه مـن مزايـا                   

  . ة شخصية التلميذ وتنميتها يساهم في بلور-الشك

 والمتعلقة بتكليف التالميذ بإنجاز عمل حول مضمون الـدرس          )33(     أما بخصوص العبارة رقم     

 يكلفون التالميذ بهذا  النشاط، %91.66، فإن الكثرة الكاثرة من األساتذة أي )واجب منزلي(في البيت 

لقرآنية، أو حفظ حديث نبوي شـريف، أو        وفي الغالب يكون هذا النشاط، حفظ مجموعة من اآليات ا         

  .اإلجابة على بعض األسئلة المتعلقة بموضوع الدرس المطروق

، أما بخصوص المالحظات العامـة فـيمكن        )التقويم(     هذا فيما يتعلق بالمحور الثالث من البطاقة        

  :عرضها على النحو التالي

ألساتذة أي جميعهم بهيئة تعكس      من ا  %)100(.هيئة المدرس من حيث نظافة الهندام وترتيبه       -1

  .الصورة الحقيقية النموذجية للمربي مدرس التربية اإلسالمية

 من مجموع األساتذة يتحكمون في المـادة العلميـة،          %45.83بالنسبة للتمكن من المادة، فإن       -2

ويمتلكون مؤهالت طيبة تؤهلهم للتأثير اإليجابي في شخـصية تالميـذهم، وبالمقابـل فـإن               

 .صهم هذه المؤهالتتنق% 54.16

) المعينـات (وبخصوص مدى اجتهاد األستاذ في انتقاء واستعمال بعض الوسـائل التعليميـة         -3

  فقط من مجمـوع%12.5وتوظيفها لغرض تحقيق أهداف درسه، فإن 

األساتذة لوحظ عليهم الحرص الشديد والرغبة في إفادة تالميذهم، وذلك مـن خـالل انتقـاء                

ق تربوية تسهل إيصال الرسالة التي يتضمنها الدرس للتالميذ،         واستغالل بعض الوسائل بطر   

 منهم يعتمدون بشكل كبير على السبورة وكتاب التلميـذ وأغلـبهم ال             %87.5وبالمقابل فإن   

 . ويحقق أهداف الدرس وكفاءاتهذيستغلونهما استغالال تربويا يخدم التلمي
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 مراعاة خـصوصيتها وارتباطهـا      هل يتناول األستاذ المادة بطريقة جافة دون      : وحول سؤال  -4

 من األساتذة يتناولون المادة تناوال تربويا دينيـا، أي          %62.5فإن  . بالدين اإلسالمي الحنيف؟  

يضفون الصبغة الدينية اإلسالمية على حيثيات الدرس ومجرياته حسب تمرحله من التمهيـد،             

 .إلى  بسط الموضوع، فالخالصة والتقويم

ثر إيجابا على شخصية  التلميذ، ويشده فكـرا ووجـدانا، ويثيـر                  هذا التناول ال شك يؤ    

انتباهه، ويجعله يتفاعل مع الدرس، يتأثر بالتوجيهات التربوية اإلسالمية الهادفة إلى تعـديل             

وبالمقابل فإن التناول الجاف للمادة دون مراعـاة خـصوصيتها          . السلوك وتقويمه أو ترشيده   

 قد ال ينفع التلميذ، بل قد تنجر عنه بعض المعوقات التـي             وارتباطها بالدين اإلسالمي الحنيف   

 .قد تعيق الفعل التربوي في هذه المادة المتميزة

هل يتمتع األستاذ بثقافة تربوية دينية تؤهله للتأثير اإليجابي في شخصية           : وبخصوص السؤال  -5

 ويظهر ذلـك     أساتذة فقط يتمتعون بثقافة تربوية دينية واسعة،       03 أي   %12.5فإن  . التالميذ؟

من خالل قدرتهم على التحكم في المادة وربطها بالدين اإلسالمي الحنيف، وكذا مـن خـالل                

قصص من حيـاة    (استداللهم باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة والتراث التربوي اإلسالمي         

ن في حي. ، وتوظيف كل هذا توظيفا تربويا مناسبا يخدم الموضوع المعالج         )الصحابة والتابعين 

من األساتذة تنقصهم هذه الثقافة الواجب توفرها في مدرس التعليم          % 87.5الحظ الباحث أن    

الديني والتربية اإلسالمية، وتجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن جميع هؤالء األساتذة مـن               

مدرسي اللغة العربية، وقد تلقوا تكوينا إعدادا خاصا في هذه المادة وليس في مـادة التربيـة                 

هذا من جهة، ومـن     . إلسالمية، مما ال يؤهلهم لتدريس هذه األخيرة بالكيفية المرغوب فيها         ا

 جهة أخرى إن تدريس مادة التربية اإلسالمية يحتاج إلى

 ...أساتذة متخصصين متمكنين في األمور أو القضايا الدينية والتربوية، ال إلى أساتذة مكلفين

 مـن   %08.33 األستاذ بتالميـذه، فقـد تبـين أن           وبخصوص هذه العبارة والمتعلقة بعالقة     -6

األساتذة تتسم عالقاتهم مع تالميذهم بالفتور و غياب التفاعل داخل الصف، وقد يعزى ذلـك               

 .إلى األسلوب الممل الذي ينتهجه هؤالء األساتذة في تناولهم للموضوع

لسيطرة المطلقة  منهم تتسم عالقاتهم مع تالميذهم بالتسلط وا      % 08.33     ونفس النسبة أي    

والتامة لألستاذ داخل حجرة الصف، ولوحظ على هؤالء األساتذة اعتمـادهم المفـرط علـى               

 أثناء تناولهم للموضوع، والتلميذ في هذه الحالة طرف سـلبي، يـشارك فـي               ناإللقاء والتلقي 

  .العملية التعليمية لكن بصورة منقوصة ومحتشمة
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 عالقاتهم مع تالميـذهم طيبـة تتـسم بالتعـاون           %83.33 ة     والكثرة الكاثرة من األساتذ   

والتفهم، ويغلب على الجو العام للحصة النشاط والتفاعل مع مراحل الدرس وحيثياته، حيـث              

 وأسئلة تثير   هيتعامل األساتذة مع تالميذهم بحنكة تربوية مستعملين في ذلك أساليب تثير االنتبا           

  .لتفاعل مع الدرسالتفكير وتشجع التالميذ على طرح التساؤالت وا

       ال يخفى على أحد بأن للعالقة اإلنسانية بين األستاذ والتلميذ أثرا كبيرا على الشخصية

 في دراسة ميدانية قام بها      )Andersen( فقد أشار    عبد اللطيف بوكعباش       في هذا اإلطار وحسب     

 المربي في الفصل، وبين      على عينة من التالميذ والطلبة حول العالقة بين مظاهر سلوك          1945سنة  

سلوك التلميذ أو الطالب، ومن نتائج هذه الدراسة أن المربين إذا كانت شخصيتهم متكاملة ومتزنـة،                

كان سلوك تالميذهم وطلبتهم متميزا بالتعاون والتفهم واالنسجام، على خـالف الـسلوك المـسيطر               

لبة، مما تنتج عنه بعض المظاهر       ينعكس ذلك سلبا على التالميذ والط      ةللمربي، والشخصية المضطرب  

  .)12:، ص1995بوكعباش،  ( المؤدية إلى االضطراب وعدم التكيفةالسلبي

       وما يمكن استخالصه من هذه الفقرة هو أنه بالشكل الذي تكون عليه العالقة اإلنسانية

  . بين األستـاذ والتلميـذ تؤثر على تشكيل شخصية  التلميذ وبلورتها

 فـي مؤلفـه     بوفلجـة غيـاث   حديثه عن االنعكاسات النفسية لطرائق التدريس يرى             وفي سياق   

أنه ال يتوقف أثر التربية وطرق التدريس عند حد المعلومـات المقدمـة إلـى               «": التربية المتفتحة "

التالميذ، وإنما يتعداها إلى اآلثار النفسية البعيدة األمد، التي قد تترك بصماتها على طرق تفكير الفرد                

  .)75:، ص2003غياث، (»خصائص شخصيتهو

     ومنه يتضح الدور المتميز الذي قد تلعبه طرائق التدريس في بلورة شخصية التلميذ وتنميتهـا،                

شريطة أن يكون التلميذ طرفا فعاال في كل مراحل العملية التعليمية التعلمية، ال أن يكون طرفا سلبيا                 

  .علوماتتنحصر وظيفته في حدود تلقي المعارف والم

أن هناك شروط إذا توافرت في طريقة مـا         «": دروس في التربية وعلم النفس    "     جاء في كتاب    

  :اعتبرت جيدة منها

  .أن تحدد الطريقة أهدافا واضحة أمام التالميذ وتعمل على تحقيقها •

 .أن تثير الطريقة انتباه التالميذ وتساعدهم على االبتكار •

يجابي من جانب التالميذ، والتوجيه واإلرشـاد مـن جانـب           أن تقوم الطريقة على النشاط اإل      •

 .األستاذ

 . المستقل والحكم المستقل من جانب التالميذرأن تشجع الطريقة التفكي •
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مديريـة  (»أن تسمح الطريقة بالعمل الجماعي التعاوني وال تغفل العمل الفـردي االسـتقاللي             •

 .)75:، ص73/1974التكوين والتربية خارج المدرسة، 

 أهم مبادئ وأسس التـدريس      - بال شك  -  إن هذه الشروط والمواصفات التي سبق ذكرها تعكس            

  .الناجح والتناول الموفق للموضوع أو الدرس

     في هذا السياق يمكن القول، إن مختلف طرائق التدريس المعتمدة في  الحصص التعليمية التي تم                

 وقد يعزى ذلك إلى اهتمام المدرسين بمحاولة        حضورها ال تستوفي جميع هذه الشروط والمواصفات،      

تزويد المتعلمين بكم من المعلومات والمعارف والتوجيهات التربوية المحددة سلفا في منهاج المـادة،              

 .دون االهتمام بتفعيل هذه الطرائق واستخدام األساليب المناسبة لذلك

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : تحليل أهداف منهج التربية اإلسالمية-3
في هذا العنصر سيحاول الباحث أن يقدم محاولة بخصوص تحليل األهـداف والكفـاءات كمـا                     

وضـوحها، صـياغتها،    : ، وذلك من حيـث    )2003ديسمبر  (وردت مرتبة في المنهاج الجديد للمادة       

   .قابليتها للتحقيق وتكاملها

ماال مع القراءة المتقنة     والحديث النبوي الشريف وفهم معانيه إج      م حفظ قدر من القرآن الكري     3-1     

  ).توظيفه(وحسن استعماله 
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     يقوم هذا الهدف على أساس تمكين التلميذ من حفظ قدر من القرآن الكـريم والحـديث النبـوي                  

  ).توظيفه (هالشريف وفهم معانيه إجماال مع القراءة المتقنة وحسن استعمال

آنيـة واألحاديـث الـشريفة المـوجزة             إن كتاب التلميذ يشتمل على كم هائل من النصوص القر         

وحفظها بعد فهم معانيها،    ) متقنة( قراءتها قراءة سليمة خالية من األخطاء        ذوالهادفة، يطلب من التلمي   

وكذا توظيفها واالستفادة من العبر والتوجيهات التربوية التي تتضمنها في واقع حياته اليومية، ويظهر              

  .أن الهدف واضح ال غموض فيه

هذا الهدف مصاغ صياغة دقيقة إال أنه جاء مركبا، أي يحتوي على الحفظ والفهم والقـراءة                     إن  

  .المتقنة وحسن االستعمال

     جاء هذا الهدف مصاغ صياغة إجرائية تعكس قابليته للتحقيق والتنفيذ، أي إمكانية نقله وتحويله              

  .اليوميةمن صورته النظرية إلى سلوكات عملية يؤديها التلميذ في حياته 

 معرفة حقيقة اإليمان بالمالئكة وأثر ذلك على المتعلم من خالل معرفة صفاتهم وأسـمائهم               3-2     

  . ووظائفهم

     يندرج هذا الهدف في إطار مجال العقيدة اإلسالمية، ويصبو إلى إبراز األثر التربوي لإليمـان               

  . في تكوين شخصية المتعلم وتنميتهابالمالئكة بعد معرفة هذا اإليمان وصفات المالئكة ووظائفهم

     القدرة على التعريف بحقيقة اإليمان بالمالئكة من خالل شرح صفاتهم ووظائفهم، وتمثل بعـض              

اإليمان (آثار ذلك في الحياة، تلك هي الكفاءة المستهدفة في هذا المضمار، ويظهر أن هذا الموضوع                

  .هذا المصببعناصره المترابطة وظيفيا يصب في ) بالمالئكة

  .     إن صياغة هذا الهدف جاءت واضحة، كما أنها قابل للتحقيق والتنفيذ

  . معرفة أحكام الزكاة والصوم وإدراك أسرارهما3-3     

     هذا الهدف مركب من شطرين، الشطر األول خاص بمعرفة أحكام الزكاة، بمعنى القدرة علـى               

والشطر الثاني خاص بمعرفة أحكـام      . ى الفرد والمجتمع  ذكر أحكام الزكاة وبيان أهميتها وآثارها عل      

الصوم، أي القدرة على أداء الصوم أداء صحيحا بمعرفة أحكامـه وفوائـده النفـسية واالجتماعيـة                 

  .والصحية واألخالقية

     هذا الهدف يوحي بأن الزكاة محطة من المحطات التربوية الكبرى، من خاللها تنمى شخـصية               

جتمع بعد أن تسود فيه قيم التضامن والتكافل االجتماعي، كما يوحي هذا الهدف بأن              الفرد ويتماسك الم  

الصوم مدرسة ومحطة تربوية تسهم في إيجاد الشخصية المتكاملة السوية والمتزنة نفسيا، واجتماعيا،             

  .وأخالقيا، وصحيا
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 رغم أنـه جـاء        من حيث الصياغة والقابلية للتحقيق، هذا الهدف مصاغ صياغة واضحة ودقيقة        

  .مركبا، ويمكن النظر إليه على أنه في متناول معظم المتعلمين وبالتالي فهو قابل للتحقيق والتنفيذ

واستخراج العبـر   ) الغزوات الكبرى -الهجرة ونتائجها  (ε معرفة محطات من سيرة الرسول     3-4     

  .منها وتدبرها

إن من أخصب «":  الثانية من التعليم المتوسطدليل كتاب مادة التربية اإلسالمية للسنة"     ورد في 

المواضيع اإلسالمية إيناسا للنفس وإنعاشا للروح وإمتاعا للفكر ومثاال لإلقتداء، سيرة المصطفى عليه             

وتـدريس  . أفضل الصالة والتسليم، وهي منهاج للحياة، وصورة لإلنسان الكامل من سـائر جوانبـه             

إبراهيم شـابو   (» ..تربية اإلسالمية ألهمية األهداف التي تحملها     السيرة النبوية له مكانة في منهاج ال      

  .)24:، ص2004/2005وآخرون، 

     وهذا يوضح مكانة السيرة النبوية ودورها كإطار تربوي يمكن أن تتبلور وتتشكل فـي ضـوءه                

حيث يقف المتعلم على بعض المحطات الكبـرى مـن سـيرة            . شخصية التلميذ في مرحلة المراهقة    

يتمكن من خاللها من شرح أسباب الهجرة واسـتخراج         ).  الغزوات الكبرى  –الهجرة   (εفى  المصط

غزوة بدر، غزوة أحـد،     (العبر والدروس منها، والقدرة على تحليل أسباب ونتائج الغزوات  الكبرى            

  .، واستخالص أهم العبر والدروس منها وتوظيفها في واقع حياته اليومية)غزوة الخندق

  .لهدف يتسم بالدقة والوضوح وال يحتمل التأويل، وبهذا فهو قابل للتحقيق     إن هذا ا

 التمسك باألخالق الفاضلة والتخلي عن األخالق واآلفات السيئة، والتفاعل اإليجـابي مـع               3-5     

  .المحيط

  :     يتضمن هذا الهدف الجوانب اآلتية

... ار، الحوار و التـسامح، الطاعـة      التمسك باألخالق الفاضلة كالحياء والعفة، التعاون واإليث       •

  .الخ

التخلي عن األخالق واآلفات السيئة كاالعتداء على أمالك الغير، العنف والتطرف، اإلسراف             •

والغش، وكذا اجتناب اآلفات االجتماعيـة كاإلدمـان علـى الخمـر وتعـاطي المخـدرات                

 .الخ...والتدخين

 هذه القيم واألخالق في نفسية التلميذ       والقصد غرس . التفاعل االيجابي مع المحيط االجتماعي     •

 .من خالل بيان ثمراتها وبيان أضرارها على الفرد والمجتمع

، التي تحث علي التحلـي      ) والسنة ننصوص القرآ (     إن مضامين المادة مليئة بالشواهد الشرعية       

  .باألخالق الفاضلة والتخلي أو اجتناب األخالق واآلفات السيئة
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  :من كتاب التلميذ، قوله تعالى: )97( رقم      ورد في الصفحة

  .125:النحل» ُأدُع ِإلى َسِبيِل َرّبَك ِبالِحكَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسَنة َوَجاِدْلُهم باّلتي ِهي َأْحَسن«

وورد فـي   . وفي هذا دعوة إلى أسلوب الحوار الحسن والدعوة إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحـسنة             

  :عالىقوله ت: )62(الصفحة رقم 

  .09:الحشر» َوُيؤِثُروَن َعلى َأنُفِسهم َوَلو َآاَن ِبهم َخَصاَصة«

وفي هذا تنويه بصنيع ذلك الرجل الصالح مع ضيف رسول اهللا، فاإليثار والتعـاون مـن الـصفات                  

 ε عن النبي  τعن ابن مسعود  : )35(وورد في الصفحة رقم     . الحميدة وهما من دعائم المجتمع المسلم     
  :لأنه كان يقـــو

  .رواه مسلم » اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن«

وفي هذا إشارة إلى أهمية خلق العفة في صالح الدين والدنيا، إلى جانب الهداية والتقوى وغنى النفس                 

  .بعدم االستجابة للرذائل والشهوات

  ، قـال"رفالعنف والتط"     ويحذر اإلسالم من بعض األخالق والسلوكات السيئة ومنها 

   :εرسول اهللا 

  عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، فإن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، «

  .رواه مسلم» وال يرتع من شيء إال شانه

  :قال تعالى. ويعيب اإلسالم على من كان سلوكه الغلظة في القول والقسوة في معاملة الناس

  .159:عمران آل» َلو ُآنَت َفًظا َغِليَظ الَقْلِب الْنَفضُّوا ِمن َحوِلكَفِبَما َرْحَمٍة ِمن اِهللا ِلْنَت َلُهم َو«

  :εقوله:  من كتاب التلميذ)24(كما يحذر اإلسالم ممن الغش، فقد ورد في الصفحة رقم 

  .رواه مسلم» من غشنا فليس منا«

جتماعية الـسيئة،        وهكذا فالتمسك باألخالق الفاضلة والتخلي عن األخالق والسلوكات واآلفات اال         

تعتبر من مقومات ومحددات الشخصية السوية المتكاملة القادرة على  التفاعل االيجابي مع المحـيط               

  .والتكيف معه بنجاح، وهو ما يصبو إليه هذا الهدف

    رغم أن هذا الهدف قد جاء مركبا، إال أنه يستهدف تقوية شخصية المتعلم وتنميتها وفـق أطـر                  

من خالل الدعوة إلى التمسك باألخالق والفضائل الحميدة، واجتنـاب الـسلوكات            قويمة، ويظهر ذلك    

  .واآلفات السيئة، والتفاعل اإليجابي مع المحيط

     إن األلفاظ والمفاهيم التي يشتمل عليها هذا الهدف واضحة، هذا فضال عن كونه يتسم بالواقعيـة                

  .والقابلية للتنفيذ في واقع الحياة اليومية
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  . واالقتداء بهε غرس محبة الرسول3-6     

 وال  -ولما كان التلميـذ   ...«": دليل كتاب مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط       "     جاء في   

.  بحاجة ماسة إلى قدوة حسنة يقتدي بها، ويحسن التصرف في حياته بهديها            -سيما في دور المراهقة   

.  الذي كان خلقه القرآن    εر جوانب شخصية المصطفى     تم التأكيد على هذا المعنى في الكتاب وإظها       

»  تحفيزا لهم على االقتداء بهديه، واقتفاء آثاره في كل أمر          εوليكون إعجاب التالميذ بكمال شخصيته      

  .)23:، ص2004/2005إبراهيم شابو وآخرون، (

 في أخالقه    أفضل قدوة على اإلطالق    ε     وما يمكن استخالصه من هذه الفقرة، هو أن رسول اهللا           

  َلَقد َآاَن َلُكم ِفي«:وتصرفاته، فقد ورد في القرآن قولــه تعالى

  .21:األحزاب» َرُسوِل اِهللا ِإْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمن َآاَن َيرُجو اَهللا َواليوم اآلخر َوَذَآر اَهللا َآِثيًرا

جهة لتلميذ السنة    هذا، فقد تم إدراج هذا الهدف ضمن مجموع األهداف والكفاءات المو                بناء على 

 في نفسية التلميذ المراهـق،      εالثانية من  التعليم  المتوسط، والقصد هو غرس محبة الرسول الكريم           

من خالل التأسي بصفاته وتمثل سلوكاته وأخالقه في واقع الحياة اليومية، أضف إلى ذلك فـإن هـذا                  

 السوء، وكلنا يعلم ما للـصحبة       الهدف يمكن التلميذ من اختيار الرفيق الصالح وتجنب مخالطة رفقاء         

الصالحة من آثار نفسية وتربوية على شخصية التلميذ في هذه الفترة العمرية الحرجـة والحـساسة                 

  ).المراهقة(

     اتسم هذا الهدف بالدقة والوضوح، والقابلية للتطبيق والتنفيذ من خالل ما يظهـره التلميـذ مـن                 

  .ميةمعامالت طيبة مع اآلخرين في الحياة اليو

، إن الكفـاءة الختاميـة   )2003ديسمبر( من منهاج التربية اإلسالمية )81(     جاء في الصفحة رقم  

للسنة الثانية من التعليم المتوسط تتمحور حول القدرة على توظيف مختلـف المعـارف والـسلوكات                

  :المكتسبة وذلك من خالل

الـشريف وحـسن اسـتعماله     استظهار القدر المحفوظ من القرآن الكريم والحـديث النبـوي            •

 .واالستدالل به

القرآن الكريم واألحاديـث    (     أي تمكين التلميذ من استظهار ما حفظه من النصوص الشرعية           

بشكل سليم، واالستفادة منه من خالل استعماله واالستدالل به، أي القدرة علـى             ) النبوية الشريفة 

  .تطبيقه

 من الناحية المعرفية العقلية لشخصية      -ح هذا التعبير  إن ص -     هذا الجانب يمس البنى التحتية      

  .والمتمثلة أساسا في القدرة على التذكر، والفهم، والتطبيق) المستويات العقلية الدنيا(التلميذ 
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 .اإلقرار بأركان اإليمان الستة، والقدرة على تعريف حقيقة اإليمان بالمالئكة •

 من خالله غرس مبادئ العقيدة اإلسالمية في نفـوس               يتعلق هذا البعد بمجال العقيدة، والقصد     

التالميذ، ويظهر ذلك واضحا من خالل اإلقرار بأركان اإليمان الستة والتمسك بالطاعة وتجنـب              

المعصية، وتجسيد هذه القيم وممارستها في الحياة اليومية في شكل سلوكات ومعامالت طيبة مـع               

  .الناس

ة من األهمية بالنسبة للتلميذ في فترة المراهقة، والشـك أن                إن هذا البعد يمس جانب في غاي      

 .اإليمان الصحيح قوال وعمال يعتبر سندا قويما للشخصية المتكاملة والمتزنة

 .أداء الصوم أداء صحيحا بمعرفة أحكامه وحكمه، وتعريف أحكام وأسرار الزكاة •

دليلوحدة الصومالتربية اإلسالمية   "     تندرج هذه الكفاءة في إطار مجال العبادات، فقد جاء في           

إن األستاذ عندما يتناول وحدة الصوم يحرص على بيان أهميتها وفضلها           «": للسنة الثانية متوسط  

وأجر مؤديها وتبيين حكمتها، فبها تنتعش الروح وينضج العقل وتطمئن النفس ويستـسلم القلـب               

، 2004/2005هيم شابو وآخـرون،     إبرا(»  في تشريعه، فيتعلم التلميذ كيف يصوم      Ιلعظمة اهللا   

  .)20:ص

     هذه الفقرة تبين المعاني الروحية والتربوية التي تشتمل عليها عبادة الصوم، وهو ما ينطبـق               

على الشطر األول من الكفاءة؛ أال وهو تمكين التلميذ من أداء الصوم أداء صحيحا بمعرفة أحكامه                

  .وحكمه

إن األستاذ لما يتناول وحدة الزكاة باعتبارهـا        :  الكتاب  من نفس  )21(     وجاء في الصفحة رقم     

الدعامة الكبرى للنظام االجتماعي واالقتصادي في اإلسالم، فإنه يركز على األهداف الروحيـة،             

  .واألهداف العقيدية، وكذا اآلثار الخلقية واالجتماعية للزكاة

دعامة الكبرى للنظـام االجتمـاعي           من هنا تتضح المكانة التي تحظى بها الزكاة باعتبارها ال         

وهذا ينطبق على الشطر الثاني من الكفاءة، ذلك أن الزكاة وما تتضمنه            . واالقتصادي في اإلسالم  

. من أحكام وأسرار، وما قد تحدثه من آثار في شخصية التلميذ روحيـا، وأخالقيـا، واجتماعيـا                

تشكيل شخصية تلميذ السنة الثانية مـن  يؤهلها ألن تحتل مكانة متميزة بين مضامين المادة المعدة ل   

 .التعليم المتوسط وتنميتها

 .التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي والبيئي وفق توجيه القيم اإلسالمية •

     يتجلى هذا البعد من خالل قدرة المتعلم على التفاعل مع الناس ومختلف الموجـودات التـي                

حوار، والتعاون، والتكافل االجتماعي، وتمثـل جميـع        تحيط به، وذلك بممارسة قيم التسامح، وال      
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مواصفات وشيم المسلم التي حث عليها اإلسالم، وكذا المحافظة على مختلـف المـوارد البيئيـة                

، واالستفادة منها في الحياة اليومية بعد استغاللها بشكل ال تترتب           )المعادن-الحيوان-النبات-الماء(

 إال باالسترشاد واالستئناس بالتوجيهات الدينية وما تتضمنه        وال يكون هذا  . عنه أضرار أو مفاسد   

 .من قيم إنسانية سامية

الهجــــــرة ونتائجـها، ثالث غـزوات      (εمعرفة محطات مختارة من سيرة الرسول      •

 .واستنتاج الدروس والعبر منها) كبرى

 ز خالل التركي بعد أن يعرف محطات من سيرته العطرة، وذلك من     ε     التلميذ يتأسى بالرسول    

  .ε الكريم لعلى القيم اإلنسانية السامية التي دعا إليها الرسو

     إن الهجرة النبوية وما تتضمنه من عبر وعظات، ال شك تساعد على بلورة شخصية المتعلم               

  .وتنميتها تنمية مرغوب فيها

لما تحتويه من عبـر     ، تالتعليمية التعلميةمة، وذلك     )بدر، أحد، الخندق  (     إن الغزوات الكبرى    

ودروس يمكن أن تكون بمثابة الموجهات التي تمكن المتعلم من أن يضفي الصبغة الدينية التربوية               

  .على مختلف سلوكاته وأنشطته اليومية

     إن تناول هذه المحطات التربوية أو األطر التعليمية  التعلمية بالعرض، والمناقشة، والتحليل،             

حيثياته باستعمال الوسائل الضرورية، يمكن التلميذ من االستفادة من         لمختلف جوانب الموضوع و   

  . في تشكيل شخصيته وتنميتها-بال شك-الدروس والعبر، ويساهم 

 .التمسك بالقيم اإلسالمية والتحلي باألخالق والفضائل الحميدة •

 فـي اإلسـالم     األخالق«":  اإلسالمية للسنة الثانية متوسط    ةدليل كتاب مادة التربي   "     جاء في   

نظام دقيق وشامل لسلوك اإلنسان، ومنظم لما وراءه من دوافع وغايات، نابعة من اإليمان بـاهللا،                

وطاعته في أوامره ونواهيه، وابتغاء رضوانه في سائر مجاالت الحياة، ويتجاوب مـع الفطـرة               

» ء والمصالح السليمة، ويقر كل معروف عند الناس وينكر ما ينكرونه من ضار، ال يتغير باألهوا             

  .)22:، ص2004/2005إبراهيم شابو وآخرون، (

     وما يمكن استخالصه من هذه الفقرة، هو أن نظام األخالق في اإلسالم نظام دقيـق وشـامل         

  لسلوك اإلنسان، نابع من اإليمان باهللا، متجاوب مع الفطرة السليمـة، ثابت ال 

  .يتغير باألهواء والمصالح

 اإلسالمية والتحلي باألخالق الفاضلة، واجتناب األخالق السيئة سبيل أمثـل                إن التمسك بالقيم  

  .إليجاد الشخصية الناضجة المتكاملة والسوية
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     على هذا األساس ينبغي االهتمام بهذا الجانب وتوجيه التلميذ إلى تمثل القيم اإلسـالمية فـي                

جتناب األخالق السيئة لما لها مـن آثـار         حياته اليومية، وااللتزام باألخالق والفضائل الحميدة، وا      

  .وأضرار على حياة الفرد والمجتمع

 التي مر ذكرها، والكفاءة الختاميـة للـسنة  الثانيـة    الستة     وصفوة القول، إن األهداف التعليمية      

متوسط وما تحتويه من جوانب؛ جميعها جاءت واضحة ودقيقة في صياغتها رغم أن البعض منها قد                

 واقعية إجرائية وقابلة للتنفيذ والتحقيق، متكاملة ومتناسقة تخدم بعضها البعض، مناسـبة             ورد مركبا، 

واألستاذ مطالب بالعمل على تحقيق وتجـسيد       .  للمتعلم في فترة المراهقة    يللعمر الزمني والسيكولوج  

طن  من قيم واتجاهات في شخصية المتعلمين، حتى يتخرج المـوا          ه وما تحمل  تهذه األهداف والكفاءا  

  . الذي تتجسد فيه هذه القيم واالتجاهات

هـي  «": أسلمة مناهج العلوم المدرسـية    " في مؤلفه  فتوح عطيفة      واألهداف كماالعملية التعليمية  

المحور الذي تدور حوله العملية التعليمية من حيث أنها تهدف أساسا إلى إحداث تغييرات مرغـوب                

ية  التعليمية بأساس فلسفي سليم متمثل فـي أهـدافها، يعـد    لذا فإن بدء العمل  . فيها في سلوك التالميذ   

  .)164:، ص1986حمـــدي عطيفة، (» البداية  الصحيحة التي تضمن نجاح تلك العملية

     وعليه يمكن القول إن األهداف سالفة الذكر قادرة على إحداث تغييرات مرغوب فيها في سلوك               

على إنجاح العملية التعليمية التعلمية في مـادة التربيـة          التالميذ، وقد تصلح ألن تكون إطارا يساعد        

اإلسالمية، وتبقى الكلمة األولى واألخيرة لألستاذ المربي والطريقة أو األسلوب الذي يعتمده في تناوله              

للموضوعات، وعالقاته بتالميذه، وكذا مدى اجتهاده في انتقاء وتوظيف الوسائل التعليميـة لتحقيـق              

  .أهداف درسه

 :ليل مضامين مادة التربية اإلسالمية ومحتوياتها تح-4
أن ):  اإلسـالمية  ةمادة التربي (جاء في الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط                

قوة اإلرادة وضبط النفس، التكافل والتماسك      : برنامج السنة الثانية متوسط يتضمن أربع دورات وهي       

  .نة، فاعلية المسلم في مجتمعه وبيئتهاالجتماعي، القدوة الحس

 :قوة اإلرادة وضبط النفس -1

وتدور مضامينها حول أحكام الصوم باعتباره عبادة أساسية في ضبط الـنفس وإمـساكها عـن                

المحرمات، واتبعت بالتعرف على جملة من األخالق السيئة التي تحتاج إلى قـوة إرادة لالبتعـاد                

س عفة وحياء، فكانت المضامين المتعلقة بها وسيلة تؤدي إلى          عنها، وأثر ذلك كله في إكساب النف      
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 تعمـل   εاالبتعاد عن اآلفات االجتماعية، ويقف المتعلم على جملة من العبر من هجرة الرسـول             

  .على تقوية النفس وحملها على بعض المشاق

 :التكافل والتماسك االجتماعي -2
مجتمع، وال يتأتى ذلك إال بمعرفة أهمية       ومضامين هذه الدورة تتمحور حول ممارسة التكافل في ال        

اإلتحاد ونبذ الفرقة، فيتعرف المتعلم على األسس التي يبني عليها المجتمع المسلم، وفـي عبـادة                

 .الزكاة نموذج عملي لتطبيق التكافل خاصة في معرفة حكمها ومصارفها

 :القدوة الحسنة -3
مثل من خـالل الـصحبة الـصالحة        مضامين هذه الدورة تهدف إلى اكتساب المتعلم النموذج األ        

اإليمان بالمالئكة، دعاء المالئكة للمؤمنين، حـديث       : والقدوة الحسنة، التي تتناولها الوحدات التالية     

 . في غزواته الكبرى من خالل مواقفه السمحة مع خصومهεفاعلية المسلم، ويجسد ذلك النبي 

 :فاعلية المسلم في مجتمعه وبيئته -4
دورة تهدف إلى توظيف المتعلم للقيم المكتـسبة فـي ممارسـة التـسامح      مضامين وحدات هذه ال   

والتعاون والحوار الفعال وااللتزام باألخالق اإلسالمية التي تظهر آثارها االيجابية على المجتمـع             

  كما تعتبر مضامين هذه الدورة مقياسا لمدى تجسيد. والبيئة

، 2003مديرية التعليم األساسي، ديسمبر     (ابقة   المتعلم للقيم اإلسالمية المكتسبة في الدورات الس      

  .)48-47: ص ص

  .     يظهر أن هذه الدورات منظمة تنظيما بيداغوجيا منسجما ومتكامال، ومترابطة وظيفيا فيما بينها

بالعرض والتحليل، وذلـك    ) الدورات(     يحاول الباحث فيما يلي تناول هذه المضامين والمحتويات         

الءمتها للعمر السيكولوجي للمتعلم في فترة المراهقة من جهة، ومدى تناسقها مع         بالتركيز على مدى م   

 .األهداف والكفاءات المسطرة من جهة ثانية

 :قوة اإلرادة وضبط النفس 4-1

المفيد في التربية اإلسـالمية للـسنة الثانيـة مـن التعلـيم             " من   )11(     جاء في الصفحة رقم     

 هذه الدورة تتمثل في القدرة على ضبط النفس وتقويـة اإلرادة،            إن الكفاءة المستهدفة في   ": المتوسط

 وااللتزام  موالتحلي باألخالق الحسنة واجتناب اآلفات واألخالق السيئة، من خالل معرفة أحكام الصو           

  .بها واالستفادة من عبر الهجرة النبوية

  . الصوم:      إن أول موضوع تم التطرق إليه في هذه الدورة، هو
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واصـطالحا  . ية تم تعريفه لغة واصطالحا، ذلك أن الصوم في اللغة معناه اإلمساك والتـرك                  بدا

يقصد به اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الـصوم تقربـا إلـى اهللا                   

  ..تعالى، بعد دلك تم توضيح أهمية الصوم في اإلسالم

 الصيام مدرسة أو محطة تربوية تمكن الفـرد              وما يمكن استخالصه من هذا الموضوع، هو أن       

من التحلي بالفضائل واألخالق الحميدة كقوة اإلرادة وضبط النفس، وتحمل المشاق، واالجتهـاد فـي               

  .الخ..العمل

     بهذا يتبين أن الصيام مدرسة يكسب فيها الفرد الشيم الفاضلة كقوة اإلرادة وضبط النفس، تحمل               

فراغ فيما يعود بالنفع والفائدة، واالهتمام بـاآلخرين واإلحـسان إلـيهم،            المشاق واستغالل أوقات ال   

  .الخ..االجتهاد في العمل وتجنب الكسل و الخمول

     والتلميذ في فترة المراهقة بحاجة إلى هذه الشيم والفضائل التي قد يكتسبها شيئا فشيئا من خالل                 

لـصحية، واألخالقيـة، واالجتماعيـة لعبـادة     أداءه لفريضة الصوم، وهذا يظهر الفوائد الروحية، وا      

  الصوم، هذه األخيرة التي تطبع شخصية التلميذ بطابع متميز تتـجلى

آثارها من خالل ما يبديه التلميذ من ممارسات وسلوكات طيبة مع اآلخرين، هذا فضال عما قد يتمتع                 

  . والسويةةبه من مواصفات الشخصية المتوافق

إن قوة اإلرادة وضـبط الـنفس تتفـرع عنهمـا           :  من كتاب التلميذ   )21(     جاء في الصفحة رقم     

مجموعة من األخالق، ويأتي في مقابل هذا األساس الخلقي خلق ضعف اإلرادة، الذي ترجـع إليـه                 

مجموعة من الرذائل الخلقية في سلوك اإلنسان، فعلى مقدار استقامة اإلنسان في سلوكه يستطيع قياس               

مقدار انحراف اإلنسان في سلوكه وتخبطه مع أهوائه وشـهواته يـستطيع            مقدار قوة إرادته، وعلى     

وضعف اإلرادة وعدم ضبط النفس ينجم عنـه رذائـل فـي األخـالق              . قياس مقدار ضعف إرادته   

  .والسلوك، كالعنف والتطرف واإلسراف والغش

      وفي هذا الصدد تم التطرق إلى موضوع العنف والتطرف وذلك بتعريـف كـل منهمـا لغـة                 

واصطالحا، ثم تحديد مظاهرهما كالتعصب للرأي وعدم االعتراف بالرأي اآلخر، والتـشديد علـى              

الناس وإلزامهم بما لم يلزمهم اهللا به، والغلظة في التعامل معهم، وسوء الضن باآلخرين، والعجلة في                

  . األمور، والغضب في الحوادث، والحدة في الخصومة والجدال

الرفق وحث عليه، فالرفق في األمور من شأنه أن يصلح ويعطي أفـضل                  وقد أوصى اإلسالم ب   

النتائج، كما يدعو اإلسالم إلى االعتدال في االعتقاد والتعبد واألخالق والسلوك، ويحث على معاملـة               

  .اآلخرين بالسهولة ولين الجانب والسماحة
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 مـن القـيم والفـضائل            ما يمكن استخالصه من هذا الموضوع هو أن الرفق واللين والتـسامح           

األخالقية السامية التي يمكن أن تتشكل وتتبلور في ضوءها شخصية المتعلم في فترة المراهقة، ومـا                

يمكن مالحظته حول عناصر هذا الموضوع، هو أنها جاءت مترابطة فيما بينها، ومتناسقة مع الكفاءة               

  .ر السيكولوجي للمتعلم المراهقالمحددة في هذه الدورة، وكذا مناسبة للمرحلة التعليمية والعم

إن منشأ اإلسراف ضعف في العقل، وفقدان للحكمة في التصرف،     : )23(     وورد في الصفحة رقم     

اُنوا ِإخواَن             «:ولهذا حرمه اإلسالم ونهى عنه حيـث قـال اهللا تعـالى            ذريَن َآ ِذيًرا إنَّ الُمب ِذر َتب َوَال ُتب

  .27-26:اإلسراء» وًراالشَّياِطين َوَآان الشيَطان ِلربِه َآُف

، وذلك من خالل تعريفه لغة واصطالحا، واإلشارة إلـى  اإلسراف ع     لذلك تم التطرق إلى موضو   

أن اإلسالم ينهى عن شتى صوره، باعتباره خروج عن الوسط واالعتدال بالزيادة في كل التصرفات               

  .التي يقوم بها اإلنسان

 قد تجعل المتعلم يتفادى ويتالفى هذا الخلـق المـشين،                ال شك أن لهذا الموضوع خلفية تربوية      

ويتحاشى التبذير بمختلف مظاهره وأشكاله، والموضوع مليء بالشواهد الشرعية من نصوص القرآن            

الكريم واألحاديث النبوية الشريفة المناسبة، الشارحة والموضحة لألفكار والمقاصد التي يتضمنها هذا            

  ).اإلسراف(الموضوع 

  .حق الموضوع في األخير ببعض األسئلة إلثراء مكتسبات التالميذ ودعمها     وأل

خلق ذميم ليس من صفات المسلم وال وصفا له، فـعن          الغش  أن  : )24(     وجاء في الصفحة رقم     

يا بين إن قدرت على أن تصبح ومتسي ليس يف قلبك غش ألحـد  «:  εقال رسول اهللا:  قالτأنس بن مالك 

  .رواه الترمذي» ن سنيت، ومن أحيا سنيت فقد أحبين، ومن أحبين كان معي يف اجلنةفافعل، فإن ذلك م

     وفي هذا الصدد تم تبيان اآلثار السيئة للغش، كونه يقطع الروابط ويفسد العالقات، يـشيع بـين                 

:  في هـذا الـسياق     εيقول الرسول . الناس الفوضى في التعامل، يدفع إلى التهاون بالشرف والكرامة        

  . رواه مسلم»  غشنا فليس منامن«

     وفي هذا الحديث الشريف إشارة واضحة إلى أن اإلنسان المسلم ال يمكن أن يتصف بهذا الخلق                 

  .الذميم، لما له من آثار وانعكاسات سلبية على شخصية الفرد وتماسك المجتمع

وتجنب الغش وتمثل        إن هذا الموضوع يتضمن رسالة تربوية تتجلى في حث التلميذ على تفادي             

  .الصدق في جميع معامالته اليومية مع اآلخرين

أن اإلسالم يحرص على إعداد الفرد الصالح بدنيا وعقليا وخلقيـا،           : )26(    وجاء في الصفحة رقم     

ومن هنا وضع اإلسالم أحكاما شرعية خاصة، تهدف إلـى          . حتى يكون عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه     
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ن، وتجعله يتمتع بقواه العقلية والنفسية والبدنية، فتحقيق المنفعة ال يكون إال           المحافظة على جسم اإلنسا   

  .بقوة البدن مع صحة النفس وسالمة األخالق

، وذلك لما له من أضرار جسيمة على الـصحة          الخمر     وبناء على هذا، تم التطرق إلى موضوع        

  فسد العقول، يهــدمي: وتم تحريم الخمر ألنه. النفسية والبدنية والعقلية للفرد

  . األبدان ويضيع األموال، يفقد الكرامة والشرف واألخالق والقيم

  .     ال شك أن هذا الموضوع يجعل المتعلم يتجنب كافة السبل التي قد تقوده إلى تعاطي الخمرة

 آفة ومعصية ألنها تضر بمتعاطيها، وهي شيء يفقـد          المخدراتأن  : )27(     كما جاء في الصفحة     

َوَال «: قال تعالى . وعي فيشعر صاحبه بالنعاس والكسل والخمول، وتسبب اإلدمان والضرر لإلنسان         ال

  .29:النساء» َتقُتُلوا َأنفَسكم إنَّ اَهللا َآاَن ِبكم َرِحيًما

  : بالمخدرات في النقاط التاليةة     وتم توضيح األضرار والجرائم المرتبط

  . الشعور بالقلق والضياع •

 .ادث المرور وإصابات العملالتسبب في حو •

 .تجعل المدمن قابال لألمراض النفسية والبدنية والعقلية •

 .تفكك األسر •

 ..).السرقة، القتل، السطو،(الوقوع تحت تأثير الطلب على المخدرات وجرائم  •

     ال شك أن هذه األضرار والجرائم قد تساعد المتعلم المراهق على اجتناب هذه اآلفـة الخطيـرة                 

  .رةوالمدم

 آفة هدامة للصحة، ووباء اجتمـاعي فتـاك، يمثـل أول            التدخينأن  : )29(      وجاء في الصفحة    

خطوة نحو اإلدمان وهو أحد أهم أسباب األمراض الخطيرة، والعاقل يمتنع عن إيذاء نفـسه وهـالك          

وا بِ        «: قال اهللا تعالى  . صحته وإفناء ماله   ِبيِل اِهللا َوَال ُتلُق ِسنوا ِإنَّ اَهللا          َوَأْنِفُقوا ِفي َس ة َوَأْح ى الَتْهُلك ديُكم ِإل أي

  .190:البقرة» نينيِحُب الُمحِس

  :     وتم توضيح اآلثار الناجمة عن التدخين في النقاط التالية

  .سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم •

 .يؤثر على المخ والجهاز العصبي •

 .ا من األكسجينيضر بعملية التنفس إذ يحرم الخاليا من الكمية الالزمة له •

 . ، واإلصابة بجلطة القلب، كما يتسبب في سرطان الفم والرئةنتصلب الشرايي •
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وتم توضيح النتـائج الـسلبية   .      هذا يبن اآلثار الفتاكة التي قد يسببها التدخين على صحة اإلنسان   

  :للتدخين في محيط المدخن وأسرته كما يلي

  .يلحق الضرر واألذى بالمدخن •

 .مدخنين ويجلب لهم الضرريؤذي غير ال •

 ...يفسد الهواء النقي ويتسبب في تلويث البيئة •

 .هو تبذير وإسراف وبالتالي معصية هللا •

 شخص غير مدخن وتظهـر بيـضاء        ة     وألحق هذا الموضوع بصورتين توضيحيتين األولى لرئ      

ضـح أن   وتضمن الموضوع إحـصائيات تو    . نقية، والثانية لرئة شخص مدخن وتظهر رمادية داكنة       

 مليون مدخن في السنوات العشر األخيـرة، وأن التـدخين يقتـل             40منتجات التبغ قد قتلت أكثر من       

وتضمن كذلك صورة تخطيطية لشخص موضحة عليها       .  شخص يوميا  )10000( عشرة آالف حوالي  

الجلطة الدماغية،  سرطان الحنجرة، سرطان الفـم والبلعـوم،          : األمراض الناجمة عن التدخين وهي    

طان الرئتين، الذبحة الصدرية وضيق شرايين القلب، ضيق الشعب الهوائية المـزمن، سـرطان              سر

  .البنكرياس، سرطان المعدة والمريء، قرحة المعدة والمريء، سرطان المثانة، هشاشة العظام

، ع     ال شك أن هذه األمراض المترتبة عن  التدخين تؤكد الفكرة  التي انطلق منها هذا الموضـو                 

  . يمتنع عن إيذاء نفسه، وهالك صحته، وإفناء مالهلأن الشخص العاق: ي مفادهاوالت

 :للمحافظة علـى سـالمة  : )31(، جاء في الصفحة رقم اآلفات االجتماعية     وكخالصة لموضوع   

  .نهى اهللا عن اآلفات االجتماعية. دين المسلم، عقل المسلم، جسم المسلم، مال المسلم، عرض المسلم

، تمس شخصية التلميذ في العمق، ذلك أن التلميذ في فترة           )اآلفات االجتماعية (ه المضامين        إن هذ 

المراهقة يكون عرضة لتعاطي هذه اآلفات واإلدمان عليها، وال شك أن تناول هذه المضامين بتبيـان                

ط ما قد تسببه من أضرار جسيمة على صحة الفرد، وما قد تحدثه من آثار فتاكة على مستوى المحـي                  

االجتماعي برمته، وتدعيم هذا التناول بالشواهد الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وانتقـاء              

  بعض الصور التوضيحية والبيانـات 

من شأنه أن يبصر التلميذ المراهق بأضرار هذه اآلفات ومخاطرها، وبالتالي يتجنب كل             . اإلحصائية

 دء السوء، وهو ما يفسر التداخل والترابط الوظيفي الموجـو         السبل المؤدية إلى اقترافها كمخالطة رفقا     

  ).ةاآلفات االجتماعية والقدوة الحسن(بين مختلف مضامين المادة ومحتوياتها 

  .موضوع الحياء والعفة: )32(     وتناول الكتاب في الصفحة رقم 
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العفة في اللغة        إن أول عنصر تضمنه هذا الموضوع هو تعريف العفة لغة واصطالحا، ذلك أن              

واصطالحا هي كف النفس    . مصدر عفّ عن الشيء يعف عنه، وهي النزاهة وتقابلها الخسة والدناءة          

وبعد ذلك تم تبيان فوائد العفة، ذلـك أنهـا          . عن المحارم، وهي أيضا بمعنى الكف عن سؤال الناس        

ظ الشرف والعرض فـي     نظافة المجتمع من المفاسد واآلثام، راحة النفس واطمئنانها، حف        : تؤدي إلى 

  .الدنيا، ونيل لذة النعيم في اآلخرة

، وتمثلهما معناه االلتـزام بمـنهج       ل     بناء على ما سبق، يتبين أن الحياء والعفة من أرقى الفضائ          

  .الفضيلة واألدب والتربية

 مـن   تمكين التلميـذ  :      ال شك أن موضوع الحياء والعفة يمثل ترجمة وتبيان للكفاءة التي مؤداها           

وهو مـا يعكـس التناسـق والتنـاغم         . التمسك بالقيم اإلسالمية والتحلي باألخالق والفضائل الحميدة      

  .الموجود بين مضامين المادة واألهداف أو الكفاءات المسطرة في المنهج

، وذلك من خالل التطرق إلـى       الهجرة النبوية موضوع  : )36(     وتناول الكتاب في الصفحة رقم      

إعداد ( الهام، كالتمهيد للهجرة والتخطيط لها       يحداث ذات الصلة بهذا الحدث التاريخ     مجموعة من األ  

، وصوال إلى تأسيس الدولة في المدينة المنورة على القيم الحضارية اإلنسانية            )المهاجرين وتحضيرهم 

 وفي األخير تم اسـتعراض أهـم الـدروس        . العليا كالسلم، والعدل، والتسامح، والتكافل، االجتماعي     

  :والعبر المستخلصة من الهجرة النبوية والمتمثلة في

شؤون الحياة الجادة تقتضي التخطيط الدقيق واألخذ باألسباب، فالعفوية في األمور الجادة خطأ              

  .كبير

 في أمانته وصدقه مع خصومه وأعداءه مـن خـالل أداءه لـودائعهم              εتأكيد عظمة الرسول   

 .وأماناتهم

 .مما يدل على أهمية دورها في البناء والتعميردور المرأة في الهجرة كبير،  

ـ             ة     والموضوع مكلال باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة الموضحة لألفكار واألحـداث التاريخي

  .المختلفة التي تضمنها هذا الموضوع

حياتية ، قد تفيد التلميذ في بعض القضايا ال       ة     إن هذه الدروس والعبر المستخلصة من الهجرة النبوي       

الجادة، كالتخطيط الدقيق واألخذ باألسباب عند التعرض لمختلف الصعوبات والقضايا المعقدة التي قد             

تواجهه في حياته اليومية، أضف إلى ذلك إن هذه الدروس والعبر، قد تجعل التلميذ يتحلى بـاألخالق                 

دات كبيرة في سبيل تحقيق الفاضلة والقيم السامية، كالحوار والتسامح، كما تجعله يضحي ويبذل مجهو    

  .أهدافه المختلفة
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     وعموما فإن هذا الموضوع يستنهض وينمي بعض الجوانب األخالقية واالجتماعية والنفسية من            

  .شخصية التلميذ، التي ال يمكن بأي حال من األحوال إغفالها

   :، وذلك على النحو التاليالمطففينسورة : )41(     وتناول الكتاب في الصفحة 

  .تدوينها كاملة -

ـ       -  لشرح الكلمات الصعبة كالمطففين ومعناها جمع مطفف وهو الذي يـنقص فـي الكي

يستوفون ومعناها يأخذون حقهم وافيـا      . إكتالوا ومعناها اشتروا من الناس بالكيل     . والوزن

 .مرقوم ومعناها واضح الكتابة ال ينسى. غير منقوص

توعد اهللا في هذه السورة كل من يغش        : سورة، والمتضمن      وبعد ذلك تم تبيان المعنى اإلجمالي لل      

أمـا  . في الميزان ويطفف في الكيل بالعذاب الشديد يوم القيامة، ألن فعلهم هذا يدل علـى أنـانيتهم                

المؤمنون الذين يحرصون على معاملة غيرهم بالحسنى، ويصدقون في بيعهم وشراءهم فال يغـشون              

  . ون فيها بمختلف النعمأحدا، فإن اهللا أعد لهم الجنة ينعم

  :     والسورة في مجملها ترشد إلى

 .بيان أهمية الكيل والوزن ألن التعامل فيهما مبني على األمانة و العدل 

 .بيان عدل اهللا تعالى وأن الجزاء من جنس العمل 

 .الحث على التسابق إلى فعل الخيرات 

  .متعلمين ودعمها     وألحق الموضوع في األخير بأسئلة إلثراء مكتسبات ال

     يتبين أن الكفاءة المستهدفة من هذا الموضوع، هي تمكين التلميذ من حفظ السورة واسـتخالص               

ما ترشد إليه لالستفادة منها في واقع حياته اليومية، وذلك من خالل تمثل الصدق في معامالتـه مـع            

  . جهنم يتسبب في قذف صاحبه في نارياآلخرين وتفادي الغش، هذا األخير الذ

     بناء على كل ما سبق ذكره، يتضح أن مضامين هذه الدورة متناسقة مع األهـداف والكفـاءات                 

وتصب جميعها في مصب واحد،     . المعدة لذلك، ومناسبة للعمر السيكولوجي للمتعلم في فترة المراهقة        

زالق التـي قـد     هو تقوية إرادة المتعلم وتمكينه من التحكم في ضبط نفسه، وكفها عن الشهوات والم             

  .تعرضه ألمراض ومشكالت توافقية ال حصر لها

التكافل والتماسـك االجتمـاعي فـي       (     واآلن، يحاول الباحث أن يتناول مضامين الدورة الثانية         

  ).اإلسالم

 : التكافل والتماسك االجتماعي في اإلسالم 4-2
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سة التعاون والتكافل في المجتمع          إن الكفاءة المستهدفة في هذه الدورة تتمثل في القدرة على ممار          

 المؤسسة للمجتمع المتماسك عند قدومه      εمن خالل ذكر أحكام الزكاة وآثارها، وشرح أعمال الرسول        

  .المدينة المنورة

  .التماسك االجتماعي:      أول موضوع تناولته هذه الدورة هو

 من سورة آل عمران،     )104(     تم عرض هذا الموضوع عبر مراحل، في البداية دونت اآلية رقم            

واعتـصموا ومعناهـا    : تالها شرح لبعض الكلمات والمفردات الصعبة الواردة في نص اآلية مثـل           

  .شفا حفرة أي طرف الحفرة وحافتها. فألف أي جمع. تمسكوا

     بعد ذلك تم استخراج المعنى اإلجمالي لآلية الكريمة وهذا طبعا بعد قراءتها من طرف األسـتاذ                

  .الميذ ومناقشتهاوبعض الت

 اإلجمالي لآلية يتمحور حول الدعوة إلى التمسك بالدين اإلسالمي الحنيـف والقـرآن              ى     إن المعن 

الكريم، والنهي عن التفرق والتشتت، ويأمر اهللا عز وجل عباده بأن يتذكروا نعمته عليهم، إذ جعلهـم                 

حدة هادية مهدية تأمر بالخير وتنهـى       إخوانا متحابين بعد أن كانوا أعداء متباغضين، وجعلهم أمة وا         

  .عن الشر

  :     بعد ذلك تم توضيح ما ترشد إليه اآلية الكريمة والمتمثل أساسا في

  .إن اإلسالم أعظم نعمة من اهللا لعباده •

 .التفرق والخالف أهم أسباب الضعف والهزيمة •

 . الحسنةاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وآداب أهمها الحكمة والموعظة •

 .نجاة المسلمين في وحدتهم والتمسك بدينهم، وهالكهم في تفرقهم وترك دينهم •

يد اهللا مع   «:      وألحق الموضوع في األخير بسؤال لإلثراء والدعم مضمونه الحديث النبوي الشريف          

ك على  ويطلب من التلميذ أن يكتب فقرة وجيزة يبين فيها أهمية الوحدة وخطورة الفرقة وذل             . »اجلماعة

  .ضوء الحديث السابق

  . يضع أسس المجتمع المسلم في المدينةεالرسول:      والموضوع الثاني في هذه الدورة هو

 ترسيخ دعائم المجتمع المسلم وتأسيس الدولة على ضوء األعمال          ε     إن أول عمل قام به الرسول     

  :الثالثة التالية

  .بناء المسجد  -1

 .ن المهاجرين واألنصار خاصةالمؤاخاة بين المسلمين عامة وبي -2
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التي تحدد نظام المجتمع بين المسلمين عامة، وبين اآلخرين من ) الدستور(كتابة الوثيقة    -3

 .يهود خاصة

     فيما يلي يمكن توضيح هذه النقاط وذلك باالستناد على ما ورد في كتاب التلميـذ مـن جهـة،                   

  .الميين من جهة أخرىواالسترشاد أو االستئناس بكتابات بعض التربويين اإلس

  :جدبناء المس 4-2-1

  . عند قدومه المدينة المنورة هو بناء المسجدε قام به الرسولإن أول عمل     

 في بناء المسجد، فكان ينقل بنفسه الحجارة والجريد والجذور، واقتـدى بـه              ε     لقد عمل الرسول  

  .المسلمون

 التربوية اإلسالمية على أن المسجد يعتبر اللبنـة              وفي هذا اإلطار يتفق بعض المهتمين بالقضايا      

والركيزة األساسية في الدولة اإلسالمية، ذلك أن المسجد يحمل رسالة تربوية حضارية تتجلى آثارها              

  .في شخصية الفرد وتماسك المجتمع واستقراره

إلـى  أن المسجد يلعب دورا هاما فـي توجيـه المـسلمين            : )1991( تركي رابح عمامرة       يرى  

األعمال الخيرة النافعة من حيث التجارة والفالحة والصناعة وعمارة األوطان، وهو من عوامل القوة              

  .الذاتية للمسلمين ومركز اإلشعاع الروحي والفكري الذي تنطلق منه الدعوة إلى اإلسالم

يرة النافعـة،        وعليه يتضح الدور الكبير الذي يلعبه المسجد في توجيه المسلمين إلى األعمال الخ            

  .كما أنه عامل قوة ومركز إشعاع حضاري

أن المسجد يعتبر أحد المؤسسات التربوية ذات الـدور         : )1991( صالح الشهري      من جهته يرى    

فالمـسجد  . المباشر في التأثير على حياة الفرد المسلم وسلوكياته وتعامله مع أفراد المجتمع من حوله             

الروحية والفكرية واالجتماعيـة والـسياسية والقـضائية والتعليميـة          جامع وجامعة ألنه يمثل الحياة      

  .والصحية والعسكرية والثقافية

     و عليه فالمسجد مؤسسة شاملة جامعة لمختلف مجاالت الحياة، وله دور هام في التـأثير علـى                 

  .شخصية الفرد المسلم

  :  في شأن المساجدكمال عيسى     ويقول 

  لدراسة،إنها معاهد للتربية وا«

   ومـدارس للعلم والثقافــة،

   ومـنتدى يلتقي فيـه اإلخوة

   واألحبـة على سالمة الصدر،
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   وطهارة القلب، وصفاء النفس،

  » وصـادق التعـاون واإلخاء

  .)25:، ص1991كمال محمد عيسى، (

     ومن هذا القول يمكن استخالص أن المسجد محضن تربوي هام، لما قد يشمل عليـه مـن قـيم               

  .ربوية سامية كالمحبة، واألخوة، والتكافل االجتماعيت

إن مكانة المسجد في    «:  مكانة المسجد في المجتمع اإلسالمي بقوله      محمد رجب البيومي       ويوضح  

المجتمع اإلسالمي أوضح من أن يشار إليها بحديث، فهو ملتقى األرض بالسماء، وفيه يشعر المـسلم                

سن أحواله النفسية، والمسجد موضع طهارة خلقية قبـل أن يكـون            بحقيقته المؤمنة؛ إذ يكون في أح     

موضع طهارة حسية، إن الوضوء في صميمه تهيئة نفسية للنظافة الخلقية بعد أن نظفت اليد والوجـه         

والقدم، فالمتوضئ قبل أن يقدم على الصالة يحس بأثر النظافة النفسية في كيانه؛ إذ اتخذ بالوضـوء                 

  .)32:، ص1991 التضامن اإلسالمي، في مجلةمحمد البيومي (»  ويرديهسالحا باترا يقهر الشر

     إن هذا يوضح ويبرز المكانة المتميزة للمسجد في المجتمع اإلسـالمي، فهـو مكـان للطهـارة                 

  .الروحية والنفسية قبل أن يكون مكان للطهارة الجسدية

 اإلسالمي، يكون الباحث قـد      عم     من خالل هذا العرض الموجز لمكانة المسجد ودوره في المجت         

  .أكد على أهمية إدراج هذه الموضوع الهام ضمن مضامين هذه الدورة

  :المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار 4-2-2

  :     تظهر أهمية المؤاخاة في الجوانب التالية

تميز المجتمع المسلم بمبدأ التعاون والتناصر فيما بين أفـراده ، فـي كـل نـواحي الحيـاة                    •

  .وماتهاومق

 مادي لألخوة، ظل مقـدما      رتطبيق األخالق اإلسالمية عمليا، ظهر ذلك في اإليثار وهو مظه          •

وهـذا يبـين أن األخـالق       ) في سورة األنفال  (على حقوق القرابة إلى أن نزلت آية األرحام         

 .اإلسالمية ليست شعار يرفع، وإنما هي حقيقة عملية تطبق في واقع الحياة

  :كتابة الوثيقة 4-2-3

 لبنة قوية في بناء المجتمع الجديد، حيث كتب معاهدة بين المسلمين واليهـود              ε     أضاف الرسول 

عاهدهم وأقرهم على دينهم ومصالحهم، ضمن شروط واضحة، وهذا أساس قـانوني يـرتبط بقيمـة            

  .دستورية للدولة الجديدة، لتأمين سالمة المجتمع وتماسكه وتطوره

  :ن هذه الوثيقة في النقاط التالية     وقد تم توضيح العبرة م
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  .لهذه الوثيقة قيمة كبيرة وداللة مهمة، تتعلق بتنظيم المجتمع المسلم •

ـ               • ، )الدستور:(إن هذه الوثيقة ذات قيمة دستورية، فهي تشبه ما يعبر عنه في العصر الحديث ب

 . وتحديد العالقاتةتشمل على الخطوط الكبيرة لتنظيم الدول

ر عن العدالة التي كانت تحكم المجتمـع المـسلم األول وتظهـر سـماحة               إن هذه الوثيقة تعب    •

 . لليهود في المدينة المنورةεاإلسالم، خاصة في معاملة الرسول

     لقد جاء هذا الموضوع متمرحال عبر مراحل مترابطة ومتناسقة ومتكاملة وظيفيا، وألحـق فـي               

  .وذلك إلثراء مكتسبات المتعلمين ودعمهااألخير بمجموعة من األسئلة ذات الصلة بمضمون الدرس، 

     ال شك أن مضامين هذا الموضوع تفيد المتعلم، وذلك بتزويده ببعض القيم االجتماعية الـسامية               

  . والعدل والتسامح، وحثه على تمثلها في واقع حياته اليوميةنكاألخوة والتعاو

  .الزكاة وأحكامها:  الثالث في هذه الدورة هوع     والموضو

     في التمهيد لهذا الموضوع، ورد أن الزكاة هي أحد أركان اإلسالم، وهي عبادة مالية، تجب فيما                

كان فاضال عن الحاجات الضرورية التي ال غنى للمرء فيها، وقد قرنها اهللا تعالى بالصالة في اثنين                 

  . الكريمنوثمانين آية من القرآ

ؤسسة تشرف عليها الدولة، من أجل تحقيـق أهـدافها           نظمت هذه العبادة على شكل م      ا     وألهميته

  .الكبرى التي شرعها اهللا من أجلها، كمحاربة الفقر، واإلسهام في المشاريع العامة، والتنمية المستديمة

 النماء والزيادة، يقال زكا الزرع، وزكا المال أي كثر، وهـي مـشتقة مـن                ا     والزكاة لغة معناه  

  .التزكية والتطهير

صطالحا هي حق واجب مخصوص في مال خـاص، إذا بلـغ قـدرا مخـصوصا لطائفـة                       وا

  .مخصوصة في وقت مخصوص

  :ي     وقد تم شرح هذا التعريف وتوضيحه على النحو التال

 الشرع حقا للفقراء، ويختلف بـاختالف نـوع         ههو المقدار الذي قدر   : حق وواجب مخصوص   

  .األموال

الزكاة كالنقد والذهب والزرع والماشية، مـن غيـر         هو المال الذي تجب فيه      : في مال خاص   

 . القنية أي ما يقتنيه اإلنسان لحاجته المستعملة

هو المقدار الذي حدده الشرع من المال كحد أدنى يبدأ منه وجـوب             : إذا بلغ قدرا مخصوصا    

 .إخراج الزكاة، ويسمى النصاب، ويختلف باختالف نوع المال

 . المحددة في سورة التوبةهي مصارف الزكاة: لطائفة مخصوصة 
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فـي النقـد    ) السنة(هو وقت وجوب إخراج الزكاة، وهو دوران الحول         : في وقت مخصوص   

والذهب والفضة وعروض التجارة والماشية، أما الثمار والزرع فتجب الزكاة فيها عند جنيها              

 ).أي ال يشترط لها دوران الحول(مباشرة 

، تبسيط لهذا المفهوم الذي جاء مركبـا واشـتمل علـى                 المالحظ أن في هذا الشرح والتوضيح     

  .مصطلحات فقهية خاصة مخصصة

     أما بخصوص حكم الزكاة ودليلها، فقد ورد أن الزكاة فرض عين على كل مسلم تـوفرت فيـه                  

وَل   َوَأِقيُموا الصَّالَة وآُتوا الزََّآاَة وَأِطيُعوا    «: قال تعالى . شروط وجوبها، وثبت ذلك بالقرآن والسنة       الرَُّس

  .56:النور» َلَعلُكم ُترَحمون

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله            «:  لما بعث معاذ إلى اليمن     ε     وقال رسول اهللا  

فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيـائهم فتـرد علـى               - إلى أن قال   -... إال اهللا وأين رسول اهللا    

 .عليهمتفق » فقرائهم

     واتفق علماء األمة على فرضيتها، ولم يخالف في ذلك أحد من عصر الصحابة رضي اهللا عنهم                

  .إلى يومنا هذا

  :     وجاء أن الحكمة من تشريع الزكاة تتجلى في كونها

 .دليل على صحة االعتقاد وصدق اإليمان •

  .تطهر وتزكي النفس باألموال •

 .تقضي على الشح والبغض والحسد •

 .البركة والرحمة والحب واألمل والرجاءتنشر  •

 .عنوان التكافل االجتماعي •

 .ودوران الحول، والنية اإلسالم، والملك التام، والنصاب، :     وللزكاة شروط هي

  :     واألموال التي تجب فيها الزكاة هي

  ).الذهب والفضة والنقود(زكاة العين  )1

 .زكاة عروض التجارة )2

 ).الزرع والثمار(زكاة الحرث  )3

 .زكاة بهيمة األنعام )4

  :مالحظـــــــة
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     أثناء تناوله لشروط الزكاة واألموال التي تجب فيها، اكتفى الباحث بعرضها في شكل عناصـر               

دون التفصيل والتوضيح، مع العلم أنها جاءت مشروحة ومفصلة ومدعمة بالشواهد الـشرعية مـن               

 )53(التوضيحات يمكن الرجوع إلى الصفحات من       ، فلمزيد من    ة والسنة النبوية المطهر   مالقرآن الكري 

  ). اإلسالمية للسنة الثانية من التعليم المتوسطةالمفيد في التربي( من كتاب التلميذ )56(إلى 

     من خالل المناقشة المركزة لمضمون هذا النص، والمكللة بالحوار القائم بين األستاذ والتالميـذ              

مكن التلميذ من التعرف على أحكام الزكاة واكتشاف أهميتهـا          لمختلف حيثيات ومراحل الموضوع، يت    

  .وآثارها على الفرد والمجتمع

 من الكتاب تم تضمين الموضوع الرابع في هـذه الـدورة؛ أال وهـو               )58(     وفي الصفحة رقم    

  .مصارف الزكاة

ول فيهـا اهللا     من سورة التوبة، التي يق     )60(     في البداية وكمدخل لهذا الموضوع تم عرض اآلية         

اِرمين                   «: عز وجل  اب َوالَغ وُبهم َوفي الرَِّق ة ُقُل ا َوالُمَؤَلَف اِمليَن َعَليَه َساِآين َوالَع ِإنََّما الصََّدَقات للُفَقراء َوالَم

  .60:التوبة» َوفي َسِبيل اِهللا َوابِن السَّبيِل َفِريَضًة ِمن اهللا َواُهللا َعليٌم َحكيٌم

  : الكلمات الصعبة الواردة في نص اآلية الكريمة مثل     كما تم شرح وتوضيح بعض

  .المؤلفة قلوبهم وهم قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه، فتتألف قلوبهم ليثبت إسالمهم -

 .في الرقاب والمقصود بها تخليص العبيد واألسرى -

 .الغارمين وهم المدينين الذين ال يجدون ما يسدون به ديونهم -

أن اهللا عز وجل يبين مصارف الزكاة : نى اإلجمالي لآلية والذي مفاده     وبعد ذلك تم التطرق للمع

الفقراء، المساكين،  :وهي الجهات التي تنفق فيها، وقد حددها اهللا عز وجل بثمانية أصناف هي

 .لفي الرقاب، الغارمون، في سبيل اهللا، ابن السبي  عليها، المؤلفة قلوبهم،نالعاملو

  :عرض وتبيان ما ترشد إليه اآلية، ويمكن إيجازه فيما يلي     وتم في العنصر الموالي 

  .الزكاة ركن من أركان اإلسالم وفرض واجب 

 .الزكاة تربية للنفس على الكرم والعطاء 

 .الزكاة عبادة مالية تطهر المال وتنميه 

الزكاة تربية للمشاعر النبيلة والمتمثلة فـي مـشاركة المحتـاجين همـومهم              

 .والتخفيف عنهم

تربية النفس على العطاء والكرم، تربيـة المـشاعر النبيلـة           (مكن أن تساهم هذه القيم التربوية            ي

  .في بلورة شخصية المتعلم وتنميتها) المتمثلة في مشاركة المحتاجين همومهم والتخفيف عنهم
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     ألحق الموضع بصورة توضيحية لصندوق الزكاة، وفي األخير تم إدراج مجموعة من األسـئلة              

  .علق بمضمون الموضوعتت

  . اإليثار والتعاونووه تم تضمين الموضوع الخامس في هذه الدورة؛ أال )61(     في الصفحة رقم 

 التي تريد   س     جاء في التمهيد، أن اإليثار والتعاون من الصفات الحميدة التي تتطلع إليهـا النفـو            

. ، وانتشرت األنانية وسادت األثـرة أن تعيش ضمن إطار أخالقي راق، في عصر كثرت فيه األهواء  

واإليثـار لغـة هـو التقـدم        .فاإليثار والتعاون من دعائم المجتمع المسلم الذي يقوم على حب الخير          

واصطالحا هو تقديم الغير على النفس في خطوطها الدنيوية رغبة فـي            . والتفضيل، وهو ضد الشح   

  .الحظوظ الدينية

  :     ولإليثار فوائد ودالالت منها

  .ليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالمد 

 .دليل على سخاء النفس وارتقائها 

 .يجلب البركة وينمي الخير 

 .عالمة من عالمات الرحمة 

 .الطريق الموصل إلى محبة اهللا ورضوانه 

  .     بعد ذلك تم إدراج مواقف أو نماذج في اإليثار

ـ            لقد سجل التاريخ بأحرف من نور مواقف خالدة للمسلمين            ةبلغوا فيها المرتبـة العاليـة والغاي

مـا معنـا إال     «:، فبعث إلى نسائه فقلن    ε أن رجال أتى النبي    τ أبي هريرة القصوى من اإليثار، فعن     

فانطلق به إلى امرأتـه     . »أنا«:فقال رجل من األنصار   » . ؟ من يضيف هذا  «:ε، فقال رسول اهللا     »الماء

هيئـي طعامـك    «: فقـال . »ندنا إال قوت صبياني   ما ع «:فقالت» εأكرمي ضيف رسول اهللا     «: فقال

، فهيأت طعامها وأصبحت سـراجها      » ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء     )أو قريه (وأصبحي سراجك   

ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أهما يـأكالن فباتـا طـاويين                 

فـأنزل اهللا   » من فعلكمـا   - عجب -حك اهللا الليل  ض«: فقال. εفلما أصبحا أتى إلى رسول اهللا     ) جائعين(

  .09:الحجرات» َوُيؤِثُروَن َعلى َأْنُفِسهم َوَلو َآاَن ِبهم َخَصاَصة«: تعالى

إن أخـي   «: فقـال .  رأس شاة  εأهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا       «:   قال  ψابن عمر      وعن  

د إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة بيوت        فلم يزل يبعث به واح    . فبعث به إليهم  » وعياله أحوج إىل هذا منا    

  .»حتى رجعت إلى األول
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يمكن أن تنمي شخصية التلميذ وتجعله يبادر إلى ممارسة وتجسيد هذه           ) النماذج(     إن هذه المواقف    

  .القيم السامية في حياته اليومية

  :     أما التعاون فقد تم تعريفه على النحو التالي

  .لى األمر أي ساعدهوعان فالن ع. هو العون: لغة

وأن يجده  , هو أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل الخيرات وطاعة اهللا وتجنب معصيته            : اصطالحا

  .إذا احتاجه ألي أمر من األمور

     وللتعاون بين األفراد أهمية بالغة في الحفاظ على تماسك المجتمع ونشر المحبة فيه، فـالمجتمع               

  .جتمع أناني مهدد بالتفكك واالنهيارالذي ال يسود فيه التعاون م

 دمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلس       «εقال رسول اهللا    :  قال النعمان بن البشير       عن  

  .رواه مسلم» الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

في صورة رجل واحد، فالرجل الواحد جسد        المسلم وتماسك بنائه      يصف وحدة  المجتمع    ε     فالنبي

ذو أعضاء مترابطة يجمعها عصب واحد، ويديرها فكر واحد، وتحركها عاطفة واحدة، ويغـذيها دم               

  .واحد، وتسير جميعا إلى غاية واحدة فإذا نزل األلم بالبعض فقد نزل األلم بالكل على سبيل المشاركة

  :يما يلي     ويمكن استخالص أهمية التعاون وفوائده ف

  .إذا تعاون أفراد المجتمع صاروا على قلب رجل واحد، وأصبح مجتمعهم قويا •

 .، فاألفراد المتعاونون متحابون بالضرورة فيما بينهمةالتعاون يثمر المحب •

 .التعاون يجعل الروابط االجتماعية قوية ومتينة •

 مجتمـع متقـدم     المجتمع المتعاون متكاتف ومتآزر، يسعى جميع أفراده إلى األفـضل، فهـو            •

 .ومتطور

  :     وعليه فالتعاون يؤدي إلى

  .تقوية الروابط االجتماعية وتنميتها -

 .تقدم المجتمع وتطوره -

 .انتشار المحبة بين الناس -

     إن هذه األبعاد التربوية يمكن أن تؤثر على ميول المتعلم واتجاهاتـه االجتماعيـة وتقوده إلـى               

  .اإلسهام في بناء المجتمع وتطويره فضيلة التعاون، وبالتالي ةممارس

في البداية تم عرض السورة كاملة، تاله شـرح للكلمـات           . االنفطار     اختتمت هذه الدورة بسورة     

  :الصعبة الواردة في هذه السورة مثل
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  .انفطرت ومعناها انشقت وتصدعت

  .انتثرت ومعناها تساقطت وتناثرت وتهاوت

  .ن موتىبعثرت أي قبلت وأخرج وبعث ما فيها م

  .يصلونها أي يدخلونها

  .الفجار أي العاصون

  :     بعد ذلك تم توضيح المعنى اإلجمالي لآليات حيث

     يبين اهللا تعالى في هذه السورة أن يوم البعث قريب، فيه تنشق السماء وتتبعثر الكواكب والنجوم                

ما بداخلها مـن أمـوات،      وتفيض مياه البحار والمحيطات بعد أن تختلط مياهها، وتخرج األرض كل            

فيحييهم اهللا تعالى ليحاسبهم على أعمالهم، فيعرف كل من غفل عن طاعة اهللا والعمل الصالح أن اهللا                 

لم يخلقه عبثا، فمن كان من الصالحين فإن مصيره إلى جنة النعيم وإما إن كان من المكذبين العاصين                  

  .فإن مصيره إلى الجحيم

  :ه السورة حيث أنها     كما تم تبيان ما ترشد إلي

 .تبين امتنان اهللا تعالى على اإلنسان حيث جعله في أحسن صورة •

 .تبين أن اإلنسان أفضل مخلوقات اهللا ونعم اهللا عليه كثيرة •

 .مؤمنون صالحون وعصاه كافرون: تبين أن الناس في اآلخرة فريقان •

 .تحث على عمل الخير •

 .نتحذر من التكذيب بالبعث والجزاء وتوبخ المشركي •

  .     وألحق الموضوع في األخير بسؤال إلثراء مكتسبات المتعلمين ودعمها

     إن هذه السورة وما تحمله من عظات وعبر قد تعزز إيمان التلميذ باهللا سبحانه وتعالى، وتجعله                

  .يسعى إلى فعل الخيرات وتجنب كل ما يغضب اهللا من معاصي وآثام

  .الشباب باكورة الحياة: نص للمطالعة بعنوان     في نهاية هذه الدورة تم إدراج 

 عيسى بـن محمـد الـدراجي           هذا النص مليء بالتوجيهات التربوية الهادفة ويدعو فيه الكاتب          

الشباب إلى التحلي بالفضائل والقيم الحضارية السامية، كالدفاع عن الوطن والحفاظ علـى مقومـات               

  ...ي العمل وتجنب الكسل والخمول، والتفاني ف)الدين، اللغة، التاريخ(األمة 

     رغم أن بعض المفاهيم والمصطلحات الفقهية التي اشتمل عليها موضوع الزكاة وأحكامها مـن              

هذه الدورة قد ال تتناسب مع مستوى النمو المعرفي والعقلي للمتعلم في هذه المرحلـة، إال أن هـذه                   

سبقتها مما يفسر التكامل والتـرابط الـوظيفي        الدورة جاءت بمضامينها المختلفة مكملة للدورة التي        
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الموجود بين هذه الدورات والمضامين، زد على ذلك فالمضامين الواردة في هذه الدورة قـد تـساعد       

  .قإلى حد ما على تنمية الناحية االجتماعية والناحية األخالقية من شخصية المتعلم المراه

  .القدوة الحسنةورة الثالثة؛ أال وهي      فيما يلي سيتم تناول مضامين ومحتويات الد

  :القدوة الحسنة 4-3

     إن الكفاءة المستهدفة في هذه الدورة هي القدرة على التفاعل االيجابي في المجتمع مـن خـالل                 

  .الصحبة الصالحة والقدوة الحسنة ومعرفة صفات المالئكة وأخالقهم

  .الئكةيمان بالمإلا     أول موضوع تم تناوله في هذه الدورة هو 

     جاء في البداية أن اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان، وال يصلح إيمان العبد حتى يصدق                

  َوَمن يْكُفر ِباِهللا َوَمالِئَكِتِه َوُآُتبه َوُرُسِله َوالَيوِم«:  تصديقا جازما بوجودهم، قال تعالى

  .136:النساء»  اآلِخر َفَقد َضلَّ َضَالًال َبِعيدا

عالم لطيف غيبي غير محسوس، لـيس لهـم وجـود           : جاء تعريف المالئكة على أساس أنهم          و

  .جسماني يدرك بالحواس، وهم من العوالم غير المنظورة التي ال يعلم حقيقتها إال اهللا تعالى

     ومن صفات المالئكة أنهم ال يشربون وال يأكلون، وال ينامون، ومطهرون عن الـشهوات، وال               

  .ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونيعصون اهللا 

     ومن صفاتهم الخَلقية التي أخبرنا اهللا بها، أنه جعل لهم أجنحة، يتفاوتون في أعدادها فمنهم من له       

  .جناحان، ومنهم من له ثالثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من يزيد على ذلك

سَّمواِت َواَألرض َجاعِ          «:      قال تعالى  اطر ال ُد ِهللا َف َالَث              الَحْم ى َوث ة َمْثَن ي َأْجِنَح ًال ُأول ة ُرُس ل الَمَالِئك

  .1:فاطر»  َيَشاء إنَّ اَهللا َعلَى آِل َشيٍء َقديرماوُرَباع َيزيُد في الَخلِق 

     كما تم إدراج أسماء بعض المالئكة وأعمالهم على نحو موجز مركز على أهم وظائفهم، يـسهل                

  .على المتعلم التعرف على هذه الحقائق

  :     إن للمالئكة أعماال يقومون بها في هذا العالم وقد ذكر القرآن الكريم بعضهم ومنهم

وهو أمين الوحي اصطفاه اهللا لتبليغ الرساالت إلى الرسل وقد أثنـى اهللا             : جبريل عليه السالم   -

وٍة ِعن          «: قال تعالى . عز وجل عليه في القرآن الكريم      ِريم، ِذي ُق ول َآ َد ِذي الَعرش    ِإنَُّه َلَقوُل َرُس

 .21-19:التكوير» َمِكين، ُمَطاٍع َثمَّ َأمين

  .وهو المكلف بأرزاق العباد وبالمطر وتصاريفه وبالنبات: ميكائيل عليه السالم -

 .وهو المكلف بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم: إسرافيل عليه السالم -

 .كتابته سواء كان خيرا أو شراوهم المكلفون بحفظ عمل العبد و: الكرام الكاتبون -
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 .وهم الموكلون بحفظ العبد في إقامته، وسفره، ونومه ويقضته، وفي جميع أحواله: المعقبات -

  .     واختتم الموضوع بتبيان أثر اإليمان بالمالئكة في حياة الناس

  :     إن لإليمان بالمالئكة آثار عظيمة في حياة المؤمن نذكر منها ما يلي

ظمة اهللا تعالى وقوته وكمال قدرته مما يزيد المؤمن إيمانـا هللا تعـالى              اإليمان بع  

  .وتعظيما له

االستقامة على طاعة اهللا تعالى، فالمؤمن الذي يستشعر بقلبـه وجـود المالئكـة،               

ويؤمن برقابتهم ألعماله وأقواله، يعلم أن كل شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه،            

 .ال في العالنية وال في السروهذا يوجب خوفه من ربه فال يعصيه، 

  .     وألحق الموضوع في األخير بمجموعة من األسئلة لإلثراء والدعم

   يعزز صلة التلميذ بخالقه بعد أن يمكنه من االستقامـة- بال شك-     إن هذا الموضوع 

  .على طاعة اهللا عز وجل في السر والعالنية

  . المالئكة للمؤمنيندعاء:      والموضوع الثاني في هذه الدورة هو

أن الكفـاءة   ): 2003ديـسمبر   ( من منهاج السنة الثانيـة متوسـط         )86(     ورد في الصفحة رقم     

، غـافر  من سـورة     9-7المستهدفة من هذا الموضوع هي القدرة على االستظهار الصحيح لآليات           

  .وشرحها إجماليا واستخراج اإلرشادات والعبر واستعمالها عند الحاجة

 من السورة، تاله شرح للكلمات الصعبة الواردة في الـنص           9-7البداية، تم عرض اآليات          في  

جنات عدن وهي جنات اإلقامة الدائمة      . الذين يحملون العرش من حوله وهم المالئكة المقربون       : مثل

  .وقهم السيئات ومعناها وأحفظهم من فعل المنكرات والفواحش. التي وعدتهم بها

  :ستخراج المعنى اإلجمالي لآليات والمتمثل في     بعد ذلك تم ا

     إن اهللا عز وجل يذكر حال مالئكته المقربين، الذين يصدقون بوجود اهللا تعالى وال يـستكبرون                

هؤالء المالئكة األطهار الذين مع استغراقهم في عبادة ربهم وتسبيحه وتمجيده، يلهمهـم             . عن عبادته 

ء، ويسألوه برحمته التي وسعت كل شيء، وعلمه الذي وسـع كـل    أن يضرعوا إليه بالدعا ىاهللا تعال 

شيء أن يغفر للمؤمنين ويحفظهم من فعل المنكرات والمسيئين المذنبين، وأن يدخلهم جنـات النعـيم                

  .ويحفظهم من عذاب الجحيم

  :     وفي األخير تم تبيان ما ترشد إليه اآليات، وذلك أن هذه اآليات تبين

  .ة ركن من أركان اإليمانأن اإليمان بالمالئك •

 .المالئكة يحبون المؤمنون ويستغفرون لهم •
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 .إن من أدب الدعاء التوسل إلى اهللا تعالى برحمته وعلمه والثناء عليه بما يليق به •

 .على المسلم أن يتشبه بالمالئكة في عبادة اهللا عز وجل ولزوم طاعته واجتناب معصيته •

 الذي يصب فيـه     - تقريبا -ار، ويصب في نفس المصب           إن هذا الموضوع يسير في نفس المس      

  .الموضوع الذي سبقه؛ أال وهو تعزيز إيمان المتعلم وتوطيد صلته باهللا سبحانه وتعالى

  .القدوة والصحبة الحسنة     أما الموضوع الثالث في هذه الدورة فإنه يتمحور حول 

سوة الحسنة لها شأن كبير وأثر عميق فـي  إن القدوة الطيبة واأل:      جاء في التمهيد لهذا الموضوع    

نفس اإلنسان، وسبب نجاحه، إذ هي علم هاد يشير إلى المثال الحي والفضيلة المجـسدة، وعـرض                 

  .للنموذج البشري الصالح الذي يراد االقتداء به

َأُلُكم عَ           «:      قال تعالى  ل َال َأْس المين           ُأوَلِئَك الِذيَن َهَدى اهللا َفِبُهَداُهم اْقَتِده ُق ر للَع و ِإال ِذْآ ًرا ِإن ُه ِه َأْج » َلي

  .90:األنعام

  .     والقدوة لغة هي األسوة، يقال ائتس به، أي أقتد به وكن مثله

  .     واصطالحا هي إتباع اآلخر على الحالة التي يكون عليها حسنة أو سيئة

والمجتمع، ذلك أنهـا المثـال           وفي العنصر الموالي تم تبيان أهمية القدوة الحسنة في حياة الفرد            

الحي للكمال اإلنساني، كما أنها تعطي لآلخرين قناعة بأن بلوغ الفضائل الحميدة قضية ممكنة وليست               

  . هو قدوة المؤمنين ومثلهم األعلىεوالرسول. مستحيلة

      كما تم عرض بعض الجوانب المتعلقة بالصحبة الحسنة و الصحبة السيئة باالستناد واالسترشاد             

واتبع الموضوع في األخيـر     . بالشواهد الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة        

  .بمجموعة من األسئلة القصد منها إثراء مكتسبات المتعلمين ودعمها

     إن هذا الموضوع يحتل مكانة متميزة بين مضامين هذه الدورة، ذلك أن التلميذ في فترة المراهقة                

 الذي يتخذه المثل والنموذج الحي في سلوكاته        قهذه المرحلة ميال إلى اختيار الرفي     وبحكم خصوصية   

ومن هنا فإن هذا الموضوع وما يتضمنه من عناصر وأفكار قد يوجه التلميذ المراهق الوجهة               .اليومية

  .اعيةالالزمة الختيار الخليل الصالح، الذي يساعده على النجاح والتوافق في حياته الدراسية واالجتم

  .فعالية المسلم االجتماعية     وتمحور الموضوع الرابع من هذه الدورة حول 

     في البداية، تم عرض الحديث الشريف الذي يحث على فعل الخير والدعوة إلى الهـدى وهـذا                 

  :نصه
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ب له  من سن يف اإلسالم سنة حسنة فعمل ا بعده كت         «:εقال رسول اهللا  .  قال τ جرير بن عبد اهللا        عن  
مثل أجر من عمل ا ال ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعمل ا بعده كتب عليـه وزر مـن      

  .رواه مسلم» عمل ا ال ينقص من أوزارهم شيء

  تــاله. جرير بن عبد اهللا بن جابر اليماني     بعد ذلك تم التعريف بالصحابي الجليل 

  :ي الحديث النبوي الشريف مثلشرح للكلمات الصعبة الواردة ف

  .          سن ومعناها وضع واخترع وأسس

  .          سنة ومعناها طريقة أو منهاج أو سيرة أو عادة

  ).اإلثم(          وزرها الوزر وهو الحمل الثقيل 

     وتم بعد ذلك التطرق إلى المعنى اإلجمالي لنص الحديث، حيث أن فعل الخير أو الـدعوة إلـى                  

لهدى، أو السنة الحسنة في اإلسالم، كلمات جامعة لخصال الكمال، تصل المؤمن بربه، وتصل مـا                ا

بينه وبين الناس جميعا، مثلها كمثل شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلهـا كـل                  

  .حين بإذن ربها

ع إليه، وأن يبتعد عن          ومن أنبل المقاصد في اإلسالم أن يحرص اإلنسان على فعل الخير ويسار           

  .فعل الشر وينتهي عن اقتراف اإلثم، وبذلك تسمو إنسانيته وتتكامل شخصيته وتزداد محبة الناس له

  :     وتم استخالص ما يرشد إليه الحديث، ذلك أن هذا األخير

  .يرغب في الجزاء ويحببه إلى النفوس 

 .يرهب من فعل الشر ويقبحه إلى النفوس 

 .بذل الجهد فيما يعود بالخير على المجتمعيحث على االبتكار و 

 .يحث على إرساء تقاليد للخير ويحذر من إحداث سوابق للشر 

 .يبين أن الجزاء  من جنس العمل 

 .يدعو إلى اإلحساس بالمسؤولية خاصة لمن يكون قدوة لآلخرين 

  .     وألحق الموضوع في األخير بأسئلة لإلثراء والدعم

 مـن منهـاج التربيـة       )87:ص(ة من وراء هذا الموضوع كما وردت في              إن الكفاءة المستهدف  

  : هي)2003ديسمبر (اإلسالمية للسنة الثانية متوسط 

     القدرة على استظهار الحديث الشريف استظهارا صحيحا، والمشاركة والعطاء االيجـابي فـي             

  .الحياة
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ماعية من شخصية التلميذ، وذلك مـن            يظهر أن هذه الكفاءة تستهدف تقوية وتنمية الناحية االجت        

خالل العمل على تجسيد وتمثل هذه اإلرشادات في واقع الحياة اليومية، وبنـاء عالقات طيبة مرضية               

  .مع اآلخرين على أساس قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف

  .الغزوات الكبرى:      إن الموضوع الخامس في هذه الدورة هو

، )2003ديـسمبر (من منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط        ) 87(     جاء في الصفحة رقم     

القدرة على تحليل أسباب ونتائج الغزوات الكبرى       : أن الكفاءة المستهدفة من خالل هذا الموضوع هي       

  .واستخراج العبر منها) بدر، أحد، الخندق(

  : التالية     ولغرض تحقيق هذه الكفاءة تم تناول هذا الموضوع وفق  الخطة

  .ةتبيان تاريخ حدوث العزو -1

 .توضيح أسبابها -2

 .تبيان كيفية االستعداد للمعركة -3

 .الحديث عن بداية المعركة ونتائجها -4

 .استخالص الدروس والعبر من المعركة -5

  .     وألحق الموضوع بمجموعة من األسئلة القصد منها إثراء مكتسبات التالميذ ودعمها

ه الخطة أتبعت مع كل غزوة من الغزوات الثالث الكبرى سالفة الذكر،                 تجدر اإلشارة إلى أن هذ    

  .وكلل الموضوع بمجموعة مناسبة من الشواهد الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة

   وتشعبه فقد تعذر على األساتذة تناوله في حصة واحدة، مماع     ونظرا لكثافة الموضو

  .يث خصصت كل حصة لتناول غزوة من الغزواتجعلهم يقسمونه إلى ثالث حصص ح

     وال شك أن الدروس والعبر المستخلصة من هذه الغزوات تصب في مصب واحد هـو تنميـة                 

  .مختلف جوانب شخصية المتعلم

  . التكويرسورة :      إن آخر موضوع في هذه الدورة هو

أن الكفاءة المستهدفة من    ): 2003مبرديس(     ورد في منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط         

  .القدرة على االستظهار الصحيح لسورة التكوير، وشرحها شرحا مجمال: وراء هذا الموضوع هي

  :     ويمكن أن تتمرحل هذه الكفاءة على النحو اآلتي

  .يحفظ المتعلم السورة •

 .يشرح آياتها إجماال •

 .يستخرج أهم اإلرشادات التي تتضمنها •
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: ية، تم عرض السورة كاملة، تاله شرح للكلمات الصعبة الواردة في نص السورة مثـل                   في البدا 

انكـدرت ومعناهـا تـساقطت      . كورت ومعناها غارت ومحي ضوءها، وذهب نورها عن األعـين         

. الموءودة المدفونة حية  . سجرت أي تفجرت وفاضت وأشعلت نارا     . وتناثرت من مواضعها وأظلمت   

. الخنس أي النجوم المضيئة التي تختفي عن البصر نهارا        .  من مكانها  السماء كشطت أزيلت ونزعت   

مكـين أي صـاحب مكانـة    . الجواري الكنس معناها الكواكب التي تجري وتسير مع الشمس والقمر   

  .رفيعة ومنزلة سامية

 يوم       بعد ذلك تم تبيان المعنى اإلجمالي للسورة؛ والذي مفاده أن اهللا تعالى يبين كيف ينقلب الكون               

القيامة وتختل موازينه وينقسم الناس إلى فريقين فريق من األشرار يدخلون النار وفريق من األبـرار    

  .يدخلون الجنة

  :     وفي نهاية الموضوع تم استخراج ما ترشد إليه، حيث أنها

  .ترغب في اإليمان والعمل الصالح •

 .ترهب من المعاصي والشرك •

 .تأكد من شرف القرآن وعلو منزلته •

  . ودعمهاذ     وألحق الموضوع في األخير بسؤال القصد منه إثراء مكتسبات التالمي

     هذا الموضوع قد يجعل التلميذ يصدق في إيمانه ويتفادى كل ما يغضب اهللا تعالى من معاصـي                 

  .ومنكرات، وفي ذلك تعزيز للصلة بين التلميذ واهللا سبحانه وتعالى

 هفعالية المسلم في مجتمع   ضامين الدورة الرابعة واألخيرة؛ أال وهي            واآلن، يمكن االنتقال إلى م    

 .وبيئته

  :فعالية المسلم في مجتمعه وبيئته 4-4

القدرة على توظيف المكتسبات وحسن التواصل      :      إن الكفاءة المستهدفة من خالل هذه الدورة هي       

  .ام بشيم المسلماالجتماعي بممارسة التسامح والتعاون المثمر والحوار الفعال وااللتز

     يالحظ على هذه الكفاءة أنها جاءت مركبة من مجموعة من المواضـيع، التـسامح والتعـاون،                

  .الحوار، االلتزام بشيم المسلم

  .أنواع الصدقة:      الموضوع األول في هذه الدورة هو

ـ  τأبي ذر الغفـاري   عن  :      في البداية، تم عرض الحديث النبوي الشريف وهذا نصه         قـال  . ال ق

رشادك الرجـل يف أرض     إتبسمك يف وجه أخيك صدقة، وأمرك باملعروف ويك عن  املنكر صدقة، و            «:εرسول اهللا 
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الضالل لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظمة عن الطريق لك صـدقة،                 

  .رواه الترمذي»  من دلوك يف دلو أخيك لك صدقةكوإفراغ

، وبعد ذلك تم شـرح الكلمـات        أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري      تعريف بالصحابي الجليل          تاله

الرديء . أرض الظالل وهي المكان المجهول لإلنسان: الصعبة الواردة في نص الحديث الشريف مثل    

  .إماطتك ومعناها إزالتك وإبعادك. البصر وهو السيئ البصر، أو الكفيف الذي ال يرى شيئا

ك تم تناول المعنى اإلجمالي للحديث، حيث أنه يرغب في الصدقة ويحث على اإلعانـة،                    بعد ذل 

ألن سعادة الناس ال تتحقق إال إذا تعاطفت قلوبهم وتهذبت نفوسهم، وأعان القوي الضعيف ، والدعوة                

، إلى الخير والفعل الحسن، والنهي عن الشر والفعل القبيح له أجره وثوابه، وتوضيح الطريق للتائـه               

ومساعدة الكفيف، وإزالة ما يؤذي المسلمين عن طريقهم، وفعل ما ينفع الناس ويجلب لهم المـصلحة                

ويبعد عنهم المفسدة، فكل ذلك من أنواع الصدقات الكثيرة في اإلسالم التي لها أجرها وثوابها ودعانا                

  .للحرص عليها

  :حديث الشريف، حيث أنه     وفي العنصر الموالي من الموضوع تم تبيان ما يرشد إليه ال

 .يحث على الصدقات قدر اإلمكان والتخلق بالخصال الحميدة 

  .يحث على مساعدة من سيحتاج إلى العون 

 .يبين أن كل ما يفعله المؤمن من أعمال الخير والبر له ثواب وأجر 

 .يوضح أن اإلسالم دين النظافة وحماية البيئة، والسالمة العامة 

  .ع بأسئلة لإلثراء والدعم     وأخيرا ألحق الموضو

     القدرة على استظهار الحديث النبوي الشريف استظهارا صحيحا، والعمل بإرشاداته في الحيـاة،             

  .هي الكفاءة المستهدفة من هذا الموضوع

     ال شك أن ألنواع الصدقة التي مر ذكرها في الحديث الشريف أثر طيب على الفرد والمجتمـع،                 

  .ضمن المقومات األساسية للشخصية السوية والمتكاملةويمكن اعتبارها من 

  .الحوار والتسامح:      إن الموضوع الثاني في هذه الدورة هو

    جاء في التمهيد لهذا الموضوع، أن اإلسالم يحرص على إقامة مجتمع تسود فيه األخالق الرفيعة               

والرحمة بالضعيف والتـسامح مـع      والمشاعر النبيلة والسلوكات الراقية، لذلك حث على لين الجانب          

  .القريب والبعيد وعدم التشفي من المغلوب، والتحلي بالصفح وحسن المعاملة

     والحوار لغة مأخوذ من التحاور وهو التجاوب والمخاطبة، أي األخذ والعطاء في الكـالم بـين                

  .الطرفين
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تساهلوا، واصـطالحا معنـاه          والتسامح لغة مأخوذة من المسامحة وهي المساهلة وتسامحوا أي          

  .التساهل واالبتعاد عن التضييق والشدة

  :     بعد ذلك تم التطرق إلى طرق الحوار التي يمكن أن نوجزها فيما يلي

  .الحوار باللين -

 .الحوار بالحسنى -

  :     وتم تبيان آثار الحوار والتسامح في نقاط يمكن إيجازها في التالي

  .اد المجتمعينشر المحبة والسعادة بين أفر •

 .يقوي العالقات، ويؤلف القلوب •

 .يحقق الطمأنينة والراحة النفسية لألفراد •

 .ينشر التعاون، والتكاتف، والتعاضد بين أفراد المجتمع •

 .يزيل الحقد والضغينة من نفوس األفراد •

     تم عرض هذا الموضوع بالتركيز على أهم عناصره وباالستناد على عدد كاف مـن الـشواهد                

عية من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وألحق في األخير بمجموعـة مـن األسـئلة                الشر

  .الموجزة والهادفة، والغرض منها تقوية مكتسبات المتعلمين وإثرائها

     إن الحوار والتسامح من القيم التربوية، وانطالقا من هذه األهمية التي يحظيان بها فإن إدراجهما               

اإلسالمية للسنة الثانية من التعليم المتوسط يعد اختيار صائبا خاصة لما يتعلق            ضمن مضامين التربية    

  . بحاجة إلى أفراد تتجسد فيهم هذه القيم السامية-بال شك-األمر بالتلميذ في فترة المراهقة، والمجتمع

  .لمسلمامن شيم :      والموضوع الثالث الذي تضمنته هذه الدورة هو

قـال  .  قـال  τأبي هريـرة  عن  :  نص الحديث النبوي الشريف وهذا نصه           في البداية تم عرض   

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على                    «:εرسول اهللا 
بد ما كان العبـد     معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون الع                  

  .رواه مسلم» يف عون أخيه

، بعد  أبي هريرة ـب الملقب   يعبد الرحمان بن صخر الدوسي اليمان         تاله تعريف الصحابي الجليل     

  :ذلك تم شرح الكلمات الصعبة الواردة في نص الحديث الشريف مثل

 وهـو الـسهولة     يسر وهي مـن اليـسر،     . كربة ومعناها الهم والغم والحزن    . فرج أي أزال وأذهب   

  .والتخفيف
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أن هذا الحديث يوضح صورة مـن       :      وبعد ذلك تم توضيح المعنى اإلجمالي للحديث والذي مفاده        

صور التكافل والتعاون بين المسلمين الذي حض عليه اإلسالم، وحرص على تحقيقه في المجتمـع،               

تسامح والتعاون، ويبين الحـديث  ومن تم االرتقاء بالمجتمع اإلنساني إلى مستوى رفيع من التراحم وال  

  أربعة أمور تبرز من خاللها فعالية المسلم في مجتمعه

، والعـون   متفريج الكرب عن نفس المؤمن، والتيسير علـى المعـسر، وسـتر المـسل              :وبيئته وهي 

 .والمساعدة

  :     كما تم استخالص ما يرشد إليه الحديث، حيث أنه يبين

 .المسلمضرورة تحقيق التعاون في المجتمع  

 .أن تفريج الكروب عن المؤمنين تنقذ العبد يوم القيامة 

 .فضل تكافل المسلمين وتعاونهم على الخير 

 .أن ستر عيوب الناس وعثراتهم من شيم المسلم 

  .     وألحق الموضوع في األخير بمجموعة من األسئلة لإلثراء والدعم

 على جملة من التوجيهـات التربويـة،             مما سبق يتضح أن هذا الحديث النبوي الشريف يشتمل        

ويمكن اعتبار هـذه التوجيهـات      . ، ومساعدة المحتاج والضعيف   بكالحث على التعاون، وستر العيو    

والموضـوع  . بمثابة األطر التي قد تساعد على بناء شخصية المتعلم وتنميتها بالشكل المرغوب فيـه             

  .الطاعة: الرابع في هذه الدورة هو

ن في                «قال تعـالى    : وضوع اآلية الكريمة التالية        أستهل هذا الم   َلم َم ُه َأْس ون َول ِن اهللا َتبُغ َر ِدي َأَفَغي

  .83:آل عمران» السََّماَواِت َواَألرض َطوًعا َوَآرًها وإليِه ُترَجُعون

     أي أن اهللا خالق كل شيء وهو المتصرف والمهيمن على ما في الكون والمدبر له، فال عجب أن                  

  .قات مطيعة له منقادة إلرادته سبحانه وتعالىكل المخلو

واصـطالحا  .      والطاعة لغة هي االنقياد واإلذعان، نقول أطاعه أي استجاب له وامتثل ألوامـره            

  .المنهيات، والمبادرة إلى ما فيه رضا اهللا تعالى

اُلوا  «:عـالى      وتم التطرق في العنصر الموالي إلى أهمية الطاعة في القرآن الكريم، حيث قال ت              َوَق

  .285:البقرة» َسِمعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنك َربََّنا َوِإليَك الَمِصير

كما تم التطرق إلى ثواب الطاعـة وأنواعهـا،         .      إذن فالطاعة صفة بارزة من صفات المسلمين      

ـ  . وذلك بطريقة مشوقة مثيرة لالنتباه والتدبر في خصوصيات هذه الصفة الحميدة           وع واختتم الموض

  :بعرض فوائد الطاعة التي يمكن إيجازها فيما يلي
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  .تجعل المجتمع متماسكا موحدا •

 .تعمل على نشر المحبة بين األفراد والجماعات •

  . من األسئلة إلثراء مكتسبات التالميذ ودعمهاة     وألحق الموضوع بمجموع

ي بخلق الطاعة باسـتثمار     القدرة على التحل  :  هي ع     إن الكفاءة المستهدفة من خالل هذا الموضو      

  .المعارف المكتسبة

     لقد تم تناول هذا الموضوع بطريقة شيقة جذابة، كما تم االسـتئناس واالسترشـاد بالنـصوص                

 والسنة المطهرة ، وتمكيـن المتعلم مـن تجسيد خلق الطاعة فـي واقـع      مالشرعية من القرآن الكري   

  .ع اآلخرين في المدرسة وخارجهاحياته اليومية من خالل سلوكات عملية يظهرها م

  .من ركائز المحافظة على  البيئة في اإلسالم:      واختتمت هذه الدورة بموضوع

أن الكفاءة  ): 2003ديسمبر(من منهاج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط        ) 90:ص(     جاء في 

ئة من خالل التعريف بـبعض  القدرة على المحافظة على البي   : المستهدفة من خالل هذا الموضوع هي     

  .ركائزها على ضوء النصوص الشرعية

  :     وفي سبيل الوصول إلى هذه الكفاءة، تم تناول الموضوع على النحو الموالي

اعتنى اإلسالم بالبيئة اعتناء خاصا ويظهر ذلك من خالل الكثير مـن اآليـات              :      جاء في التمهيد  

ت الحكيمة التي حثت على العناية بالبيئة ووجـوب المحافظـة           واألحاديث النبوية المتنوعة والتشريعا   

النظافة والتطهير، التشجير، العمارة والتثميـر، المحافظـة        (ومن ركائز المحافظة على البيئة      . عليها

  ).على الموارد

تم التأكيد على أهمية وجوب النظافة كما حث على ذلـك           ) النظافة والتطهير (     ففي العنصر األول    

اإلسالمي الحنيف، كما تم توضيح مجاالت النظافة والتطهير مثل نظافة البدن، ونظافة البيـت،              الدين  

  .ونظافة الطريق

  :تم الحديث عن أهمية التشجير وفوائده، حيث أنه) التشجير(     وفي العنصر الموالي 

  .يحفظ التوازن البيئي ويمتص الضوضاء 

 .ا على األقل منهفيقاوم اآلثار الضارة للتصنيع أو التخفي 

 .يمكن اإلنسان من االستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع نباتها 

 .ينفع اإلنسان والحيوان بالثمار والظل 

  تم التطرق إلى فوائد عمارة األرض وتثميرها، ) العمارة والتثمير(    وفي العنصر الثالث 

  :ذلك أن عمارة األرض
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 .تمكن من زيادة مصادر اإلنتاج 

 .ب عمل وتثري سوق العملتساعد على وجود مناص 

 .تقوي نشاط البناء والتعمير بإقامة المساكن والمرافق العامة 

  تم التطـرق إلى ضـرورة ). المحافظة على الموارد(     وفي العنصر الرابع واألخير 

ووجوب المحافظة على هذه الموارد النافعة لإلنسان، كما تم التطرق إلى تبيان وتوضيح أنواع هـذه                

  : والمتمثلة أساسا في الثروات الثالثالموارد،

  .الثروات الحيوانية -1

 .الثروة المائية -2

 .الثروة المعدنية -3

  .     وألحق الموضوع بمجموعة من األسئلة إلثراء مكتسبات المتعلمين ودعمها

     إن العناصر واألفكار التي تضمنها هذا الموضوع تمس جوانب هامة مـن الواقـع االجتمـاعي           

ـ    البيئي للمتعل  ، وذلـك مـن خـالل االسترشـاد     ةم، وقد تم ربط المادة العلمية المقدمة بالناحية الديني

 قـد   - بدون شك  -هذا  . واالستئناس بجملة من النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة         

  .يؤدي بالمتعلم إلى المحافظة على البيئة

 هذا األخير الذي اشتمل على      .مسلم بالبيئة عالقة ال :      وفي األخير تم إدراج نص للمطالعة بعنوان      

  :ةالعناصر التالي

  .الحث على حب البيئة -

 .عالقة المسلم بالكون -

 .الكون نعمة -

  .االستمتاع بالجمال في الكون -

تناول الكاتب . يوسف القرضاوي لصاحبه رعاية البيئة في شريعة اإلسالم     هذا النص مأخوذ من   

 على النصوص الشرعية من القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة             هذا الموضوع بطريقة شيقة معتمدا    

المطهرة، وبعض األمثلة من حياة الصحابة رضوان اهللا عليهم، ممـا أضـفى علـى الموضــوع                 

  الصبغـة الدينية الصـرفة المكللة بمجموعة من التوجيهات، هذه
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 .من شخصية المتعلماألخيرة قد تساعد على تنمية الناحية االجتماعية 

  :     بناء على كل ما سبق ذكره، يمكن القول أن هذه المضامين والمحتويات قد جاءت

  .مترابطة فيما بينها وظيفيا ومتناسقة مع األهداف والكفاءات المحددة في المنهاج 

  .واقعية سهلة التناول ومناسبة للعمر السيكولوجي للمتعلم في هذه المرحلة الدراسية المتميزة 

     واآلن، يتناول الباحث العنصر الخامس واألخير في هذا الفصل؛ أال وهو تحليل بعض النمـاذج               

  .من االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية

 : تحليل بعض النماذج من االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية-5
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مال لمختلف مضامين المادة ومحتوياتها، وتم      تم اختيار االختبار األخير على اعتبار أنه يكون شا             

تحليل هذه النماذج باالعتماد على جملة من المعايير واالعتبارات، حددها الباحـث فـي المـساءالت            

  :التالية

هل تركز هذه النماذج على تنمية مستويات عقلية أعلى من التذكر كالفهم والتطبيق والتحليـل                -1

  .والتركيب؟

أم أنها  . انب شخصية المتعلم معرفيا، وأخالقيا، ونفسيا، واجتماعيا      هل تتناول تنمية جميع جو     -2

 .تؤكد على تنمية بعض النواحي أو ناحية واحدة فقط؟

 .هل تتسم بالدقة والشمول؟ -3

 .؟)مقال، أسئلة موضوعية بأنواعها، سهلة وصعبة(هل هي متنوعة  -4

 .هل تراعي مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين؟ -5

محمد ( في اختيـار التحصيــل )jean cardinet( يئناس بمصفوفة جون كاردين     كما تم االست

  .)183-182: ، ص ص1988، الرواسي في كتاب أرزقي بركان

  .     وسيتم تناول هذه النماذج بالترتيب حسب تاريخ إجرائها

 العمليـة   ، يقيس كل منها بعدا من أبعاد      )الكواشف(     إن االختبار عبارة عن مجموعة من األسئلة        

 تلميـذا   20ولقد تم اختيار إجابـات      . التعليمية التعلمية وينمي جانبا معينا من جوانب شخصية المتعلم        

  .وتلميذة بطريقة عشوائية من كل نموذج

  :     ويمكن توضيح الكيفية التي سيتم إتباعها في تحليل هذه النماذج على النحو التالي

 إجابته صحيحة، أي أنها تدل على أن التلميذ قد بلغ            كلما كانت  )1(يحصل التلميذ على عالمة      

  .في أدائه المستوى المرغوب

 إذا كان مستوى أدائه دون المستوى المنتظـر أي أن إجابتـه             )0(يحصل التلميذ على عالمة      

تسمح بالقول أنه لم يبلغ في أدائه المستوى المنشود، أي أنه يشكو من عجز فيما يتعلق بجانب                 

 .ة الذي يساعد السؤال على تقويمهالوحدة التعليمي

     وبهذه الكيفية يمكن جمع عالمات التالميذ في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالميذ وثانيهما              

  .يوضح األسئلة المطروحة

     بعد ذلك يستعرض الباحث الطريقة اإلحصائية التي تساعده على توزيع األسئلة والتالميـذ فـي               

  :وضوعي، وذلك بإتباع الخطوات التاليةمجموعات مختلفة بشكل م

  .حساب مجموع عالمات كل سؤال جمعا عموديا ثم تحويلها إلى نسب مئوية -1
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 .حساب مجموع عالمات كل تلميذ جمعا أفقيا حسب الجدول سالف الذكر -2

 .ن/س مجحساب متوسط النجاح للسؤال والذي يساوي  -3

 .ن/سساوي حساب متوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة المئوية والذي ي -4

 .)ن/س( -1: حساب متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي -5

 : حساب حدي فاصل الثقة بتطبيق المعادلة التالية -6

  .متوسط النجاح لكل سؤال: م      حيث 

  .%95 أي الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة 1,96عدد ثابت ويساوي : ز           

 .علوي والحد السفلييلي ذلك حساب الحد ال           

 .التمييز بين مجموعات األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي فاصل الثقة -7

مجموعة األسئلة التي تفوق نسبة النجاح فيها الحد العلوي، إن هذه المجموعة تبـرهن               -

  .على أن الطرائق التربوية والمواد المبرمجة كانت ناجحة ونتائجها جد مرضية

قل نسبة النجاح فيها عن الحد السفلي، إن تلـك األسـئلة التـي          مجموعة األسئلة التي ت    -

، معنى ذلك أن النتائج المتحصل عليها ضعيفة جدا وذلك          %0تقترب نسبة النجاح فيها     

-182: ، ص ص  1998 الرواسـي،     في كتـاب   محمد أرزقي بركان  ( ألسباب مختلفة 

183(. 

االكماليـة الفالحيـة    (سـالمية   االختبار األخير في مـادة التربيـة اإل       : النموذج األول  5-1

  .14/05/2005 -)بالمغيــر

     يتعلق السؤال األول بتعريف الحوار لغة واصطالحا، ويتعلق السؤال الثاني بذكر آثار الحـوار              

، التكـوير  مــن سـورة      )15/22(، والسؤال الثالث يدور حـول إتمام اآليات القرآنيـة          حوالتسام

  .الجدول بما يناسبه بذكر اسم الغزوة وتاريخ وقوعها ونتيجتهاويتمحور السؤال الرابع حول تكملة 

     قد تم جمع عالمات التالميذ في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالميـذ وثانيهمـا يوضـح                 

  . يوضح ذلك)17(األسئلة المطروحة، والجدول رقم 
  .)20=ن)(النموذج األول  (يوضح عالمات التالميذ في االختبار) 17(جدول رقم 
 األسئلة

  التالميذ
  المجموع  4  3  2  1

1  1  0  1  1  3  
2  0  0  0  0  0  
3  0  0  0  0  0  
4  1  0  0  0  1  

 ) م-1(م     
ز+م
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5  1  0  0  1  2  
6  1  1  0  1  3  
7  0  0  0  0  0  
8  1  0  0  1  2  
9  0  0  0  0  0  

10  0  0  0  0  0  
11  1  1  0  1  3  
12  1  1  0  0  2  
13  1  1  0  1  3  
14  1  1  0  0  2  
15  1  1  1  0  3  
16  1  1  1  1  4  
17  1  1  0  0  2  
18  1  0  0  1  2  
19  1  0  1  1  3  
20  0  0  0  1  1  
  36  10  04  08  14  وعمالمج

    50  20  40  70 %النسبة

  :  متوسط النجاح للسؤال •

 : متوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة المئوية •

 .0,55=0,45-1متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي  •

 :ن الحد العلوي يساويأي أ:                 حساب حدي فاصل الثقة •

                                                

                                              

 والحد السفلي يساوي

 :التمييز بين المجموعات من األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي فاصل الثقة •

  ، إن هذه المجموعة تبرهن%66نجاح فيها      أي أن مجموعة األسئلة التي تفوق نسبة ال

وهو ما ينطبق علـى  . على أن الطرائق التربوية والمواد المبرمجة كانت ناجحة ونتائجها جد مرضية     

  .%66السؤال األول الذي حصل على نسبة نجاح تفوق 

ـ     %43     وبالمقابل فإن مجموعة األسئلة التي تقل نسبة النجاح فيها عن            ائج ، وبعبارة أخـرى النت

 من هذا   3 و 2وهو ما ينطبق على السؤالين      . المتحصل عليها ضعيفة وقد يعزى ذلك ألسباب مختلفة       

 36       مج س  
  9           س     =                  

                    =   

 ) م-1(م    
ز+م

             
0,45×0,55

  
66أي0,66=

             
0,45×0,55

  
43أي0,43=
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والمتعلقين بذكر آثار الحوار والتسامح وتكملة نص اآلية القرآنيـة الكريمـة مـن سـورة                . النموذج

  .التكوير

ر كـالفهم والتطبيـق          ويتضح أن هذا النموذج ال يركز على العمليات العقلية األعلى من التـذك            

  .والتحليل والتركيب، وقد يمس بعض الجوانب فقط من شخصية المتعلم معرفيا، وأخالقيا، واجتماعيا

     إن هذه األسئلة التي تضمنها النموذج جاءت دقيقة، ومضامينها مأخوذة مـن الـدورتين الثالثـة                

  .ال يتسم بالشمولوالرابعة من المقرر وال تشمل جميع الدورات، أي أن هذا النموذج 

، التكملـة (     لقد تم بناء وتصميم هذا النموذج بالتركيز علـى األسـئلة الموضـوعية أو المقننـة              

 توتمتـاز االختبـارا  ...«: محمد أرزقي بركـان ، هذه األخير التي يقول عنها )..االستدعاء البسيط، 

ى التنظـيم، والقـدرة علـى       الموضوعية بقياس قدرة التلميذ على حل المشكالت الجديدة والقدرة عل         

االبتكار واألصالة والفهم، وإبراز قدرات نوعية تخصصية لدى المتعلم، كما أن لها كفاءة عالية فـي                

التشخيص، وتمثل تمثيال صحيحا جميع محتويات البرنامج، وتشتمل جميع أهدافه، ولها قـدرة علـى               

 ص  ،1987مجلة الجزائرية لعلم النفس،     بركان في ال  (» تمييز مستويات الكفاءة المختلفة بين التالميذ     

  .)73-72 :ص

 تجعل هذا النوع من االختبارات قـادرا  محمد أرزقي بركـان      ال شك أن هذه المزايا التي ذكرها  

على تنمية شخصية المتعلم تنمية شاملة ومتزنة، كما يمكن، تؤهله ألن يحتل الصدارة كأداة تقويميـة                

  .ناجعة وفعالة

إن اختبارات المقال ال تقل أهمية عن االختبارات الموضوعية، ذلك أن اختبـارات                  ورغم هذا، ف  

وفي هذا اإلطار   . المقال تتوفر على مزايا قد ال نجدها في االختبارات الموضوعية بأنواعها المختلفة           

نستطيع أن نعرف من خالله قدرة المتعلم علـى         : إن من محاسن اختبارات المقال    «:ارناجي تم يرى  

م والتحليل والتركيب والنقد والتقويم، كما يساعد على معرفة مـدى قـدرة التلميـذ علـى حـل                   الفه

  .)202:، ص1989 كتاب الرواسي،  فيتمار(» المشكالت، كما يمكن أن يقيس قدرات عدة ومتنوعة

 -     إذن رغم هذه األهمية التي تحظى بها اختبارات المقال، إال أن هذا النمـوذج جـاء خاليــا                   

  . من هذا النوع من األسئلة الذي يقيس جوانب عدة ومتنوعة من شخصية المتعلم-باتقري

     وللتعرف على مستوى األسئلة من حيث السهولة والصعوبة، وكذا مدى مراعاتها لمبدأ الفـروق              

الفردية بين المتعلمين، فقد تم االستئناس بنسبة النجاح لكل سؤال من االختبار، وكلما كانـت نـسبة                 

اح مرتفعة دل ذلك على عدم صعوبة السؤال أو على سهولته، وكلما كانت هذه النسبة منخفـضة                 النج

  .دل ذلك على صعوبته أو على عدم سهولته
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 أو تزيد، فهذا    )%70(     وفي هذا الصدد يعتبر الباحث أنه إذا كانت نسبة النجاح في سؤال ما هي               

  .  فإن هذا يدل على صعوبة السؤال)%70(منيعني أن هذا السؤال سهال، وإذا كانت النسبة أقل 

     وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن هذا اإلجراء سيتم اعتماده مع جميع النماذج التي بحـوزة                 

  .الباحث

       يتضح من الجدول السابق أن نسبة النجـاح في أغلب أسئلـة هذا االختبار جـاءت

صعبا وليس فـي    ) النموذج(ا نعتبر هذا االختبار      بالقدر الذي يجعلن   )%50،  %40،  %20(منخفضة  

متناول جميع المتعلمين، أي أنه ال يراعي المبدأ السيكولوجي الهام الذي تقوم عليه العملية التعليميـة                

 الذي كانت نسبة النجاح     )1(التعلمية؛ أال وهو مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين، ما عدا السؤال رقم             

لك إلى طبيعة صياغة هذا السؤال ومحتواه كونه جاء مصاغا صياغة دقيقـة             ، وقد يعزى ذ   %70 فيه

واضحة ويتضمن تعريف الحوار لغة واصطالحا، وهذا ال يحتاج في أحسن األحوال إلـى اسـتخدام                

 ).المعرفة(العمليات العقلية األعلى من التذكر 

كماليـة مبـارك الميلـي      إ(االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية       : النموذج الثاني  5-2

  .16/05/2005 - )أنسيغة

 مـن سـورة   )10-1(يتعلق السؤال األول بتكملـة اآليـات        .      يتضمن هذا االختبار أربعة أسئلة    

 وضبطها بالشكل، ويتعلق السؤال الثاني بتوضيح الغاية من تشريع الزكـاة فـي اإلسـالم،                االنفطار

غزوات الكبرى بالتاريخ والسبب، والـسؤال الرابـع        والمطلوب في السؤال الثالث ذكر غزوتين من ال       

  .واألخير يتمحور حول تبيين آثار نشر ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع

     وقد تم جمع عالمات التالميذ في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالميذ وثانيهمـا يوضـح                

  . يوضح ذلك)18(األسئلة المطروحة، والجدول رقم 
  .)20=ن)(النموذج الثاني ( يوضح عالمات التالميذ في االختبار)18(جدول رقم 
 األسئلة

  التالميذ
  المجموع  4  3  2  1

1  0  0  0  0  0  
2  0  0  0  0  0  
3  0  0  0  0  0  
4  1  0  0  0  1  
5  0  1  0  1  2  
6  0  1  1  0  2  
7  0  0  0  0  0  
8  0  0  0  0  0  
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9  0  0  1  0  1  

10  0  0  0  0  0  
11  0  1  0  1  2  
12  1  1  0  1  3  
13  1  1  0  1  3  
14  0  1  0  0  1  
15  1  0  0  0  1  
16  0  0  0  0  0  
17  1  0  0  0  1  
18  0  0  0  1  1  
19  0  0  0  0  0  
20  0  0  0  0  0  
  18  05  02  06  05  وعمالمج

    25  10  30  25 %النسبة

  :  متوسط النجاح للسؤال •

 : متوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة المئوية •

 .0,775=0,225-1: متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي •

 :أي أن الحد العلوي يساوي:                 حساب حدي فاصل الثقة •

                                                

                                              

 والحد السفلي يساوي

 :اصل الثقةالتمييز بين مجموعات األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي ف •

، إن هذه المجموعة تبرهن على أن الطرائق        %40     مجموعة األسئلة التي تفوق نسبة النجاح فيها        

ويظهر أن جميع األسئلة التـي      . البيداغوجية المعتمدة في التدريس كانت ناجحة ونتائجها جد مرضية        

  ).عقيمة(دة لم تكن مناسبة احتواها هذا االختبار تظهر أو تبين العكس تماما، أي أن الطرائق المعتم

، ويتضح أن جميـع     )نتائج ضعيفة جدا   (%04     مجموعة األسئلة التي تقل نسبة النجاح فيها عن         

، وقد يرد هذا إلى المتعلمين أنفسهم ومدى فهمهم ألسـئلة هـذا             %04األسئلة تفوق نسبة النجاح فيها      

  .النموذج

لعقلية الدنيا كالتذكر والفهم، ويظهر ذلك جليا فـي              يتضح أن هذا النموذج يشتمل على العمليات ا       

الغاية من تشريع الزكاة فـي      (، والسؤال الثاني    )إكمال اآلية الكريمة وضبطها بالشكل    (السؤال األول   

تبيين آثـار نـشر     (وقد يثير السؤال الرابع واألخير      . ، إن هذا السؤال يثير القدرة على الفهم       )اإلسالم

  18       مج س  
  4,5          س     =                    

                    =   

 ) م-1(م    
ز+م

              
0,225×0,775

  
40أي0,40=

              
0,225×0,775

  
أي0,04=
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. ، قدرة التلميذ على التطبيق وهو من المستويات العقليـة الـدنيا           )في المجتمع ثقافة الحوار والتسامح    

تدور حول تنمية الجوانب العقلية الدنيا      ) أسئلته(وإجماال يمكن اإلشارة إلى أن مضامين هذا االختبار         

 من شخصية المتعلم فقط، وال تمس العمليات العقلية العليا كالقـدرة علـى            ) التذكر والفهم والتطبيق  (

  ).التقويم(التحليل، والقدرة على التركيب، والقدرة على إصدار األحكام 

     كما أن بعض أسئلة هذا االختبار تستهدف تنمية الناحية االجتماعية من شخصية المتعلم، ويتضح              

ما الغاية من تشريع الزكاة في اإلسالم؟، والسؤال الرابـع          : ذلك من خالل السؤال الثاني الذي مؤداه      

  .يدور حول آثار نشر ثقافة الحوار والتسامح في المجتمعالذي 

     إن هذين السؤالين قد يمكنان المتعلم أو يساعدانه على تمثل بعض القيم االجتماعيـة األخالقيـة                

السامية في واقع حياته اليومية، كالتحلي بالحوار والتسامح مع اآلخـرين مـن حـاالت الخـالف،                 

  .الخ من القيم السامية المختلفة...ة الفقراء والمساكينوالتضامن مع المحتاجين ومساعد

     إن هذه األسئلة جاءت مصاغة صياغة واضحة محددة، إال أن ما يعاب على صـياغة الـسؤال                 

  ).لحافظين(واألصح هو ) حافظين(األول هو اختتام اآليات الكريمة بكلمة 

لته حول مـضامين الـدورات الـثالث        شامال، وتمحورت أسئ  ) النموذج (ر     لقد جاء هذا االختبا   

، ولـم   )التكافل والتماسك االجتماعي في اإلسالم، القدوة الحسنة، فعالية المسلم في مجتمعه وبيئتـه            (

يقتصر على مضامين دورة واحدة أو دورتين فقط، مما قد يمكن جميع التالميذ من اإلجابة بطريقـة                 

  .مناسبة وموفقة

 هذا االختبار تصب جميعها في دائرة االختبارات الموضـوعية               أما بخصوص التنوع، فإن أسئلة    

تتميز «:عبد الحفيظ مقدم  أو المقننة مع إغفال تـام ألسئلة المقال، هـذه األخيـرة التي يقـول عنها             

مقـدم فـي كتـاب      (» أسئلة المقال بأنها تقيس قدرة المتعلم على تنظيم معلوماته وربطها وتركيبهـا           

  .)153:، ص1998الرواسي، 

     وما يمكن استخالصه من هذه الفقرة، هو أن أسئلة المقال تستهدف قياس مدى قدرة المتعلم على                

  .تنظيم مكتسباته وربطها وتركيبها

     ويفيد هذا النوع من االختبارات في مساعدة المتعلم على التعبير عـن ذاتـه وإبـراز قدراتـه                  

المـنهج  " في مؤلفه    يعقوب حسين نشوان  طار يقول   وإمكانياته أثناء معالجته للموضوع، وفي هذا اإل      

ويتميز اختبار المقال بتوفير الفرصة للمتعلم لشرح أفكاره المستمدة         ..«": التربوي من منظور إسالمي   

من معرفته بالموضوع، باإلضافة إلى توظيف هذه المعرفة في مواجهة مشكالت جديدة، مستفيدا مما              

  .)372:، ص1991نشوان، ( »وع أو المادة الدراسيةلديه من حقائق ومفاهيم تتصل بالموض
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     وعليه، فإن أسئلة المقال تساعد المتعلم على التحكم في مكتسباته، وتمكنه مـن توظيفهـا فـي                 

  .مواجهة مختلف المشكالت والصعوبات

 من األسئلة في مساعدة المتعلم علـى الـتحكم فـي            ع     بنا ء على ما سبق تتضح أهمية هذا النو        

  .باته وتوظيفها في سياق مناسبمكتس

     إن االهتمام والتركيز على هذه األسئلة وتضمينها ضمن اختبارات التقيـيم فـي مـادة التربيـة                 

اإلسالمية، قد يساعد على تنمية الناحية المعرفية العقلية من شخصية التلميذ بشكل تام غير منقـوص،   

القدرة على التحليل، والقدرة علـى التركيـب،        وذلك من خالل استهداف تنمية عمليات عقلية عليا، ك        

  .والقدرة على إصدار األحكام

     وللتعرف على مستوى األسئلة من حيث السهولة والصعوبة، وكذا مدى مراعاتها لمبدأ الفـروق              

 لالفردية بين المتعلمين تم االسترشاد بنسبة النجاح لكل سؤال من أسئلة االختبار الموضحة في الجدو              

  .)18(رقم 

      يتضح من هذا الجدول أن نسبة النجاح في جميع أسئلة هذا االختبـار جـاءت منخفـضة جـدا                  

هو ما قد يبين صعوبة هذه األسـئلة وعـدم          ، و %70جميعها دون   و )30%-25%-25%-10%(

  .مراعاتها للفروق الفردية بين المتعلمين

 - )إكمالية سـيدي خليـل    (ة  االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمي     : النموذج الثالث  5-3

16/05/2005.  

 )9-8-7(يتعلق السؤال األول بتكملــة اآليـات       . سؤالين فقط ) النموذج(     تضمن هذا االختبار    

  .، ويتعلق السؤال الثاني بذكر مصارف الزكاةغافرمن سورة 

ـ             ـ ذ     لقد تم جمع عالمات التالميذ في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالمي ا يوضـح   وثانيهم

  . يوضح ذلك)19(األسئلة المطروحة، والجدول رقم 

  

  
  

  .)20=ن)(النموذج الثالث (يوضح عالمات التالميذ في االختبار) 19(جدول رقم 
 األسئلة

  التالميذ
  المجموع  2  1

1  1  1  2  
2  0  1  1  
3  0  1  1  
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4  1  1  2  
5  0  0  0  
6  0  0  0  
7  0  1  1  
8  0  1  1  
9  0  1  1  

10  1  1  2  
11  1  1  2  
12  0  1  1  
13  0  1  1  
14  0  0  0  
15  0  0  0  
16  1  1  2  
17  1  1  2  
18  0  1  1  
19  0  1  1  
20  1  1  2  
  23  16  07  وعمالمج

    80  35 %النسبة

  :  متوسط النجاح للسؤال •

 : متوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة المئوية •

 .0,425=0,575-1متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي  •

 :أي أن الحد العلوي يساوي:                 صل الثقةحساب حدي فا •

                                                

                                              

 والحد السفلي يساوي

 :التمييز بين المجموعات من األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي فاصل الثقة •

 يبرهن على فعالية ونجاعـة الطرائـق        %79سؤال الثاني التي تفوق نسبة النجاح فيه             أي أن ال  

 %36المتبعة في تدريس مضامين المادة، وبالمقابل فإن السؤال األول الذي تقل فيه نسبة النجاح عن                

قد يعكس النقص الموجود في تناول وتدريس النصوص القرآنية، ربما يرجع ذلك إلى عـدم مالئمـة       

  . أو انعدامها تماما أو عدم استغاللها بشكل مناسبالوسائل

  23       مج س  
  11,5          س       =                    

                    =   

 ) م-1(م    
ز+م

              
0,575×0,425

  
79أي0,79=

              
0,575×0,425

  
36أي0,36=
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     يتضح أن هذا النموذج يركز على مستوى واحد فقط من المستويات المعرفية العقلية الـدنيا؛ أال                

  .من خالل تكملة نص اآليات وذكر مصارف الزكاة. وهو مستوى الحفظ أو التذكر

 يساعدا على تنمية الناحية المعرفية والناحية            جاء هذان السؤاالن واضحين ومحددين، ويمكن أن      

  .االجتماعية من شخصية التلميذ

     إن هذا االختبار منقوص وغير شامل، وذلك الشتماله على سؤالين فقط، السؤال األول مـأخوذ               

التكافـل والتماسـك    (، والسؤال الثاني مأخوذ من الـدورة الثانيـة          )القدوة الحسنة (من الدورة الثالثة    

 من الدورة الرابعة واألخيرة     نوكان ينبغي تضمين أو إدراج سؤال أو سؤالي       ). تماعي في اإلسالم  االج

حتى يتمكن جميع التالميذ أو أغلـبهم مـن اإلجابـة وتوظيـف             ). فعالية المسلم في مجتمعه وبيئته    (

  .مكتسباتهم بشكل مناسب

 الواضـحة   اة المقال رغم أهميته   جاء خاليا من أسئل   ) النموذج (ر     أضف إلى ذلك، إن هذا االختبا     

قد تساعد على كشف مواطن الضعف لدى المتعلم، وتبصر األستاذ باإلجراءات واآلليات             كأداة تقييمية 

  .الكفيلة بعالج هذا النقص والضعف

    وللتعرف على مستوى السؤالين من حيث السهولة والصعوبة، وكذا مدى مراعاتهما لمبدأ الفروق             

لمين، تم االسترشاد بنسب النجاح التي تم الحصول عليها والمدونة في الجدول رقـم              الفردية بين المتع  

)19(.  

 ونسبة النجاح في السؤال الثاني      ،%35      يتضح من هذا الجدول أن نسبة النجاح في السؤال األول         

 وهذا يدل على أن السؤال الثاني والمتعلق بذكر مصارف الزكاة جاء فـي متنـاول جميـع                  .80%

ميذ، على خالف السؤال األول والذي لم يكن في مقدور جميع التالميذ اإلجابة عليه بشكل مناسب                التال

  . تعكس تلك%35ونسبة النجاح فيه 

     ويمكن النظر إلى هذا النموذج من زاوية عدم شموله وعدم تغطيته لجميع أو معظـم مـضامين                 

لتذكر دون اهتمامه بالمـستويات العقليـة،       المادة ومحتوياتها، وكذا اقتصاره على مستوى الحفظ أو ا        

وعليه فإن هـذا النمـوذج كـأداة     . األخرى كالفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، وإصدار األحكام      

تقييمية ال يكشف على الضعف الموجود لدى المتعلم، وال يساعد بالتالي على تنمية الناحية المعرفيـة                

  . ذاته بحاجة إلى إعادة بناء وتهذيبأي أن هذا النموذج. بالشكل المرغوب فيه

 )االكمالية الغربية بـالمغير   (االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية       : النموذج الرابع  5-4

- 18/05/2005.  

  .     اشتمل هذا االختبار على أربعة أسئلة
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الثـاني بتبيـين    ، ويتعلق السؤال    التكوير من سورة    )25-17(     يتعلق السؤال األول بتكملة اآلية      

أنواع الصدقة باالستعانة بالحديث النبوي الشريف، وتضمن السؤال الثالث الربط بسهم بـين الغـزوة            

 تضمن السؤال الرابع واألخير ذكر أجر اإلنسان الدال علـى الخيـر فـي اإلسـالم                 اوتاريخها، بينم 

   .εباالستعانة بالنصوص الشرعية من كتاب اهللا وسنة رسوله

 وثانيهمـا يوضـح     ذمع عالمات التالميذ في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالمي              وقد تم ج  

  . يوضح لك)20(األسئلة، والجدول رقم 
  .)20=ن)(النموذج الرابع (يوضح عالمات التالميذ في االختبار) 20(جدول رقم 
 األسئلة

  التالميذ
  المجموع  4  3  2  1

1  0  1  1  0  2  
2  1  0  1  0  2  
3  0  1  1  0  2  
4  0  1  1  0  2  
5  1  1  1  1  4  
6  0  0  1  0  1  
7  0  1  0  0  1  
8  0  1  1  1  3  
9  1  1  1  1  4  

10  1  1  1  0  3  
11  0  1  1  0  2  
12  0  1  1  1  3  
13  0  1  1  0  2  
14  1  1  1  1  4  
15  1  1  1  1  4  
16  0  0  1  0  1  
17  1  0  1  0  2  
18  0  0  1  0  1  
19  1  0  1  1  3  
20  1  1  1  0  3  
  49  07  19  14  09  وعمالمج

    35  95  70  45 %بةالنس

  :  متوسط النجاح للسؤال •

 : متوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة المئوية •

 .0,388=0,612-1متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي  •

  49       مج س  
 12,25          س       =                    

                    =   
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 :أي أن الحد العلوي يساوي:                 حساب حدي فاصل الثقة •

                                                

                                              

 والحد السفلي يساوي

  :     التمييز بين مجموعات األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي فاصل الثقة

 إن هذه المجموعة تبرهن على أن األساليب        .%63     مجموعة األسئلة التي تفوق نسبة النجاح فيها        

وهو ما ينطبق على الـسؤال الثـاني        .  ناجحة ونتائجها جد مرضية    والطرائق التربوية المعتمدة كانت   

 وهـو مـا   ،%95 والسؤال الثالث الذي جاءت نسبة النجاح فيه    ،%70حيث جاءت نسبة النجاح فيه      

  .يبين قدرة المتعلم على توظيف الشواهد الشرعية واالستدالل بنص الحديث النبوي الشريف

 إن هذه األسـئلة تعكـس       ،%59 لتي تقل نسبة النجاح فيها عن          وبالمقابل فإن مجموعة األسئلة ا    

الخلل والنقص الذي يعتري الطرائق البيداغوجية المعتمدة في تدريس مضامين المادة، وهو ما ينطبق              

  والسؤال الرابع الذي جاءت نسبة النجاح فيه       ،%45 على السؤال األول الذي جاءت نسبة النجاح فيه       

لمسجل على مستوى تناول وتدريس النصوص الشرعية مـن آيـات            وهو ما يوضح النقص ا     .35%

قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وقد يعزى ذلك إلى عدم تمكن األستاذ مـن جهـة، وعـدم اسـتغالل                   

  .الوسائل والمعينات بطريقة تربوية مناسبة هذا إن وجدت من جهة ثانية

هما إلى التطبيق، ويظهـر ذلـك فـي             إن هذا النموذج يركز على جانبي الحفظ والفهم وقد يتعدا         

السؤال الثاني من خالل االستدالل بنص الحديث النبوي الشريف، أي أن هذا يظهر مدى قدرة المتعلم                

على التطبيق، كما أن أسئلة هذا النموذج ال تستهدف في مجملها قياس مدى قدرة المتعلم على التحليل                 

  ).التقويم(والتركيب وإصدار األحكام 

ما، فإن هذا النموذج يستهدف تنمية بعض الجوانب األخالقية واالجتماعية مـن شخـصية                   وعمو

  .التلميذ، من خالل ممارسة مختلف أنواع الصدقات، التي تؤدي إلى تماسك المجتمع واستقراره

     إن أسئلة هذا النموذج جاءت واضحة ودقيقة، كما جاءت شاملة ومست الدورات الثالث األخيرة              

التكافل والتماسك االجتماعي في اإلسالم، القدوة الحسنة، فعاليـة المـسلم فـي             (ر الدراسي   من المقر 

، وهو ما قد يمكن جميع التالميذ من توظيف مكتسباتهم ومعـارفهم فـي المـسار أو                 )مجتمعة وبيئته 

ليا ونفس المالحظة التي تمت مع النماذج الثالث األولى، فإن هذا النموذج قد جاء خا             . النسق الصحيح 

  .من األسئلة المقالية التي تتوفر على مزايا قد ال نجدها في األسئلة الموضوعية أو المقننة

 ) م-1(م    
ز+م

              
0,612×0,388

  
63أي0,63=

             
0,612×0,388

  
59أي0,59=
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     وللتعرف على مستوى األسئلة من حيث السهولة والصعوبة، وكـذا مـدى مراعاتهـا للمبـدأ                

والمدونـة  ، تم االسترشاد بنسبة النجاح لكل سؤال،        )الفروق الفردية بين المتعلمين   (السيكولوجي الهام   

  .)20(في الجدول رقم 

 أي  %70     يتضح من هذا الجدول أن نسبة النجاح في كل من السؤال األول والرابع جاءت دون                

 وفـي   ،%70  على الترتيب، وبالمقابل فإن نسبة النجاح في السؤال الثاني وصلت إلى           %35و 45%

توسـط ومعتـدل مـن حيـث         وهو ما يبين أن هذا النموذج م       ،%95 أي   %70السؤال الثالث فاقت    

 %35السهولة والصعوبة، وبالتالي فهو في متناول أغلب التالميذ، ونسبة النجاح في السؤال الرابـع               

تبين عجز التالميذ وعدم مقدرتهم على التطبيق واالستدالل بالشواهد الشرعية من نصوص القـرآن               

  .مستويات العقلية الدنيا والعلياورغم ذلك فهذا النموذج بحاجة إلى تهذيب ليستوفي كافة ال. الكريم

إكمالية عيسى مـشحاط    (االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية       : النموذج الخامس  5-5

  .21/05/2005 - )المغير

ثالثة أسئلة، حيث جاء كل منها مركبا من مجموعة من األسـئلة            ) النموذج(     تضمن هذا االختبار    

  .الفرعية

قال رسـول   .  قال τ أبي هريرة عن  : ل حول نص الحديث النبوي الشريف          تمحور السؤال األو  

  .»..................................................................من نفس عن مؤمن كربة «:εاهللا

  :والمطلوب

  .تكملة نص الحديث الشريف، مع الشكل  -  أ

 .لم في مجتمعهذكر األمور األربعة التي بينها الحديث الشريف لفعالية المس - ب

  :وتضمن السؤال الثاني مجموعة من األسئلة الفرعية حول غزوة الخندق وهي

  .ما تاريخ وقوعها؟  -  أ

 .ذكر سبب من أسباب وقوعها - ب

 .ذكر عبرة منها - ت

 .من انهزم فيها؟ - ث

  :وتمحور السؤال الثالث حول

  .تعريف الحوار لغة  -  أ

 .ذكر طرق الحوار مع الشرح - ب



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالميذ وثانيهمـا يوضـح                وقد تم جمع عالمات التالميذ      

  . يوضح ذلك)21(األسئلة، والجدول رقم 
  .)20=ن)(النموذج الخامس (يوضح عالمات التالميذ في االختبار) 21(جدول رقم 
 األسئلة

  التالميذ
  المجموع  8  7  6  5  4  3  2  1

1  0  1  1  1  1  1  1  0  6  
2  0  1  1  0  1  1  1  0  5  
3  0  1  1  1  1  1  0  0  5  
4  0  1  1  0  0  1  0  0  3  
5  0  0  1  0  1  1  0  0  3  
6  0  1  1  1  1  1  1  0  6  
7  0  1  1  1  1  1  1  0  5  
8  1  1  1  1  1  1  1  1  8  
9  1  1  1  1  1  1  1  1  8  

10  0  1  1  0  1  1  0  0  4  
11  0  1  1  1  1  1  0  0  5  
12  0  1  0  1  1  1  0  0  3  
13  0  1  1  0  1  1  1  0  5  
14  1  1  1  1  1  1  1  1  8  
15  0  1  1  1  0  1  1  0  5  
16  1  1  1  1  1  1  1  0  7  
17  0  1  1  1  1  1  1  0  6  
18  0  1  1  1  0  1  1  0  5  
19  0  1  1  1  0  1  1  0  5  
20  0  1  1  1  1  1  1  0  6  
  108  03  13  20  16  15  19  19  04  وعمالمج

    15  65 100  80  75  95  95  20 %النسبة

  :  متوسط النجاح للسؤال •

 : ئويةمتوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة الم •

 .0,325=0,675-1متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي  •

 :أي أن الحد العلوي يساوي:                 حساب حدي فاصل الثقة •

                                                

                                              

 والحد السفلي يساوي

  108       مج س  
  13,5          س       =                    

                    =   

 ) م-1(م    
ز+م

              
0,675×0,325

  
88أي0,88=

              
0,675×0,325

  
47أي0,47=
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  :جموعات األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي فاصل الثقة     التمييز بين م

، تبرهن علـى أن الطرائـق التربويـة         %80     إن مجموعة األسئلة التي تفوق نسبة النجاح منها         

المعتمدة في تدريس مضامين المادة كانت ناجعة ونتائجها جد مرضية، وهذا ما ينطبق على األسـئلة                

 في كل من %95 و،%100جاءت نسبة النجاح في السؤال السادس من هذا النموذج، حيث     ) 2،3،6(

  .السؤال الثاني والثالث

. خ     وعليه فإن هذه المجموعة من األسئلة تعكس مدى قدرة المتعلم على تذكر الوقـائع والتـواري               

، تبين عدم مالئمـة الطرائـق       %47وبالمقابل، فإن مجموعة األسئلة التي تقل نسبة النجاح فيها عن           

 8، والسؤال رقـم     1ألساليب المتبعة في تدريس مضامين المادة، وهذا ما ينطبق على السؤال رقم             وا

  ).ضعيفة(حيـث كانت النتائج دون المستوى 

     وعموما، فإن أسئلة هذا النموذج قد جاءت واضحة ومحددة رغم أنها مركبة من مجموعة مـن                

مجملها تنمية أكثر من المستويات الدنيا من الناحيـة         األسئلة الفرعية والجزئية، كما أنها ال تتعدى في         

  .المعرفية العقلية من شخصية التلميذ كالتذكر والفهم

     بناء على هذا، يمكن النظر إلى هذا النموذج على أساس أنه ينمي الناحية المعرفية العقلية مـن                 

  .شخصية المتعلم تنمية جزئية منقوصة غير تامة

النموذج قد يساعد على تنمية بعض النواحي من شخـصية المـتعلم أخالقيـا                   وإجماال، فإن هذا    

  .واجتماعيا، لكن تبقى هذه التنمية تنمية منقوصة وغير شاملة

     ونفس المالحظة مع النماذج سالفة الذكر، فإن هذا النموذج جاء خاليا من األسئلة المقالية رغـم                

  .ية المتعلمأهميتها كأداة لقياس وتنمية مختلف جوانب شخص

    وللتعرف على مستوى األسئلة من حيث السهولة والصعوبة، ومدى مراعاتهـا لمبـدأ الفـروق               

  .)21(، تم االسترشاد بنسب النجاح المتحصل عليها والمدونة في الجدول رقم نالفردية بين المتعلمي

ـ    %100 ،%70     يتضح من هذا الجدول أن معظم النسب جاءت مرتفعة وتفـوق             سؤال  فـي ال

 فـي   %80 في السؤال الرابع، و    %75 في كل من السؤال الثاني والسؤال الثالث، و        %95السادس،  

الثامن، واألول، والسابع، الذي جاءت نسبة النجاح فيهم أقل مـن            السؤال الخامس، ما عدا في األسئلة     

  .%)65، %20، %15(، أي 70%

 درجة مقبولة من السهولة وفي متنـاول         هو أنه جاء على         ما يمكن استخالصه من هذا النموذج،     

، )الفروق الفردية بـين المتعلمـين     ( الهام   يمعظم التالميذ، وهو ما يعكس مراعاته للمبدأ السيكولوج       
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ورغم هذا فالنموذج بحاجة إلى تهذيب وتصويب كي يتسنى له الكشف على نقاط القـوة والـضعف                 

  .كل الئق وتوجيهها صوب المسار المرغوب فيهالموجودة لدى المتعلمين، ومن ثمة تقييم أداءاتهم بش

إكمالية أحمـد بوزقـاق     (االختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية       : النموذج السادس  5-6

  .21/05/2005 -)المغير

مستمدة من الدورات األربع لمضامين المادة، حيـث أخـذ          .      تضمن هذا النموذج خمسة مواضيع    

 الدالة على تحريم الخمر والمخدرات      تولى، ويتمحور حول ذكر اآليا    الموضوع األول من الدورة األ    

آل  من سورة    )104(والتدخين، وأخذ الموضوع الثاني من الدورة الثانية، ويتمحور حول إتمام اآلية            

وأخذ الموضوع الثالث من الدورة الثالثة ويدور حول تحديـد اإلطـار المكـاني والزمنـي                . عمران

وأخذ كل من الموضوع الرابع والخامس من الدورة الرابعـة          ). أحد، الخندق بدر،  (للغزوات الكبرى   

واألخيرة، يدور الرابع حول تحديد الكيفيات التي يكون بها الحـوار مـع االستـشهاد بالنـصوص                 

  الشرعية، ويدور الخامس حـول

  .ذكر ركائز المحافظة على البيئة كما حث عليها اإلسالم

ميذ في جدول ذي مدخلين يوضح أحدهما التالميذ وثانيهمـا يوضـح                 وقد تم جمع عالمات التال    

  . يوضح ذلك)22(األسئلة، والجدول رقم 
  .)20=ن)(النموذج السادس (يوضح عالمات التالميذ في االختبار) 22(جدول رقم 
 األسئلة

  التالميذ
  المجموع  5  4  3  2  1

1  0  0  0  0  1  1  
2  0  1  1  1  1  4  
3  0  0  0  0  0  0  
4  0  0  0  0  0  0  
5  0  1  1  1  1  4  
6  0  0  1  1  0  2  
7  0  1  1  1  1  4  
8  0  0  0  1  0  1  
9  1  0  1  1  1  4  

10  0  0  1  0  0  1  
11  1  0  1  1  1  4  
12  0  0  1  1  1  3  
13  1  1  0  1  0  3  
14  1  1  1  1  0  4  
15  1  1  1  0  1  4  
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16  0  1  0  0  0  1  
17  1  1  1  1  1  5  
18  1  0  1  1  1  4  
19  1  1  1  1  1  5  
20  0  1  0  1  1  3  
  57  12  14  13  10  08  وعمالمج

    60  70  65  50  40 %النسبة

  :  متوسط النجاح للسؤال •

 : متوسط النجاح لكل سؤال بالنسبة المئوية •

 .0,43=0,57-1متوسط الرسوب لكل سؤال والذي يساوي  •

 :أي أن الحد العلوي يساوي:                 حساب حدي فاصل الثقة •

                                                

                                              

 والحد السفلي يساوي

  :     التمييز بين مجموعات األسئلة وفقا لنتائج تطبيق قانون حدي فاصل الثقة

، أي جميعها تقل عن     %36 و %78     يظهر أن نسبة النجاح في جميع مجموعات األسئلة تقع بين           

  ، مما يدل على وجود تذبذب في الطرائق واألساليب المتبعة في%36تفوق  و78%

تدريس مضامين المادة، وقد يعزى ذلك إلى جملة من األسباب، كعدم كفاية الوسائل التربويـة أو أن                 

  . مخططةوغيراستعمالها يتم بكيفيات عفوية مرتجلة 

لة لجميع الدورات المكونة لمنهاج المادة،          والجدير بالذكر هو أن أسئلة هذا النموذج قد جاءت شام         

  .كما جاءت واضحة ومحددة خالية من أي غموض

ه المواضيع الخمسة تستهدف الناحية المعرفية العقلية من شخصية المتعلم في مـستوياتها             ذ     إن ه 

ـ    )التذكر والفهم والتطبيق  (الدنيا لتركيـب   كالتحليـل وا ا، دون االهتمام والتركيز على المستويات العلي

  .مما قد يجعلها تنمي الناحية المعرفية العقلية تنمية منقوصة وغير تامة. وإصدار األحكام

قوة اإلرادة وضـبط    ( األولى   ة األول والذي تم أخذه من الدور      ع     وما يمكن استنتاجه من الموضو    

لك من خالل تبيان    ، هو أن محتواه قد يساعد على تنمية الناحية النفسية من شخصية التلميذ، وذ             )النفس

بصحة اإلنسان، مما قد يقـوي إرادة       ) الخمر، المخدرات،  التدخين   (األضرار التي تلحقها هذه اآلفات      

  .التلميذ نحو اإلقالع عن تعاطي هذه اآلفات والسموم

  57       مج س  
  11,4          س       =                   

                    =   

 ) م-1(م    
ز+م

              
0,57×0,43

  
78أي0,78=

              
0,57×0,43

  
36أي0,36=
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التكافل والتماسك االجتماعي في    (     ويلتمس من الموضوع الثاني والذي تم أخذه من الدورة الثانية           

إمكانية مساهمته في تنمية الناحية االجتماعية من شخصية التلميذ، وذلك من خالل حث اآلية              ) ماإلسال

 على االتحاد والتعاون ونبذ الفرقة وكلها قيم اجتماعية سـامية،           آل عمران  من سورة    )104(الكريمة  

  .يروهي بمثابة المحددات والركائز األساسية للشخصية االجتماعية السوية إن صح هذا التعب

     وللموضوع الثالث من هذا النموذج أهمية تتجلى في كونه قد يساعد المتعلم على التزود بـبعض                

  ).بدر، أحد، الخندق(القيم األخالقية السامية المستخلصة من الغزوات الكبرى 

   الرابع والموضوع الخامس اللـذان تم أخذهما من بين مضاميـنع      كما أن الموضو

، قد يـساعدان علـى تنميـة الناحيـة األخالقيـة            )فعالية المسلم في مجتمعه وبيئته    (ة   الدورة الرابع 

واالجتماعية من شخصية التلميذ وذلك بتوجيهه وحثه على التحلي ببعض القيم األخالقيـة الفاضـلة               

  .كالحوار والتسامح المحافظة على البيئة

يحظى بأهمية تتجلى في    ) االختبار(ذج       وعلى خالف النماذج الخمسة سالفة الذكر، فإن هذا النمو        

كونه يتسم بجملة من المواصفات كالدقة ووضوح الصياغة، شمولية مواضيعه وأجزاءه لجميع دورات   

المادة، إمكانية مساهمته في تنمية مختلف جوانب الشخصية المعرفية العقلية، والنفسية، واألخالقيـة،             

خلو من بعض المزالق كإغفاله وخلوه من األسئلة ذات         ورغم ذلك فإن هذا النموذج ال ي      . واالجتماعية

  الطابع المقالي هذا رغـم أهميتـها في

  .عملية التقويم

من حيث السهولة والصعوبة ومدى مراعاتها للفروق       ) المواضيع(     وللتعرف على مستوى األسئلة     

ـ  ) موضوع(الفردية بين التالميذ، تم االسترشاد بنسبة النجاح لكل سؤال           هـذا  ) مواضـيع (ئلة  من أس

  .)22( النموذج المدونة في الجدول رقم

     يتضح من هذا الجدول أن معظم نسب النجاح في هذا النمـوذج قـد جـاءت منخفـضة ودون                   

 فـي   %65في السؤال الخامس،    % 60في السؤال الثاني، و   % 50 في السؤال األول، و    40%.70%

 وقد تعزى هذه النتيجـة  .%70 إلى ح نسبة النجاالسؤال الثالث، ما عدا في السؤال الرابع فقد وصلت      

إلى التالميذ أنفسهم، وذلك من حيث عجزهم على توظيف مكتسباتهم وعدم فهمهم للتعليمـات التـي                

 تـوحي بقـدرة     %70ورغم هذا فإن نسبة النجاح في السؤال الرابـع          . تضمنتها أسئلة هذا النموذج   

  .عية من القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفةالتالميذ على التطبيق واالستشهاد بالنصوص الشر

  

  



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
  

  

  

  

  

  :خالصة الفصل
  :     من خالل عرض النتائج وتحليلها يمكن القول أن

األهداف والكفاءات كأبعاد تنظيرية يمكن أن تستهدف مجاالت الشخصية المعرفيـة العقليـة،              

وقابلة للتحقيق والتنفيذ، كمـا     قد جاءت واضحة، إجرائية     . واألخالقية، والنفسية، واالجتماعية  

  .جاءت متكاملة ومنسجمة فيما بينها ومتسقة مع مضامين المادة ومحتوياتها

 للمتعلم، كما   يمضامين المنهج ومحتوياته قد جاءت مناسبة لمستوى النمو العقلي والسيكولوج          

منهـاج  جاءت منسجمة ومترابطة وظيفيا فيما بينها، وتخدم األهداف والكفاءات المسطرة في            

 .المادة

معظم الطرائق المعتمدة في تدريس مضامين المادة محتوياتها عقيمة وغير مالئمة، وذلك على              

 للمـتعلم كـركن     زاعتبار تمحورها واعتمادها بشكل كبير على اإللقاء مع إغفال الدور المتمي          

 .فعال في العملية التعليمية التعلمية

الطابع الموضوعي المقنن، تركز في مجملهـا علـى         األساليب المتبعة في التقويم يغلب عليها        

مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق في أحسن األحوال، وتستهدف تنمية بعض المنـاحي مـن              

شخصية المتعلم، كالناحية األخالقية، والناحية االجتماعية، تتراوح بين الـشمول واالقتـصار            

لسهولة والصعوبة، تراعي إلى حـد      ، كما تتراوح بين ا    اعلى بعض مضامين المادة ومحتوياته    

 ).الفروق الفردية بين المتعلمين(ما المبدأ السيكولوجي الهام 

تربويا باالستناد إلـى          في الفصل الالحق يحاول الباحث أن يفسر هذه النتائج تفسيرا سيكولوجيا          

م االعتماد عليها فـي     الجانب النظري للبحث، وكذا مقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسات السابقة التي ت           

  .هذه الدراسة
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  :لــراجع الفصــم
 المبرز،  في مجلة اتجاهات طلبة المدارس العليا نحو مهنة التدريس        : عبد اللطيف بوكعباش   -33

ـ     : جامعة الجزائر (.1995 جوان-جانفي،  العدد الخامس  داب والعلـوم   آلالمدرسـة العليـا ل

  .)اإلنسانية
مخبر البحث فـي علـم      : جامعة وهران . ()1ط( ،فتحةالتربية المت : )2003(غياث بوفلجة    -34

 ).النفس وعلوم التربية
. دروس في التربية وعلـم الـنفس      : )73/1974( مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة     -35

 ).مطبعة الجيش: الجزائر(

دليل كتاب مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية من        : )2004/2005( إبراهيم شابو وآخرون   -36

 ).الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية: الجزائر. ( المتوسطالتعليم

المفيد في التربية اإلسالمية للسنة الثانيـة       : )2004/2005(بوقلقال محمد األمين وآخرون      -37

 ).الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية: الجزائر. ()1ط(، من التعليم المتوسط

 .نة الثانيـة مـن التعلـيم المتوسـط        مناهج الس : )2003ديسمبر  (مديرية التعليم األساسي   -38

 ). للتعليم والتكوين عن بعديمطبعة الديوان الوطن: الجزائر(

 الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم        :)2003ديسمبر  .(مديرية التعليم األساسي   -39

 ). للتعليم والتكوين عن بعديمطبعة الديوان الوطن: الجزائر. (المتوسط

دار الوفاء  : المنصورة( . أسلمة مناهج العلوم المدرسية    :)1986( عطيفة   حمدي أبو الفتوح   -40

 .)للطباعة والنشر والتوزيع

الـسنة   التـضامن اإلسـالمي،      مجلة  في  رسالة المسجد في المجتمع اإلسالمي     :تركي رابح  -41

المملكـة العربيـة    ( .م1991نوفمبر-هـ1412، جمادي األولى  )11ج(،  السادسة واألربعون 

 ).رة الحج واألوقاف بمكة المكرمةوزا: السعودية

 التـضامن   مجلـة   فـي   الدور التربوي للمسجد في اإلسالم     :صالح علي أبو عراد الشهري     -42

ـ 1412، جمادي األولى  )11ج(،  السنة السادسة واألربعون  اإلسالمي،    .م1991نـوفمبر -هـ

 .)وزارة الحج واألوقاف بمكة المكرمة: المملكة العربية السعودية(
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السنة السادسة   التضامن اإلسالمي،    مجلة  في  من وظائف السجد التربوية    :ىكمال محمد عيس   -43

: المملكة العربية الـسعودية   ( .م1991نوفمبر-هـ1412، جمادي األولى  )11ج(،  واألربعون

 .)وزارة الحج واألوقاف بمكة المكرمة

الـسنة الـسادسة     ، التـضامن اإلسـالمي    مجلة  في  مساجد مضطهدة  :محمد رجب البيومي   -44

: المملكة العربية الـسعودية   ( .م1991نوفمبر-هـ1412، جمادي األولى  )11ج(،  عونواألرب

 .)وزارة الحج واألوقاف بمكة المكرمة

  الرواسـي    في كتاب دور التقويم التربوي في تحسين األداء       : )1998(محمد أرزقي بركان     -45

 ).مطبعة عمار قرفي بــباتنة: الجزائر. ()2ط( ،)يقويم التربوت في التقراءا(

، ) فـي التقـويم التربـوي      تقراءا( الرواسي   في كتاب تقنيات التقويم   : )1998(ناجي تمار    -46

 ).مطبعة عمار قرفي بـباتنة: الجزائر. ()2ط(

المجلة الجزائرية  في   ةمشكلة التقويم في المؤسسات التعليمي    : )1987(محمد أرزقي بركان     -47

 ).ات الجامعيـةديوان المطبوع: الجزائر. (3، رقمةلعلم النفس وعلوم التربي

فـي   يدور االختبارات التربوية والنفسية في التقويم التربـو       : )1998(عبد الحفيظ مقدم     -48

مطبعـة عمـار قرفـي      : الجزائـر . ()2ط(،  ) في التقويم التربوي   تقراءا( الرواسي   كتاب

 ).بـباتنة
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  قائمـــــــة
   المصــــــــــــادر

   والمراجـــــــــــــــــــــــع
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  :المصــادر: أوال
  .ريمالقرآن الك 

 .دار القلم: بيروت. )م1970-هـ1389( للنووي نرياض الصالحي 

  :المراجــع: ثانيا
24- Le mande de l'éducation (mars 1998) : Rapport mondial sur l'éducation. (Paris : 
éditions UNESCO). 

ر العلم  دا: بيروت. (3، ط الثورة التكنولوجية في التربية العربية    : )1981(عبد اهللا عبد الدايم    -25

 ).للماليين

 ).مكتبة الخانجي: القاهرة. (في فلسفة التربية: )1978( لطفي أحمد بركات -26

دراسة مقارنة بين فلسفة التربية      -فلسفة التربية اإلسالمية  : )1998(ماجد عرسان الكيالني     -27

 ).عة والنشر والتوزيعامؤسسة الريان للطب: بيروت. (اإلسالمية وفلسفات التربية المعاصرة

ـ 1411 رمضان   -الجزء الثالث  –، السنة السادسة واألربعون     لة التضامن اإلسالمي  مج -28  -هـ

 ).وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (م1991مارس

العقيـدة   جوانب من الواقع التربوي المعاصر فـي ضـوء        ):1996( منى بنت عبد اهللا داود     -29

 ).شر والتوزيعدار البشائر اإلسالمية للطباعة والن: بيروت. (1، طاإلسالمية

 ).دار المعارف: مصر. (2، طالتربية في اإلسالم: )1967( أحمد فؤاد األهواني -30

مكتبة : الكويت. (1، ط منهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته    : )1987( علي أحمد مدكور   -31

 ).الفالح
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 ).دار الشروق: بيروت. (منهج التربية اإلسالمية: )1981( محمد قطب -32

دار : عمـان . (1، ط المنهج التربوي من منظور إسـالمي     : )1991( يعقوب حسين نشوان    -33

 ).الفرقان للنشر

. 3، ط الكـريم  فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن    : )1988( علي خليل مصطفى أبو العينين     -34

 ).مكتبة إبراهيم حلبي: المدينة المنورة(

التعلـيم   نة الثانية من  منهاج التربية اإلسالمية للس    ):2003ديسمبر( مديرية التعليم األساسي    -35

 ).مطبعة الديوان الوطني للتعليم عن بعد: الجزائر. (المتوسط

عـالم  : القاهرة. (2، ط الصحة النفسية والعالج النفسي    ):1995( حامد عبد السالم زهران     -36

 ).الكتب

دار : القـــــاهرة . ( عبر التاريخ  يمسيرة الفكر التربو   ):1979( محمود السيد سلطان    -37

 ).المعارف

 –المـراهقين    المنهج التربوي وانعكاساته على اتجاهـات      ):93/1994( نصر الدين سمار    -38

: جامعة الجزائـر  ). (غير منشورة ( رسالة ماجستير    . بين العلماء المسلمين والغربيين    ةدراسة مقارن 

 ).معهد علم النفس والعلوم التربوية

علـم الـنفس وقـضايا      : )1998( عروض األيام الوطنية الثالثة لعلم النفس وعلوم التربية         -39

 ).منشورات جامعة الجزائر: الجزائر. (المجتمع الحديث، الجزء األول

المؤسسة الوطنيـة   : الجزائر. (دراسات في التربية اإلسالمية    ):1987( تركي رابح عمامرة    -40

 ).للكتاب

لـيم  التع تقويم أهداف منهج التربية اإلسالمية في الطور الثالث من        : )1993( عبد اهللا قلي    -41

معهـد  : جامعة الجزائر ). (غير منشورة (رسالة ماجستير   . Bloomاألساسي في ضوء تصنيف بلوم      

 ).علم النفس وعلوم التربية

واالجتمـاعي   عالقة االختالط في التعليم بـالتوافق النفـسي        ):1988(عبد الكريم قريشي      -42

 ).كلية اآلداب: شـمسجامعــة عيـن ). (غير منشورة(رسالة ماجستير. لطالب المرحلة الثانوية

. 1، ط مقتـرح  تصور –أسلمة مناهج العلوم المدرسية      ):1986( حمدي أبو الفتوح عطيفة     -43

 ).دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة(

دار : بيـــــروت . ( التطبيقـي  ياإلحصاء السيكولوج  ):1989( عبد الرحمان عيسوي    -44

 ).النهضة العربية
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 ).دار الكتاب: الكويت. (ربية اإلسالمية وفالسفتهاالت: )1988( محمد عطية األبراشي  -45

. التربية اإلسالمية أصولها وتطوراتها فـي الـبالد العربيـة         : )1983( محمد منير مرسي    -46

 ).عالم الكتب: ةالقاهر(

ـ       : )1983( عبد الرحمان النحالوي    -47  ةأصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرس

 ). الفكردار: دمشق. ()2ط(، والمجتمع

دار : رالجزائ( .  الكريم منهج تربوي فريد في القرآن    : )1985( محمد سعيد رمضان البوطي    -48

 ). باتنة-الشهاب للطباعة والنشر

مكتبـة : القـــاهرة. ()1ط(،  ة اإلسالمية ينظرات في الترب  : )1999( سعيد إسماعيل علي    -49

 ).وهبـة

-1410ربيـع األول    -الجـزء التاسـع   -، السنة الرابعة واألربعون   مجلة التضامن اإلسالمي    -50

 ).وزارة الحج واألوقاف: مكة المكرمة. (م1989أكتــوبر

ـ  1419 رمضان   23-مجلة العصر   -51 : الجزائـر . ()23(م، العدد 1999 جانفي   1هـ الموافق ل

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية

ـ 1998 جويليـة    1هـ الموافـق لــ      1419 ربيع األول    7 - مجلة العصر   -52 . )19(دد م، الع

 ).المؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية: الجزائر(

: القاهرة. (مصادر التشريع اإلسالمي وموقف العلماء منها     : )1985( شعبان محمد إسماعيل    -53

 ).دار المريخ

 -دار النفائس للنـشر والتوزيـع     : الجزائر. (علم أصول الفقه  : )1996(  خالف بعبد الوها   -54

 ).بوزريعة

 ).ة باتن- للطباعة والنشربدار الشها: الجزائر. (خلق المسلم: )1985( محمد الغزالي  -55

 ).دار الشروق: بيروت. ()6ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1982( محمد قطب  -56

: الجزائر. (توجيهات نبوية في الدين واألخالق واالجتماع     : )1995( محمد الصالح الصديق    -57

 ).ديوان المطبوعات الجامعية

 ).التربيةكلية : جامعة بغداد. (مبادئ التربية: )1985(وآخرون  أحمد حقي الحلي  -58
59- Jean Marie Vander Maren (1996) : Méthodes de recherche pour l'éducation, 
(2eme édition). (paris : de bœck université). 

. مناهج التربية اإلسـالمية والمربـون العـاملون فيهـا         : )1998( ماجد عرسان الكيالني    -60

 ).مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت(
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 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس. (نحو تربية مؤمنة: )1985( فاضل الجمالي  -61

دار : بيــــروت . (المنهج التربوي في التصور اإلسـالمي     : )1990( كوردعلي أحمد م    -62

 ).النهضة العربية

دار : بيـروت  (. التربوية اإلسالمية  تطور مفهوم النظرية  : )1987( ماجد عرسان الكيالني    -63

 ).ابن كثير

ـ       : )1986( عبد الرحمان النحالوي    -64  ةأصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرس

 ).دار الفكر: دمشق. (والمجتمع

 ).دار الثقافة العربية: القاهرة (.)1ط(، األخالق بين العقل والنقل: )1988( أبو اليزيد العجمي -65

دار صـفاء للنـشر     : القـاهرة . ()1ط( ،علم النفس التربـوي   : )2000( لقاسمجمال مثقال ا   -66

 ).والتوزيع

المفيد في  التربية اإلسالمية للسنة الثانيـة        :)2004/2005( بوقلقال محمد األمين وآخرون     -67

  ).)O.N.P.S(الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية : الجزائر. ()1ط(، من التعليم المتوسط

ديوان المطبوعـات  : الجزائر (.)2ط(، أصول التربية والتعليم: )1990( ةتركي رابح عمامر    -68

  ).الجامعية

دار الـشهاب للطباعـة     : باتنـة . (م1991/هـ1411 شعبان   -، العدد األول  مجلة الرواسي   -69

 ).والنشــر

 .الوثيقة المرافقـة لمنـاهج التعلـيم المتوسـط        : )2003ديسمبر  ( مديرية التعليم األساسي    -70

 ).ة الديوان الوطني للتعليم عن بعدمطبع: الجزائر(

محاضرات في أساسيات المناهج الدراسية وعالقتهـا بعلـم الـنفس           : )2004(مسعود عباد    -71

 قسم علم النفس    -معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية   : جامعة الجزائر . (التربوي واستراتيجيات التعلم  

 ).وعلوم التربية واألرطفونيا
72- Abdel Hakim Belarifi (2001): l'enseignant et sa pratique. (éléments psychologie). 
(Alger: les éditions EL HIKMA). 

جمعيـة اإلصـالح    : الجزائر. ()2ط(،  قراءات في التقويم التربوي    ):1998(كتاب الرواسي    -73

 ).باتنة-االجتماعي التربوي 

 ).لشروقدار ا: بيروت. ()7ط(، منهج التربية اإلسالمية: )1983( محمد قطب  -74

مخبر البحث فـي علـم      : جامعة هران . ( )1ط(،  التربية المتفتحة : )2003( غياث بوفلجة   -75

 ).النفس وعلوم التربية



318:الصفحة                                                               امللحق األول                                   
المدرسة العليـا لـآلداب     : الجزائر. (م1995جوان/ جانفي -، العدد الخامس  رزـة المب ـمجل  -76

 ).والعلوم اإلنسانية

. روس في التربية وعلـم الـنفس      د: )73/1974( مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة      -77

 ).مطبعة الجيش: الجزائر(
78- Laifa ait boudaoud (1999): l'évaluation dans le système scolaire en algérie. 
(Alger: casbah éditions). 

دار الهدى للطباعـة    : الجزائر. (الوافي في التدريس بالكفاءات   : )2002(  دريدي بـن فوزي    -79

 ).يلةعين مل-والنشر والتوزيع

 -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغايـة      : الجزائر (.إلياذة الجزائر :  مفدي زكريا  -80

1995.(  

األسرة : حولاألسبوع الثقافي الثالث    ): 27/03/2005 إلى   24/03/2005من  ( بلدية المغير    -81

 ).بلدية المغير: والية الوادي. (الجزائرية والتحديات

- المنظمة الوطنية ألبنـاء الـشهداء      و) فرع المغير  (م.و. م - المنظمة الوطنية للمجاهدين   -82

 . المعارك الواقعة بناحية المغيــر: مخطوط بعنوان: )2003 جانفي( )مكتب المغير (ش.أ.و.م

دار : القاهـــرة  (.)2ط( ،دراسة في علم االجتمـاع    : )1975( الجوهري وآخرون    محمد  -83

  ).المعارف

 محاضرات حول األسس العلمية لكتابـة البحـث         سبع: )1990( عبد القادر محمد رضوان      -84

 ).ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر (.العلمي

دار : القـاهرة  (.علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البـشري      : )1978( فؤاد البهي السيد     -85

  ).الفكر العربي

الفكـر  دار  : القاهرة (.علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري     : )دت( فؤاد البهي السيد     -86

  ).العربي

دليل كتاب مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية من        : )2004/2005( إبراهيم شابو وآخرون    -87

 ).)O.N.P.S(الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية : الجزائر. (التعليم المتوسط

ـ 1412، جمادي األولـى   )11ج(،  السنة السادسة واألربعون   التضامن اإلسالمي،    مجلة  -88 -هـ

 ).وزارة الحج واألوقاف بمكة المكرمة: المملكة العربية السعودية( .م1991نوفمبر

-سـبتمبر / يوليـو  - العـددان األول والثـاني     - المجلد الرابع والعشرون   - الفكر مجلة عالم   -89

 ).فنون واآلدابوالثقافة للالمجلس الوطني : الكويت. (م1995ديسمبر/أكتوبر
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  حثمالحــــــــــق الب
  

  
  .ذــــان للتالميـــاستبي :ق األولــــالملح

  .بطاقة مالحظة طرائق تدريس مادة التربية اإلسالمية :الثاني الملحق

   .)تقارير التفتيش ( نماذج لبعض التقارير التربوية  :ق الثالثـالملح

  .سط   من التعليم المتونماذج لالختبار األخير في مادة التربية اإلسالمية للسنة الثانية :ق الرابعــالملح
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  » استبيــان للتالميــذ «
  ...تحية تربوية طيبة وبعد     

وهذا االسـتبيان   .      تدرك وال شك أهمية التربية اإلسالمية في تكوين المواطن الجزائري الصالح          

 في سـياق التعـرف      ، ويندرج علوم التربية  في   شهادة الماجستير يجيء في إطار إعداد دراسة لنيل       

  .على مدى تنمية منهج التربية اإلسالمية للسنة الثانية متوسط لشخصية التلميذ

، واعلـم أن مـشاركتك   ن     والمطلوب منك هو اإلجابة على جميع األسئلة الواردة في هذا االستبيا 

  .المباركة وجهودك المشكورة سوف يكون لها أثر طيب في إثراء هذه الدراسة وإنجاحها

  :كيفيـــة اإلجابـــة     

  .في اإلطار الذي تراه مناسبا) ×(     اقرأ الفقرة بتمعن وأجب مباشرة، وذلك بوضع عالمة 

 :ــــالـمثـــــ     

فـي الخانـة    ) ×(     إذا كانت دروس التربية اإلسالمية تجعلك تفكر بطريقة علمية، فضع عالمة            

بية اإلسالمية ال تجعلك تفكر بطريقة علمية، فضع عالمـة          ، وإذا كانت دروس التر    )نعم        (األولى  

 التربية اإلسالمية تجعلك تفكر بطريقـة  ، وإذا كنت ال تدري أن دروس    )ال        (في الخانة الثانية    ) ×(

  .، وهكذا بالنسبة لجميع الفقرات)ال أدري    ( الثالثة ةفي الخان) ×(علمية أم ال، فضع عالمة 
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في اإلطار المناسـب    ) ×( باإلجابة على أسئلة االستبيان يرجى وضع عالمة              بداية وقبل التفضل  

  .وإتمام ما يجب إتمامه من هذه االستمارة

  . وأنها تستخدم فقط لغرض البحث العلميجنؤكد لكم على سرية  النتائ

  :ـــارةــاالستمــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة مالحظة طرائق 
  الميةتدريس مادة التربية اإلس

  
  .……………………..….…………………… : خـــــالتاري                    ..……….……………….………………………………:اإلكماليـة      

  ..…….……………………………………… : تـــــ التوقي                   ..……….……………  .……………………………… :القســـم     

  ..……….…….……………………………… :الكفاءة المستهدفة                    ..……….……………….…….……………………… :الموضـوع     

  
 :في التمهيد للدرس 

 نعم     ال.                       أثار مشكلة من خالل مسألة ذات صلة بخبرات التالميذ )01(

 نعم     ال).               الجديد(مراجعة الدرس السابق لربطه بموضوع الدرس القائم  )02(

 نعم     ال.           متعلقة بموضوع الدرس لجذب انتباه التالميذعرض وسيلة تعليمية )03(

  
  ):بسطه( الموضوع ةفي معالج 

 نعم     ال.                  دون نص اآليات الكريمة أو الحديث الشريف على السبورة )04(

   نعم     ال .  ذقراءة نص اآليات أو الحديث الشريف من طرف األستاذ وبعض التالمي )05(

 قشة نص اآليات أو الحديث الشريف مع إشراك التالميذ في المناقشة منا )06(

 نعم     ال                                                               .واستنتاج العبر    

       .  أنثى          ،      ذكر                     : الجنس

       .، جامعي      ، ثانوي      ، متوسط      ، ابتدائي      أمي: عليمي لألبالمستوى الت

       .، جامعي      ، ثانوي      ، متوسط      ، ابتدائي       أمي :المستوى التعليمي لألم

  ......................................................................:السن

  ..................................................................... :القسم

  ........................................................... :مهنة األب

  .............................................................. :مهنة األم
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  الدرس على السبورة وتناولها بالمناقشة والشرح الستخالص ردون عناص )07(

   ال  نعم                                                                 .الخالصة منها    

               نعم     ال.         يراعي التسلسل والترابط المنطقي بين عناصر الدرس )08(

 نعم     ال.                      األلفاظ والتعبيرات التي يستعين بها في الشرح واضحة )09(

     نعم     ال .                                        ةمشاركة التالميذ إيجابية ومنظم )10(

 نعم     ال.                                            تناول العمليات المرتبطة بالمعرفة )11(

 نعم     ال . السابقف القرآنية أو الحديث الشرياتكير بنص اآليذيطلب من التالميذ الت )11-1(

 نعم     ال                                                 .     يقدم بعض التعريفات )11-2(

 نعم     ال.                                                 يحدد أهمية بعض المفاهيم )11-3(

  

  

  

  نمــاذج من التقاريــر التربــوية

  )تقاريــر التفتيــش(

  
  
  
  
  

   .تقرير تربوي لمعلم المدرسة االبتدائية  

 . بوي ألستاذ التعليم المتوسطتقرير تر 

  . تقرير تربوي لمعلم المدرسة االبتدائية 
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  نمــاذج من االختبار األخير 

   اإلسالميةةفي مادة التربي

  .للسنة الثانية من التعليم المتوسط

  

  

  

  .نموذج عن اإلآمالية الفالحية بالمغير -1

 .نموذج عن إآمالية أمبارك الميلي أنسيغة -2

 . إآمالية سيدي خليلنموذج عن -3

 . الغربية بالمغيرةنموذج عن اإلآمالي -4

 .نموذج عن إآمالية عيسى مشحاط بالمغير -5

 .حمد بوزقاق بالمغيرأنموذج عن إآمالية  -6
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  الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  

  .14/05/2005:                           تاريــخ  االكمالية الفالحيــة                         

  .ساعـة:         بالمغيــر                                                        المــدة

  .الثانية متوسط:                                                                            المستوى

  

  .ث في مادة التربية اإلسالميةاختبار الثالثي الثال
  

  ). نقاط04.  (عرف الحوار لغة واصطالحا؟: 1س

  ). نقاط05.    ( والتسامح؟رأذكر آثار الحوا: 2س

  ) وما صاحبكم بمجنون............فال أقسم بالخنس: (...أكمل قوله تعالى: 3س

  ). نقاط06).       (15/22سورة التكوير  (

  .زوات التي غزاها الرسول وأصحابهدرست ثالث غزوات من الغ: 4س

 ). نقاط05.  (أكمل الجدول بما يناسبه -
  

  النصر فيها لمن  شهر وسنة وقوعها  اسم الغزوة

...............................................................  .....................................................................  .....................................................................  

...............................................................  .....................................................................  .....................................................................  

...............................................................  .....................................................................  .....................................................................  

  

  .بالتوفيق
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