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 * / عبد المجيد عبد الكريم أحمد محمدد
 

 المقدمة:
كأمده بالحكاس التي تمكنو مف  فرض اهلل تعالى عمى الناس التعميـ كالتعمـ،

ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىيٍ  التعميـ كالتعمـ، كيـ مِّف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي عىؿى قاؿ تعالى: }كىالٌموي أىٍخرىجى ئان كىجى
كفى .....{ )النحؿ:  ـٍ تىٍشكيري ارى كىاألىٍفًئدىةى لىعىمَّكي ـي اٍلسٍَّمعى كىاألىٍبصى كقاؿ تعالى:  (،ٖٕلىكي

ارى كىاأٍلىٍفئً  ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى عىؿى لىكي ـٍ كىجى كفى }قيٍؿ ىيكى الًَّذم أىنشىأىكي  {دىةى قىًميالن مَّا تىٍشكيري
اتو كىالمَّوي كقاؿ تعالى }يى ( ِّ:الممؾ) ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمنكي ٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى

ًبيره .....{ )المجادلة:   (ًُُبمىا تىٍعمىميكفى خى
كيتكقؼ تماسؾ المجتمع كتآلفو كقدرتو عمى مكاجية المخاطر كالتحديات التي 

مدل انتماء أبنائو إليو؛ إذ يسيـ عمى  كقدرتو عمى تحقيؽ التنػمية كالتطكر، تكاجيو،
بينما يؤثر ضعفو تأثيرا سمبيان  ذلؾ االنتماء في الحفاظ عمى قكة المجتمع كتماسكو،

 في الكاقع االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم كاألمني لممجتمع داخميان كخارجيان.
كلقد تعرضت المؤسسات التعميمية اإلسالمية إباف دخكؿ التعميـ الغربي إلى 

ككنيا تمثؿ خط الدفاع  الد العربية إلى أشكاؿ مف الغزك الثقافي بكافة أشكالو،الب
ليساىـ في الكشؼ عف  البحثكقد جاء ىذا  األساسي عف مقكمات كجكد األمة،

عمؽ كحجـ التأثير الذم أدخمو التعميـ الغربي إلى ىذه المؤسسات التعميمية القائمة 
 عمى التعميـ اإلسالمي. 

كأحد أىـ الكسائؿ التي يمكف أف تقـك بمسؤكلياتيا في ىذا كتأتي التربية 
الجانب الحيكم مف خالؿ مؤسساتيا التربكية التي يفترض فييا أف تتكلى غرس 

مما يمكنيـ مستقبال مف مكاجية ىذه  القيـ األخالقية الفاضمة في نفكس طالبيا،
القيـ األخالقية فالمجتمع في أمىس الحاجة إلى التمسؾ بالتحديات كالتغمب عمييا. 

فمف كجية نظر البعض  التي تساند البناء كتقكيو كتحافظ عميو كتدعمو، الفاضمة،
حيث سيطرت  أف ثمة بعض السمبيات التي بدأت تطفك في مجاؿ العمؿ كاإلنتاج،
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ت المصالح الشخصية، األنانية كاالنتيازية عمى بعض العالقات بيف الناس كأصبح
 كالسرقات كغيرىا مف القيـ السمبية اليدامة، ختالسات،كالمحسكبية كاالكالكصكلية، 

ىذا باإلضافة إلى ما يتسـ  كسمككيـ، ليا اليد الطكلى في تصرفات بعض األفراد،
بو ىذا العصر مف التقدـ اليائؿ في الجكانب المادية كالتي لـ تستطع الجكانب 

كاجييا األمة الركحية كالمعنكية مالحقتيا حيث ظير الكثير مف المشكالت التي ت
سكاء كانت سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية ترجع أسبابيا إلى بيعد  اإلسالمية،

اإلنساف المسمـ عف التمسؾ بالقيـ األخالقية كفقدانو لمكعي الديني الذم يبنى 
 (.ْ ،ََِٔ )عمي،اإلنساف المسمـ كالمجتمع الصالح 

لمتقدـ كالسبيؿ الكحيد ألف التعميـ اليـك كمناىجو أصبح الركيزة األساسية ك 
لمكاجية التحديات سكاء كانت عالمية أـ محمية كمف ىذا المنطمؽ اىتمت كثير مف 
الدكؿ بتطكير نظاميا التعميمي كتحديث مناىجيا بما يتمشى مع متطمبات القرف 

  .(ُْٗ ،ََِٖ )أحمد،الحادم كالعشريف 
بيا كأساسيا الذم ي لكتعد المناىج الدراسية مف أىـ المكضكعات التربية بؿ ى

كىي الكسيمة  فيي النقطة الحيكية التي تصؿ المتعمـ بالعالـ الخارجي، ترتكز عميو،
 (ِٖ ،ََِٗ .)الزبيدم،التي يصؿ بيا المجتمع إلى ما يبغيو مف أىداؼ كآماؿ

كىي تحتاج كؿ مكسـ إلى تقميب  كالمنيج التعميمي تربة حقمنا التعميمي،
عداد كتيكية كتخطيط كتسميد كغرس مختمؼ أك  لتتالءـ مع طقس متغير، كا 

كىكذا فالمنيج التعميمي في حاجة إلى تطكير كتعديؿ  ظركؼ تكنكلكجية متجددة،
في حاجة ألف يعاد فيو النظر كتراجع مككناتو  كتغيير كتحكيؿ كتجكيد كتجديد،

نسانو، كشركط  كظركؼ ىذا الزماف كذلؾ العصر، لتتكاءـ مع زمنو كعصره كا 
كفي ظؿ التغيير كالتطكر سنة الحياة كسنة الخالؽ في  ا اإلنساف،كمكاصفات ىذ

 (.ُٓ ،ََِٕ )الناقة،خمقو 
كخطكرة في العصر الحالي مف  كقد أصبحت التربية اإلسالمية أكثر أىمية،

كتطكرات أثرت عمى  أم كقت مضى؛ نظران لما يمر بو ىذا العصر مف أحداث،
لتحديات التي أثرت في القيـ كأكجدت مجمكعة مف ا المجتمعات اإلسالمية،

 (.َّ-ِٔ ،َُِٕ كآخركف، . )يكنس،كاألخالؽ بشكؿ عاـ
كتزداد أىمية التربية اإلسالمية في العصر الحاضر المميء بالتيارات الفكرية 

كتكظيؼ التطكر  كالمؤثرات الثقافية المختمفة الناتجة عف التغير السريع، المتعددة،
األمر الذم يؤثر في معتقدات أفراد  الت الحياة،كالتكنكلكجي في شتى مجا المعرفي،
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 كيغير مف سمككيـ بما يحممو مف مضاميف منافية لمعقيدة كاألخالؽ، المجتمع،
كيترتب عمى ذلؾ زيادة أعباء التربية  كالعادات كالتقاليد اإلسالمية، كالمبادئ، كالقيـ،

ستقيـ في سمككو الم المتمسؾ بدينو، اإلسالمية في تنشئة اإلنساف المؤمف بربو،
( كما أفَّ المنيج ٔ، ََِٔكالكاثؽ بنفسو )البيضي،  المستقؿ في تفكيره، كأخالقو،

كَّامنا أك قادةن  الدِّراسي اإلسالمي قد حًظيى باىتماـ كبير مف المسئكليف سكاء كانكا حي
  تربكييف أك معمميف طيمة عصكر ازدىار التربية اإلسالمية كال زالت. أك

 البحث: مشكمة
أخطرىا ما  كاجو التربية اليـك في كثير مف المجتمعات العديد مف التحديات،ت

يعرؼ بظاىرة العكلمة كالتي تحمؿ في مضامينيا تيديدان كبيران لكؿ المجتمعات؛ فمع 
لـ  كايدلكجية، كاجتماعية، كثقافية، العكلمة كما يصاحبيا مف تداعيات اقتصادية،

لحدكد الثقافية في طريقيا إلى التالشي مما يعد العالـ كما عيدناه فيما مضى؛ فا
يسمح بانتقاؿ كثير مف األفكار كالمعتقدات التي تكاد تقضي عمى الخصكصية في 

كبالتالي ال يبقى لممكاف كالتاريخ أم معنى في ظؿ السعي  كثير مف المجتمعات،
ؿ كليذا خطكرتو عمى كؿ مف الدكؿ المتقدمة كالنامية مف خال إلى عكلمة التربية،

  التأثير في مقكمات المكاطنة كالكالء عند أفرادىا.
كبقدر ما يتكفر لدل األمة مف عمـ ، تتكفر القكة ، كالسيادة، كىكذا أصبح 
العمـ مف لكاـز السيادة .)فالتعميـ ىك الذم يحدد مستقبؿ األجياؿ، كبالتالي يحدد 

ا في سمـ األكلكيات، مكقع األمة عمى خريطة العالـ كعندما يأخذ التعميـ مكقعا ثانكي
 )عبد الكاحد الحميد،فإف الخسارة ال تصيب جيال كاحدا بؿ أجياؿ متعاقبة( 

  .(ُِ، ىػُُْٖ
، كالتقنية، بكؿ ما تستطيع لمحصكؿ عمى العمـ كمف ثـ اتجيت األمـ الكاعية 

نشاء مراكز البحث العممي، كبذؿ األمكاؿ  كذلؾ بنشر التعميـ، كبناء الجامعات، كا 
كال تقؼ عند ذلؾ بؿ تحرص عمى أف تراجع انجازاتيا بيف الفينة كاألخرل الطائمة 

فتقـك بتقكيـ ما حققتو قياسا عمى غيرىا مف األمـ كمتابعة ما حققو غيرىا في ىذا 
 المضمار كؿ ذلؾ حرصا عمى حيازة أسباب القكة كالسيادة.

عممية كبنظرة عامة إلى طرائؽ التدريس التقميدية ييالحظ أنيا تعتمد عمى 
كلعالج ذلؾ كاف البدَّ مف  الحفظ دكف تنمية ميارات التفكير المختمفة لدل التالميذ،

كضع التمميذ محكرنا لمنشاط التربكم مع االىتماـ بالطرائؽ التي تتمركز حكلو؛ 
كنتيجة لذلؾ ظيرت النظرية البنائية القائمة  ليككف دكره إيجابينا في عممية التعمـ،
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كأصبحت أساسنا لعدد مف الطرائؽ كالنماذج التعميمية  عمى التدريس البنائي
 (.ُْ-ُّ: َُِٓ اهلل، المستخدمة في التدريس )سامية عبد

استمرار إعادة  كفى ضكء ما سبؽ يتعيف عمى مخططي المناىج التعميمية،
في ضكء  النظر في أىدافيا كمحتكاىا كأساليب تنفيذىا كتقكيـ نكاتج تعمميا،

لتأثيرات الغربية عمى التعميـ في البمداف العربية بما يكفؿ التحديات المختمفة كا
  الحفاظ عمى اليكية الذاتية كتحقيؽ االنتماء كالكالء الكطني لدل الطالب.

 أسئمة البحث:
ما أبرز جكانب تأثير فمسفة التعميـ الغربي عمى التعميـ اإلسالمي في العالـ  .ُ

 العربي؟
ج التعميـ اإلسالمي في ظؿ تأثرىا لتطكير مناى ما مالمح الرؤية المقترحة .ِ

 بفمسفة التعميـ الغربي
 البحث:  ةأىمي

تأتي أىمية ىذا البحث مف حيث إنو يعيد عرض تمؾ الصكرة التي ما زلنا 
الف ىذا النكع مف التعميـ لـ يكف يريد الخير  نشاىد كثيرا مف أجزائيا إلى كقتنا ىذا،

كليس أدؿ عمى  ف أىدافو المعمنة،لتمؾ المؤسسات كال التطكير ليا بؿ ليس ىذا م
ذلؾ مف إيجاده الزدكاجية في التعميـ كلنشر كثير مف المظاىر التعميمية التي كانت 

 مكجكدة في تمؾ المجتمعات مما ال ينسجـ مع أىداؼ مؤسساتنا. 
 ىدف البحث: 

كالى تككيف اتجاه  ىدؼ ىذا البحث إلى إيجاد كعي تجاه ىذا الخطر،
 سباب كالمظاىر التي تحددت ىذه الدراسة بيا لتناسب المقاـ. لمقاكمتو مف حيث األ

 منيجية البحث: 
كانت المنيجية التي اتبعت تتمثؿ في طريقة البحث االستقرائي المكتبي الذم 

لى أقكاؿ ككتابات  يستند إلى أقكاؿ الذيف ادخمكا التعميـ الحديث أك تبنكه بعد ذلؾ، كا 
كقد كانت المحاكلة  عنيا نتيجة تخصصيـ بذلؾ، أك كتبكا الذيف عاشكا تمؾ األياـ،

في ىذا البحث أف ينيج نيجا مستقال عف التقميد ألم مصدر سكاء في عنكنتو أك 
 في طريقة عرضو. 
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 مصطمحات البحث:
 التطوير:  .1

( "عمى أنو عممية تستند إلى مجمكعة َُٕ ،ََِٕيعرفو )شحاتو كالنجار:
كفنية تسمح لممعنييف  اجتماعيةف إجراءات كتتشكؿ م مف المبادئ العممية كالفنية،

 بتكجيو المنياج بمختمؼ عناصره نحك تحقيؽ أىداؼ محددة ". 
بأنو تغيير كتحسيف العناصر البنائية لمحتكل المنيج في ضكء  إجرائياعرؼ كي

كذلؾ بيدؼ تنمية قدرات المتعمميف كتمبية  األصكؿ اإلسالمية كالمعايير المجتمعية،
 لحادم كالعشريف.متطمبات القرف ا

 المنيج الدراسي: .0
أك  داخؿ سكاء لمتالميذ المدرسة تييؤىا التي التربكية الخبرات مجمكعة ىك

تعديؿ  إلي يؤدم نمكان  الشامؿ النمك عمى مساعدتيـ بغرض كذلؾ المدرسة خارج
 مف يكاجيكه لما حمكال كابتكارىـ كمجتمعيـ بيئتيـ مع بنجاح كيكفؿ تفاعميـ سمككيـ

 (.ِٔ ،َُُِ الحريرم،مشكالت )
كيعرؼ إجرائيان بأنيا: مجمكع الخبرات كالمعارؼ كالميارات التي تقدميا 
المدرسة في المجتمع اإلسالمي إلى التالميذ بقصد تنميتيـ تنمية شاممة مف جميع 
الجكانب العقمية كالجسمية كالكجدانية كتعديؿ سمككيـ كفؽ منيج اهلل كشريعتو 

عدادىـ لعمارة األرض.  كا 
: مجمكعة مف الخبرات التعميمية المباشرة كغير منيج التربية اإلسالمية .ّ

تقدميا -صمى اهلل عميو كسمـ-كسنة رسكلو-تعالى-المباشرة المرتبطة بكتاب اهلل
المدرسة بصكرة منتظمة داخميا كخارجيا بيدؼ تحقيؽ النمك الشامؿ كالمتكامؿ 

 لمطالب بالمراحؿ التعميمية المختمفة.
 ابقة:الدراسات الس

ػ: أجرل الباحث دراسة كاف اليدؼ منيا (قَُِْ)دراسة ناصر عمي بشيو 
التعرؼ عمى أىـ التحديات التي تكاجيو التربية اإلسالمية في مجاؿ العقيدة كالغزك 

كأسفرت نتائج الدراسة عف تصكر  الفكرم كاالستشراؽ كالتحديات في مجاؿ الفكر،
ربية اإلسالمية في مجاؿ العقيدة كالغزك مقترح لمكاجية التحديات التي تكاجيو الت

الفكرم كاالستشراؽ كالتحديات في مجاؿ الفكر يحتكم عمى ثالثة محاكر أساسية 
 الىتماـ بتدريس العمـك الطبيعية، ىي: ممارسة التعميـ التقني ضمف برامج التعميـ،

 االىتماـ بإعداد معممي العمـك البحتة.
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اسة إلى التعرؼ عمى دكر منيج ىػ(. ىدفت الدر ُِْٖدراسة المالكي )
الحديث كالثقافة اإلسالمية في تعزيز القيـ الخمقية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم 

كقاـ الباحث  كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في دراستو، بمحافظة الطائؼ،
( مشرفا تربكيا ك َِبإعداد استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة جمعت بيف )

أظيرت النتائج أف ككاف مف أبرز نتائج الدراسة:  لمتربية اإلسالمية،( معمما ٕٓ)
( ِٓ.ّأعمى جانب ىك الجانب اإليماني في القيـ الخمقية بدرجة عالية كمتكسط )

%( في حيف حصؿ الجانب المعرفي عمى األدنى بدرجة ضعيفة ِٓ,ُٖكبنسبة )
إحصائية بيف ال تكجد فركؽ ذات داللة  ،%(ِٓ,ُٔ( كبنسبة )ْٓ,ِكبمتكسط )

متكسطات إستجابات أفراد العينة حكؿ القيـ التي يعززىا منيج الحديث كالثقافة 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ،اإلسالمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

متكسطات إستجابات أفراد العينة حكؿ القيـ التي يعززىا منيج الحديث كالثقافة 
ات الخبرة ككانت الفركؽ لصالح ذكم الخبرة اإلسالمية كفقا لمتغير عدد سنك 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إستجابات أفراد العينة  ،األعمى
ككانت الفركؽ لصالح  ،حكؿ القيـ التي يعززىا منيج الحديث كالثقافة اإلسالمية

أظيرت النتائج  ،الذيف يعممكف في مركز إشراؼ الشرؽ كالشماؿ عمى باقي المراكز
أف ىناؾ عالقة إرتباطية مكجبة قكية بيف جكانب القيـ الخمقية التي يعززىا منيج 
الحديث كالثقافة اإلسالمية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم مف كجية نظر مشرفي 

 كمعممي التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية بمحافظة الطائؼ.
الكطنية في كالتي ىدفت إلى تطكير المفاىيـ  (َُِِدراسة المقاطي )

مقررات التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية لنظاـ المقررات في المممكة العربية 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي كالمنيج الكصفي  السعكدية،
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع محتكل مقررات التربية اإلسالمية  التحميمي،

كتككنت أداة  مكة العربية السعكدية،لممرحمة الثانكية لنظاـ المقررات في المم
الدراسة مف )قائمة بالمفاىيـ الكطنية الالـز تضمينيا في مقررات التربية 

كتكصمت الدراسة إلى: بناء قائمة بالمفاىيـ الكطنية الالـز تضمينيا  اإلسالمية(،
في مقررات التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية لنظاـ المقررات في البرنامج 

التي يتـ تدرسييا في  كالتفسير، كالفقو، كالحديث، رؾ كىي التكحيد،المشت
حصر المفاىيـ الكطنية المتضمنة كغير المتضمنة  المممكة العربية السعكدية،

بناءن عمى قائمة المفاىيـ الكطنية الالـز تضمينيا  في مقررات التربية اإلسالمية،
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نظاـ المقررات في المممكة في مقررات التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية ل
ؿ إلى النمكذج المقترح لمصفكفة المدل كالتتابع  العربية السعكدية، التكصُّ

ممرحمة الثانكية لممفاىيـ الكطنية الالـز تضمينيا في مقررات التربية اإلسالمية ل
في المممكة العربية السعكدية بناءن عمى معايير بناء  -لنظاـ المقررات-

 مية.المصفكفات المفاىي
( ىدفت إلى الكشؼ عف دكر مناىج التربية َُِِدراسة سركر كالعزاـ )

اإلسالمية المطكرة في تنمية قيـ المكاطنة الصالحة لدل طالب المرحمة العميا مف 
كاستخدـ الباحثاف منيجية كمية  كجية نظر الػميعمِّميف في)تربية إربد الثالثة(،

كتككنت أداة الدراسة  ميف كالػميعمِّمات،حيث تقيس تقديرات الػميعمِّ  بأسمكب كصفي،
( ميعمِّمنا كميعمِّمة مف ميعمِّمي التربية ٓٓكتككف مجتمع الدِّراسىة مف ) مف )استبانة(،

اإلسالمية العامميف في مديرية )تربية إربد الثالثة(.كتـ أخذ أفراد مجتمع الدِّراسىة كافة 
ف درجة تنمية مناىج التربية كتكصمت الدراسة إلى: أ كأفراد لعينة الدِّراسىة،

اإلسالمية في المرحمة األساسية مف كجية نظر الػميعمِّميف )بتربية إربد الثالثة (كانت 
كما أكصى الباحثاف بضركرة  (،ّٔ.ّحيث بمغ المتكسط الحسابي ) متكسطة،

ترسيخ قيـ المكاطنة الصالحة كالسعي لتعزيزىا في نفكس الطالب مف خالؿ 
ككذلؾ االستفادة مف الخبرات الجامعية في  تربية اإلسالمية،مكضكعات مناىج ال

 ىذا المجاؿ.
( دراسة استيدفت كضع تصكر مقترح لتطكير َُِّكأجرل )الغداني، 

مناىج التربية اإلسالمية في الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في سمطنة عماف 
كتـ  يج الكصفي،كلتحقيؽ ذلؾ اعتمدت المن في ضكء مقاصد الشريعة اإلسالمية،

كاستمارة  قائمة مقاصد الشريعة اإلسالمية كمصفكفتيا، كىي: بناء عدة أدكات،
قائمة بأنماط السمكؾ التي تعكس مقاصد  تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسالمية،

كبطاقة  الشريعة اإلسالمية المناسبة لطمبة الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي،
كاختبار مكاقؼ لمتحقؽ مف  ؼ العاشر األساسي،مالحظة متعممي كمعممي الص

مدل تكافر أنماط السمكؾ التي تعكس مقاصد الشريعة اإلسالمية لدل طمبة الصؼ 
ا لتطكير منيج التربية العاشر ، كفي ضكء نتائج الدراسة قدـ الباحث تصكرنا مقترحن

ؽ المقاصد الدينية اإلسالمية بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بسمطنة عماف كف
 العامة لمشريعة اإلسالمية. 

( ىدفت إلى درجة مراعاة كتب الفقو المطكرة َُِْدراسة العتيبي )
لممرحمة االبتدائية لألسس العقدية كالفكرية كاالجتماعية كالنفسية كالمعرفية 
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عداد قائمة بمعايير األسس العقدية كالفكرية كاالجتماعية كالنفسية  لممنيج، كا 
 الخامس، يج الفقو )لمصفكؼ العميا( في المرحمة االبتدائية )الرابع،كالمعرفية لمن

كمف ثـ الكشؼ عف درجة تحقؽ ىذه المعايير في كتب الفقو المطكرة  السادس(،
 ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي لمصفكؼ العميا في المرحمة االبتدائية،

ف المرحمة كتككنت عينة الدراسة مف كتب الفقو المطكرة لمصفكؼ العميا م
 ( معيارنا،ّٗكتككنت أداة الدراسة مف )استمارة تحميؿ محتكل( تضـ ) ،االبتدائية

كتكصمت الدراسة إلى: تقديـ قائمة مقترحات لمعايير األسس العقدية كالفكرية 
كاالجتماعية كالنفسية كالمعرفية الكاجب تكفرىا في كتب الفقو لمصفكؼ العميا في 

( تكرارنا لمعايير ِِّٔف كتاب الفقو لمصؼ الرابع )تضمَّ  المرحمة االبتدائية،
 ( تكرارنا،ُٕٖٕمنيا ) األسس العقدية كالفكرية كاالجتماعية كالنفسية كالمعرفية،

% لمعايير األسس المعرفية مف المجمكع العاـ ألسس ذلؾ َْ ،ٓٓبما نسبتو 
س كجاءت معايير األس كتحقَّقت معايير ىذا المحكر بدرجة كبيرة، الكتاب،

% ٕٕ ،ِّبما نسبتو  ( تكرارنا،ٕٕٔالنفسية في المرتبة الثانية بتكرار بمغ )
تالىا عدد تكرارات محكر األسس العقدية كالفكرية  كبدرجة تحقؽ متكسطة،

كأخيرنا تكرار  كبدرجة تحقؽ متكسطة، ّٔ.ُٕبما نسبتو  ( تكرارنا،َٔٓالبالغ )
% كبدرجة ْٕ ،ّبما نسبتو  ( تكرارنا،ُُِمعايير األسس االجتماعية البالغ )

 تحقؽ قميمة جدِّا. 
ٌتعرؼ الفجكة التطبيقية العممية في المناىج  (َُِٖكىدفت دراسة القحطاني )

كالفجكات التطبيقية العممية في  مف خالؿ تعٌرؼ ماىية الفجكات، كطرؽ التدريس،
اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي  كلتحقيؽ ذلؾ، ،التدريسالمناىج كطرؽ 

قراء كتحميؿ كمناقشة األدبيات النظرية كالدراسات البحثية المرتبطة بمكضكع الست
كالفجكات التطبيقية العممية في المناىج كطرؽ التدريس. كقد  الفجكات العممية،

خمص البحث إلى أف ىناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف عمى ابرز الفجكات التطبيقية 
 كع استخداـ المنيج الكصفي،مف أىميا شي العممية في المناىج كطرؽ التدريس،

كما أف ىناؾ العديد مف األبحاث العممية التي يسكدىا  كقمة في البحكث التجريبية،
كما أنو ال يكجد خطط متكاممة  التكرار مما يكدم إلى قصكر في اإلبداع كاألصالة،

كرؤية كاضحة لمسار البحكث. كبناء عمى ذلؾ كضعت الباحثة مجمكعة مف 
 ؾ الفجكات.المقترحات لسد تم
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 اإلطار المفاىيمي التحميمي لمبحث: -المحور األول
نفس  تجدر اإلشارة إلى أنو يقصد بعبارة التعميـ الغربي األجنبي أك الحديث،

كىذه العبارة تأخذ معنى مغايرا لعبارة  المفيـك مف عبارة التعميـ األجنبي أك الحديث،
أك التعميـ  أك التعميـ التقميدم، أك ما يسمى بالتعميـ القديـ، التعميـ اإلسالمي،

 عريفا بيذيف النكعيف مف التعميـ:كفيما يمي ت المكركث.
كقد عرؼ بأنو أداة إلنشاء األجياؿ التي تؤمف بمبادئ  التعميم اإلسالمي: -أ 

. ُٕٔٗ )الندكم، كتؤدم دعكتو كتحمؿ رسالتو، كتديف بعقيدتو، اإلسالـ،
لتعميـ الذم يعنى بصقؿ كقد عرؼ أيضا بأنو لكف مف ألكاف ا (.ُٖص

كالمنيج الذم  كقراراتو، أحاسيس الطالب بصكرة يصبح معيا مكقفو مف الحياة،
خاضعة لقيـ اإلسالـ الركحية كالخمقية المتعمقة  ينيجو في شتى فركع المعرفة،

 . (ُٕ. صُّٖٗ )حسيف كأشرؼ، في كجدانو
كأىدافو  اص،لو طابعو الخ إذف فالتعميـ اإلسالمي نكع متميز مف التعميـ،

الخاصة بتنشئة األجياؿ المسممة التي تتخذ مكاقفيا في الحياة حسب تعاليـ 
عمى أف يككف معركؼ بأف التعميـ اإلسالمي ال يقتصر فقط عمى تدريس  اإلسالـ.

كىذا  بؿ ىك يعني المعنى األكثر شمكال، مادة )الديف( أك القراف كالسنة كعمكميما،
بأنو) الذم  ُٕٕٗلمي األكؿ الذم انعقد في مكة عاـ المعنى قد حدده المؤتمر العا

فيما يتعمؽ باإلنساف  تتضمنو مصطمحات "التربية" ك"التعميـ" ك"التأديب" مجتمعو،
كعالقتو باهلل كىذه المعاني مترابطة متداخمة بعضيا في بعض  كبيئتو، كمجتمعو،

غير الرسمي( كتالؼ في مجمكعيا مجاؿ التعميـ في اإلسالـ سكاء منو الرسمي أك 
 (. ُِْ. صُٖٓٗ )الميداني،

ىك ذلؾ التعميـ الذم جاءنا مع االستعمار الغربي األجنبي  التعميم الغربي:  -ب 
كىك يحمؿ  كيحقؽ أغراضو، حيث كاف يحمؿ أىداؼ االستعمار، لبالدنا،

حيث أف المعيار في  كفكرة مختمفة عف التعميـ اإلسالمي. ركحا مستقمة،
أف يقـك ىذا العمـ بتنشئة األجياؿ التي  -احثيفكما حدده بعض الب -ذلؾ

كتتخذ عقائده كأحكامو محكرا كمرتكزا لكافة األنشطة  تؤمف بمبادئ اإلسالـ،
كال شؾ أف التعميـ األجنبي يخالؼ  (.ِْٔ. ص ُٖٓٗ )الميداني،التعميمية 

كذلؾ إلى الحد الذم اعتبره البعض انو  ىذه المبادئ فضال عف أف يقـك بيا،
إنو  حيث (.ُٗ. صُُٖٗ )الندكم،رة عمى الديف كالخمؽ كالمركءة( )مؤام

كأنو يرفض  يركز عمى العقؿ كالشؾ كيجعؿ محكره اإلنساف كليس األدياف،
كمما يحسف  (.ُٖ. صُّٖٗ العقيدة كيضعيا في الظؿ)حسيف كأشرؼ،



 ظل تأثرىا بفمسفة التعميم الغربيفي  رؤية مقترحة لتطوير مناىج التعميم اإلسالمي

 

ُٗٔ 

 ذكره أف مؤسسات التعميـ اإلسالمي ليست ضد العمـ الحديث كلك كاف أجنبيا،
عرفت كدرست كاقتبست  -بؿ أف تتخمى عف دكرىا القيادم لمعالـق -فيي

كصيرت في بكتقتيا أنكاع العمـك المختمفة استجابة لمتعاليـ الدينية بيذا 
نما ىي ضد أىداؼ الغزك الفكرم التي يحمميا ىذا العمـ. الصدد، أما  كا 

  إف كجدت ىي عارضة غير مقصكدة. -االيجابيات التي اثر بيا ىذا العمـ
ك"أس": أم كضع  المؤسسة مف الفعؿ "أسس" ؤسسات التعميم اإلسالمي:م -ج 

كىي في االصطالح شكؿ مف أنماط  .(ُٕص )مصطفى،لمبناء قاعدة كأساسا
ييدفكف إلى غرض مف  السمكؾ اإلنساني يشترؾ فيو مجمكعة مف الناس،

لعادات كالمغة  أغراض الحياة بطريقة مقصكدة أك غير مقصكدة ليشمؿ،
  (.ُْٓ. صُُٖٗ )الياشمي،لتتحقؽ لمطفؿ شخصيتو المتكاممة  ...كالتقاليد

إذ تقـك مجمكعة معينة  إذف فيناؾ نكع مف القصد لقياـ المؤسسة التعميمية،
 كىناؾ فرؽ بيف مؤسسة التعميـ، مف الناس كتتفؽ فيما بينيا إليجاد مكاف لمتعميـ.

بينما المؤسسة تككف  رىا،كمكاف التعميـ الذم يكجد بال قصد كالبادية كالرباطات كغي
 يمزميا عمؿ قاعدة كأساس ىادؼ.  قصدية،

 كعميو فمؤسسات التعميـ اإلسالمي: ىي تمؾ األمكنة التعميمية التي أقيمت،
كقد تأثرت ىذه المؤسسات  كيتـ فييا التعميـ اإلسالمي الذم سبؽ تحديد مفيكمو.
ككاف لذلؾ أسبابا سنذكرىا  بشكؿ كبير بدخكؿ التعميـ الغربي إلى البالد اإلسالمية،

 فيما يمي:
كضعؼ قيامو بالدكر المأمكؿ: كىك سبب  جمود التعميم االسالمي التقميدي، -د 

االمر الذم جعؿ المؤتمر  داخمي صادر عف المؤسسات التعميمية ذاتيا،
العالمي االكؿ لمتعميـ اإلسالمي يقرر اعترافو بجمكد التعميـ اإلسالمي التقميدم 

لعالـ اإلسالمي خالؿ القركف مف السابع عشر كحتى أكائؿ في جميع بمداف ا
ألف  مع أف حركة العمـ العالمية تستدعي أف يككف ىذا الجمكد، القرف العشريف،

النصكص الصحيحة الصريحة في مصادر اإلسالـ الكبرل تدعك لمتابعة 
 (. ِِ. صُٖٓٗ )الميداني، كعدـ الجمكد فييا. المعرفة،

الذم  مكد عمماء كثر منيـ أبك األعمى المكدكدم،ككاف ممف قاؿ بيذا الج
كالذم طالب بأف يأخذ النظاـ  ناقش مفيـك التعميـ في المعاىد اإلسالمية المعاصرة،

كاعتبر أف  التعميمي بحسبانو القكل الثالث التي اعتبرىا القراف الكريـ منافذ لممعرفة،
ة األزىرية" في مصر الجيكد التي بذلت في "ندكة العمماء في اليند" ك"الجامع
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كأبقت قكل "البصر" ك"الفؤاد" عمى حاليا مف  انحصرت في تكسيع نطاؽ "السمع"،
 (ُٖ-ُٕ. صُِٔٗ المكدكدم،) الجمكد كالتعطيؿ.

كقد شف الشيخ محمد عبده كتمميذه محمد رشيد رضا حممة عمى ما أسمياه بػ 
ء اخريف خمصكا الى "فساد التعميـ في األزىر" كقد أكرد محمد رشيد رضا اراء عمما

 )رضا،الغ يرجى منو خير لممسمميف إذا بقي عمى حالو  القكؿ "أف التعميـ األزىرم،
كطرؽ التدريس التي كانت  أما الشيخ إبف باديس فقد نقد المناىج، (ُِٕ-ُِٔص

كقد قاؿ:" فقد حصمنا عمى شيادة عالمية مف  سائدة في عصره في جامعة الزيتكنة،
. ُٖٖٗ )الحاج،ف لـ ندرس اية كاحدة مف كتاب اهلل" كنح جامعة الزيتكنة،

 (. َُٔص
 كالسياسية كاالجتماعية الداخمية أسبابو لو كانت الذم الجمكد ىذا تمثؿ كقد

 نظـ بيف المقارنة كبغياب المعرفة، عرض لطرائؽ كالتجديد النافع التطكير بعدـ تمثؿ
 التطكر مكاكبة بضعؼ لؾكذ كتمثؿ األخرل، العالمية كاألنظمة كأحكامو، اإلسالـ
 لمتعاليـ المناقضة األفكار زيؼ دكف المجاؿ بيذا المعرفة مف جد ما كأخذ العممي،
 الحضارم البناء عمييا يعتمد التي بالعمـك االىتماـ بقمة أيضا كاضحا ككاف الربانية،
 أركاف مف يعد فييا كالتجريب التطبيؽ جكانب كاستخداـ بيا العناية أف مع المادم،

 إليو يدعك كمما األكلى، الزاىرة اإلسالمية العصكر إباف اإلسالمية العممية حركةال
  (.ِّص-ِِصُٖٓٗ )الميداني،" اإلسالـ.

 المؤسسات، بيذه حؿ الذم الجمكد عمى كاضحا مؤشرا نممس فإننا سبؽ كمما
 إلييا، يسعى التي األىداؼ أعظـ مف ذلؾ كاف إذ ليا، الفكرم الغزك عمؿ سيؿ مما
 مقكمات كعمى المسممة، األجياؿ تنشئة عمى حافظت التي المؤسسات ىذه كانت فمك

 العممية، بالمركنة أيضا متسمحة كانت كلك الزمف، مف طكيال ردحا األمة كجكد
 قامت التي المقاكمة لكانت إلخ، ...الحديثة العمـك معطيات كأخذ الداخمي، كاإلصالح

 ازدكاجية في األمة يكقعكا أف الغزاة استطاع ماكل أثرا، كأكبر أشد الغزك أنكاع تجاه بيا
  آثارىا. مف تعاني زالت كما شعاعا، كأذىبتيا قكاىا، أنيكت بغيضة تعميمية

 الغزو الفكري بصوره المتعددة: -ه 
التي يتـ  لجأت أكركبا إلى أسمكب الغزك الفكرم لممؤسسات الثقافية، مدخل:

عداد األجياؿ، كقد حدث  عمى ىذه المؤسسات. كذلؾ لمقضاء عف طريقيا تنشئة كا 
كما  –كذلؾ  ذلؾ بعد أف فشمت في حركبيا الصميبية ألمة ذركة سناـ دينيا الجياد.

امتثاال لكصية القديس "لكيس" ممؾ فرنسا  –يقكؿ صاحبي أساليب الغزك الفكرم 
كذلؾ بعد أسره في المنصكرة  كقائد الحممة الصميبية الثانية التي انتيت بالفشؿ،
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خالء س إذ أيقف ىذا القديس أف المسمميف ال ينيزمكف لتمسكيـ  بيمو بفدية عظيمة،كا 
كذلؾ  فدعا إلى اختيار كسيمة أخرل لمسيطرة عمييـ كتزييؼ عقائدىـ، بالجياد،

 (. ّٗ. صُُٖٗ )الشامي، بالغزك الفكرم.
كىذا ما حدث فعال فقد ركز ىذا الغزك الفكرم االستعمارم جيده لمقضاء 

كاتخذ  خط الدفاع األساسي عف مقكمات كجكد األمة، –تعميمية عمى المؤسسات ال
كبمنافستيا بمؤسساتو التعميمية الحديثة  لذلؾ أساليب متعددة بتزييؼ مناىجيا تارة،

كلك أخذنا المغرب العربي نمكذجا لذلؾ التضحت تمؾ النية  إلخ.... تارة أخرل
لماريشاؿ"ليكتي" أكؿ حاكـ العدكانية في أقكاؿ ىؤالء الغزاة كفي أفعاليـ: يقكؿ ا

)إذا تـ  -فرنسي في المغرب بعد أف رأل عف كثب أىمية مراكز التربية اإلسالمية
 )الجندم، لفرنسا القضاء عمى القركييف فقد ضمنت لنفسيا الخمكد في المغرب(.

 (. ُْٓ. صُٕٗٗ
 كلما أدركت فرنسا أف الثقافة اإلسالمية تقـك عمى مبدأم التعميـ كالتربية،

التي يتـ انتشارىا بفضؿ األكقاؼ فقد عمدت مف  أكاىما الكحيد المساجد كالزكايا،كم
 .مصادرة ممكية األكقاؼ اإلسالمية..السنة األكلى لكصكليا إلى أرض الجزائر إلى 

 (. ُُّ. صُْٕٗ )رابح، الدينيةكذلؾ لتنفيذ عممية تخريب ضد المراكز 
تانغ فيؿ " إلى االحتجاج عمى  ككاف ذلؾ إلى الحد الذم دفع النائب الفرنسي"

 .جتمع الجزائرم لـ يكف غير متمدف..إف الم) سياسة حككمتو بيذا الصدد بقكلو:
ككاف يحتكم عمى كثير مف المؤسسات الدينية التي كانت تنشر التعميـ في جميع 

ؿ فانطفأت مشاع كحرفنا أىدافيا، لقد استحكذنا عمى مداخيميا، أنحاء الجزائر،
 (. َُُ. صُُٖٗ شامي،)ال. العمـ..

كفي جميع  كما قيؿ عف ىذا الغزك في المغرب كالجزائر يقاؿ عنو في مصر،
مما يكضح بجالء أثر ذلؾ عمى المؤسسات  البالد اإلسالمية التي تعرضت لو،

 (. ُْٕٗ )مرسي،التعميمية التي كانت قائمة. 
فكانت  اؽ،كاالستشر  كمف صكر الغزك الفكرم التي ارتدت رداء العمـ التبشير،

 أسبابا خارجية أثرت عمى مؤسسات التعميـ اإلسالمي:
: كقد دخؿ ىذا المكف مف ألكاف الغزك الفكرم مع االستعمار كإحدل التبشير .ُ

كسائمو التي استغميا إلدخاؿ التعميـ األجنبي إلى البالد اإلسالمية لمتأثير في 
التبشيرية في  يقكؿ األستاذيف خالدم كفركخ: )إف تاريخ األعماؿ مؤسساتيا.

 )خالدم كفركخ، إلى حد كبير تاريخا لمتعميـ األجنبي(. ديع البالد اإلسالمية،
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 المبشركف أف المدارس شرط أساسي لنجاح التبشير، دكيع (.ٗٔصُِٖٗ
كىي بعد ىذا  يقكؿ "جسب" في ىذا )إف المدارس شرط أساسي لنجاح التبشير،

 (. َٕصُِٖٗ )خالدم كفركخ، كاسطة ال غاية في نفسيا(.
ىذا كقد أثر التبشير في مجاؿ التعميـ عمى المعمـ المسمـ الذم كانت السياسة 

فالمبشركف )اشترطكا أف يككف المعمـ في ىذه المدارس أجنبيا غير  أف يستغنى عنو
 أما إذا دعت الحاجة إلى معمـ كطني فاليكف مسيحيا في الدرجة األكلى، كطني،

 (. ُٕصُِٖٗ )خالدم كفركخ، بشير(.كلكف يجب أف يككف متمرنا عمى الت
كقد طبقت ىذه المدارس التبشيرية سياستيا الضيقة عمى كتب التدريس التي 

ثـ بعد ذلؾ مألت مناىجيا بالحقد  قصرتيا في البداية عمى كتاب كاحد ىك التكراة،
مقرر باسـ " البحث عف الديف الحقيقي " لممنسيكر  –مثال  –فيناؾ  كالكذب،

القرف السابع "لمميالد" برز في  –( " اإلسالـ َِِو عمى الصفحة )"ككلي" جاء في
كقاـ عمى أشد أنكاع  ذلؾ ىك اإلسالـ الذم أسس عمى القكة، الشرؽ عدك جديد،

كتساىؿ في أقدس قكانيف  لقد كضع محمد السيؼ في أيدم الذيف اتبعكه، التعصب،
كف في القتاؿ ثـ سمح ألتباعو بالفجكر كالسمب ككعد الذيف ييمك األخالؽ،

  (.ِٕصُِٖٗ )خالدم كفركخ، باالستمتاع الدائـ بالممذات".
فإنو ال  كلما كاف الكالـ السابؽ بعيد كؿ البعد عف المكضكعية كركح العمـ،

كلكنو دليؿ كاضح عمى تيالؾ المبشريف عمى اختالؼ ممميـ  يرقى لدرجة الرد عميو،
إلى  مف مدارس التعميـ اإلسالمي،إلنشاء المدارس الكثيرة إلخراج أبناء المسمميف 

 مدارس التبشير التي أنشئت بدعـ مف الدكؿ االستعمارية لذلؾ الغرض. 
كال شؾ أف التعميـ الكطني قد مر بصكرة خطرة مف التبعية كالكالء في برامجو 
كأعمالو كاتجاىاتو لما خططو االستعمار في معاىد اإلرساليات التي سبقت 

مؤسسات التبشير التي ىذا كمف أشير  .(ٕٓ. صُِٖٗ )الجندم، االحتالؿ.
ككمية ركبرت  مدرسة عبية في لبناف، (،الجامعة الكمية، المدرسة،اتخذت صكر )

كالكمية  كالكمية األمريكية في القاىرة، كالجامعة األمريكية في بيركت، في استنبكؿ،
، ككمية جيرارد في صيدا، الفرنسية في الىكر، كغيرىا  ككمية غكردف في الخرطـك

 (. ُُُ-ْٗ. صُّٕٗ )البيي،مف المؤسسات اليكسيعية كالبركتستانتية. 
 كشؤكنو، كىك تخصص غير الشرقييف في دراسة ثقافة الشرؽ، :االستشراق .ِ

كالمستشرقكف ىـ مف تخصصكا  كعمكميـ. كدياناتيـ، كأحكاؿ أممو كعاداتيـ،
كقد أخذ  .(ُّٗص كالصالح، )سمماف، بتمؾ الدراسة مف غير أبناء الشرؽ.

كالمقاؿ  كاستخدـ لذلؾ الكتاب، .كرة "البحث" ذك الطابع العممي.االستشراؽ ص
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كالمناقشة في المؤتمرات  ككرس التريس في الجامعة، في المجالت العممية،
 (. ُِٓ. صُّٕٗ )البيي، العممية العامة.

كيرل كثير مف الباحثيف أف االستشراؽ )لكف مف ألكاف التبشير الءـ نفسو مع 
في حيف أف كثيرا منيـ يرل أف  (.ِٓٓ. صُّٕٗ )البيي، ركؼ الحياة(.ظ

االستشراؽ تكلد مف االستعمار كالتبشير كذلؾ ألف االستعمار يرل في المفيـك 
فعمؿ ىؤالء عمى تقكيض  اإلسالمي السميـ قكة تحكؿ بينو كبيف السيطرة كالييمنة،

 كجاءت الصييكنية، .افة..ككحدة الثق العقيدة اإلسالمية تحت مفاىيـ العالمية،
. ُٕٕٗ كالزيبؽ، )جريشة،فدخمت ىذا الميداف لتحكؿ دكف اجتماع المسمميف. 

 (. َِص
فيـ قد  ىذا كقد اتسمت أبحاث المستشرقيف لمتعصب كالبعد عف أمانة العمـ،

كما أنيـ قد خمطكا بيف مصادر األحكاـ الشرعية  قالكا بأف القراف مف صنع محمد،
فيحكمكف في  كىـ يخضعكف النصكص ألفكارىـ المسبقة، رية،كقالكا بأنيا بش

كيثيركف الشبيات  مصادرىـ في تاريخ الحديث النبكم بما ينقمكف مف كتب األدب،
كالدعكات الخطيرة في المجتمع اإلنساني كيحاكلكف إحياء الحركات الباطنية 

 البيي،كمف أخطر آثار ىؤالء المستشرقيف. )  كاصفيف إييا بالعدؿ كاإلصالح،
كبذلؾ نرل كيؼ استخدمت ىذه الكسيمة لغزك  (.ِٔٓ-ّٖٓ. صُّٕٗ

 المؤسسات التربكية فكريا كلمتأثير عمى اتجاىاتيا. 
كفيما يمي يعرض ىذا البحث ألىـ مظاىر تأثير التعميـ الغربي عمى 

 مؤسسات التعميـ اإلسالمي:
 مي:من أىم مظاىر تأثير التعميم الغربي في مؤسسات التعميم اإلسال

لقد أدخؿ التعميـ الغربي إلى مؤسساتنا التعميمية كالتربكية صكرا كمظاىر لـ 
 –كما خطط لذلؾ  –حيث أنو أثر عمييا  تكف تعرفيا ىذه المؤسسات مف قبؿ،

 كمنيا: بصكرة سمبية ما زلنا نعاني كثيرا مف اثارىا،
ميـ الغربي كىي مف أىـ مظاىر تأثير التع أك الثنائية، االزدواجية في التعميم: .ُ

نظاـ  كىي تعني أف يككف ىنالؾ نظاماف لمتعميـ، في مؤسسات التعميـ اإلسالمي،
كىذا الفصؿ لـ تعرفو  أك نظاـ ديني كاخر مدني عممي، حديث كاخر تقميدم،

المؤسسات التعميمية في اإلسالـ إذا كانت تدرس العمـك الدينية كالدنيكية جنبا إلى 
 جنب. 
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مكب استعمارم في التعميـ )استيدؼ االنفصاؿ عف كاالزدكاجية إنما ىي أس
نشاء منيج اخر مستقؿ كبيذا سار المنيجاف معا  منيج القديـ دكف القضاء عميو، كا 

كاستأثرت بو المعاىد  اتخذ األكؿ طابع الدراسة الدينية كالمغكية، في كقت كاحد،
كىذه أقضية عف  كمعاىد الحديث كغيرىا، كالزيتكنة، كالقركييف، اإلسالمية كاألزىر،

بينما ركزت  كعزؿ خريجييا تماما عف الحياة، النفكذ السياسي كاالجتماعي،
الذم  الكظائؼ الرئيسية كالقيادات العممية في أيدم خريجي النكع االخر مف التعميـ،

كالذم فرض االستعمار مناىجو كنظمو كصاغو  أطمؽ عميو التعميـ الكطني القكمي،
كالفكر الغربي  ة مف المكاطنيف ذكم كالء لمغرب،عمى نحك معيف تخريج مجمكع

كجذكر الخالؼ لخريجي التعميـ  كىـ في نفس الكقت يحممكف بذكر الكراىية،
كىذا ما جاء نتيجة تخطيط دقيؽ كليس  (.ُُّ. صُِٖٗ )الجندم، الديني.

)لقد ترؾ االحتالليكف مؤسسات التعميـ الديني كاألزىر كالزيتكنة  ....بشكؿ عارض
لما سكؼ يراه  يد العممي بالسكداف تمكت تدريجيا بعدـ اإلقباؿ عمييا،كالمع

كضالة راتب مف  خريجكىا مف إىماؿ يتمثؿ في ضعؼ فرص التكظيؼ أماميـ،
 بمراحميا األربعة، بينما كانت المدارس المدنية االحتاللية.... يجد كظيفة منيـ

األمر الذم  .... راتب الكبيركال كبمبانييا الجميمة تمنح خريجييا الكظيفة المحترمة،
كىك يرجع إلى  (.َٖ. صُّٖٗ شرؼ،أ)حسيف ك  أكجد تفريقا بيف النظاميف(.

" خبير التربية في مصر أياـ االنتداب اإلنجميزم حينما خطط مخطط "دنمكب
الزدكاجية التعميـ في مصر إليجاد فئتيف مثقفتيف ثقافتيف مختمفتيف لتصطرع ىاتيف 

 )فرحاف، اقتييا في مقاكمة بعضيا بدؿ مف تكجيييا لمخارج.كلتستنفذا ط الفئتيف،
ففي مجاؿ  كآثار سيئة، كلقد كاف ليذه االزدكاجية نتائج خطيرة، (.ّٗ. صُّٕٗ

بسف  التشريع كالقضاء كأصؿ خريجك مدارس الحقكؽ ككمياتيا عمؿ األجانب،
طيعكف أف يجعؿ ألنيـ بتككنيـ الثقافي ال يست القكانيف المستمدة مف الدكلة المحتمة،

 .(ُٖص )البيمي، الشريعة اإلسالمية كالفقو اإلسالمي مراجع لو.
فالعقكؿ التي شكميا ىذا النظاـ التعميمي قد غمب عمييا اإلعجاب المطمؽ 

  (.ُِّ. صُِٖٗ )الجندم، كالتقميد لكؿ ما ىك أجنبي. الذم ال تحفظ فيو،
إلى انعداـ "األرضية  إف االزدكاج التعميمي البعيد عف ركح اإلسالـ قد أدل

كىك أمر ال كجكد  المشتركة" التي يجب أف تككف مكجكدة بيف أبناء األمة الكاحدة،
لو إال في بالد اإلسالـ اليـك بعد أف ذابت الفكاصؿ التي فرضت عمى بعض 
المجتمعات الغربية بيف التعميـ الديني كالتعميـ المدني تمؾ الفكاصؿ التي فرضتيا 

لذلؾ فال بد  (.ّّص )عبكد، تكجد يكما في بالد المسمميف.ظركؼ تاريخية لـ 
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لمؤسساتنا التربكية أف تدرؾ االثار الخطرة المترتبة عمى ىذه االزدكاجية األمر الذم 
 نادل بو الكثير مف الميتميف بيذا األمر. 

ة إسالمية ( إف أكؿ رئيس جامعُٕ ،ُٖٓٗ كفي ىذا الصدد يقكؿ )حامد،
تنا التعميمية أف تعي بأف االنفصاؿ بيف العمـك الشرعية عمى مؤسسافي باكستاف "

فالعمـك ... كالتجريبية ال ينبغي أف يككف لو كجكد في أم دار مف ديار اإلنساف
كالعبرة  التجريبية مثؿ الكيمياء كاألحياء كالطب يجب أف تخدـ الفكرة اإلسالمية،

الشرعية لتتككف  ينبغي أف تؤخذ مف الفيزياء كاالقتصاد كما تؤخذ مف العمـك
 الشخصية اإلسالمية المستقؿ"(. . 

( أف أكؿ خطكة يجب أف نخطكىا نحك إنقاذ ٕٔ. صُُٖٗكيرل الندكم )
ففي المعنى اإلسالمي ... الشباب مف ىذه الحيرة المردية ىي تكحيد نظاـ التعميـ

كف كال بد أف تك إنما ينقسـ بيف غايات ككسائؿ، الصحيح أف التعميـ كحده ال تتجزأ،
 بيف ىذه الكسائؿ كحدة تربطيا كتخضعيا لمغاية األساسية. 

 التي أدخميا الغزك الفكرم الى بالدنا اإلسالمية، –فاالزدكاجية في التعميـ 
كىك مف  شيء لـ تعرفو مؤسساتنا التعميمية مف قبؿ لكحدة المعرفة في اإلسالـ،

 الخطكرة بمكاف بحيث تجب معالجتو بشتى الكسائؿ المتاحة. 
كتبني  كالمقصكد بالتغريب اقتفاء أثر الغرب، يور اتجاه التغريب وتالمذتو:ظ .ِ

المؤسسات التعميمية كخريجييا الصبغة الغربية تنفيذا لمخطط الغزك الفكرم 
كالبعثات التي أرسمت إلى تمؾ  نتيجة التالميذ الذيف كضعكا مناىج الغرب،

اطنا التعميمي كالثقافي البالد كىك ما عبر عنو "جب " بقكلو: )لقد استطاع نش
عف طريؽ المدارس العصرية كالثقافة أف يترؾ في المسمميف كلك مف غير كعي 

 )الجندم،... ال دينييف إلى حد بعيد منيـ أثرا يجعميـ في مظيرىـ العاـ،
ىذا كقد كاف ليذا االتجاه التغريبي تالميذ دافعكا عنو  (.ُْٖ. صُّٖٗ

 أك ممف تعممكا في مدارس التغريب، كبية،بحماس ممف قدمكا مف البعثات األكر 
"أريد مف  كمف ىؤالء سالمة مكسى في كتابو "اليـك كالغد" الذم يقكؿ فيو:

 ال سمطاف لمديف عميو كال دخكؿ لو بو". التعميـ أف يككف تعميما أكركبيا،
كلكف تعميـ العربية في مصر ال يزاؿ ... "كيقكؿ.. (.ِْْ. صُُٖٗ )العمرم،

خ الذيف ينقعكف أدمغتيـ في الثقافة العربية أم ثقافة القركف في أيدم الشيك 
 فال رجاء لنا بإصالح ىذا التعميـ حتى نمنع ىؤالء الشيكخ منو، المظممة،

 )العمرم، كنسممو لألفندية الذيف ساركا أشكاطا بعيدة في الثقافة الحديثة".
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 لثقافة فيكمنيـ كذلؾ طو حسيف في كتابو "مستقبؿ ا (.ِْْ. صُُٖٗ
كمناىج البحث الحديثة  الجامعة تمثؿ العقؿ العممي،مصر" الذم يقكؿ فيو: )

كتسعى إلى إقرار مناىج التفكير  تتصؿ اتصاالن كثيقا بالحياة العممية األكركبية،
)إف  كيقكؿ:( ََِ. صُّٕٗ )البيي، الحديث شيئا فشيئا في ىذا البمد(.

د الراقية إال إذا أعتمد عمى التعميـ العالي الصحيح ال يستقيـ في بمد مف البال
كىكذا نممس مف ىذا الكالـ  (.ََِ. صُّٕٗ )البيي، الالتينية كاليكنانية(.

فيما داعيتيف مف دعاة  القميؿ ليذيف الرجميف التغريب في أكضح صكره،
كتزداد الصكرة قتامة أف صاحب  كافريف بالشرؽ مؤمنيف بالغرب، التغريب،

كقد تبكأ أعمى  لو معجبيف كتالميذ كثر،"مستقبؿ الثقافة في مصر" كاف 
كربما أف أمثاؿ ىؤالء  المناصب كبمراجعة كتابييما تتضح الصكرة أكثر فأكثر.

ليس كجكدؾ كصفيـ بأنيـ ظؿ ألكركبا بقكلو: )ىـ الذيف دفعكا محمد إقباؿ إلى 
ىذا الجسـ العنصرم فارغ مف معرفة  ألنؾ بناء قد بنكه، إال تجمي إال فرنخ،

لقد استطاع ( ُٕ. صُُٖٗ )الندكم، فأنت غمد مجمى بغير سيؼ(. النفس،
االستعمار بكسائؿ الغزك الفكرم أف يخرج لو تالميذا ينفذكف سياستو عمى أعمى 

إلى غير ذلؾ بعد أف ... المستكيات كما حدث في تركيا كمصر كسكريا
. ُٖٓٗ )الميداني، بمقاليد األمكر. .... أمسكت األحزاب االشتراكية كالعممانية

في كذلؾ دكف أف يككف لالستعمار تدخالت مباشرة كىذا كاضح  (،ّٕ-ّْص
التغريب" أك كالـ المستشرقيف يقكؿ "جب": )كالسبيؿ الحقيقي لمحكـ عمى مدل "

كعمى  ىك أف نتبيف إلى حد يجرم التعميـ عمى األسمكب الغربي، "الفرنجة"،
 –فاألمر  (.ّّ. صُٕٔٗ ( )الندكم،..المبادئ الغربية كعمى التفكير الغربي

فمثال جميع األساتذة العامميف في مياديف العمـك  كما يريدكف، –عمى ما يبدك 
كالغالبية العظمى  الدقيقة ىـ خريجك الجامعات الغربية كمعاىد التعميـ الغربي،

ف التراث العممي ألمتيـ نتيجة مف العمماء العرب تفصميـ فجكة كاسعة ع
لذلؾ ال بد مف إيقاؼ  ،(ْْ. صُٖٔٗ )سالـ، دراستيـ في جامعات الغرب.

ما كصفو الدكتكر أحمد صيداكم باالختراؽ الغربي القتالع مؤسساتنا األصمية 
يبرز  بأشكاؿ "التغريب" "كالفرنجة" كيصفو بأنو تمكث اجتماعي كاسع النطاؽ،

كالغزك الشامؿ بكسائؿ  سكؼ يأخذ طابع الييمنة، ـ،في نطاؽ التربية كالتعمي
لذلؾ فيمكف القكؿ: أف اآلماؿ  (.ُّٖ. صُُٖٗ )صيداكم، إلكتركنية متطكرة.

فقد نجحت في إيجاد فئات  التي عقدىا االستعمار عمى التعميـ لـ تذىب سدل،
مف المتعمميف القاسـ المشترؾ ليا جميعا أنيا كانت في مكاقفيا تنطمؽ مف 
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كمما  (.ٕٕ. صُٖٓٗ )الحديثي،... سية كالذىنية التي أكسبيا إياىا التعميـالنف
سبؽ يتضح صكرة التغريب كتالمذتو أبناء ديننا ممف يسيركف في ركاب الغزاة 

ككاف ذلؾ مف ... كىـ مغمضي أعينيـ عف أنيـ المنفذكف الحقيقيكف لتعاليمو
مؤسسات التعميـ أىـ المظاىر التي نتجت عف تأثير التعميـ الحديث عمى 

إف اإلسالـ ... كلذلؾ فإننا نردد قكؿ المستشرؽ المسمـ محمد أسد ) اإلسالمي،
 ال يمكف أف يتفقا، كالمدنية الغربية يقكماف عمى فكرتيف في الحياة متناقضتيف،

فإذا كاف ذلؾ كذلؾ فكيؼ نستطيع أف نتكقع أف تظؿ تنشئة أحداث المسمميف 
 (ٖٖ. صَُٗٗ )الجندم،؟( ....عمى أسس غربية

كالعممانية  فيي إحدل كسائمو، : كىي مرتبطة إلى حد كبير بالتغريب،العممانية .ّ
 باعتبار أف لمديف طقكسو كمعابده الخاصة بو، تعني فصؿ الديف عف الحياة،

كما عرفت بأنيا: نظاـ مف المبادئ كالتطبيقات يرفض كؿ صكرة مف صكر 
. ُُٖٗ )العمرم،كلة عمى دعائـ الديف اإليماف الديني كالعبادة الدينية كقياـ الد

 )أشرؼ،كيريد العممانيكف بيذه المفظة تحرر اإلنساف أكال مف الديف  .(ِٕٕص
كلذلؾ  كقد أكجدت العممانية في مجاؿ التعميـ نظاما ثنائيا، (.ُٓ. صُْٖٗ

أدخمت الدكؿ االستعمارية ىذا النكع مف التعميـ عف طريؽ المدارس األجنبية 
لعممانية المتسترة بالحيادية تجاه الديف كذلؾ لمتأثير عمى التي تنادم با

لذلؾ فإف  (.ُٖٗ. صُٖٓٗ )الميداني،المؤسسات التعميمية اإلسالمية 
كذلؾ بالقضاء  العممانية تجعؿ التعميـ يدكر في فمؾ الفكر كالثقافة األكركبية،

يمانيا باهلل كصدؽ الكجية في ا لتعرؼ عمى "الذاتية اإلسالمية" بإخالصيا كا 
عمى الحقيقة األساسية كىي أف اهلل سبحانو ىك كراء كؿ معطيات الحضارة 

عمى المادية المنكرة لمديف  فالمناىج القائمة،... كليست القكانيف الجبرية
أدت إلى  باحتكائيا لممدرسة اإلسالمية كفرض مناىجيا عمييا، كاألخالؽ،

قيقتيا كىدفيا تدمير الشخصية اإلسالمية كحرمانيا مف التعرؼ عمى ح
 (. ُُِ-َُِص .ُٖٓٗ )الجندم،

كمف اآلثار السمبية لمعممانية في مجاؿ التأثير عمى االتجاىات في التعميـ 
. ُٖٕٗ )الجمالي،مف تمؾ اآلثار ما يكضحو  اإلسالمي التي ىي دخيمة عميو،

 فالدراسة العممانية مثال قد تؤدم بسيكلة إلى اتجاىات ممحدة أك عدمية، (ِْٗص
ينشأ الشاب المسمـ عمى ىذا الطراز مف التفكير فإنو يككف غريبا في مجتمعو  كحتى

 . ...كيعيش في فراغ كىمي
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ككاف ذلؾ مف مظاىر تأثير التعميـ  االقتباس لألنماط التعميمية الغربية: .ْ
إذ تصبح بذلؾ في مكقؼ المتمقي  الحديث عمى مؤسسات التعميـ اإلسالمي،

 ي مكقؼ المبتكر. ال ف ليذه األنماط دكف تمحيص،
كالدكؿ  كمما يذكر بيذا الصدد أنو كاف ىناؾ تباعد بيف الدكلة العثمانية،

لذلؾ بدأت الدكلة العثمانية األخذ بأسباب  الغربية بعد أف انقضى عصر النيضة،
التقدـ فعممت عمى إنشاء المدارس الحديثة عمى غرار النظـ المعركفة في الدكؿ 

ر االقتباس إلى كجكد فجكة كبيرة بيف التربية العربية فأدل تدعيـ تيا... الغربية
كبيف التربية العربية الجديدة ممثمة في نظاـ التعميـ الحديث المقتبس كقد  األصيمة،

عمى  ساعد تطكر ىذا األخير بسرعة كمساندتو بكؿ قكة مف جانب الدكلة كالحككمة،
  .(ٓٔ. صُْٕٗ )مرسي،تعميؽ ىذه الفجكة 

عديدة نتيجة اقتباس التربية الغربية اقتباسا مستعجال دكف  ىذا كتنجـ مشكالت
كقد عرض الدكتكر  أف تككف منسجمة مع احتياجات الشعب كتقاليده الركحية،

كىي أنيا ال ترتبط بشكؿ كاؼ بديف الشعب  محمد الجمالي لبعض ىذه المشكالت،
مما يفقده فتحدث انشطارا كثنائية في الكياف االجتماعي كالفكرم لمشعب  كلغتو،

ثـ أف في ذلؾ االقتباس إىماال لمغة القكمية كاالىتماـ بالمظاىر  الكحدة كاالنسجاـ،
ككذلؾ تصيب  كاأللقاب العممية عمى حساب التفكر كالبحث كالضبط العممي،

كتجعؿ الكثيريف يقبمكف عمى اآلداب دكف العمـك  البعض بالغركر األجكؼ،
 . (ْٖ-ْٕ. ص ُٖٕٗ )الجمالي، كالتقنيات.

كقد أدخمو إلى  كىك أمر غريب عمى المؤسسات التربكية اإلسالمية، االختالط: .ٓ
 بالدنا كمؤسساتنا التربكية االستعمار الحديث الذم أخذ طابع الغزك الفكرم. 

كقد بدأكا بيا في  لقد تـ نشر االختالط في مراحؿ التعميـ بيف النكعيف،
لتقدـ كالتمديف كنشر الركح الجامعات في أكثر البالد اإلسالمية تحت دعكل ا

فجعمكه في المرحمة  كقد تكسعكا في أمر االختالط،... كتيذيب الغريزة الجامعية،
االبتدائية كىي عند البعض تضـ بعض سنكات المراىقة كما جعمكه في المرحمة 

 (. ٕٔ. صُٕٕٗ )الزيبؽ،كىي أخطر ما يككف  الثانكية،
التي تنشر في البالد اإلسالمية تقكؿ أحد كتب مؤسسة فرانكميف األمريكية 

يجب أف نعمؿ  مجسدة الدعكة إلى االختالط )فبدال مف فصؿ البنيف عف البنات،
ذا حدث استمطاؼ بينيـ  عمى إشراكيـ معا في األعماؿ الممتعة كمكاقؼ المعب، كا 

  (.ٖٔ. ص ُٕٕٗ )الزيبؽ،فيجب النظر إليو عمى أنو نكع مف الصداقة 
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يقكؿ الدكتكر محمد  ط إلى حالة اإللزاـ بقكانيف الدكلة.كقد تعدل األمر باالختال
بؿ لقد أصبحنا أماـ ... ) تابو "حصكننا ميددة مف داخميا":محمد حسيف في ك

تجربة  بعض المدارس المختمطة في مرحمة التعميـ اإلعدادم بعد أف تكشفت
أصبح ك ... االختالط في الجامعة عف مآس ال يستطيع تجاىميا إال مكابر أك مدلس

ألف  ىذا النظاـ ضربا مف ضركب اإللزاـ ال يستطيع كالد أف يفر منو أك يتفاداه،
كبيف أف يحرميـ مف  عميو أف يختار بيف أف يبعث بابنو أك ابنتو إلى ىذا الكسط،

عمى -بؿ انو ال يستطيع اختيار الطريؽ الثاني التعميـ كيحجبيـ في ظممات الجيؿ،
نياية المرحمة  ة تجبره عمى أف يعمـ أكالده حتىالف قكانيف الدكل -ظممو كظالمو

كبذلؾ يظير أف االختالط  (ِّْ-ِِْ. صُُٖٗ )العمرم،( األكلى عمى األقؿ
كما ىك معركؼ مخالؼ لتعاليـ  -أم اختالط –كىك  قد جاء مرافقا لمتعميـ الحديث،

  .ديننا الذم ينبذه لألخطار التي تترتب عميو
لقد أدخؿ التعميـ إلى المؤسسات التعميمية  تقويم:التقميد في أنظمة التعميم وال .ٔ

اإلسالمية أنظمة في التقكيـ كالتعميـ دكف تمحيص كنظر إلى حاجة ىذه 
دكف  كإقرار فكرة النجاح كالرسكب بمجرد الدكاـ المطمكب، المؤسسات إلييا،

 مما يخرج طالبا ىـ اقرب لالمية، النظر لالمتحانات أك مالحظات المعمـ،
مما  ار فكرة النجاح بنسب دنيا مف الدرجات كأربعيف بالمائة مثال،ككذلؾ إقر 

كأيضا  في المراحؿ الدراسية، -عمى جيميـ–يسمح لممقصريف كالكسالى التنقؿ 
مما ينزؿ  كاعتبارىا مادة كاحدة، إقرار فكرة دمج مجمكعة مف المكاد الدراسية،

 مجمكعة،كجعؿ الطالب يدرس اخؼ ما في ال مف حصص المادة الكاحدة،
ككذلؾ االنشغاؿ بأعماؿ التسجيؿ كالحذؼ كاإلضافة مما  ليحصؿ النجاح،

ككذلؾ ترؾ الحرية لمطالب في  يخمخؿ النظاـ التعميمي كيقمؿ مدة الدراسة،
تباع نظاـ التعميـ العمماني  الحضكر كالغياب كالتركيز عمى المذكرات كا 

بؿ ىك –يد كرغـ انو ال مانع مف التجد (89-98ص .1891 )الميداني،
قحاـ المؤسسات التعميمية بأمكر ال  مندكب اذا كاف لألفضؿ ال لمجرد التقميد كا 

 تتناسب مع طبيعتيا. 
يسير تطكير مناىج التعميـ بالعالـ اإلسالمي  المحور الثاني: الرؤية المقترحة:

 في ضكء الرؤية المقترحة كفؽ الخطكات التالية:
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 : ؤية المقترحةوفق الر  مفيوم تطوير المنيج -أوالً 
ألبد أف يخضع بيف  لكي يستطيع المنيج أف يحقؽ أىدافو بصكرة جيدة،

 (.ِْٕ: ََِٖ )عرفاف،الحيف كاآلخر لمتطكير في جميع مككناتو 
ىك: "عمميَّة التفكير الكيفي المنظـ  (ُّْ: ََِٖ) كالتطكير: كما أكرد عطية

كرفع مستكل  المنيج، الذم يحدثو المربكف في مككنات المنيج كيؤدم إلى تحديث
  كفاءتو في تحقيؽ أىداؼ النظاـ التعميمي".

بأنو:"التغير الكيفي في مككنات  (ّّْ: َُِٔ)كما عرفو يحيى كآخركف 
المنيج أك بعضيا الذم يؤدم إلى رفع كفاءة المنيج في تحقيؽ غايات النظاـ 

 التعميمي مف أجؿ التنمية الشاممة".
ير المناىج كتحديثيا بأنيا:"إدخاؿ تطك  (َِٓ: ََُِ)كما عرؼ سرحاف 

 كرفع مستكاىا، تجديدات كمستحدثات في مجاليا بقصد تحسيف العمميَّة التربكيَّة،
بحيث تؤدم في النياية إلى تعديؿ سمكؾ التالميذ كتكجييو في االتجاىات 

  كفؽ األىداؼ المنشكدة". المطمكبة،
بارة عف: "عمميَّة ( بأف تطكير المنيج عّْ: ََُِكذلؾ أكرد الكسباني )

الكصكؿ بمستكل المناىج الدراسيَّة إلى أفضؿ صكرة ممكنة حتى تحقؽ األىداؼ 
 كبطريقة اقتصاديَّة في الكقت كالجيد كالتكمفة". التربكيَّة المنشكدة عمى أحسف كجو،

 :وفق الرؤية المقترحة خطوات تطوير المنيج -ثانياً 
فعمميَّة تطكير  كير المنيج،تكجد مجمكعة مف الخطكات التي يمرُّ بيا تط

 :ىي كىذه الخطكات المناىج تستند عمى أسس عمميَّة دقيقة،
 فالتطكير يتـ بناءن عمى عدة أمكر منيا نقاط  ،تحديد اليدف من التطوير

 ضعؼ تـ اكتشافيا في المناىج السابقة.
 تي : أم تحديد الرؤية كالفمسفة التحديد استراتيجية تستند إلييا عمميَّة التطوير

 يستند إلييا.
 ،كتحديد المشكالت التي يعاني منيا.  دراسة عمميَّة لمواقع 
 كتحديد األفراد  مف العمؿ لمذيف سيشارككف في عمميَّة التطكير، تكوين فريق

 كتحديد دكر كؿ منيـ. الذيف سيككنكف في كؿ فريؽ،
 ككذلؾ  لدل فريؽ العمؿ المعني بالتطكير، بث الشعور بالحاجة لمتطوير

 كالتكعية بمتطمباتو كمشكالتو. ميذ كأكلياء األمكر،التال
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 أم تحديد المجاالت المستيدفة في عمميَّة التطكير، التخطيط لعمميَّة التطوير 
كدكر كؿ شخص في عمميَّة التطكير كالمتطمبات الماديَّة كالبشريَّة كالفترات 

 الزمنيَّة التي تستغرقيا.
 كير.في تنفيذ عمميَّة التط تدريب العاممين 
 :كتحكيؿ النظريات إلى مناىج  أم ترجمة فمسفة التربية إلى نظريات، التصميم

 كأنشطة ككسائؿ كأساليب تقكيـ. ليا أىداؼ كمحتكل كطرؽ تدريس،
 :كتقديـ حمكؿ متعددة  أم تحديد المشكالت التي تكاجو عمميَّة التطكير، اإلبداع

 لمكاجية ىذه المشكالت. 
 كذلؾ  ة تناكؿ المنيج الذم تَـّ تطكيره بالتطبيؽ،: يتـ في ىذه المرحمالتجريب

كمدل  لمحكـ عمى مدل سالمتو كمناسبتو لمتالميذ كلممجتمع الذم يعيشكف فيو،
 سالمتو المغكيَّة كخمكه مف األخطاء العمميَّة.

 :كالتعرؼ عمى  كيتـ في ىذه المرحمة تناكؿ المنيج الذم تَـّ تطكيره، التقويم
 اط ضعفو لعالجيا؛ كذلؾ لمكصكؿ بو لمصكرة المثمى.نقاط قكتو لتدعيميا كنق

 :كيتـ  يتـ في ىذه المرحمة مراجعة المنيج في ضكء نتائج التقكيـ، التنقيح
 كاإلصالح كالتجكيد.تناكلو بالتعديؿ 

 يتـ في ىذه المرحمة تطبيؽ المنيج عمى نطاؽ كاسع أك كامؿ. لتعميما : 
 :الرباط،احؿ السابقة يتـ في ىذه المرحمة متابعة المر  المتابعة( َُِٔ :ّّٔ .) 

 : وفق الرؤية المقترحة مفيوم المنيج في التربية اإلسالميَّة -ثالثاً 
إف عمماء التربية لـ يتفقكا عمى تعريؼ معيف لممنيج لذلؾ تعددت التعريفات 

لكف مع ذلؾ فيـ يتفقكف عمى أف  االصطالحيَّة لممنيج في األدبيات التربكيَّة،
فيـ يركف أف المناىج  مف أف تيحصر في نطاؽ ضيؽ مف التعميـ،المناىج أكسع 

سكاء كاف االتصاؿ مباشرنا أك غير  تشمؿ كؿ شيء يتصؿ بالعمميَّة التعميميَّة،
 . (ٗ: َُِِ )عبد الحميد كسكزاف أبك ىدرة،مباشر

 ومن تمك التعريفات:
 بأف المنيج:" نشاط ىادؼ تقدمو المدرسة( ُُ: ََِٕ) ما ذكره الدعيمج

 سكاء تـ داخؿ المدرسة أك خارجيا". لة عنو،كتككف مسؤك  كتشرؼ عميو، كتنظمو،
بأنو:"جميع أنكاع النشاطات التي يقـك  (ِٗ: ََِْبينما أكرد مرعي كالحيمة )

 أك جميع الخبرات التي يمركف فييا تحت إشراؼ المدرسة كبتكجيو منيا، الطمبة بيا،
 سكاء داخؿ أبنية المدرسة أك خارجيا".
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جمكعة المعمكمات م" ( بأف المنيج ىك:ُٓ: ََِٔكذلؾ أشار فايز )ك 
كغير ذلؾ مف اتجاىات كقيـ كميارات كنشاطات تعميميَّة  كالحقائؽ كالمفاىيـ،
يتـ تعميميا تحت إشراؼ المدرسة؛ لغاية تحقيؽ األىداؼ  مخططة كمنظمة،

ـك التربية اإلسالمية؛ فمفيـك المنيج قد تأثر بدرجة كبيرة بمفي التعميميَّة المقصكدة"،
لمكصكؿ  ألف التربية اإلسالمية تيدؼ إلى تنمية جميع جكانب الشخصيَّة اإلنسانيَّة،

فكذلؾ المنيج يسعى لتحقيؽ ىذه األىداؼ  إلى عبادة اهلل كتحقيؽ السعادة لو،
 ."كالغايات

( بأنو: "نظاـ ٖٕ: ََِِكالمنيج في التربية اإلسالميَّة عرَّفو مدككر )
مف القيـ كالمعارؼ كالخبرات كالميارات التي تقدميا مؤسسة تربكيَّة إسالميَّة متكامؿ 

 بقصد تنميتيـ تنمية شاممة متكاممة: جسمينا كعقمينا ككجدانينا، إلى المتعمميف فييا،
كتعديؿ سمككيـ في االتجاه الذم يمكنيـ مف عمارة األرض كترقية الحياة كفؽ منيج 

 اهلل
( أف المنيج في التربية اإلسالميَّة لو ٗٔ: ََِٓبينما ترل ىدل الشمرم )

 كىما:  مفيكماف،
مفيـك عاـ شامؿ ينظر إلى التربية اإلسالميَّة عمى أنيا التطبيؽ التربكم  األول:

أم  لمنظاـ اإلسالمي كالترجمة العمميَّة الميدانيَّة لمفكر اإلسالمي في ميداف التربية،
ع مراحؿ نمكه لمحياة الدنيا كاآلخرة في إعداد المسمـ مف جميع النكاحي في جمي

 ضكء المبادئ كالقيـ كفي ضكء أساليب كطرؽ التربية التي جاء بيا اإلسالـ.
: مفيـك خاص أكثر تحديدنا كينظر إلى التربية اإلسالميَّة في ضكء ما واآلخر

كالقرآف الكريـ كالتكحيد  ييدرس في مختمؼ المراحؿ الدراسيَّة مف عناصر المنيج،
كيركز عمى تزكيد التمميذات بالحد المناسب مف التربية  حديث كالفقو كالتفسير،كال

 اإلسالمية مف خالؿ مككنات المنيج المدرسي. 
( بأف المنيج في التربية اإلسالميَّة ىك: "الحقائؽ ُٗٓ: َُِِكذكر الريمي )

 كالخاصة باإللو كالرسؿ كبجميع األمكر الخالدة المستمدة مف الكتاب كالسنة،
بقصد  كجميع المعارؼ كاألنشطة التي تنظميا المدرسة كتشرؼ عمييا، الغيبيَّة،

 بإقراره بالعبكديَّة هلل سبحانو كتعالى". إيصاؿ كؿ متعمـ إلى كمالو اإلنساني،
( بأنو: "نظاـ مف الخبرات التي تقدميا ُٖ: ََُِكما أكرد يكسؼ )

كمنيا ما  ىك منزَّؿ مف عند اهلل، مف ىذه الخبرات ما المؤسسات التربكيَّة لممتعمميف،
يتعمؽ بالمكتسب بكاسطة البشر؛ كذلؾ بيدؼ تحقيؽ نمك ىؤالء المتعمميف نمكنا 

 كتمكينيـ مف السمكؾ كالعمؿ كفؽ تعاليـ الديف اإلسالمي". شامالن متكامالن متكازننا،
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يَّة كمف التعريفات السابقة لمفيكمي المنيج بشكؿ عاـ كالمنيج في التربية اإلسالم
يمكف القكؿ أف المنيج جميع الخبرات التي تعدىا المدرسة بيدؼ تحقيؽ النمك 

 كالكجدانية. كالميارية، الشامؿ لمتمميذات مف جميع النكاحي المعرفية،
 : كفؽ الرؤية المقترحة المناىج التعميمية في التربية اإلسالمية أىداؼ -رابعان 

مساعدة الفرد عمى عبادة اهلل  إف أىداؼ المناىج في التربية اإلسالمية ىي
عز كجؿ كتذكيده بالقيـ كالتعاليـ اإلسالمية مع إكسابو العمـك كالمعارؼ النافعة التي 
يحتاجيا المجتمع كمف أىدافيا مساعدتيا الفرد عمى النمك الشامؿ المتكامؿ كفيما 

 ( )باىماـ،ُٕٗ ،ُٓٗ ىػ،ُُّْ )نشكاف،يمي عرض لبعض ىذه األىداؼ 
 (: َُِ ،َُُ ق،َُّْ

  .أف يكتسب المتعمـ اتجاىات إيجابية نحك االستخداـ كاالستفادة مف المخمكقات -أ 
أف يكتسب المتعمـ اتجاىات إيجابية نحك غيره مف بني البشر ، كيتفاعؿ مع  -ب 

  الشعكب األخرل حتى كلك كانت عمى غير ديف اإلسالـ.
في إطار تفاعؿ  أف يكتسب المتعمـ المعرفة بالعمـك الطبيعية. كيأتي ىذا اليدؼ -ج 

 الفرد المسمـ مع الككف كالظكاىر الطبيعية. 
 أف يكتسب المتعمـ معرفة بأحكاؿ العالـ اإلسالمي.  -د 
 أف يكتسب المتعمـ معرفة بالمغة العربية بالدرجة األكلى ثـ المغات األخرل  -ق 
أف يكتسب المتعمـ القدرة عمى الممارسة العممية. كتكظيؼ الميارات العممية  -ك 

  ف خالؿ االىتماـ بما يمي:كيتـ ذلؾ م
  .استخداـ التجريب العممي في الحصكؿ عمى المعرفة 
  .اقتراف النظرم بالعممي أم اقتراف النظرم بالتطبيؽ 
 .تطكير الميارات العممية في استخداـ األجيزة في كافة أنكاع المعرفة  
 .أف يكتسب المتعمـ القدرة عمى مكاجية المشكالت بالطرؽ العممية  
( ِّ ،ُّ ىػ،ُُْٔ )الحقيؿ،البعض إلى ىذه األىداؼ ما يمي  كيضيؼ 
  (:ٖٕ ،ٕٕ ىػ،ُِْْ )الحامد،

  تبصير المربي بضركرة تكجيو العمـك كالمعارؼ بمختمؼ أنكاعيا كمكادىا منيجا
  كتأليفا كتدريسا كجية إسالمية.

 ،دأ كذلؾ بالبراءة مف كؿ نظاـ كمب تنمية ركح الكالء لشريعة اإلسالـ لدل المسمـ
  يخالؼ ىذه الشريعة كأحكاميا العامة.
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  تحقيؽ الخمؽ القرآني في المسمـ كالتأكيد عمى الضكابط الخمقية الستعماؿ
  المعرفة.

  تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية
عدادىـ لإلسياـ في حميا.   كا 

 ء زيادة المعرفة.تنمية ميارات القراءة كعادة المطالعة سعيا كرا  
 .تدريب الطاقة البشرية الالزمة كتنكيع التعميـ مع االىتماـ بالتعميـ الميني  
 .غرس حب العمؿ في نفكس الطالب كالحرص عمى إتقانو كاإلبداع فيو  
 .تنمية ركح البحث كالتفكير العممي  

ي وف أسس بناء المنيج المدرسي وفق المبادئ التربويَّة اإلسالميَّة -خامساً 
  :ضوء الرؤية المقترحة

إف المنيج الدراسي المخطَّط في ضكء تعاليـ التربية اإلسالميَّة ال بدَّ أف 
 بحيث تجعؿ التمميذ مركز المنيج المدرسي، يجسِّد األفكار كالمفاىيـ اإلسالميَّة،

 كتكمف دراسة أسس بناء المناىج فيما يمي: 
 :مرتبطة بكؿ جكانب حيث تككف حاجات التمميذ  أسس نفسية وعقائدية

باعتبارىا مف الممارسات  مثؿ: كيفيَّة أداء العبادات، كالحاجات الركحيَّة، النمك،
كذلؾ يشمؿ ىذا الجانب اشتقاؽ أىداؼ لممنيج  الطبيعيَّة لإلنساف المسمـ،

 فينبغي أف يتـ بناء عمييا اختيار األىداؼ كاألنشطة، تخص الفرد المتعمـ،
في ضكء الديف اإلسالمي  تنفيذ المنيج الدراسي،ككافة اإلجراءات الخاصة ب

  كخصائص النمك لمتالميذ الذيف يصمـ ليـ المنيج الدراسي.
 :فمف حاجات الحياة المعاصرة التمسؾ بالعقيدة اإلسالميَّة  أسس اجتماعية

ككذلؾ مكافحة الظكاىر  كمحاربة التيارات الفكريَّة الثقافيَّة اليدامة، الصافية،
ا الحاجات الخاصة بالحفاظ عمى  كجكدة في المجتمع،السمبيَّة الم كمنيا أيضن

 كالًحرىؼ التي تؤدم إلى الكسب المشركع، النفس كالممتمكات الخاصة كالعامة،
 كمف حاجات الحياة المعاصرة كذلؾ القضاء عمى أىـ المشكالت الصحيَّة،

 صر،كالتكيؼ مع مستجدات الع كاالقتصاديَّة في المجتمع، كاالجتماعيَّة،
 كاشتقاؽ أىداؼ لممنيج تخصُّ المجتمع.

 :بحيث يتـ دراسة فركع المعارؼ كالعمـك المختمفة التي تستمـز  أسس معرفية
 ككضعيا في تسمسميا المنطقي، كتحديد ىذه المتطمبات، متطمبات سابقة،

 كتصميـ المناىج في ضكء تمؾ المتطمبات يككف أمرنا في غاية األىميَّة،
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: َُِٔ )يحيى كآخركف،نيج تخصُّ المجاالت المعرفيَّة كاشتقاؽ أىداؼ لمم
ُِِ- ُِّ). 

 : وفق الرؤية المقترحة خصائص المنيج في التربية اإلسالميَّة -سادساً 
يجب أف ينطبع  إف المنيج المدرسي الذم تطمبو التربية اإلسالميَّة،

فيو  كذلؾ بأف تيحقؽ كيتصؼ بأىـ صفاتيا كمميزاتيا كيحقؽ أىدافيا، بطابعيا،
 الصفات اآلتية:

 ،أف يككف في ترتيبو كمكضكعاتو مكافقنا لمفطرة اإلنسانيَّة يعمؿ عمى تزكيتيا 
تمؾ الفطرة التي أشار إلييا الحديث القدسي )خمقت  كحفظيا مف االنحراؼ،

: ٖج ،ّٖٕٔرقـ الحديث  عبادم حنفاء فاجتالتيـ الشياطيف....( )ركاه مسمـ،
 عميو كسمـ )كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كجاء عف النبي صمى اهلل (،ُٖٓ

رقـ الحديث  فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو. ...()ركاه البخارم،
ككفقنا لذلؾ فإنو ينبغي عمى معممة التربية اإلسالمية أف  (،ََُ: ِج ،ُّٖٓ

 تنمي في تمميذاتيا كؿ ما يكافؽ الفطرية اإلنسانية. 
 كىك إخالص الطاعة  سالميَّة األساسي،أف يككف محققنا ليدؼ التربية اإل

كلجميع أىدافيا الفرعيَّة التي ترمي إلى تقكيـ الحياة كتكجيييا  كالعبادة هلل،
التي كضع المنيج لتعيدىا  لتحقؽ ىذا اليدؼ في جميع جكانب الثقافة كالتربية،

كذلؾ  كالجانب العقمي كالجانب الكجداني كالجسمي كاالجتماعي، كالنيكض بيا،
 راج جيؿ متسمؾ بالعقيدة الصحيحة.إلخ

  أف يككف في تدرجو كمستكاه مكافقنا لطبيعة المرحمة الدراسيَّة التي ييكضع ليا ؛
 ليتناسب مع الخصائص العقمية كالنفسية لمتمميذات. 

 ،أف ييراعي في تطبيقاتو حاجات المجتمع كمنطمقاتو اإلسالميَّة المثاليَّة 
كاألخذ بجميع االختصاصات التي ال بدَّ  ء ليا،كاالعتزاز باألمة المسممة كالكال

منيا لرقي المجتمع المسمـ مع األخذ بجكانب الحضارة التي ال تتعارض مع 
 كتحقيؽ شريعة اهلل تعالى. بؿ تعيف عمى رفع شأف األمة المسممة، اإلسالـ،

 ،كيربط بيف العمـك  أف يككف المنيج في جميع جكانبو ميكجينا تكجيينا إسالمينا
 كينسؽ بيف مكضكعاتيا. مختمفة،ال

 ،متناسبنا مع إمكانات البالد التي تريد  أم ممكف التطبيؽ، أف يككف كاقعينا
لذلؾ يجب أف ييتـ مخططي مناىج التربية اإلسالمية بطرح القضايا  تطبيقو،

 كالمسائؿ الدينية التي تالمس كاقع المجتمع الفعمي. 
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 ، كيترؾ أثرنا عاطفينا جياشنا في  ككيَّة،يعطي نتائج تربكيَّة سم أف يككف فعاالن
كنشاطات  بما يمتاز بو مف أساليب تربكيَّة سميمة بعيدة األثر، نفكس األجياؿ،

ا. سيمة المناؿ كالتطبيؽ، إسالميَّة مثمرة عظيمة األثر، ا كاضحن  معركضة عرضن
 ،مثؿ أف ييعنى بالجكانب اإلسالميَّة التربكيَّة السمككيَّة في أساسو المعرفي :

قامة المجتمع المسمـ في الجك المدرسي، الدعكة اإلسالميَّة، بحيث يحقؽ  كا 
كآدابو في حياة  كتعاليمو، كأساليبو التربكيَّة، جميع أركاف اإلسالـ كشعائره،

 )الحمد،الطالب الفرديَّة كعالقاتيـ االجتماعيَّة كرحالتيـ لمدعكة إلى اهلل 
 (.ُُٔ-ُٗٓ: َُِّ )النحالكم، (،ِْٕ-ِْْ: ََِِ

كعمى ذلؾ فإنو يمكف القكؿ أف ما يميز المنيج في التربية اإلسالميَّة اشتقاقو 
كعممو عمى تعزيز  -صمى اهلل عميو كسمـ -مف الكتاب الكريـ كسنة نبينا محمد

كتحقيؽ السعادة لإلنساف في الدنيا  كتقكية صمة العبد بربو، القيـ كاألخالؽ،
 كاآلخرة. 

 :ةاسي وفق الرؤية المقترحمحتوى المنيج الدر  -سابعاً 
كالمحتكل ىك مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات كالمفاىيـ كلنظريات 

كينبغي أف يتـ عرض المحتكل  كالتعميمات التي تقدـ لمطالب في صكرة منظمة،
 بصكرة منظمة تناسب جميع الطالب كتراعى فييا معايير التعمـ الفعاؿ.

 كينبغي أف يتضمف المحتكل ما يمي:
 القرآنية كاألحاديث النبكية المرتبطة بالسالـ العالمي. اآليات 
 ،كاآليات القرآنية الدالة عمييا. تضميف المحتكل ميارات التفكير المتعددة 
  تضميف المحتكل لقيـ المكاطنة في صكرة سمككيات تمارس كليس عبارات

 تحفظ.
 ،ؿ مف خال تضميف السيرة النبكية قضايا حب الكطف ككيفية المحافظة عميو

 ككيفية بناء المجتمع المدني. عرض اليجرة،
 .تضميف المحتكل صكر كأنشطة يقـك الطالب بالتعميؽ عمييا 
 .ترتيب المحتكل في ضكء متطمبات القرف الحادم كالعشريف 
 .التركيز عمى األنشطة التي تنمي التفكير داخؿ المحتكل 
 .عرض نماذج لمشخصيات الدينية كمينيـ 
 يني كالحرفي في المنيج.التركيز عمى الجانب الم 
 .التأكيد عمى مظاىر رفض اإلسالـ لمبطالة بشتى أنكاعيا 
 .التركيز عمى ربط النظرية بالتطبيؽ 
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 :وفق الرؤية المقترحة خطوات تطوير المنيج -ثامناً 
فعمميَّة تطكير  تكجد مجمكعة مف الخطكات التي يمرُّ بيا تطكير المنيج،

( ّّٔ: َُِٔ )الرباط،ىي كىذه الخطكات يقة،المناىج تستند عمى أسس عمميَّة دق
 :(َُِٗ )الحربي،

 ،فالتطكير يتـ بناءن عمى عدة أمكر منيا نقاط  تحديد اليدف من التطوير
 ضعؼ تـ اكتشافيا في المناىج السابقة.

 أم تحديد الرؤية كالفمسفة التي تحديد استراتيجية تستند إلييا عمميَّة التطوير :
 يستند إلييا.

 كتحديد المشكالت التي يعاني منيا.  ،يَّة لمواقعدراسة عمم 
 كتحديد األفراد  لمذيف سيشارككف في عمميَّة التطكير، تكوين فريق من العمل

 كتحديد دكر كؿ منيـ. الذيف سيككنكف في كؿ فريؽ،
 ككذلؾ  لدل فريؽ العمؿ المعني بالتطكير، بث الشعور بالحاجة لمتطوير

 كعية بمتطمباتو كمشكالتو.كالت التالميذ كأكلياء األمكر،
 أم تحديد المجاالت المستيدفة في عمميَّة التطكير، التخطيط لعمميَّة التطوير 

كدكر كؿ شخص في عمميَّة التطكير كالمتطمبات الماديَّة كالبشريَّة كالفترات 
 الزمنيَّة التي تستغرقيا.

 في تنفيذ عمميَّة التطكير. تدريب العاممين 
 :كتحكيؿ النظريات إلى مناىج  سفة التربية إلى نظريات،أم ترجمة فم التصميم

 كأنشطة ككسائؿ كأساليب تقكيـ. ليا أىداؼ كمحتكل كطرؽ تدريس،
 :كتقديـ حمكؿ متعددة  أم تحديد المشكالت التي تكاجو عمميَّة التطكير، اإلبداع

 لمكاجية ىذه المشكالت. 
 :كذلؾ  تطكيره بالتطبيؽ،يتـ في ىذه المرحمة تناكؿ المنيج الذم تَـّ  التجريب

كمدل  لمحكـ عمى مدل سالمتو كمناسبتو لمتالميذ كلممجتمع الذم يعيشكف فيو،
 سالمتو المغكيَّة كخمكه مف األخطاء العمميَّة.

 :كالتعرؼ عمى  كيتـ في ىذه المرحمة تناكؿ المنيج الذم تَـّ تطكيره، التقويم
 صكؿ بو لمصكرة المثمى.نقاط قكتو لتدعيميا كنقاط ضعفو لعالجيا؛ كذلؾ لمك 

 :كيتـ  يتـ في ىذه المرحمة مراجعة المنيج في ضكء نتائج التقكيـ، التنقيح
 تناكلو بالتعديؿ كاإلصالح كالتجكيد.

 :يتـ في ىذه المرحمة تطبيؽ المنيج عمى نطاؽ كاسع أك كامؿ.  التعميم 
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 يتـ في ىذه المرحمة متابعة المراحؿ السابقة. المتابعة : 
وفق الرؤية  ايير التي يتم عمى أساسيا اختيار وتطوير المناىجالمع-تاسعاً 

  :المقترحة
إف تحديد المحتكل كتقديمو لممتعمميف في حد ذاتو ال يحقؽ األىداؼ التعميمية 
؛ إذ البد أف تعمؿ عناصر المنيج متكاممة مع بعضيا؛ األىداؼ. المحتكل. الطرؽ 

ف اختيار محتكل المنيج يعتبر مرحمة كالكسائؿ. األنشطة كعممية التقكيـ. كعميو فإ
  جزئية في عممية التخطيط لمعممية التعميمية.

كمع ذلؾ فال بد مف معايير أك شركط يجب تكافرىا فيما يختار مف »
محتكيات المناىج الدراسية. كلعؿ مف أىـ تمؾ المعايير الصدؽ كالداللة كاالرتباط 

ة كالتكافؽ مع اإلطار االجتماعي بحاجات المتعمـ كاىتماماتو كالمنفعة كالمالءم
بؿ إف ىذه  كالقابمية لمتعمـ. كمف ثـ فإف المحتكل في اختياره ال يخضع لمعشكائية،

العممية تحتاج إلى نظرة عممية كاعية ببدايات المنيج كمساراتو كعالقة المحتكل 
 (. ِِٓ ،ََِِ كمحمد، )المقاني،« بكؿ عممياتو

تفرض عدة أمكر ينبغي أف  ظؿ العكلمةإفَّ متطمبات مستقبؿ التعميـ في 
  يشتمؿ عميو المنيج كاف يعمؿ عمى إكسابيا لمطالب كىي كالتالي:

  االىتماـ بالمغات بدءان بالمغة القكمية )المغة العربية( ثـ المغات األجنبية. خاصة
  المغة اإلنجميزية تمييا المغات األخرل.

 ميـ عمـك المستقبؿ كالعمـك تدريب المتعمميف عمى استخداـ الحاسب اآللي كتع
  كالفيزياء كالرياضيات.

 .إيجاد مكاد مشتركة بيف الشعب األدبية كالعممية كالرياضية كعدـ الفصؿ بينيا  
  التركيز عمى تنمية شخصية المتعمـ كتطكير قدراتو عمى التفكير كاإلبداع أكثر

  مف تحصيؿ المعمكمات.
 ى العمـ عند كضع المناىج لممكاد التكازف بيف التربية القكمية كاالنفتاح عم

 المختمفة. 
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 ـةــــــاتمـــــــالخـــــــــ
في  عرفنا مما سبؽ أف التعميـ اإلسالمي نكع متميز عف التعميـ الغربي

خطرا عمى مؤسسات التعميـ  مناىجو كأىدافو لذلؾ كاف دخكؿ ىذا األخير،
ناىجو أىداؼ االستعمار كذلؾ ألنو يحمؿ في م اإلسالمي كمؤشرا سمبيا عمييا،

حسب تعاليـ  -عمى أف يتضح باف مؤسسات التعميـ اإلسالمي الذم جاء معو،
كالدليؿ  كخاصة التجريبية كالتطبيقية منيا، ال تمانع في اخذ العمـك الحديثة، -الديف

عمى ذلؾ الحضارة اإلسالمية المزدىرة التي احتكت عمـك كثيرة ثـ طبعتيا بطابعيا 
أما العمـك الحديثة المقصكد ىنا فيي تمؾ التي جاءت  اإلسالـ. ككجيتيا لخدمة

كىي كاف رافقيا بعض  كإحدل صكر الغزك الفكرم فال خير فييا مف ىذا المنطمؽ،
 االيجابيات فيي عارضة غير مقصكدة كما اتضح مف أقكاؿ أصحابيا. 

ية كقد كاف لتأثير ىذه العمـك عمى مؤسساتنا أسباب عديدة منيا أسباب داخم
مف الجمع بيف األصالة  ذاتية تمثمت بعدـ مسير مؤسساتنا كما كانت أياـ ازدىارىا،

فكاف  .... رغـ أف ذلؾ سبب عالمية رسالة اإلسالـ كخاتميتيا كمعطيات العصر،
كذلؾ  أف أصاب الجمكد تمؾ المؤسسات مما سيؿ عمى الغزك أف يفعؿ فعمو فييا،

مـ التبشيرية أك طابع البحكث االستشراقية الغزك الذم اتخذ طابع إنشاء معاىد الع
 المزيفة. 

كراء كثير مف المظاىر التي برزت في مؤسساتنا  فكانت تمؾ األسباب،
كاالزدكاجية التي أكجدت نظاميف تعميمييف  التعميمية التي لـ تكف تعرفيا مف قبؿ،

ة باالنطالؽ في كؿ شيء مف الذىنية كالنفسي ككاالتجاه التغريبي، متناقضيف،
 المكتسبة مف مدارس التعميـ األجنبي الحديثة التي ربت تالميذىا عمى عينيا،

أضؼ إلى ذلؾ بركز  كجعمت تنظر برضا إلى مسير األمكر عمى النمط الغربي،
كالتقميد في  كاالختالط، ظكاىر العممانية كاالقتباس لألنماط التعميمية كالغربية،

 أنظمة التعميـ كالتقكيـ. 
ال يشكؿ  -ككانت ميمة ىذا البحث في إطارىا -ح األمكرف تكضيإف وبعد:

لذلؾ فاف كاجب  بؿ يكشؼ فقط مكاطف الداء ليسيؿ عالجيا، العالج بذاتو،
المتنفذيف في مؤسساتنا أف يعيدكىا مراكز إشعاع كتنكير كريادة كسبؽ في كؿ نافع 

لينيضكا  كاف يتخمكا عف الندب كشتـ االستعمار الذم ذىبت آلتو العسكرية كمفيد.
بإخالص لمكقكؼ في كجو أسباب كمظاىر ذلؾ التأثير األجنبي عمى مؤسساتنا 

 التعميمية اإلسالمية مستكعبيف لدكرىـ الكامؿ بيذا الخصكص. 
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 ـــعــــــــالـمراجــ
في التعميـ قبؿ الجامعي، دار  ـ.( التجديد التربكمََِٖأحمد، محمد جاد. )

 خ ،القاىرة. اإليماف لمنشر كالتكزيع، كفر الشي
ىػ(. دىٍكري المىنيىج الدِّرىاًسي في النِّظىاـ التَّربىكمِّ َُّْباىماـ، إيماف سعيد أحمد. )

كُّر ميقتىرح(، رسالة ماجستير  يىًة تىحدِّيىاًت العىٍصر )تىصى اإًلٍسالًميِّ في ميكىاجى
 غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.

تربية اإلسالمية كالتحديات في المجاؿ التقني ، ىػ(. ال َُِْبشيو، ناصر عمي. )
 جامعة أـ القرل  -رسالة ماجستير في التربية اإلسالمية ، كمية التربية 

 (. الفكر اإلسالمي الحديث كصمتو باالستعمار الفرنسي،ُّٕٗمحمد. ) البيي،
 بيركت.  دار الفكر،

سالمية في المرحمة (. العالقة بيف مقررات التربية اإلََِٔالبيضي، محمد سعد.)
الثانكية كمقررات اإلعداد التخصصي لمعمـ التربية اإلسالمية في كمية 

 التربية جامعة صنعاء، رسالة ماجستير، اليمف.
أساليب الغزك الفكرم  (.ُٕٕٗمحمد الشريؼ. ) عمي محمد كالزيبؽ، جريشة،

 دار االعتصاـ.  لمعالـ اإلسالمي،
 تكحيد الفكر الغربي في العالـ اإلسالمي،(. نحك ُٖٕٗمحمد فاضؿ. ) الجمالي،

 تكنس.  الدار التكنسية،
 (. مف التبعية إلى األصالة في مجاؿ القانكف كالعمـ كالمغة،َُٗٗأنكر) الجندم،

 القاىرة.  دار االعتصاـ،
دار  (. العالـ اإلسالمي كاالستعمار السياسي كاالجتماعي،ُٕٗٗأنكر. ) الجندم،

  بيركت. الكتاب المبناني،
 بيركت.  دار الكتاب المبناني، (. التربية كبناء األجياؿ،ُِٖٗأنكر. ) الجندم،
مقاؿ نشر في  (. اإلماـ ابف باديس كآراؤه التربكية،ُٖٖٗخالد محمد. ) الحاج،

العدد الثاني مف المجمد  عماف: كزارة التربية كالتعميـ، مجمة رسالة المعمـ،
 التاسع كالعشركف. 

 التعميـ في ديار المسمميف. حكار نشر في مجمة األمة، (.ُٖٓٗحسف. ) حامد،
 قطر.  رئاسة المحاكـ الشرعية،

ىػ(. التعميـ في المممكة العربية السعكدية رؤية ُِْْالحامد، محمد بف معجب. )
 الحاضر كاستشراؼ المستقبؿ، مكتبة العبيكاف، الرياض.

 بغداد.  دار الحرية، دم،(. األمة العربية كالتحُٖٓٗنزار عبد المطيؼ. ) الحديثي،
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(. مدل تمكف معممات التربية اإلسالمية َُِٗالحربي، كساـ بنت محمد عمي. )
مف مبادئ التدريس البنائي في ضكء متطمبات المناىج المطكرة في 
المرحمة االبتدائية، مجمة البحث العممي، كمية البنات، جامعة عيف شمس، 

 العدد العشركف.
(: الجكدة الشاممة في المناىج كطرؽ التدريس، األردف، َُُِ) .رافدةالحريرم،  

 دار المسيرة لمطباعة كالنشر.
شركة  (. أزمة التعميـ اإلسالمي،ُّٖٗسيد عمي. ) سيد سجاد ك أشرؼ، حسيف،

 السعكدية.  مكتبات عكاظ كجامعة الممؾ عبد العزيز،
 -مصادرىا –ا ىػ(. التربية اإلسالمية)مفيكمئُُْالحقيؿ، سميماف عبد الرحمف. )

أساليبيا كخصائصيا دكرىا في مكافحة  -ميادينيا -أسسيا كأىدافيا
يطمب مف المؤلؼ عمى العنكاف  متطمبات تعميميا(. –جريمة المخدرات 

 .التالي، المممكة العربية السعكدية، الرياض
 ، دار أشبيميا لمنشر كالتكزيع: الرياض.ُ( التربية اإلسالمية. طََِِالحمد، أحمد)

ىػ(. اقتصاديات التعميـ استثمار في أمة الرياض: دار ُُْٖحميد ، عبد الكاحد )ال
 مصر لمطباعة

 (. التبشير كاالستعمار في البالد العربية،ُِٖٗعمر. ) مصطفى ك فركخ، خالدم،
 بيركت.  المكتبة العصرية،

المككنات، األسس، التنظيمات،  - المناىج(. ََِٕ)العزيز عبد الدعيمج، إبراىيـ
 .القاىرة: مصر ، دارُط -لتطكيرا

(. الشيخ عبد الحميد بف باديس فمسفتو كجيكده في التربية ُْٕٗتركي. ) رابح،
 الجزائر.  الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، كالتعميـ،

دار الكتاب  ( المناىج كتكجياتيا المستقبمية.َُِٔالرباط، مصطفى عبد السميع )
 ر.الحديث: القاىرة، الككيت، الجزائ

( المناىج كتكجياتيا المستقبمية.دار الكتاب َُِٔالرباط، مصطفى عبد السميع )
 الحديث: القاىرة، الككيت، الجزائر.

( أىداؼ التربية اإلسالمية كمدل تحقيقيا دراسة َُِِالريمي، قاسـ صالح )
 تطبيقية عمى بعض كميات التربية.دار عالـ الكتاب: الرياض.

: دكر المنيج الدراسي الجامعي في تنمية التفكير (ََِٗالزبيدم، صباح حسف )
اإلبداعي في ضكء تحديات العصر نظرة نقدية، المؤتمر العممي النفسي 
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كالتربكم،"نحك استثمار أفضؿ لمعمـك التربكية كالنفسية في ضكء تحديات 
 العصر"، دمشؽ.

 ة،مقاؿ نشر في المجمة الثقافي (. المغة كالفكر العممي،ُٖٔٗأحمد. ) سالـ،
 عماف.  الجامعة األردنية،

( المناىج المعاصرة. دار النيضة العربية: ََُِسرحاف، الدمرداش عبد المجيد )
 الككيت.

( دكر مناىج التربية اإلسالمية َُِِسركر، فاطمة محمد كالعزاـ، محمد نايؿ )
المطكرة في تنمية قيـ المكاطنة الصالحة لدل طالب المرحمة األساسية 

ة نظر المعمميف في تربية اربد.مجمة العمـك التربكية. المجمد العميا مف كجي
 . َّٓ-ْٕٖ، ص ِ، العددّٗ

بحث  (. التغريب الثقافي كالتربية اإلسالمية في الجزائر،ُُٖٗعمي. ) الشامي،
كىك يضـ بحكثا  نشر في كتاب التربية اإلسالمية كالمركزية الغربية،

( ُِ-ُٓد في بيركت مف )نكقشت في مؤتمر التربية اإلسالمية المنعق
 بيركت.  دار المقاصد اإلسالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، آذار،

(: معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية. ََِٕ، حسف، كالنجار، زينب )شحاتة
 .الدار المصرية المبنانية، القاىرة

. دار الشركؽ اإلسالمية( طرؽ تدريس التربية ََِٓالشمرم، ىدل عمي جكاد )
 شر كالتكزيع: األردف.لمن
بحث نشر في كتاب التربية  (. الغزك التربكم الغربي،ُُٖٗأحمد. ) صيداكم،

 بيركت.  دار المقاصد، اإلسالمية أماـ التحديات،
( بناء كتطكير َُِِعبد الحميد، خضرة سالـ ك أبك ىدرة، سكزاف محمكد )

 مكتبة المتنبي: الدماـ. المناىج.
، دار ُ( التعمـ البنائي كالمفاىيـ النحكية. طَُِٓكد )اهلل، سامية محمد محم عبد

 الكتاب الجامعي: اإلمارات.
( درجة مراعاة كتب الفقو المطكرة لممرحمة َُِْالعتيبي، صالح سعكد فرج )

االبتدائية لألسس العقدية كالفكرية كاالجتماعية كالنفسية كالمعرفية لممنيج. 
 قرل: مكة المكرمة.رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة أـ ال

، دار ُ( االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ.طََِٖعطية، محسف عمي )
 صفاء لمنشر كالتكزيع: األردف.



 ظل تأثرىا بفمسفة التعميم الغربيفي  رؤية مقترحة لتطوير مناىج التعميم اإلسالمي

 

َِِ 

القيـ األخالقية المتضمنة في كتب التربية  :(ََِٔ) .عمي، آماؿ شحاتة مصطفى
ت الدينية اإلسالمية بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في ضكء المتغيرا

 العصرية، رسالة دكتكراه، كمية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزىر.
 مؤسسة الرسالة، أضكاء عمى الثقافة اإلسالمية، :(ُُٖٗنادية شريؼ. ) العمرم،

 بيركت. 
تطكير مناىج التربية اإلسالمية في (. َُِّالغداني، ناصر بف راشد بف ناصر )

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في سمطنة عماف في ضكء مقاصد 
معيد الدراسات  الشريعة اإلسالمية. رسالة دكتكراه )غير منشكرة(،

 التربكية، جامعة القاىرة.
، ا-المناىج التربكية  :(ََِٔفايز، رزؽ ) لعناصر، األسس، أنكاعيا، المفيـك

 عالـ الكتب الحديث: األردف. -التطكير
أساسيات التنمية المينية لممعمميف.الكراؽ  :(ََِٔالفرح، كجيو كدبابنة، ميشيؿ )
 لمنشر كالتكزيع: عماف.

دار  (. التربية اإلسالمية بيف األصالة كالمعاصرة،ُّٕٗاحمد. )اسحؽ  فرحاف،
 عماف.  الفرقاف،

(. الفجكة التطبيقية العممية في المناىج كطرؽ َُِٖالقحطاني، ظبية جار اهلل. )
 التدريس، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ خالد. 

 جدة.  ة لمصحافة كالطباعة كالنشر،محمد. كاقعنا المعاصر. مؤسسة المدين قطب،
( تطكير المنيج مف منظكر االتجاه المعاصر. ََُِالكسباني، محمد السيد عمي )

 مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر:مصر.
(. مناىج التعميـ بيف الكاقع ََِِالمقاني، أحمد حسيف، محمد فارعة حسيف. )

 عالـ الكتب، القاىرة.  كالمستقبؿ.
دكر منيج الحديث كالثقافة اإلسالمية  ىػ(.ُِْٖ. )هلل سالـمسفر عبد االمالكي، 

في تعزيز القيـ الخمقية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة 
 الطائؼ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.

، مكتبة ِ( منيج التربية اإلسالمية أصكلو كتطبيقاتو.طََِِمدككر، عمي أحمد )
 ح لمنشر كالتكزيع: الككيت.الفال

 عالـ الكتب، (. التعميـ العاـ في البالد العربية،ُْٕٗمحمد منير. ) مرسي،
 القاىرة. 
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 -( المناىج التربكية الحديثةََِْمرعي، تكفيؽ أحمد كالحيمة، محمد محمكد )
 دار الميسرة: عماف. -مفاىيميا، كعناصرىا، كأسسيا، كعممياتيا 

 طيراف.  مجمع المغة العربية، جـ الكسيط،المع إبراىيـ. مصطفى،
( تطكير المفاىيـ الكطنية في مقررات العمـك َُِِالمقاطي، صالح إبراىيـ ىادم )

 )نظاـ المقررات( في المممكة العربية السعكدية. الشرعية لممرحمة الثانكية
 منشكرة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد: الرياض. غير رسالة ماجستير

 بغداد.  دار النذير، (. منيج جديد لمتربية كالتعميـ،ُِٔٗك األعمى. )أب المكدكدم،
 دار القمـ، (. غزك في الصميـ،ُٖٓٗعبد الرحمف حسف حبنكة. ) الميداني،

 دمشؽ. 
(: أسس تطكير المناىج الدراسية كمعاييره في ضكء ََِٕالناقة، محمكد كامؿ )

 تربية كالعمـك كالثقافة.التحديات المعاصرة، الككيت، المنظمة اإلسالمية لم
(. نحك التربية اإلسالمية الحرة في ُٕٔٗأبك الحسف عمي الحسني. ) الندكم،

 القاىرة.  المختار اإلسالمي لمطباعة كالنشر، الحككمات كالبالد اإلسالمية،
ىػ(. المنيج التربكم مف منظكر إسالمي، دار ُُّْنشكاف، يعقكب حسيف.) 

 الفرقاف، عماف، األردف. 
 دار الثقافة لمجميع، (. الرسكؿ العربي المربي،ُُٖٗعبد الحميد. ) اشمي،الي

 دمشؽ. 
( مناىج التعميـ في مكاجية التحديات َُِٔيحيى، حسف عايؿ أحمد كآخركف)

 ، خكارـز العممية لمنشر كالتكزيع: جدة.ِالمعاصرة. ط
المية: ( المناىج كمنظكمة التعميـ. شركة الرشد العََُِيكسؼ، ماىر إسماعيؿ )

 الرياض.
التربية الدينية اإلسالمية بيف األصالة  ػ(.َُِٕ)يكنس، فتحي، كآخركف.

  ، مكتبة كىبة، عابديف، القاىرة.ِكالمعاصرة، ط


