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 بسم ا الرمحن الرحيم
 

 ." يرفع ا الذين آمنوا منكم  والذين أوتوا العلم درجات"
 )١١آية : مجادلةال             (
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 اإلهداء
 

 ………………إىل روح والدي الطاهرة 
 ………نبع احلنان…… إىل أمي الغالية

 ……………إىل أخي وأخواتي األعزاء
 …إلى زوجتي الصابرة، وأبنائي األحباء

 ………إىل أصدقائي وزمالئي األوفياء
 …………………إىل طلبة العلم الشرعي

                                      .أهدي هذا العمل وفاء وعرفاناً
 

 حممود إبراهيم خلف اهللا/  الباحث 
 



 

 
 

 

 

٤

 بسم ا الرمحن الرحيم
 شكر وعرفان

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأصلح يل يف " 
 )١٥آية : األحقاف( ".ذرييت إني تبت إليك وإني من املسلمني

مد هللا الذي هدانا لإلسالم، وبصرنا باإليمان، والصالة والسالم على سيدنا محمد الـذي أرسـل رحمـة                      الح
من المؤمنين رجال اختصـهم اهللا بقضـاء        : " للعالمين فكان خير من حمل رسالة، وخير من أدى أمانة، القائل          

 ".  قيامة حوائج الناس، حببهم في الخير، وحبب الخير إليهم، أولئك هم اآلمنون يوم ال
   يتقدم الباحث بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للدكتور محمود أبو دف لما بذله من جهـد مضـٍن، ومتابعـة            

 .مستمرة، وتوجيه متواصل، حتى خرجت هذه الدراسة إلى النور
   كما يخص بالشكر واالمتنان جميع األساتذة األفاضل في كلية التربية بالجامعـة اإلسـالمية، وعلـى وجـه                 
الخصوص الدكتور فؤاد العاجز، والدكتور محمد األغا، والدكتور حمدان الصوفي، والدكتور عليان الحـولي؛              
لما بذلوه من إرشاد ومتابعة، إذ كان لهم جل الفضل في توجيه الباحث لبلورة فكرته، وصـياغة خطتـه علـى          

 . أكمل وجه
ستاذ عمر حرب، والذي لم يبخل علي بتقـديم     وال يفوتني أن أسجل عظيم شكري وعرفاني ألخي وزميلي األ 

النصح واإلرشاد، كما وأتقدم بوفير الشكر واالمتنان إلى األستاذ نافذ أبو خاطر ذاك اإلحصائي الماهر الذي لم                 
 .يضن علي بمهارته، وأساليبه اإلحصائية، والتي كان لها دور حيوي في إبراز نتائج الدراسة

ي لجميع العاملين  في المدارس الشرعية من مدراء ومعلمين، لما بذلوه من                كذلك أسجل عظيم امتناني وشكر    
 .جهد ومساعدة أثناء التطبيق الميداني للدراسة

   كما أتقدم بالشكر الخاص لجميع أفراد أسرتي الذين وفروا لي الفرصة والوقت إلتمام البحـث علـى أكمـل             
 .وجه

 وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بيدي لما فيـه الخيـر              وأخيراً أسأل اهللا أن يعينني على أداء رسالتي،       
لدين اإلسالم العظيم، وأرجو من العلي القدير أن يجعل عملي خالصاً لوجهه القـدير، وأن يجعلـه فـي كفـة                     

 حسناتي، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



 

 
 

 

 

٥

 قائمة المحتويات
 رقم الصفحة                                                                                                                                                                   الموضوع

 أ إهداء
 ب شكر وتقدير

 ج قائمة المحتويات
 و قائمة الجداول
 ط قائمة المالحق

 ي الملخص باللغة العربية
 ل الملخص باللغة اإلنجليزية

 ١ اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
 ٢ المقدمة

 ٥ مشكلة الدراسة
 ٦ فروض الدراسة
 ٦ أهداف الدراسة
 ٦ أهمية الدراسة
 ٧ حدود الدراسة

 ٧ مصطلحات الدراسة
 ٩ الدراسات السابقة
 ٣٧ سات السابقةتعقيب على الدرا
 ٣٩ اإلطار النظري: الفصل الثاني

 ٤٠ مكانة العلم في اإلسالم والحث عليه: أوالً
 ٤٢ )الديني ( نشأة التعليم الشرعي : ثانياً
 ٤٥ وضرورته) الديني ( ماهية التعليم الشرعي : ثالثاً
 ٥٢ )الديني ( مؤسسات التعليم الشرعي : رابعاً

 ٥٢ المساجد
 ٥٥ سة في المساجدمراحل الدرا

 ٥٥ نظام التدريس في المساجد



 

 
 

 

 

٦

 رقم الصفحة الموضوع

 ٥٨ الكتاب
 ٦١ الزوايا
 ٦٢ األربطة

 ٦٣ )الخوانق ( الخانقاهات 
 ٦٣ )الشرعية ( المدارس اإلسالمية 

 ٦٣ )الشرعية ( نشأة المدارس اإلسالمية 
 ٦٦ )الشرعية ( أسباب ظهور المدارس اإلسالمية 

 ٦٧ ة الشرعية األولىنمط المدرس
 ٧٠ )الشرعية ( المناهج التعليمية في المدارس اإلسالمية 
 ٧٥ )الشرعية ( طرق التدريس في المدارس اإلسالمية 
 ٧٧ )الشرعية ( مراحل التعليم في المدارس اإلسالمية 

 ٧٨ وعلوم الشرع) الشرعية ( المدارس اإلسالمية : خامساً
 ٨١ ية في محافظات غزة نشأة المدارس الشرع: سادساً
 ٨٣ نظام الدراسة في المدارس الشرعية بمحافظات غزة: سابعاً
 ٨٥ مناهج التعليم الشرعي في المدارس الشرعية بمحافظات غزة: ثامناً
 ٨٧ أهداف المدارس الشرعية بمحافظات غزة: تاسعاً
 ٨٨ ت غزةأهم األدوار واألنشطة التي تمارسها المدارس الشرعية بمحافظا:عاشراً

 ٨٩ طريقة الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث
 ٩٠ منهج الدراسة

 ٩٠ مجتمع الدراسة
 ٩١ عينة الدراسة
 ٩١ أداة الدراسة
 ٩٤ صدق األداة
 ١٠٥ ثبات األداة

 ١٠٧ تطبيق الدراسة
 ١٠٨ المعالجات اإلحصائية



 

 
 

 

 

٧

 رقم الصفحة الموضوع

 ١٠٩ النتائج والتوصيات: الفصل الرابع
 ١١٠ النتائج: والًأ

 ١١٠ ـ نتائج التساؤل األول ومناقشتها
 ١١٨ ـ نتائج التساؤل الثاني ومناقشتها

 ١٣٣ ومناقشتها) الفرض األول ( ـ نتائج التساؤل الثالث 
 ١٣٥ .ومناقشتها) الفرض الثاني ( ـ نتائج التساؤل الرابع 

 ١٣٦ ) التصور المقترح( ـ نتائج التساؤل الخامس 
 ١٤٥ التوصيات: ثانياً
 ١٤٨ موضوعات مقترحة لبحوث ودراسات مستقبلية: ثالثاً
 ١٤٩ قائمة المراجع والمصادر* 
 ١٦١ المالحق*  

 


















 

 
 

 

 

٨


رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة اسم الجدول

 ٨٨ . أعداد الطلبة المنتسبين إلى المدارس الشرعية  .١

 ٢٠٠١رس الشرعية بمحافظات غزة للعام             توزيع مجتمع الدراسة في المدا      .٢
 .م٢٠٠٢/ 

٩٠ 
 

 ٩٥ .معامل ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع الدرجة الكلية لها  .٣

 ٩٧ .معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت المتعلقة بالطلبة .٤

مشـكالت المتعلقـة   معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجـة الكليـة لبعـد ال       .٥
 ٩٨ .بالمعلمين

معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجـة الكليـة لبعـد المشـكالت المتعلقـة          .٦
 .بالمنهاج

٩٩ 
 

معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت المتعلقة بالمباني             .٧
 ١٠٠ .واألثاث

ـ       .٨ د المشـكالت المتعلقـة   معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجـة الكليـة لبع
 ١٠١ .باإلدارة

 معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت المتعلقة بأولياء             .٩
 .األمور والمجتمع المحلي

 
١٠٢ 

  .مصفوفة ارتباط األبعاد الفرعية والدرجة الكلية .١٠
١٠٣ 

دام اختبار مـان  صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخ     .١١
 ـ ويتني

 
١٠٤ 

معامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة الكليـة لالسـتبانة بطريقـة التجزئـة              .١٢
 .النصفية

 
١٠٥ 
 



 

 
 

 

 

٩

 ١٠٦ .قيمة ألفا كرونباخ الستبانة واقع المشكالت التي تعترض المدارس .١٣
رقم 
 رقم الصفحة اسم الجدول الجدول

 ١٠٧ ).المكان ـ الجهة المشرفة ( متغيراتها  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .١٤

١٥. 
مصفوفة العوامل المدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشـبع ونسـب الشـيوع              
للفقرات، وقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسرة للعامل األول من العوامـل          

 .المستخرجة من استبانة مشكالت المدارس الشرعية
١١١ 

١٦. 
مل المدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشـبع ونسـب الشـيوع             مصفوفة العوا 

للفقرات، وقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسرة للعامل الثاني من العوامـل          
 .المستخرجة من استبانة مشكالت المدارس الشرعية

١١٣ 

١٧. 
مصفوفة العوامل المدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشـبع ونسـب الشـيوع              

لفقرات، وقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسرة للعامل الثالث من العوامـل     ل
 .المستخرجة من استبانة مشكالت المدارس الشرعية

١١٤ 

١٨. 
مصفوفة العوامل المدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشـبع ونسـب الشـيوع              

رابع من العوامـل  للفقرات، وقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسرة للعامل ال  
 .المستخرجة من استبانة مشكالت المدارس الشرعية

١١٥ 

١٩. 
مصفوفة العوامل المدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشـبع ونسـب الشـيوع              
للفقرات، وقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسـرة للعامـل الخـامس مـن              

 .ةالعوامل المستخرجة من استبانة مشكالت المدارس الشرعي
١١٦ 

٢٠. 
مصفوفة العوامل المدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشـبع ونسـب الشـيوع              
للفقرات، وقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسـرة للعامـل السـادس مـن              

 .العوامل المستخرجة من استبانة مشكالت المدارس الشرعية
١١٧ 

لحسـابي واالنحـراف   المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسـط ا     .٢١
 ١١٨ .المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول، والبعد ككل

المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسـط الحسـابي واالنحـراف        .٢٢
 ١١٩ .المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني، والبعد ككل

المدارس الشرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف     يبين المشكالت التي تعترض      .٢٣
 ١٢٠ .المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث، والبعد ككل



 

 
 

 

 

١٠

رقم 
 رقم الصفحة اسم الجدول الجدول

٢٤. 
المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسـط الحسـابي واالنحـراف       

 . البعد الرابع، والبعد ككلالمعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
١٢١ 

المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسـط الحسـابي واالنحـراف        .٢٥
 ١٢٢ .المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الخامس، والبعد ككل

المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسـط الحسـابي واالنحـراف        .٢٦
 ١٢٤ .نسبي لكل فقرة من فقرات البعد السادس، والبعد ككلالمعياري والوزن ال

 ١٢٥ .المرتبة التي احتلتها كل عبارة من عبارات االستبانة .٢٧

٢٨. 
للفـروق بـين    ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمـة اختبـار         

في األبعاد السـتة والدرجـة   ) شمال ـ جنوب  ( متوسطي مجموعتي الدراسة 
 .اس الدراسةالكلية لمقي

١٣٣ 

٢٩. 
للفـروق بـين    ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمـة اختبـار         

في األبعاد الستة والدرجة الكلية ) أزهر ـ أوقاف (متوسطي مجموعتي الدراسة 
 .لمقياس الدراسة

١٣٥ 

تصورات المعلمين المقترحة من أجل حل المشكالت التي تعتـرض المـدارس             .٣٠
 ١٣٧ .ات غزةالشرعية بمحافظ

 
 

 



 

 
 

 

 

١١

 جدول المالحق
 

 رقم الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 ١٦٢ .قائمة بأسماء السادة المحكمين لفقرات االستبانة .١
استفتاء استطالعي مفتوح الطرف حول المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية           .٢

 .من وجهة نظر المعلمين
١٦٣ 

 ١٦٥ ).ل التحكيم قب( االستبانة في صورتها األولية  .٣
  ١٧٣ .االستبانة في صورتها الثانية .٤
 ١٨٢ .االستبانة في صورتها النهائية .٥
 ١٨٩ .أسماء المدارس التي تم تطبيق االستبانة عليها .٦
خطاب موجه إلى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية للموافقة على تطبيق االستبانة            .٧

 .في المدارس الشرعية التابعة لها
١٩٠ 

خطاب موجه إلى األزهر الديني بغزة للموافقة على تطبيق االستبانة في المـدارس              .٨
 .التابعة له

١٩١ 

خطاب موجه إلى جماعة التبليغ والدعوة بالنصيرات للموافقة على تطبيق االستبانة            .٩
 .في المدارس الشرعية التابعة لها

١٩٢ 

 ١٩٣ . إلسالمية بتطبيق االستبانةموافقة رسمية من وزارة األوقاف والشئون ا ١٠
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٢

 ملخص الدراسة
بمحافظات ) الشرعية(   استهدفت الدراسة الحالية استكشاف واقع المشكالت التي تعترض المدارس اإلسالمية             

 .غزة، مع التقدم بتصور مقترح للحد من شيوع تلك المشكالت
 :لي وقد تبلورت مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التا

بمحافظات غزة من وجهة    ) الشرعية  ( ـ ما واقع المشكالت التي تعترض المدارس اإلسالمية         
 نظر المعلمين؟

 :وتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت البحثية التالية
 ما المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ؟)١
 ض المدارس الشرعية شيوعاً بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ؟ما أكثر المشكالت التي تعتر) ٢ 
وزارة ( هل تختلف درجة وجود المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية تبعاً للجهـة المشـرفة عليهـا              ) ٣

 ؟) األوقاف اإلسالمية ـ معهد األزهر الديني 
محافظـات  ( اختالف مكان وجودها    هل تختلف درجة وجود المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية ب         ) ٤ 

 ؟) غزة الشمالية ـ محافظات غزة الجنوبية 
 ما التصور المقترح للنهوض بالمدارس الشرعية، وتطوير أدائها ؟) ٥

معلماً ومعلمة يشـكلون مجتمـع    ) ٩٣(  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  
فقرة موزعـة علـى    ) ١١٣( استبانة كأداة لدراسته، بحيث تألفت هذه األداة من        الدراسة كله، وقد أعد الباحث      

 .ستة أبعاد تتعلق بالطلبة، والمعلمين، والمنهاج، والمباني واألثاث، واإلدارة، وأولياء األمور والمجتمع المحلي
ئوية والمتوسطات الحسابية،   النسب الم : تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية        ولإلجابة على أسئلة الدراسة   

للفروق بين متوسطين، وذلك  ) T. testت ( والتحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية، ومعامل اختبار الدالة 
، واختبار مان ـ ويتنـي،   )بيرسون ( معامل ارتباط للحكم على صحة الفروض اإلحصائية التي تم وضعها، و

 .ومعامل ألفا كرونباخ
 :ة إلى النتائج التاليةوتوصلت الدراس

الطلبـة،  ( حددت المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة ضمن ستة أبعاد هـي      .١
 ).والمعلمون، والمنهاج، والمباني واألثاث، واإلدارة، وأولياء األمور والمجتمع المحلي 

ن رواتب وميزانيـات  أكثر مشكالت المدارس الشرعية شيوعاً هي تلك التي تتعلق بالجانب المادي م   .٢
المشـكالت المتعلقـة    : هذا وقد رتبت األبعاد تنازلياً حسب أكثرها شيوعاً كما يلي         . وتوفير مستلزمات 

بالمنهاج، ثم المشكالت المتعلقة باإلدارة، ثم المشكالت المتعلقة بـالمعلمين، ثـم المشـكالت المتعلقـة                
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لمشكالت المتعلقـة بأوليـاء األمـور والمجتمـع         بالطلبة، ثم المشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث، ثم ا       
 .المحلي

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات تقدير مدرسي الشمال ومدرسي الجنـوب فيمـا                 .٣
 .يتعلق بالدرجة الكلية على مقياس واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة

بـين متوسـطي درجـات تقـدير          ) ٠,٠١(  أقل من    توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة       .٤
 .مدرسي الشمال ومدرسي الجنوب للمشكالت المتعلقة بالطلبة وذلك لصالح مدرسي الشمال

بـين متوسـطي درجـات تقـدير      ) ٠,٠٥(  توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من         .٥
 . ثاث وذلك لصالح مدرسي الجنوبمدرسي الشمال ومدرسي الجنوب للمشكالت المتعلقة بالمباني واأل

بين متوسطي درجات تقدير مدرسي      ) ٠,٠٥( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من           .٦
 .الشمال ومدرسي الجنوب للمشكالت المتعلقة باإلدارة وذلك لصالح مدرسي الشمال

رسـي الجنـوب    ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات تقدير مدرسـي الشـمال ومد            .٧
للمشكالت المتعلقة بالمعلمين، والمشكالت المتعلقة بالمنهاج، والمشـكالت المتعلقـة بأوليـاء األمـور              

 .والمجتمع المحلي
بين معلمي مدارس األزهر ومعلمي      ) ٠,٠١( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من           .٨

والدرجة الكلية لمقياس واقع المشكالت التي تعترض       المدارس التابعة لألوقاف فيما يتعلق باألبعاد الستة        
 . المدارس الشرعية بمحافظات غزة وذلك لصالح معلمي األزهر

 بضرورة االهتمام بالتعليم الشـرعي ومؤسسـاته        وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث       
تـرض سـبيل تطورهـا      وخصوصاً المدارس الشرعية، ومساعدتها في التخلص من المشـكالت التـي تع           

 .وانتشارها، وذلك من أجل تأدية هذه المدارس لدورها الفاعل في إصالح األمة
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Abstract 
Aims: 

The present study aimed at exploring the reality of the problems, which face the Islamic schools (AL-Shareia) in Gaza 
governorates, and presenting a proposed imagination for restricting the spread of these problems.  

The problem of the study was developed through the following       main 
questions.  

 - What is the reality of the problems that block the Islamic schools (AL-
Shareia) in Gaza governorates from the teachers‘ points of view? 

    - The following research inquiries rose out of this main question: 
    1.What are the problems which block the Islamic schools (AL-Shareia) in Gaza 
governorates from the teachers‘ standpoint? 
    2.What are the problems most spread which block the Islamic schools (AL-
Shareia)in Gaza governorates from the teachers, standpoint? 
    3.Does the problems existence degree which block the Islamic schools (AL-
Shareia) differs according to the supervised side (the Islamic ministry of religious 
endowments – the religious AL – Azhar Institute)?  
4.Does the problems existence degree which block the Islamic schools (AL-Shareia) 
differs in according with the place of its existence (the northern governorates of 
Gaza, _ the southern governorates of Gaza). 
    5.What are the suggested imagination to the advancement of the Islamic schools 
(AL-Shareia)  and improving its performance? 
v The researcher used the analytic descriptive method. The study sample 

consisted of (93) teachers of both sexes formed all the study society, and the 
researcher prepared a questionnaire report as an instrument of his study. This 
instrument consisted of (113) items distributed on six dimensions related to the 
students, teachers, method, buildings and furniture, the administration, the 
people in  

Charge and the local society. 
- For answering questions of the study, the following statistic processing has been 
used, the percentage, the arithmetic average, agent analysis by the main elements, 
the function test coefficient (T.test) for the differences between two averages to 
judge on the rightness of the statistical suppositions which have been established.       
v  The study realized the next results: 
1.Determined The Problems that block the Islamic schools (AL-Shareia) in Gaza governorates within six dimensions 

(the students, the teacher the curriculums, the buildings and the furniture, the administration, the people in charge and 
the local society). 

2.The most widespread problems of the legitimate schools are that depend on 
the material side as salaries, budgets, requisites provision. These aspects have been 
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arranged in descending way according to its currency as following: - problems 
related to the administration, problems related to the teachers, problems related to 
the students, problems related to the buildings and furniture, problems related to the 
people in charge and the local society.  

3.There is no statistically indicative differences between the north teachers and 
the south teachers related to the entire degree on problems reality measure that 
block the Islamic schools (AL-Shareia) in Gaza governorates. 

4.There is statistically indicative differences at a level less than (0.01) between 
the north teachers and the south teachers regarding the problems related to students 
in advantage of the north teachers.  

5.There is statistically indicative differences at a level less than (0.05) between 
the north teachers and the south teachers regarding the problems related to the 
buildings and furniture in advantage of the south teachers. 
      6. There is statistically indicative differences at a level less than (0.05) between 
the north teachers and the south teachers regarding the problems related to the 
administration in advantage of the north teachers.  

7. There is a statistically indicative difference between the north teachers and the 
south teachers regarding the three dimensions. The problems related to the teachers, 
the problems related to the curriculum, the problems related to the people charge 
and the local society. 
      8. There is statistically indicative differences at a level less than (0.01) between 
AL – Azhar school teachers and the school teachers subjected to the endowment 
ministry regarding the six dimensions and the entire degree for the problems reality 
measure that block the Islamic schools (AL-Shareia)  in Gaza governorates in the 
advantage of AL – Azhar teachers. 
v In the light of the results that the study showed the researcher advised the interest necessity in the legitimated 

education and its establishments especially, the Islamic schools (AL-Shareia)  and helping it in getting red of the 
problems that block the way of its development and its diffusion and that for the sake of the performance of these 
schools to its effective function in the nation repair.       
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                    اإلطار العام للدراسة                       الفصل األول                                          

 
 مقدمة

     لقد حمل اإلنسان من ربه أمانة تنوء عن حملها الجبال وذلك بهدف إعمار الكون وحدد له في هذا السـفر                    
منهاجاً يصلح شأنه كله فينظم عالقته بربه وعالقته بالكون وعالقته بغيره  من بنى جنسه وجعل فـي اإلنسـان      

 .ت ميزته عن سائر خلق اهللا أجمعينإمكانات وملكا
   وبهذا استخلف اهللا اإلنسان على هذه األرض وأكرمه بالعقل وقابلية التعلم وجعلـه منـاط التكليـف فكانـت          

 ١٩٩٨عابـدين،  ( التربية والتعليم أداته لنشر الدين وتربية الجيل وأداء الرسالة وتنظيم الحياة بجميع ميادينهـا             
هو الَِّذي بعثَِ في األميين رسولًا ِمنْهم يتْلُوا علَيِهم آياِته ويـزكيِهم   :ليه اآلية الكريمة، وهذا ما تشير إ    )٣١:

  ].٢الجمعة، اآلية [   ويعلِّمهم الِكتَاب والِْحكْمةَ، وإن كَانُوا ِمن قَبُل لِفي ضلَاٍل مِبين
المختلفة، وجعل العلم من أهم مقومات التمكين لألمة اإلسـالمية،             وقد حث اإلسالم على العلم عموماً بأنواعه        

وليس ثم دليـل     ). ٦٢ : ١٩٩٧يوسف،  (إذ أنه من المستحيل أن يمكن اهللا ألمة جاهلة متخلفة عن ركاب العلم              
ون، ِإنَّماَ يتَذكَّر ُأولُواْ قْل هْل يستِوي اَّلذينَ يعلمون والَّذين ال يعلَم : أوضح وأنصع على ذلك من قول اهللا تعالى

  ].٩الزمر ، اآلية  [ األلْباِب 
قـال رسـول اهللا     :    وقد جاء في سنن ابن ماجة في كتاب فضل العلم، عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه قال                 

 " :        ٨١: ١٩٥٢،  ١ابن ماجـة، ج   "                             ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
 .  حديث صحيح). ٢٢٤/ 

   على أن دائرة العلم في اإلسالم دائرة واسعة تمزج بين علوم الدنيا وعلوم اآلخرة، دون فصـل أو تفريـق؛                    
فجميعها مما أمر اهللا به؛ ومما يتعبد بطلبه الخلق، وربما كان من األجدر أن يكون العلم علماً واحـداً تتـداخل                     

وإن كان البعض يرى بضرورة التصنيف للتوضـيح،   ). ١٨: ١٩٩٦األسد، ( أنواعه، وليس فيه ديني ودنيوي  
 . بحجة أن علماء اإلسالم األوائل درجوا على ذلك للتفصيل والتعميق ال للفصل والتفريق

  ولعل من العلوم التي تمتاز بها األمة اإلسالمية دون غيرها والتي يلزمها التخصـص بهـا تعلمـاً وتعليمـاً،              
  ونشرها، علوم الديـن اإلسالمي ومعارفه وأحكـام اإلسالم والمحافظة عليها
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وعلومــها  المتضمنة في القـرآن الكــريم والسنــة النبويـة والعقيــدة والفقــه والسـيرة النبويـة                  

، إال أن تعليم الناس هذه العلوم وتربيتهم عليها يتطلبان تكوين  اتجاهات وقيم عقائديـة               )٣٠: ١٩٨٧محجوب،(
تغرس التوحيد، وتحتضن الوالء للمسلمين، ويتطلبان تزكية النفس والعقل والجسم وإعداد العقل وتقديم المعارف              

 ٤٥: ١٩٨٥الكيالنـي،  ( لنفسية والجسدية لممارستها في الحياة اإلسالمية له، وإكساب الفرد المهارات العقلية وا   
 .وهذا ال يتأتى إال من خالل علماء ودعاة مؤهلين لإلصالح بكافة جوا نبه). 

   ومن هنا كانت ضرورة االهتمام بالتعليم، وبالتحديد التعليم الشرعي، حيث تكـون بـرامج إعـداد الـدعاة                  
، تقـدم  )مدارس ـ معاهد ـ كليات   (ل فروعها من خالل مؤسسات متعددة والعاملين في ميادين علوم الدين بك

 .هذه العلوم، ليتخصص فيها الطلبة؛ للقيام بدورهم الوظيفي والشرعي
   على انه من المؤسف أن التعليم الشرعي قد بات في أذهان كثير من الناس على قدر قليل من األهمية، وقـد                     

لتعليم الشرعي أو عدم أهميته للناشئة إلى سلوك غير متناسـق فـي             أدى التصور الخاطئ حول عدم ضرورة ا      
ممارسات المؤسسة التعليمية؛ فقد قاد ذلك التصور إلى حصر التعليم الشرعي في حصص معينة تبلغ حصـتين                 
أو ثالث حصص أسبوعية تعطى فيها للناشئة معلومات ومفاهيم متفرقة غير مترابطة؛ قد توحي بالتناقض بـين            

يمان، أو بين الدنيا واآلخرة، أو تقود إلى االنفصام في شخصية الناشئ وسـلوكه بغيـر وجـه حـق                                            العلم واإل 
  ).١٧١: ١٩٩٨عابدين، ( 

   على أن ذلك ال يعنى انعدام االهتمام بهذا التعليم بالكلية، فقد حظي األخير بشيء من االهتمام على الصـعيد                   
 إال أن هذا االهتمام لم يرق إلى المستوى المطلوب؛ فال زالت تواجه التعليم الشرعي العديـد                اإلسالمي والمحلى 

 .من المشكالت التي تحد من انتشاره على المستوى األفقي، وتحاصر إمكانات انطالقه إلى مستويات أبعد
باتها لترقى به وتنمـي     ولعل المدارس الشرعية أهم المؤسسات التي يمكن أن تحتضن التعليم الشرعي بين جن       

مسيره، إال أن هذه المؤسسات على الرغم مما تبذله من أجل ذاك الهدف تعاني الكثير الكثير مـن المشـكالت                     
ومع ذلك فإن الدراسـات التـي أفـردت جهـدها لدراسـة            . والمعوقات التي تعوق طريق انتشارها وتوسعها     
 المدارس الشرعيـة تحديداً كانت قليلة قياساً إلى 
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العالم اإلسالمي، ووفرة الباحثين التربويين في أنحائه، وال ينكر الباحث أن هذه الدراسات ذات عالقة مباشـرة                 
 .بدراسته

فتكاد تكون الدراسات في المجال نفسـه معدومـة، سوى دراسة أجراها محمـد         أما في البيئـة الفلسطينيـة     
، تناول من خـالل جزئيـة منها معـوقات التعليم الشرعي في مدينة القدس مـن أجـل              )م  ١٩٩٨( عابديـن  

أما في محافظات غزة  فقـد أجـرى         . اإلسهام في إيجاد الحلول لها، هذا في محافظات الضفة الغربية والقدس          
دراسة حول المشكالت التي تعترض مراكز تحفيظ القرآن بحافظـات غـزة، وهـي              ) م  ١٩٩٩( ر نصار   أنو

. دراسة مع أهميتها إال أنها تعرضت للموضوع بطريقة مختلفة مما يجعل الحاجة ماسة لمثل الدراسـة الحاليـة                
 .ومن هنا فإن الباحث يرى أن دراسته هذه هي جديدة في مجالها الذي تدرسه

التي استهدفت تشـخيص المشـكالت       ) ١٩٧٨سالم،  (  الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع دراسة         ومن أهم 
التـي درس    ) ١٩٨٢عبد الرحمن،   ( التي يعاني منها التعليم الثانوي األزهري، وكذلك دراسة                                         

فـي   ) ١٩٨٥شرف الدين،   (ل  من خاللها أهم المشكالت التي يعاني منها التعليم االبتدائي األزهري، كما وتناو           
( دراسة له أهم المشكالت التي تعترض التعليم اإلعدادي األزهري، ومن الدراسات ذات الصلة أيضـاً دراسـة       

تناول فيها بعداً من أبعاد المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية وهو مشكالت الـدورات               ) ١٩٨٦صديق،  
في دراسته بعض التحديات التي تواجه المـدارس         ) ١٩٩٨لى،  ع( التدريبية لمعلمي تلك المدارس، كما وحدد       

محمـود،  ( الشرعية ومنها نقص الكوادر البشرية من الناحية الكمية والنوعية، كما واستهدفت دراسة قام بهـا                
 . التعرف على واقع أبنية المدارس الشرعية والمشكالت التي تعترض تلك األبنية ) ١٩٩٢

مدارس الشرعية على المستوى البحثي األكـاديمي فحسـب، فقـد اهتمـت بعـض                  ولم يقتصر االهتمام بال   
( المؤسسات والجماعات اإلسالمية بتلك المدارس؛ ففي فلسطين دأبت بعض المؤسسات الفلسـطينية الرسـمية               

، فضالً عـن المؤسسـات   )وزارة األوقاف اإلسالمية ممثلة في دائرة التعليم الشرعي ـ ومعهد األزهر الديني  
ـ على العناية بالتعليم الشرعي، الذي يخدم كـال الجنسـين           ) التي تقوم عليها جماعة التبليغ والدعوة       ( هلية  األ

 .ذكوراً وإناثاً؛ وذلك من خالل أشكال متعددة كالمدارس والمعاهد والكليات الشرعية
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   على أنه من المالحظ أن هناك قلة من الطلبة يقبلون على تعلم العلم الشرعي و التخصص فيه، وهذا التوجـه   
ال يشكل ظاهرة تدعو للرضا من حيث الكم والنوع؛ حيث أن نطاق هذا التعلـيم فـي محافظـات الـوطن ـ      

 . ـ ال يزال محدوداً مقارنة بالمتوقع منه في بقية دول العالموخصوصاً محافظات غزة
  ومن هنا ارتأى الباحث أن يدرس هذه الظاهرة للوقوف على أهم المشكالت التي تعترض طريـق المـدارس          
الشرعية، وتحد من انتشارها وتوسعها وتعمقها؛ وبالتالي يحاول تحليل هذه المشـكالت مـع محاولـة معرفـة         

ياتها، مع وضع حلول مقترحة لتالفيها أو التخفيف من حدتها؛ ليتسنى للتعليم الشرعي القيام بدوره               أسبابها وتداع 
المتوقع منه على أكمل وجه؛ فاهللا ال يقبض العلم انتزاعاً، ولكن يقبضه بقبض العلماء، والعلماء هم أتباع الشرع                  

 .وأهل العلم

 :مشكلة الدراسة  
 : تتبلور مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي  من خالل العرض السابق، يمكن أن

 بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟) الشرعية( ـ ما واقع المشكالت التي تعترض المدارس اإلسالمية 
 :ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت البحثية التالية

 نظـر المعلمـين فـي تلـك     ما المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة من وجهـة      )١
 المدارس؟

  ما أكثر المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية شيوعاً بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ؟ )٢
وزارة ( هل تختلف درجات تقدير المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية تبعـاً للجهـة  المشـرفة                 )٣

 ؟) األوقاف اإلسالمية ـ معهد األزهر الديني 
( درجات تقدير المشكالت التي تعترض المـدارس الشـرعية بـاختالف مكـان وجودهـا         هل تختلف    )٤

 ؟) محافظات غزة الشمالية ـ محافظات غزة الجنوبية 
 ما التصور المقترح للنهوض بالمدارس الشرعية، وتطوير أدائها ؟ )٥



 

 
 

 

 

٢١

       اإلطار العام للدراسة             الفصل الثاني                                                                 

 :فروض الدراسة
في درجات تقدير المشكالت التي تعتـرض  (ά    0.05) مستوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )١

وزارة األوقاف اإلسـالمية ـ   ( المدارس الشرعية تبعاً للجهة المشرفة                                     
 ).لديني معهد األزهر ا

في درجات تقدير المشكالت التـي تعتـرض   (ά   0.05) مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )٢
 ).محافظات شمالية ـ محافظات جنوبية ( المدارس الشرعية باختالف مكان وجودها 

 :أهداف الدراسة 
 :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

 .لمشكالت التي تعترض المدارس الشرعية من وجهة نظر الهيئة التعليمية ـ التعرف على طبيعة ا١ 
 . ـ تحديد أكثر المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية شيوعاً من وجهة نظر الهيئة التعليمية٢
 .  ـ تحديد األهمية النسبية للمشكالت التي تعترض المدارس الشرعية تبعاً لمتغيري الجهة المشرفة والمكان٣
ـ ٤  التقدم بتصور مقترح يمكن أن يساهم في النهوض بالمدارس الشرعية وتحسين أدائها مـن خـالل تقـديم     

 .حلول مقترحة للمشكالت التي تعترض هذه المدارس
 :أهمية الدراسة 

 : تكتسب الدراسة أهميتها من خالل 
 علوم شرعية الزمة لحيـاة      ـ كون التعليم الشرعي موضوعاً ذا أهمية في بناء شخصية المسلم؛ لما يحتويه من             

األمة اإلسالمية لسالمة أفرادها؛ من حيث عباداتهم ومعامالتهم، وعالقاتهم مع ربهم ومع بعضهم البعض ثم مع                
 .اآلخرين

ـ يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة القائمون على وضع سياسة التعليم من صناع القرار، كما ويمكن أن يستفيد                   
 .م الشرعي في المدارس الشرعيةمنها القائمون على التعلي

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٢

           اإلطار العام للدراسة                الفصل الثاني                                                             
ـ  كونها تتناول موضوعاً لم ينل نصيباً بالقدر الكافي من البحث خصوصاً في محافظات غزة؛ علماً بأن هـذا             

 ضوع على جانب كبير من األهمية، إذ برزت على السطح في اآلونة المو
األخيرة عدة مؤسسات تعليمية للتعليم الشرعي، وهى مع كونها متواضعة األداء إال أنها على قدر يستحق 

 .االهتمام والدراسة

ين آخـرين إلجـراء    ـ قد يستفيد منها من لهم اهتمام في مجاالت البحث التربوي، كونها تفتح مجاًأل أمام باحث          
 .     دراسات الحقة مشابهة لهذه الدراسة أو ذات عالقة بها

 :حدود الدراسة ومجالها
 :  تتحدد  الدراسة الحالية على أساس ما يلي

ـ اقتصرت الدراسة على المدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف الفلسـطينية، ومعهـد األزهـر الـديني،                 
خان يـونس ـ النصـيرات ـ     ( ماعة التبليغ والدعوة، في بعض محافظات غزة والمدارس الشرعية التابعة لج

 ).غزة 
 ـ استثنت هذه الدراسة المؤسسات التي تولى بعض االهتمام بالصبغة اإلسالمية فيها دون أن تكون متخصصـة       

 .في التعليم الشرعي
 . م٢٠٠١ ه الموافق١٤٢٢ـ طبقت الدراسة في العام 
المـدارس  ( مين والمعلمات في مؤسسات التعليم الشـرعي                               ـ طبقت الدراسة على المعل    

 .بمحافظات غزة) الشرعية
ـ لم تدخل المدارس الشرعية التابعة لجماعة التبليغ والدعوة ضمن المقارنة بين المـدارس الشـرعية حسـب                  

 .ات الشرعية األخرىالجهة المشرفة؛ وذلك لقلة عدد المدرسين العاملين فيها مقارنة بالمؤسس
 :مصطلحات الدراسة

 :  تم تعريف المصطلحات تعريفاً إجرائياً كالتالي
في المدارس الشرعية وتؤثر فـي      ) الديني  ( هي الصعوبات التي تعترض طريق التعليم الشرعي        : المشكالت*

 .مدى نجاح أداء المعلمين والطلبة، و يقر المعلمون بوجودها
 
 



 

 
 

 

 

٢٣

                                   اإلطار العام للدراسة                                               الفصل الثاني         
بأنه تعليم ودراسة علوم الشـريعة وأحكـام         ) ١٩: ١٩٩١عبد اهللا،   ( ـ يعرفه   : )الديني  ( التعليم الشرعي   *

ومه والعقيدة وعلم التوحيد، والفقـه وأصـوله،   اإلسالم المتضمنة القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف وعل   
 .والسيرة النبوية، والثقافة اإلسالمية

القـرآن الكـريم   ( ـ ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه نظام التعليم الذي يعتمد على تدريس العلوم الشرعية             
رة النبوية، والثقافة اإلسالمية    وعلومه، والحديث الشريف وعلومه والعقيدة وعلم التوحيد، والفقه وأصوله، والسي         

 .، في مجمله على أساس كونها محوراً رئيساً، وتعتمده المدارس والمعاهد والكليات الشرعية)
 
هي مؤسسات تعليمية موازية للتعليم النظامي، تشرف عليها وزارة األوقاف : )الشـرعية (المدارس اإلسالمية   *

 .ة وشعبية أخرى، مثل جماعة التبليغ والدعوةاإلسالمية، ومعهد األزهر الديني، وجهات ديني
 
هي المناطق الواقعة ضمن نطاق مدينة غزة وما جاورها من قـرى، وذلـك مـن                : محافظات غزة الشمالية  *

 ).جباليا ـ بيت حانون ـ بيت الهيا ( الناحية الشمالية 
 
 من مـدن وقـرى مـن         هي المناطق الواقعة ضمن مدينة خان يونس وما جاورها         :محافظات غزة الجنوبية  *

 ).رفح ـ دير البلح ـ المغازي ـ النصيرات ـ البريج ( الناحتين الشمالية والجنوبية 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٤

 راسة                               اإلطار العام للد                                                         الفصل الثاين                                        

 

 :السابقةالدراسات 
      لقد زخر األدب التربوي اإلسالمي بالكثير من الدراسات التي عالجت قضايا التعليم اإلسالمي عموماً، إال               
أن الدراسات التي أفردت جهدها لدراسة المدارس الشرعية تحديداً كانت قليلة قياساً بسـعة العـالم اإلسـالمي،         

 .نحائه، وال ينكر الباحث أن هذه الدراسات ذات عالقة مباشرة بدراستهووفرة الباحثين التربويين في أ
   وسيقدم الباحث فيما يلي عرضاً موجزاً لبعض هذه الدراسات وثيقة الصلة بالدراسة الحالية؛ وذلـك بهـدف                 

وقـد  . ساتاالستفادة منها في توجيه مسار هذه الدراسة، وفي إثراء جوانبها المختلفة مسترشداً بنتائج هذه الدرا              
 :رتبها الباحث حسب تاريخ النشر، فبدأ باألقدم

  ):١٩٦١( دراسة السكري ) ١
 ".مناهج التعليم في المعاهد الدينية باألزهر في ضوء المطالب االجتماعية والقومية : " بعنوان

وضـيح   عرض مناهج التعليم في المعاهد الدينيـة بقسـميها االبتـدائي والثـانوي، وت              استهدفت الدراسة      
خصائص هذه المناهج وأسسها الفلسفية، وبيان مدى مالءمتها ألهداف المجتمع ومطالبه، ثم الكشف عن مواطن               

 .الضعف في هذه المناهج وكيفية عالجها
    استخدم الباحث في دراسته المنهج  الوصفي التحليلي من خالل تناول النظام التعليمي بـاألزهر والمعاهـد                 

بتدائية والثانوية والكليات وأقسام التخصص، وختم بذكر بعض مؤسسات التعلـيم الـديني             الدينية في مراحله اال   
معهد القراءات، ومعهد البعوث اإلسالمية، ومعهد اإلعداد والتوجيـه، باإلضـافة إلـى            : األزهري األخرى مثل  

م، ١٩٥٨ عـام    ، ثم عدلت في   ١٩٥٤عرض مناهج المعاهد الدينية، وأهم المواد الدراسية التي درست في عام            
ومحتوياتها، وأهم الكتب الدراسية، وطرق التدريس المتبعة، والوسائل المعينة، واألنشطة الثقافيـة والرياضـية              

علـوم  ( مـواد الدراسـة                      : وقام الباحث بنقد كل من    . واالجتماعية، والتقويم ووسائله المختلفة   
والكتب الدراسية، وطرق التدريس، والنشـاط خـارج الفصـل    ) ثةالدين ـ علوم اللغة العربية ـ العلوم الحدي  

 .الدراسي، والتقويم ووسائله
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٥

                                                     اإلطار العام للدراسة                    الفصل الثاني                   

 
 :وكان من نتائج الدراسة مايلي 

في المعاهد الدينية األزهرية في القسمين االبتدائي والثانوي ال تفي بحاجات الطالب، ومطالب             ـ مناهج التعليم    
 .المجتمع في الوقت الحاضر، نظراً لتغير الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية والقيم واالتجاهات

 . ـ هناك قصور  ينتاب القائمين على هذه المؤسسة الدينية من إدارة ومعلمين

 .همال المجتمع المحلي لهذا النوع من التعليم ـ إ

 : وفى ضوء ذلك أوصى الباحث بما يلي
ـ ضرورة العمل على إيجاد هيكلية تتكامل من خاللها المساقات الشرعية وبعض المساقات ذات الصـلة بهـا                  

 . مثل التربية القومية والدراسات االجتماعية وغير ذلك
 ).غير الصفية ( ربوية المصاحبة ـ كذلك ضرورة االهتمام باألنشطة الت

 .ـ تشكيل هيئة عليا من رجال األزهر وغيرهم لرسم سياسة التعليم في األزهر بشكل يتفق مع التطور الحديث
 
  ):١٩٧٨( دراسة سالم ) ٢

مشكالت التعليم الثانوي باألزهر وأثرها على اتجاهات القبول بجامعة األزهـر فـي             : " بعنوان
 ". م ١٩٧٥ حتى ١٩٦١الفترة من 

 تشخيص واقع التعليم الثانوي األزهري والوقوف على نواحي قوته وضـعفه باإلضـافة    استهدفت الدراسة     
إلى دراسة واقع اتجاهات القبول بجامعة األزهر والسمات التي تميز هذه االتجاهات ومدى تأثيرها فـي واقـع              

 .التعليم الثانوي األزهري
على منهج وأسلوب تحليل النظم، فتناول واقع التعليم الثانوي األزهري مـن               واعتمد الباحث في دراسته هذه      

الناحية الوصفية من خالل عرض أهداف وقواعد القبول بنظام الدراسة وخططها وطرق التـدريس واألنشـطة     
 .ونظام التقويم واإلدارة في المعاهد األزهرية قبل التطوير وبعد التطوير

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٦

                                               اإلطار العام للدراسة                            الفصل الثاني           

 

وتناول واقع التعليم الثانوي األزهري من الناحية الكمية، فعرض النمو الكمي ألعداد المقيدين وتطـور أعـداد                 
 وتوزيعها على محافظـات مصـر، والنمـو    المدرسين، والنمو الكمي في الفصول والمعاهد الثانوية األزهرية،      

الكمي في ميزانية التعليم الثانوي األزهري، كما وتناول العالقة بين مشكالت التعليم األزهري واتجاهات القبول               
 . بجامعة األزهر

 :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 
 بأهداف هذا النوع من التعلـيم،       ـ  من المشكالت التي تعترض طريق التعليم الثانوي باألزهر مشكالت تتعلق           

وبأعداد المتخرجين، والنقص في بعض التخصصات، وازدواج المناهج، ومدة الدراسة، وضـعف التسـهيالت              
 .الفيزيقية والوسائل التعليمية بالمعاهد الثانوية، وطرق تقويم الطالب، ثم النقص في عدد المدرسين

باتجاهات القبول في جامعة األزهر ومستويات التحصـيل،        ـ أن مشكالت التعليم األزهري لها عالقة واضحة         
 .إذ أثر ذلك على هذه االتجاهات وعلى هذا التحصيل

 : وأوصى الباحث بما يلي
ـ ضرورة مراجعة أهداف التعليم الثانوي األزهري، والنظر في طول المـدة الدراسـية، وازدحـام وازدواج                 

 . القبول بجامعة األزهرالمناهج، وضعف الكفاية والتي أثرت على اتجاهات
 ـ العمل على توفير اإلمكانات الفيزيقية والوسائل التعليمية، وتوفير األعداد الالزمة من المعلمين فـي شـتى                 

 .التخصصات، بهذه المعاهد؛ مما يسهم بحظ وافر في إنجاح العملية التعليمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٧

                                            اإلطار العام للدراسة                   الفصل الثاني                            
 
 

 ):١٩٨٢(دراسة مسعود ) ٣
السياسة التعليمية يف السودان وأثرها علـى التعلـيم الـديين اإلسـالمي             : " بعنوان  

 ". م دراسة حتليلية ١٩٧٣ ـ ١٩١٢ـ
م مع العنايـة  ١٩٧٣ـ١٩١٢تي اتبعت في الفترة من      استهدفت هذه الدراسة عرض وتحليل سياسة التعليم ال 

باألثر الذي تركته السياسات على التعليم الديني، للخروج بنتائج يمكن أن يستفاد منها عند إعـادة النظـر فـي                    
 .فلسفة التربية في السودان

 فـي السـودان   فتناول أهم األوضاع التعليمية .   وقد اعتمد الباحث في دراسته هذه على منهج البحث التاريخي         
م حيث عرض للعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأهم المؤثرات العلمية والثقافيـة،            ١٩١٢قبل ثورة   

ــ  ١٨٢١وللمؤسسات التربوية في عهد الفرنجة، ثم عرض لألوضاع التعليمية في عهد الحكم التركي المصرى     
 . م١٩١٢ـ ١٨٩٩م، ثم للتعليم في عهد الحكم الثنائى١٨٨١

ــ  ١٩١٢  كما وتناول تطور نشأة التعليم الديني النظامي وأبرز السياسات التي أثرت فيه خالل الفترة مـن        
وذلك أثناء هيمنة اإلدارة البريطانية على نظام الحكم، ثم التطور السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي              . م١٩٢٤

م إلـى تحقيـق االسـتقالل    ١٩٢٤فترة مـن  وعرض لسياسة التعليم خالل ال   . الذي أدى إلى نشأة التعليم الديني     
م وأثرها على التعليم الديني حيث عرض للمالمح العامـة للسياسـة التعليميـة، وموقـف اإلرسـاليات             ١٩٥٦

التبشيرية من التعليم الديني اإلسالمي ومحاوالت إصالح التعليم حيث ارتفع التعليم الديني نتيجة قيـام عالقـات            
 .لمعاهد األزهرية باألقاليم المختلفةمع األزهر بمصر، واالهتمام با

م، ١٩٦٩م وحتى ثـورة مـايو       ١٩٥٦     وأبرز الباحث المالمح العامة للسياسة التعليمية منذ االستقالل سنة          
فعرض لألوضاع السياسية واالقتصادية للمجتمع السوداني ولسياسة التعليم في المعهد الوطني وللتعلـيم الـديني     

 ١٩٧٣مـوحتى عـام     ١٩٦٩كما وتناول الباحث سياسة التعليم الجديدة منـذ         . ينيةفي عهد مصلحة الشئون الد    
وكيف أثر على التعليم الديني نتيجة للحد منه، ودمجه في التعليم العام، وإجمـال التربيـة اإلسـالمية واللغـة                    

 .العربية
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٨

                             اإلطار العام للدراسة                                       الفصل الثاني                       
     وقد أبرزت هذه الدراسة أن السودان بحاجة إلى إعداد المواطن المسلم المؤمن بربه وبوطنه، القادر علـى                 
العطاء لهذا الوطن، ولن يتأت له ذلك إال من خالل فلسفة إسالمية تحكم النظام السياسـي كلـه، وتوجـه كـل                  

 . في المجتمع السودانيجوانب الحياة
  ):١٩٨٢( دراسة عبد الرحمن ) ٤

دراسة بعض مشكالت التعليم االبتدائي األزهري وأثرهـا علـى كفاءتـه            : " بعنوان
 ".الداخلية 

 تحديد المشكالت التي يعانى منها التعليم االبتدائي األزهري وبيان أثرها علـى كفاءتـه               استهدفت الدراسة     
 .لى حلول لهذه المشكالت بغية االرتفاع بكفاءة التعليم في هذه المرحلةالداخلية، ثم التوصل إ

    وقد اعتمدت الدراسة لتحقيق هذا الهدف على بعض المناهج، والتي منها المنهج التاريخي، إذ عمد الباحـث                 
تعرف علـى   إلى دراسة التطور التاريخي للمعاهد االبتدائية األزهرية منذ نشأتها حتى تاريخ الدراسة بغرض ال             

أصول وجذور هذه المشكالت، ودراسة الواقع الكمي لنظام التعليم بالمعاهد االبتدائية األزهرية، ودراسة الواقع               
الكيفي لنظام التعليم بالمعاهد االبتدائية األزهرية، باإلضافة إلى المنهج اإلحصائي التحليلي من خـالل تحليـل                 

معاهد االبتدائية األزهرية بصفة عامة، وقد استخدم الباحث لذلك الهـدف           الكفاءة الداخلية الكمية لنظام التعليم بال     
 .طريقة الفوج الظاهري

    ومن أجل التعرف على مشكالت التعليم االبتدائي األزهري وأسبابها والحلول المقترحة لها وما يستتبع ذلك               
ما على عينة ممثلة للمعلمـين العـاملين   من رفع للكفاءة الداخلية لهذه المعاهد؛ أعد الباحث استبانتين طبق إحداه          

 .بالمعاهد االبتدائية األزهرية، وطبق األخرى على عينة ممثلة لمديري المعاهد االبتدائية األزهرية
    واختار الباحث المناطق التالية لتطبيق االستبيانتين على عينـة المعلمـين والمـدراء بالمعاهـد االبتدائيـة                 

( إلسماعيلية والسويس وبور سعيد وشمال سيناء، وقد بلغ عـدد هـذه المـدارس         مناطق الشرقية وا  : األزهرية
معهد موزعة بين محافظة الشرقية، ومنطقة اإلسماعيلية والتي تشمل كالً من محافظـات اإلسـماعيلية،        ) ١٠٠

 معهـداً، أمـا الثانيـة فبلـغ     ) ٨٦( مجموع معاهد األولـى  والسويس، وبور سعيد، وشمال سيناء، بحيث بلغ      
 .مديراً ) ٥٠( معلماً، وبلغت عينة المدراء  ) ٤٧٨( وقد بلغت عينة المعلمين معهداً،  ) ١٤( مجموعها 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٢٩

                                  اإلطار العام للدراسة                  الثاني                                      الفصل

 :الدراسة ما يليوكان من النتائج اليت أسفرت عنها 
ـ مباني المعاهد في الغالب مباني للسكنى ال تتوفر فيها الشروط الصحية من حيـث اإلضـاءة وغيرهـا، وال            
تتوفر فيها قاعات للمكتبة وللمغاسل والحمامات والمصلى، كما ال تتوفر المالعـب واألفنيـة والحـدائق بهـا،          

 .لصيانة المستمرة لمرافقهباإلضافة إلى سوء حالة المبنى وعدم العناية به أو ا
 .ـ تعدد نوعيات مؤهالت معلمي المرحلة االبتدائية األزهرية دون إقامة دورات تدريبية لهم 

ـ اتباع معلمي المرحلة االبتدائية األزهرية طرق التدريس التقليدية واستخدامهم للوسائل التعليمية القديمة، وقلـة   
 .االهتمام بتدريس المواد الثقافية

 .االبتدائية األزهرية التوزيع الجغرافي للمعاهدـ سوء 
 :وىف ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث مبا يلي

ـ ضرورة دراسة القائمين على وضع السياسة التعليمية باألزهر دراسة مفهوم التعليم األساسي والتعرف علـى    
 .أهدافه ومناهجه وأساليبه

بتدائية األزهرية وتحدياته المادية واالجتماعية منطلقا للدراسـات        ـ اتخاذ مشكالت الواقع التعليمي بالمرحلة اال      
 .النظرية والميدانية من أجل تطوير التعليم باألزهر

 .ـ ضرورة االهتمام بإقامة العديد من الدورات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية األزهرية أثناء الخدمة
 .ة لذلك بحيث تتناسب مع عدد السكان بكل محافظةـ  إعادة النظر في توزيع هذه المعاهد، ووضع خط



 

 
 

 

 

٣٠

                                              اإلطار العام للدراسة               الفصل الثاني                          

  ):١٩٨٥( دراسة شرف الدين ) ٥
 كفاءتـه   دراسة بعض مشكالت التعليم اإلعدادي األزهري وأثرها علـى        : " بعنوان

 ".الداخلية 
 التعرف على أهم مشكالت التعليم اإلعدادي األزهري التي لها أثرهـا علـى انخفـاض                استهدفت الدراسة     

 .كفاءته الداخلية، والتوصل إلى األساليب التي يمكن اتباعها لرفع كفاءة هذا النوع من التعليم
عرف على الجذور التاريخيـة للتعلـيم اإلعـدادي            واستخدم الباحث في دراسته المنهج التاريخي من أجل الت        

كما واستخدم المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على الواقع الكمـي والكيفـي للمعاهـد اإلعداديـة                . األزهري
 .األزهرية من خالل ما توافر له من بيانات وإحصاءات وتقارير ومقابالت

معلماً، ومديري المعاهـد     ) ٣٥٠( ن البالغ عددهم    وقد اقتصرت عينة الدراسة الميدانية على كل من المعلمي           
بحيث . بمشكالت هذا النوع من التعليم    حيث يعتبرون أكثر خبرة     . مديراً ووكيالً  ) ٦٠( ووكالئها البالغ عددهم    

أعد الباحث لهذا الغرض استبانتين طبق إحداهما على عينة ممثلة من معلمي المعاهـد اإلعداديـة األزهريـة،                  
على عينة ممثلة من مديري المعاهد ووكالئها وذلك للوقوف على آرائهـم ومالحظـاتهم عـن                وطبق األخرى   

 .المشكالت التي يعاني منها التعليم اإلعدادي األزهري والتي لها أثرها على انخفاض كفاءته الداخلية
ـ   : على أن الدراسة الميدانية اقتصرت على المناطق التعليمية األزهرية التاليـة           رقية، الدقهليـة،   القـاهرة، الش

االسكندرية، الجيزة، قنا، البحر األحمر؛ بحيث روعي أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي تمثيالً جغرافياً، وقد بلغ                
 .معهداً ) ١٢٠( عدد المعاهد اإلعدادية األزهرية في تلك المناطق 

 
 



 

 
 

 

 

٣١

                              اإلطار العام للدراسة                           الفصل الثاني                                

 :وكان مما أسفرت عنه الدراسة امليدانية النتائج التالية
من مجموع  %) ٨٣،٢(ـ المعاهد األزهرية تعانى من عجز حاد وكبير في المعلمين المؤهلين تربويا بلغ نسبة               

 .لشديد بين نوعيات مؤهالت هؤالء المعلمينالمعلمين العاملين في هذه المعاهد، باإلضافة إلى التباين ا
 .من أفراد عينة المعلمين لم يحصلوا على أي دورات تدريبية % ) ٧١( ـ أوضحت النتائج أن هناك 

 .ـ هناك عجز حاد في معلمي المواد الثقافية بالتعليم اإلعدادي األزهري
جات الفعلية للمنـاطق مـن حيـث التوزيـع     ـ التوسع في إنشاء المعاهد اإلعدادية األزهرية ال يراعى االحتيا     

 .الجغرافي والسكاني
ـ المباني المدرسية بالمعاهد األزهرية اإلعدادية تفتقر إلى حد كبير للشروط الصحية والتربوية الالزمـة ألداء                

 .وظيفتها
ـ                    ين ـ يعانى الطالب من كثرة المواد الدراسية حيث يدرس الطالب في السنة الواحدة خمس عشرة مادة فـي ح

 .يدرس زميله في التعليم العام عشر مواد فقط
ـ عدم توفر الميزانية الالزمة لإلنفاق على األنشطة المدرسية وكذلك الوسائل التعليمية الالزمة لنجاح العمليـة                

 .التعليمية
مـة  ـ نظام االمتحانات في الشهادة اإلعدادية األزهرية ما زال يتبع نظام المركزية بحيـث تقـوم اإلدارة العا                 

 .للمعاهد األزهرية بعقد االمتحان على مستوى الجمهورية

 :وأوصت الدراسة مبا يلي
 .ـ ضرورة االهتمام بعقد دورات تدريبية لمعلمي التعليم اإلعدادي األزهري

 .ـ العمل على تدعيم ميزانية التعليم اإلعدادي بما يتيح الوفاء باحتياجات المرحلة من كافة الخدمات التعليمية
دة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي لمعاهد التعليم اإلعدادي األزهري وفصوله بحيـث يـتم وضـع                 ـ إعا 

 .خريطة تأخذ بعين االعتبار النمو السكاني لهذه المناطق
 .ـضرورة استكمال المرافق الناقصة بالمعاهد القائمة وخاصة ما يخص األنشطة التربوية المصاحبة

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٣٢

                          اإلطار العام للدراسة                                         الفصل الثاني          
 

ـ العمل على إيجاد صيغة للتكامل ما بين المواد الشرعية وبعض المواد الثقافية المرتبطة بهـا مثـل التـاريخ              
 .والجغرافيا والتربية القومية وغير ذلك

 

  ):١٩٨٦( دراسة صديق ) ٦
 ".مشكالت الدورات التدريبية ملعلمي املعاهد األزهرية أثناء اخلدمة واحتياجام من هذه الدورات  " بعنوان

 محاولة تحديد المشكالت التي تعترض الدورات التدريبية التي تعقـد لهـم، مـع إبـداء     استهدفت الدراسـة     
رف علـى احتياجـات ورغبـات       مقترحات بشأن التغلب على هذه المشكالت، كذلك استهدفت هذه الدراسة التع          

المعلمين من هذه الدورات حتى يتمكن المسؤولون عن التخطيط لهذه الدورات من إعـداد دورات تـتالءم مـع        
 .احتياجات المعلمين من ناحية ومع خطة التعليم للمعاهد األزهرية من ناحية أخرى

تين مفتوحتين صممتا من أجل تحقيـق           واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستعينا في ذلك باستمار        
أهدافه، وجه في األولى أسئلة محددة لمعلمي المعاهد اإلعدادية والثانوية األزهرية فيما يختص بمـدى مناسـبة                 
عدد هذه الدورات الستمرارية إعدادهم، وسؤال عن مدى كفاءة المحاضرين في هذه الدورات، وذلك من وجهة                

مارة الثانية فتضمنت أسئلة خاصة باحتياجات ورغبـات المعلمـين مـن هـذه              نظر المعلمين أنفسهم، أما االست    
 . الدورات

    وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية من معلمي المعاهد اإلعدادية والثانوية األزهريـة فـي خمـس          
يزة، أسـيوط،  الشرقية، المنوفية، المنيا، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، الج( عشرة محافظة من محافظات مصر  

وقـد  .  م١٩٨٥ ـ  ٨٤في العام الدراسـي  ) دمياط، الغربية، الدقهلية، االسكندرية، أسوان، بني سويف، الفيوم 
، تراوحت خبرتهم بين سنة وعشر سنوات في الخدمة، وشملت تخصصاتهم           ) معلم   ١٠٠( بلغ عدد أفراد العينة     

 . غة العربية والعلوم الشرعية واللغة اإلنجليزيةالعلوم والرياضيات والمواد االجتماعية والفلسفية و الل

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

٣٣

 
                                          اإلطار العام للدراسة                  الفصل الثاني                              

 : وكان من نتائج الدراسة
لمعلم قد احتلت مركز الصدارة، فقد أوضـحت      ـ أن مشكلة الدورات التدريبية في أماكن بعيدة عن مكان عمل ا           

من أفراد العينة قد ذكروا أنها تعتبر مشكلة من المشـكالت التـي تعتـرض الـدورات          % ) ٤٩( الدراسة أن   
 .التدريبية

 .ـ عدم االهتمام بمكان إقامة الدارسين أثناء الدورة
وقد يرجع السبب في ذلك إلى الميزانيـة        من أفراد العينة أن فترة الدورة التدريبية قصيرة،          % ) ٤٠( ـ رأى   

 .المخصصة لهذه الدورات، أو إلى توقيت عقدها
منهم أن هناك مشكلة تمثلت  % ٣٧منهم أن وقت الدورة التدريبية غير مناسب، ورأى  % ) ٣٨( ـ وقد رأى 

 .في عدم توفر كتب أو مذكرات خاصة بموضوعات الدورة يمكن أن يرجع إليها الدارس

 .تمام بالتطبيق العملي لما يتم شرحه نظرياًـ عدم االه
 .ـ بعض المحاضرين غير متخصصين في المادة التي يدرسونها

ـ التدريب في الدورات يتم بالطريقة التقليدية، باإلضافة إلى أنه ال يتمشى مع أهمية اإلعداد المسـتمر للمعلـم،        
 .لغة لعمل المعلموعدم التركيز على مادة طرق التدريس التي تعتبر ذات أهمية با

مـنهم رغبـوا أن تكـون     % ) ٩١( من العينة لديهم رغبة فـي االلتحـاق بالـدورات، وأن       % ) ٩٧( ـ    
 .المحاضرات مطبوعة وتوزع على الدارسين

 : وفى ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بما يلي   
 .ظة التي يعملون بهاـ عقد الدورات التدريبية في مكان قريب من أماكن عمل المعلمين داخل المحاف

ضرورة مراعاة المخطط للدورات التدريبية لطول المدة المخصصة للدورة بما يتمشى مع أهداف الدورة ـ 
 .وحاجات الدارسين، وأن يعمل على توفير الميزانية الالزمة حتى تكون الدورة أكثر فعالية

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٣٤

                                       اإلطار العام للدراسة                   الفصل الثاني                                 
ـ االهتمام بالتطبيق العملي لما يتم شرحه نظرياً في الدورات، مع ضـرورة تـوفير المتخصصـين واألدوات        

 .واألجهزة والمواد الالزمة
ليمية، واالهتمام بأساليب التـدريس     ـ التركيز خالل الدورات التدريبية على مواد طرق التدريس والوسائل التع          

 .المستحدثة التي تعتمد على التعلم الذاتي مثل المنحنى المتعدد الوسائل

  ):١٩٨٨( دراسة اجلويشى) ٧
 ".عقبات يف طريق الدعوة واقتراحات للتغلب عليها: " بعنوان

تقديم اقتراحـات للتغلـب      إلى التعرف على العقبات التي تعترض طريق الدعوة، مع           استهدفت هذه الدراسة     
 .عليها، والتقدم باقتراح مشروع إنشاء مدرسة إسالمية

    وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي والتحليلي، إذ قام بوصف أحوال الـدعوة ومؤسسـاتها، مـع تفنيـد                  
 .الظروف التي تمر بها وتحليلها

 :     وكان من نتائج الدراسة ما يلي
 في مرحلة الدراسة تجعله في أغلب األحيان ينصرف عن الدراسة إلى عمل ما              ـ الظروف التي تحيط بالطالب    

 .يجلب عليه من المال ما يستطيع أن يواجه به متطلبات الحياة من حوله
ـ الطالب يتخرج وليس لديه إال معلومات غائمة عن كثير من األمور التي يطلب إليه أن يعالجها، ويقدم للناس                   

تكون الصورة النظرية للمناهج مرضية ولكن التطبيق العملي لهـا ال يحقـق األمـل            الرأي الصحيح فيها، وقد     
 .المرجو منها

 .ـ انعدام التعاون بين المؤسسات اإلسالمية التي تعمل في حقل الدعوة
ـ اختالف أهداف مناهج كليات الدعوة المذهبية في العالم اإلسالمي الذي يشكل انقساما في طريقـة الـدعوة،                  

 . صراع بينهم، قد يأتي بأضرار ال حد لهاويؤدى إلى
ـ عدم تأهيل الداعية التأهيل الناسب للجهة التي يعمل فيها إما علميا وإما لغويا، بحيث ال يوجد العـدد الكـافي         

 .من الدعاة المؤهلين علميا والقادرين لغويا على مخاطبة الجماعات التي يتوجهون إليها باللغة التي يفهمونها

 :تائج سالفة الذكر تقدم الباحث بالتوصيات التاليةوىف ضوء الن
ـ ضرورة العمل على توفير حياة علمية جادة خالل الدراسة لطالب الدعوة، وإقامة مهيأة بكل الوسـائل التـي         

 .تعيه على التحصيل ومكافأة مالية مجزية تجعله ال يفكر في وسائل يكتسب منها بعض المال
 
 



 

 
 

 

 

٣٥

                                  اإلطار العام للدراسة                                          الفصل الثاني               
 

ـ إمداد الطالب بالكتب األمهات في المواد اإلسالمية األساسية، والطلب إلى األساتذة أن يجعلوها األساس فـي                 
 .تدريبهم

 :لموضوع في النقاط التاليةويتلخص هذا ا: ـ اقتراح مشروع إلنشاء مدرسة إسالمية
 .العمل على إقامة مدرسة إسالمية ذات مراحل أربع، روضة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي

 . أن يكون بالمدرسة قسم داخلي بكل استعداداته يهيئ للتالميذ إقامة مضمونة
 . أن تزود المدرسة بسيارات إلحضار التالميذ من منازلهم وإعادتهم إليها بعد الدروس

يلحق بالمدرسة مسجد يباشر فيه التالميذ الصالة، حتى ترتبط في أذهانهم منـذ الصـغر ارتبـاط الثقافـة                    أن  
 .بالعقيدة، وتؤدى دروس الدين في المسجد ليطبق عمليا ما يقال نظريا

 تزويد المدرسة كذلك بصاالت للعرض السينمائي ونواد لأللعاب الرياضية، وحمامات للسباحة، ومكتبة شـاملة              
 .ى كل المستويات المطلوبةتغط

 تكون الدراسة بمصاريف بالنسبة للقادرين كما هو الحال بالنسبة ألي مدرسة خاصة أخرى، ويعفـى منهـا أو            
 .من بعضها غير القادرين إذا حققوا نتائج عالية في االمتحانات

 ):١٩٨٨( دراسة عزيز) ٨
 ".  العامل اإلسالمي وخارجهاملشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف داخل: " بعنوان 

 إلى التعرف على المشكالت التي تواجه الدعوة اإلسالمية في داخل العالم اإلسـالمي                استهدفت هذه الدراسة  
 .وخارجه، والتقدم بمقترحات وتوصيات محاولة في إيجاد حلول لهذه المشكالت

 .وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي والتحليلي
 : الدراسة ما يلي    وكان من نتائج

ـ من المشكالت التي تواجه الدعوة قصور المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، وعدم توفر الوسائل التـي                
 .تخرج لنا الداعية الكفء

 .ـ التقصير العام في المنهج التعليمي والديني، أدى إلى تشويه صورة اإلسالم عقيدة وتشريعا ولغة
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٣٦

 
                     اإلطار العام للدراسة                                                         الفصل الثاني          

 
ـ عدم اهتمام المسئولين عن التعليم بعلوم المقاصد واهتمامهم بعلوم الوسائل اهتماما كبيرا بل أن بعض الـبالد                  

 .ى ابتعاد معظم هذه المجتمعات عن شريعة اإلسالماإلسالمية ال تهتم بعلوم المقاصد على اإلطالق مما أدى إل
ـ ضعف مستوى التعليم الديني، هذا التعليم الذي يخرج لنا الدعاة المدربين المجيدين ألسلوب نشـر دعـوة اهللا         

 .للعالمين
 .ـ معظم مدرسي المعاهد الدينية وأئمة األوقاف والوعاظ، ليسوا على المستوى المطلوب أيضا

واد وكثرتها في هروب الطالب من التعليم الديني وعدم إقبال الناس على إدخـال أبنـائهم                ـ تسبب صعوبة الم   
 .مؤسساته

 :     وىف ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بتوصيات كان منها
ـ ضرورة تعديل مناهج الدراسة واختصار المواد إلى الحد الذي ال يرهق الطالب وأن توضع حوافز تشجيعية                 

 .ل على هذا النوع من التعليمللطالب لإلقبا
ـ وضع حوافز مالية للطالب لحفزهم على مواصلة الدراسة، وعدم الهروب خوفا من أن يـتم تعييـنهم أئمـة            

 .بالمساجد
ـ تكثيف التدريب لطال ب الكليات الشرعية بالمساجد، أو بالتدريس في المعاهد والمدارس الدينية أو المـدارس             

 .اإلعدادية والثانوية
 .ين العدد الكافي فيها من أعضاء التدريس والتدقيق كثيرا عند اختيارهمـ تعي

 
  ):١٩٨٨( دراسة على )  ٩

 ".املدارس اإلسالمية والتحديات اليت تواجهها : " بعنوان
 إلقاء الضوء على المدارس اإلسالمية التي تسعى إلى تعليم الدين اإلسالمي من خالل              استهدفت هذه الدراسة     

أنشطتها، من أجل تحديد التحديات والصعوبات التي تواجهها من أجل العمل على حلها أو التخفيـف                مقرراتها و 
 .واستخدم الباحث المنهج الوصفي. من حدتها

 
 
 
 



 

 
 

 

 

٣٧

                                             اإلطار العام للدراسة                    الفصل الثاني                           
 :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

البعـد العلمـي    : ـ افتقار المدارس اإلسالمية إلى كوادر بشرية على قدر عال من التأهيل ذي األبعاد الثالثـة               
 .التخصصي ـ البعد التربوي النفسي ـ البعد العلمي الديني

 .أو النوعيةـ هناك نقص في هذه الكوادر في الوقت الحالي سواء من الناحية الكمية 

 :بما يلي وأوصى الباحث   
 ـ ضرورة تحديد القدر األساسي من التعليم اإلسالمي وتوزيعه على سنوات التعليم المختلفة، ويمثل هذا القدر                
البنية األساسية في الشخصية المسلمة، ويتم التوزيع وفقا لألسس النفسية والقواعد الدينية والمعـايير التربويـة،              

 .را إضافيا غير المقررات الرسمية، ولكنه يعد أساسيا في برامج المدارس اإلسالميةبحيث يشكل مقر
 

  ):١٩٨٨( دراسة فرغل ) ١٠
 ".عزوف الطالب عن االلتحاق بمعاهد الدعوة، أسبابه وعالجه : " بعنوان

 . للمشكلة بيان أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق بمعاهد الدعوة، واقتراح خطة عالجية   استهدفت الدراسة

(     واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وشملت الدراسة طالب كلية أصول الدين والـدعوة بـاألزهر        
 طالبـا، وثانيهمـا   ٧٠٩؛ حيث تنقسم الدراسة إلى شعبتين إحداهما ألصول الدين، وقد انتسب إليها )فرع طنطا   

 .طالباً) ٨٢(للدعوة؛ وقد انتسب إليها 
 :ج الدراسة ما يلي   وكان من نتائ

الـدائرة  : ـ  من أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق بمعاهد الدعوة، أسباب تنطلق من ثالث دوائر متداخلـة                
الداخلية والتي تتعلق بالطموح الشخصي للداعية كإنسان، مثل تدنى األجور التي يتقاضاها خريجو هذه الكليات،               

هات المختلفة العاملة في نطاق الدعوة مثل إطالق األلقاب والتنابز          والدائرة المتوسطة التي تتعلق بعالقات االتجا     
بها، أما الدائرة الخارجية فتتعلق بعدم توفر األمن الوظيفي للعاملين في مجال الدعوة، والذي تتسبب به تقـارير                

 .موظفي األمن

 

 

 

 



 

 
 

 

 

٣٨

                  اإلطار العام للدراسة                          الفصل الثاني                                  
 :وفى ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بما يلي

ـ ضرورة توفير مواصالت سهلة مجانية، ومسكن بأجر رمزي، وقرض حسن لتكوين األسـرة يسـدد علـى       
 .أقساط ميسرة، ومكتبة مجانية مناسبة، وأجر واقعي مناسب

 تجاه السلطة، ومن حيرته أمام اإلعالم، ومن سوء الظن المتبـادل            ـ وضع حلول عملية تقلل من حرج الداعية       
 .بينه وبين الرأي العام

 
  ):١٩٩٠( دراسة المهدى ) ١١

 ".دراسة ميدانية للمدارس اإلسالمية الخاصة في جمهورية مصر العربية : " بعنوان 
خاصـة فـي مصـر، وإبـراز أهـم          التعرف على واقع نظام التعليم بالمدارس اإلسالمية ال        استهدفت الدراسة    

المشكالت التربوية التي تحول بين المدارس الخاصة في مصر وتحقيق أهدافها، ومحاولة وضع مشروع مقترح              
 .يحاول الباحث من خالله صياغة قانون يحدد نظام العملية التعليمية بالمدارس اإلسالمية

فتناول المدارس اإلسـالمية    . اريخي والمقارن    اعتمد الباحث في دراسته هذه على منهج البحث الوصفي والت         
حتى ظهـور    ) (من حيث النشأة والتطور، حيث استعرض الباحث معاهد التعليم اإلسالمي منذ بعثة الرسول              

المدرسة، وعرض الباحث لواقع العملية التعليمية داخل المدارس اإلسالمية الخاصة في جمهورية مصر العربية              
 بالناهج المدرسية، والخطة الدراسية، والمعلمين، والمتعلمين، واألنشطة، والتمويـل،          بداية من األهداف ومرورا   

 .واإلدارة واالمتحانات والخريجين

كما وتناول مقارنة بين التعليم في المدارس اإلسالمية الخاصة والتعليم في المعاهد األزهرية فـي مصـر مـن              
 .طة واالمتحانات ثم أوضاع المتخرجينحيث األهداف والمناهج والمعلمين والمتعلمين واألنش

تلميـذاً مـن     ) ٢٣٠(    قام الباحث بإعداد استبانة طبقت على عينة من تالميذ هذه المـدارس بلـغ قوامهـا                 
تلميذاً بالمرحلـة االبتدائيـة، وعينـة مـن      ) ١٨٠( وأجرى مقابلة مع . طالباً من الثانوية   ) ٣٦٠( اإلعدادية،  

 .ومعلماً ومعلمة)  ٢٢٤( المعلمين بلغ عددها 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

٣٩

                             اإلطار العام للدراسة     الفصل الثاني                                           
 :  وأبرزت الدراسة النتائج التالية

شئت من  ـ  معظم المدارس اإلسالمية الخاصة في جمهورية مصر العربية تفتقد الروح اإلسالمية الحقة التي أن               
 .أجلها

ـ تعاني المدارس اإلسالمية الخاصة الكثير من المشكالت المتعلقة بجوانب العملية التربويـة، منهـا مشـكالت     
متعلقة باألهداف، والمناهج المدرسية، والخطة الدراسية، والمعلمين، والمتعلمين، واألنشطة، والتمويل، واإلدارة           

 .واالمتحانات والخريجين
 :ث به ومما أوصى الباح

ـ ضرورة العمل على جعل الروح اإلسالمية هي الميثاق الذي تنطلق منه هذه المدارس اإلسـالمية الخاصـة                  
 .حتى تكون اسماً على مسمى

 .ـ أعقب الباحث توصياته بمشروع قانون يحدد سير العملية لهذه المدارس
  ):١٩٩١( دراسة فايد ) ١٢

 ".ة بالمعاهد األزهرية، ومقترحات لتطويره واقع تدريب المعلمين أثناء الخدم: " بعنوان
االطالع على واقع تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالمعاهد األزهرية فـي ضـوء القـرارات               الدراسة   استهدفت  

واللوائح المنظمة له، وفي ضوء المؤشرات الدالة على حجم ومستوى برامج التدريب، كما وهدفت إلـى بيـان                  
 . البرامج ومشكالت التنفيذ من وجهة نظر المسئولينأساليب تخطيط وتنفيذ هذه

   واستخدم الباحث في هذه الدراسة أسلوب المنهج الوثائقي الذي يقوم على جمع البيانـات والمعلومـات مـن                 
 .الوثائق واللوائح والقوانين وتصنيفها وتحليلها

 :  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
اجات التدريبية، ومحتوى الخطة السنوية للتدريب، وإجراءات تنفيذ البرنامج ال يـتم            ـ أن أسلوب حصر االحتي    

 .وفق خطة عملية محددة، وإنما يتم وفق اجتهادات المسئولين في إدارة التدريب التربوي باألزهر
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٤٠

     اإلطار العام للدراسة                      الفصل الثاني                                                   
 

ـ أن أساليب تقويم الدورات التدريبية لمعلمي المعاهد األزهرية أثناء الخدمة يعتمد على تسجيل نسبة حضـور                 
وغياب الدارسين، وعلى تقديم استفتاء في نهاية الدورة يجيب عليه المتدربون، أما المتابعة الميدانية فال عالقـة                 

 .لها بالتدريب

اد المعلمين الذين تم تدريبهم، حيث بلغت نسبة الذين تم تدريبهم خالل السنوات الخمس األخيـرة      ـ انخفاض أعد  
من مجمـوع المعلمـين   % ) ١٣,٧( من مجموع المعلمين والمعلمات في المرحلة االبتدائية، وإلى   % ) ١١,٥( 

 .في المرحلتين اإلعدادية والثانوية
 :وأوصى الباحث بما يلي

يتم من خاللها حصر احتياجات المعلمين ذات الصلة بمجال عملهم، بحيث تكون هـذه            ـ ضرورة تصميم خطة     
االحتياجات األساس الذي يستند إليه تحديد محتوى البرامج المخصصة لهم، واالبتعاد بـذلك عـن العشـوائية                  

 .والذاتية التي تنتاب اختيار ذلك المحتوى
التدريبية ميدانياً للمعلمين، وعـدم االكتفـاء باألسـاليب         ـ تبني أساليب ووسائل حديثة مجدية لتقويم الدورات         

 .اإلدارية التقليدية
 .    ـ ضرورة تكثيف الدورات التدريبية التي تتناغم واحتياجات المعلمين منها

 
  ):١٩٩٢( دراسة الشافعي ) ١٣

وممارسة مجالس اآلباء والمعلمين بالمعاهد االبتدائية األزهرية ومدى تحقيق أهدافها : " بعنوان
 ".اختصاصاتها بمحافظة الشرقية 

تحديد المشكالت التي تواجه مجالس اآلباء والمدرسين، والتعرف على مـدى تحقيـق هـذه                   استهدفت الدراسة 
المجالس ألهدافها، ومدى ممارستها الختصاصاتها، كما استهدفت الدراسة محاولة إيجـاد عـدد مـن البـدائل                 

 .ها واالسترشاد بها في زيادة فعالية عمل هذه المجالسوالحلول التي يمكن االستفادة من
   اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك لوصف الواقع الحالي لمجالس اآلباء والمعلمـين فـي سـلك                 
التعليم االبتدائي األزهري ومدى قدرة هذه المجالس على تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصـاتها، والمشـكالت        

 .التي تواجهها
 
 
 



 

 
 

 

 

٤١

                                    اإلطار العام للدراسة      الفصل الثاني                                    
 

  أما فيما يتعلق بأداة الدراسة فقد استخدم الباحث استبياناً معتمداً في صياغته على ما خرج به من مالحظـات                   
معاهد، ومقابالته الشخصية مع بعض شيوخ المعاهـد، واطالعـه          خالل زياراته الميدانية التي قام بها لبعض ال       

 .على بعض محاضر الجلسات الخاصة بهذه المجالس
    أما عينة البحث فاقتصرت على محافظة الشرقية التي تنقسم إلى ثالثة عشر تقسيماً إداريـاً وتبلـغ جملـة                   

)  معهـداً   ٢٦( حث بتطبيق االسـتبيان فـي     م، قام البا  ٩٠/١٩٩١في العام الدراسي    ) معهداً  ١٧٠( المعاهد بها   
 ).  من اآلباء ٢٣٤( و)  معلماً ١٥٦( ، وبذلك بلغت العـينة %١٥وهي تمثل نسبة قدرها 

 :أظهرت نتائج الدراسة مايلي
ـ أن مجالس اآلباء والمعلمين بالمعاهد االبتدائية األزهرية بمحافظة الشرقية تواجه الكثير من المشكالت التـي                

 :حقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على النحو التاليتحول دون ت
 .ـ أن أهداف مجالس اآلباء والمعلمين غير واضحة بالنسبة لآلباء والمعلمين
 .ـ قلة وعي كل من اآلباء والمعلمين باختصاصات مجالس اآلباء والمعلمين
 .ينـ قلة اهتمام كل من اآلباء والمعلمين بالمشاركة في مجالس اآلباء والمعلم

 .ـ أولياء األمور يعتقدون بأن المعهد هو المسئول عن تعليم األبناء دون الحاجة إلى مشاركتهم
ـ قلة االهتمام بدعوة بعض الشخصيات لإلفادة من معلوماتهم وخبراتهم لحضور اجتماعـات مجـالس اآلبـاء        

 .والمعلمين
فيذ ما يصدر عن هذه المجالس مـن قـرارات   ـ مجالس اآلباء والمعلمين استشارية وليست تنفيذية، فال يهتم بتن 

 .وتوصيات
 .ـ قلة إقبال اآلباء على حضور الجلسات خوفاً من تورطهم في تبرعات مالية

 .ـ قلة االهتمام بتنظيم برامج التوعية الدينية والثقافية في المناسبات الدينية والقومية
 :   في ضوء ما سبق أوصى الباحث بما يلي

عالم على اختالف نوعياتها لتوضيح أهمية مجالس اآلباء والمعلمين، وإصـدار كتيبـات             ـ مشاركة وسائل اإل   
 .صغيرة عن هذه المجالس
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                             اإلطار العام للدراسة      الفصل الثاني                                           
 .ت مجالس اآلباء والمعلمين بالتعليم األزهريـ ضرورة إعادة النظر في صياغة أهداف واختصاصا

ـ دعوة الشخصيات التي يمكن االستفادة من آرائها واالسترشاد بخبراتها لحضور جلسـات مجـالس اآلبـاء                 
 .والمعلمين

 .ـ عدم القيام بأي نوع من السلوكيات اللفظية سواء تصريحاً أو تلميحاً بجمع تبرعات مالية من أولياء األمور
 .الهتمام بما يصدر عن مجالس اآلباء والمعلمين من آراء وتوصيات من قبل المستويات العلياـ ضرورة ا

  ):١٩٩٢( دراسة شرف الدين وأبو عرايس ) ١٤
النشاط المدرسي واقعه وممارسة بالمعاهد الثانوية األزهرية من وجهة نظر الطالب           : " بعنوان

." 
المدرسي بأنواعه المختلفة بالمعاهد الثانوية األزهرية، واالطـالع  التعرف على واقع النشاط         استهدفت الدراسة 

على مدى مشاركة الطالب في ممارسة األنواع المختلفة للنشاط المدرسي بالمعاهد الثانوية األزهرية، باإلضافة              
فيهـا،  إلى تحديد أهم المشكالت التي تؤثر على إقامة األنشطة المدرسية بهذه المعاهد وكذلك مشاركة الطـالب                 

كما استهدفت الدراسة تقديم بعض التوصيات التي قد تساعد المسئولين عن التعليم األزهري في توفير مثل هـذه   
 . األنشطة المدرسية بالمعاهد الثانوية األزهرية

    استخدم الباحثان المنهج الوصفي للتعرف على واقع األنشطة المدرسية بالمعاهد الثانوية األزهرية، ومـدى              
ة الطالب في ممارستها، باإلضافة إلى التعرف على أهم المشكالت التي تعوق الطالب عـن ممارسـتها           مشارك

 .داخل معاهدهم
تـم  )  فـرداً  ٣٢٠(    شملت عينة الدراسة عينة ممثلة من طالب وطالبات المعاهد الثانوية األزهرية، بلغـت              

ين والنصف اآلخر للفتيـات مـن محافظـات    اختيارهم بطريقة عشوائية من ستة عشر معهداً نصفهم معاهد للبن  
 .القاهرة والدقهلية والبحيرة وسوهاج وأسوان

وكانت أداة الدراسة استبانة تم تصميمها، اشتملت على خمسة محاور رئيسة، تناولت كل محور نشاطاً مدرسـياً             
 معيناً موضحاً فيه مدى توافر ذلك النشاط بالمعاهد الثانوية األزهرية 
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                         اإلطار العام للدراسة      ثاني                                               الفصل ال
 

والعوامل التي أدت إلى عدم توافره، وكذلك مدى ممارسة الطالب بتلك المعاهد لهذا النوع من النشاط المدرسي                 
 .وأيضاً األسباب التي أدت إلى عدم ممارستهم له

 :من نتائج الدراسة ما يلي   وكان 
ـ على الرغم من توافر بعض األنشطة المدرسية بأنواعها المختلفة في المعاهد األزهرية فليس هناك اشـتراك                 
وممارسة واضحة من قبل الطالب لمثل هذه األنشطة، ومن ناحية أخرى فإن كثرة المقررات الدراسـية بتلـك                  

 .مارسة هذه األنشطةالمعاهد لم يدع وقتاً كافياً لدى الطالب لم
ـ كما أن عدم اهتمام المسئولين عن التعليم باألزهر إلقامة مثل هذه األنشطة المدرسية بمعاهدهم وعدم تشجيع                 
الطالب لالشتراك فيها وتقديم بعض الحوافز لهم عند تفوقهم فيها كان وراء إحجام الكثير مـن الطـالب عـن                   

 .ممارسة هذه األنشطة
ربين المتخصصين لإلشراف على هذه األنشطة إلى جانب ضعف اإلمكانات المادية مـن  ـ يعتبر قلة وجود المد  

 .أهم أسباب عدم ممارسة هذه األنشطة بالمعاهد الثانوية األزهرية
ـ عدم وجود رغبة من أولياء أمور بعض الطالب الشتراك بناتهم في هذه األنشطة المدرسية، باإلضافة إلـى                  

الب الذي ال يشجعهم على االشتراك في بعض األنشطة المدرسية مثل النشـاط         ضعف المستوى الثقافي لدى الط    
 .الثقافي

 :  وأوصى الباحثان بما يلي
 .ـ  ضرورة اهتمام المسئولين عن التعليم األزهري باألنشطة المدرسية داخل معاهدهم

نبها المختلفة، وتـوفير    ـ ضرورة رصد الميزانيات الكافية لمثل هذه األنشطة حتى يمكن اإلنفاق عليها في جوا             
 .المدربين المتخصصين في مثل هذه األنشطة مع مراعاة توفير بعض المدربات للفتيات

ـ ضرورة توعية أولياء األمور بأهمية ممارسة أبنائهم لمثل هذه األنشطة، والتشجيع على القيام بالمسابقات في                
 .المجاالت الدينية أو الثقافية أو الرياضية
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  ):١٩٩٢( دراسة محمود ) ١٥
 ".أبنية املعاهد االبتدائية األزهرية واقعها ومشكالا ـ دراسة ميدانية: " بعنوان

نية في المعاهد األزهرية، وأهم المشكالت التـي تعـانى           التعرف على الواقع الحالي لألب     استهدفت الدراسة    
منها، والتعرف على إسهام المبنى بوضعه الحالي في تحقيق أهداف التعليم االبتدائي األزهري، باإلضافة إلـى                

 .تقديم تصور مقترح للمسئولين عن التعليم األزهري لتخطيط أبنية المعاهد األزهرية
ي القائم على رصد وتحليل الواقع لألبنية المدرسية في المعاهـد األزهريـة،                واستخدم الباحث المنهج الوصف   

وما يكتنف هذا الواقع من مشكالت، مستعينا في ذلك باستمارة أعدها لوصف المبنى المدرسي، وذلك للحصول                 
 .على المعلومات عن واقع تلك األبنية في المعاهد األزهرية

ن محافظات القاهرة، والشرقية وكفر الشيخ وأسوان وقنا، بحيـث تـم                اختار الباحث عينة بحثه عشوائياً م     
 ٢٠( معهداً من المجموع الكلي للمجتمع األصلي، مع مراعاة أن هذه العينة كانت أكثـر مـن            ) ١٢٠( اختيار  
 .من هذا المجتمع% ) 

 :وكان من نتائج هذه الدراسة
السلبيات، فالحجرات ضيقة وتكتظ بالتالميذ مما يحرم       ـ أن مباني المعاهد األزهرية تعانى العديد من القصور و         

التالميذ التحرك داخل الحجرات والفصول بسهولة وال توجد مالعب وأفنية، وال توجد غرف للنشاط الدراسـي                
 .لتربية التالميذ تربية روحية) مصلى ( وال يوجد مكان للعبادة 

معمل العلوم، وال توجد غرفة خاصـة بتخـزين         ـ عدم وجود حجرة للمكتبة، كما أنه ال توجد حجرة خاصة ب           
 .عهدة المعهد

 .ـ بعض أبنية المعاهد غير محاطة بسور خارجي
منها تقريباً غير صالح    % ٥٠ـ عدم كفاية دورات المياه بأبنية المعاهد بالنسبة ألعداد التالميذ باإلضافة إلى أن              

أنها غير مؤثثة في أكثر مـن ثلثـي         فيها إال   لالستعمال، كما أن حجرات المدرسين إضافة إلى العجز الواضح          
 .أبنية المعاهد، باإلضافة إلى العجز في أعمال الصيانة في الغالبية العظمى ألبنية المعاهد
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 :ئج الدراسة أوصى الباحث ببعض التوصيات التي كان من أهمها    وفى ضوء نتا
ـ إزالة أبنية المعاهد األزهرية التي بها عيوب إنشائية أو التي تتداعى على أن يحل محلها أبنية أخرى مطابقة                   

 .لمواصفات البناء المدرسي
ء هيئة مركزية خاصـة تتـولى   ـ وضع خطة عاجلة لترميم وتعديل األبنية التي تحتاج للترميم والتعديل، وإنشا   

 .األبنية التعليمية باألزهر من تخطيط واختبار المواقع والتمويل والتصميم واإلنشاء
ـ وضع خطة إلنشاء المعاهد األزهرية قائمة على أساس االحتياجات الفعلية للمناطق والكثافات السكنية حتـى                

 . ختلفةال تحدث مفارقات ضخمة في أعداد المعاهد في المحافظات الم
 
 ):١٩٩٣(دراسة الخباز ) ١٦

 ".مشكالت تدريب معلمي المرحلة االبتدائية األزهرية أثناء الخدمة : " بعنوان
   استهدفت الدراسة التعرف على المشكالت التي تواجه برامج تدريب معلمي المرحلة االبتدائية األزهرية أثناء              

ي لدى أولئك المعلمين، وذلك من خـالل التعـرف علـى    الخدمة، والتي تعترض طريق النمو المهني واألكاديم      
وجهات نظر كل من المعلمين أنفسهم، وكذلك القائمين على التدريب،  مع التقدم بمقترحات في محاولة لإلسـهام        
في منع شيوعها، والعمل على حلها، وذلك بالتعرف على االحتياجات الضـرورية والفعليـة إلنجـاح عمليـة                  

عاملين بتلك المرحلة، واإليصاء بمراعاتها من قبل القائمين على التعليم األزهري عمومـاً،             التدريب  للمعلمين ال   
 .والقائمين على التدريب خصوصاً

   واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على المشكالت التي يواجهها تـدريب معلمـي المعاهـد                
 .االبتدائية األزهرية
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 :ومن أجل التوصل إلى تحديد تلك المشكالت قام الباحث بتصميم األدوات التالية
باشـرة  ـ استبانة موجهة إلى معلمي المعاهد االبتدائية األزهرية تشتمل على محـاور رئيسـة ذات عالقـة م                 

بالمشكالت التي تواجه تدريب أولئك المعلمين أثناء فترات التدريب، ومن خالل اإلجابة عليها يمكن تحديد تلـك                
 .المشكالت

ـ استبانة موجهة إلى القائمين على عملية التدريب للتعرف على مقترحاتهم حول المشكالت التي تواجه عمليـة              
 . التدريب

فـرداً اختيـرت بطريقـة       ) ٤٥٥( تين، إحداهما فئة المعلمين والتي بلغت          وقد تكونت عينة الدراسة من فئ     
 .فرداً اختيرت بطريقة عشوائية ) ٣٠( عشوائية، والثانية فئة القائمين على التدريب والتي بلغت 

 :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، ومن أهمها    
توى الخطة السنوية للتدريب وكذلك إجـراءات تنفيـذ         ـ أن أسلوب حصر وتحديد االحتياجات التدريبية ، ومح        

برنامج التدريب، ال يتم وفق خطة علمية محددة وإنما يتم وفق اجتهادات شخصية مـن القـائمين علـى إدارة                    
 .التدريب التربوي باألزهر

 .ـ ضعف الصلة بين أهداف البرنامج التدريبي وكل من مشكالت المعلم واحتياجاته المهنية

 :بما يلي ء ما سبق أوصى الباحثوفي ضو    
 ـ ضرورة تطوير جهاز التدريب الخاص بحقل التعليم األزهري عمومـاً، والعمـل علـى تبنـي األسـاليب       
الموضوعية إذا ما أريد تحديد االحتياجات التدريبية، وذلك وفق خطط علمية ال تخضع للذاتية والمزاجيـة مـن        

 .قبل المخططين
 .امج التدريبية بكل من مشكالت المعلم التدريبية، واحتياجاته المهنيةـ العمل على ربط أهداف البر
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  ):١٩٩٥( دراسة  شرف الدين )  ١٧

هد اإلعدادية والثانوية األزهرية من وجهة نظر كل من املعلمني وشيوخ االحتياجات التدريبية ملعلمي املعا: " بعنوان
 ".املعاهد واملوجهني الفنيني 

 التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمي معاهد التعليم اإلعدادي والثانويـة األزهريـة         استهدفت الدراسة     
هم وكذلك شيوخ المعاهـد والمـوجهين       أثناء الخدمة من خالل التعرف على وجهات نظر كل من المعلمين أنفس           

 .الفنيين العاملين بكل من مرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي األزهري، والتقدم ببعض المقترحات والتوصيات
   واستخدم الباحث المنهج الوصفي للتعرف على االحتياجات التدريبية المذكورة، مستعيناً في ذلك باسـتبانتين              

معلمين أثناء الخدمة، وجهت واحدة منهما إلى معلمي معاهد التعليم اإلعـدادي والثـانوي   لالحتياجات التدريبية لل  
األزهري بحيث تشتمل على سبعة محاور رئيسة ذات صلة مباشرة بمجاالت عملهم وأنشطتهم المختلفـة، أمـا                 

 المحـاور  الثانية فوجهت إلى شيوخ وموجهي معاهد التعليم اإلعدادي والثانوي األزهري وتشتمل علـى نفـس      
 :تكونت عينة الدراسة من ثالث فئات رئيسة كما يلي.   الواردة في االستبانة األولى

معهـداً إعـدادياً     ) ٥٠( تم اختيارهم بطريقة عشوائية من عدد       )  فرداً   ٥٣٥( وبلغ عددها   :  ـ  فئة المعلمين   
صلي،  وقد وزعت عينة المعلمين وفقاً       وثانوياً مشتركاً من عدد تسع محافظات ممثلة تمثيالً جغرافياً للمجتمع األ          

 .لثالثة متغيرات هي متغير المرحلة، وسنوات الخبرة، ومتغير المؤهل الدراسي
فرداً تم اختيارهم بطريقة عشوائية من شـيوخ ومـديري المعاهـد     ) ٥٠( ويبلغ عددها   : ـ فئة شيوخ المعاهد   

 .اإلعدادية والثانوية المشتركة
فرداً تم اختيارهم بطريقة عشوائية من الموجهين الفنيين العاملين          ) ٤٠( ويبلغ عددها   : ـ فئة الموجهين الفنيين   

 . بالتعليم اإلعدادي والثانوي األزهري
 :وكان من نتائج الدراسة

ـ افتقاد المعلمين جانباً هاماً من جوانب إعداد المعلم؛ وهو جانب اإلعداد التربوي، بموارده التربوية والنفسـية                 
 .يةواالجتماع

 .ـ ضعف الصلة بين أهداف البرامج التدريبية وكل من مشكالت المعلم واحتياجاته الفعلية
 
 
 
 



 

 
 

 

 

٤٨
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لة بين محتوى برامج التدريب واحتياجات      ـ عدم تحقق األهداف الموضوعية لبرامج التدريب، وعدم وجود ص         
 .المعلم في جانب اإلعداد التربوي والمهني، وجانب الثقافة العامة

 .ـ ضعف الصلة بين موضوعات الدراسة ببرامج التدريب واحتياجات البيئة والمجتمع المحلي

 :وفى ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة أوصى الباحث بما يلي
م بالمشاركة الفعالة لكافة العاملين في ميدان التعليم األزهري من معلمين وشـيوخ المعاهـد               ـ ضرورة االهتما  

 .والموجهين الفنيين في تحديد االحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين
ـ ضرورة االهتمام بتطوير إدارة التدريب التربوي باألزهر من خالل تزويدها بالمتخصصـين  فـي مجـال               

إلى تزويدها باألجهزة والمعدات والوسائل التعليمية الحديثة بما يتناسـب وتحقيـق األهـداف              التدريب، إضافة   
 .المنشودة منها

ـ  كذلك ضرورة إعطاء المعلمين غير المؤهلين تربوياً دورة تدريبية تأهيلية قبل استالمهم العمل فـي مجـال            
 .التدريس بالمعاهد األزهرية داخل كلية التربية بجامعة األزهر 

 

  ):١٩٩٥( دراسة قارلغا والشاهين ) ١٨
 ".مناهج التعليم الديني العالي في تركيا : " بعنوان

 .التعرف على واقع مناهج التعليم الديني في تركيا والمتمثل في مناهج المدارس والكليات استهدفت الدراسة    
رس الدينية من ناحية تاريخية، فتحدثا          وقد استخدم الباحثان المنهج التاريخي الوصفي بحيث تطرقا إلى المدا         

عن تأسيس هذه المدارس وتطورها، والمناهج التي كانت تدرس بهـا ونظـام التـدريس، وفسـاد المـدارس                   
ومؤسسات التعليم ومحاوالت إصالح المدارس، وكذلك تطرقا للحديث عن التعليم العـالي وبالتحديـد تأسـيس                

) كليـات الشـريعة   ( ج التي درست فيها، وكذلك كليات اإللهيـات   ثانويات األئمة والخطباء وتطورها، والمناه    
 .وأقسامها
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 :وكان مما أسفرت عنه الدراسة مايلى
تزويد الشعب بالمعلومات الدينية الصحيحة والتـي حـرم         : لت على ـ أن مؤسسات التعليم الديني في تركيا عم       

منها لفترة طويلة، ونشر اإلسالم الصحيح بعيدا عن البدع والخرافات، وأثبتت هذه المؤسسات بأنـه ال يمكـن                  
تطور العلوم اإلسالمية باألساليب القديمة، ويجب االستفادة من األساليب المعاصـرة فـي البحـث والدراسـة،           

ف على احتياجات اإلنسان المعاصر، ووضعها في عين االعتبار وإيجاد الحلول اإليجابيـة لمشـكالته،               والتعر
 .ومخاطبة جميع طبقات المجتمع التركي، ونشر الوعي اإلسالمي في المجتمع

ـ أن هذه المؤسسات تعانى من بعض النقاط السلبية بسبب األوضاع الخاصة بها وبسبب الوضـع العـام فـي         
عدم االهتمام باالختصاص، وصعوبة المناهج مما أدى إلى ضعف فـي االختصـاص             : سالمي؛ ومنها العالم اإل 

نفسه،وعدم وجود اإلمكانات من أجل تقديم المصادر والمراجع اإلسالمية األساسية والتـي يحتاجهـا الطـالب                
 .إلسالمياحتياجاً ماساً، وعدم وجود روابط قوية بين المؤسسات التعليمية العالية في العالم ا

 تشكل في مجملها سبالً مقترحة لإلصالح بهـدف النهـوض               وأوصى الباحث ببعض التوصيات التي    
 :بالمناهج التعليمية إلى المستوى المطلوب، ومن هذه التوصيات

 .ـ إعادة النظر في مناهج المؤسسات التعليمية
 .ـ إعداد مناهج متطورة جديدة تناسب احتياجات الطالب والمجتمع

عداد مناهج تطور المهارات وقوة اإلبداع عند كل شخص بدالً من المناهج المعتمدة على التكرار والحفـظ                 ـ إ 
 .فقط

ـ تأمين اإلمكانيات المادية الكافية لرفع المستوى المادي للمدرسين في هذه المؤسسات التعليمية إلـى مسـتوى                 
 .أقرانهم في دول العالم

مرات وتبادل المعلومات مع الزمالء العاملين في المؤسسات التعليمية وشـبه           ـ القيام باللقاءات والندوات والمؤت    
 .التعليمية
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  ): ١٩٩٦( دراسة الريمي والداغستاني ) ١٩

 ".رية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتطورها الجماعات الخي: " بعنوان
تحديد جماعات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، والتـي تعمـل               استهدفت الدراسة    

على تحفيظ أبناء المسلمين القرآن الكريم وتشجيعهم على تالوته، واألخذ بأيديهم ومعاونتهم على أنفسهم، وكذلك               
س التي تشرف عليها وزارة المعارف لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة، وتحديد الجماعات الخيريـة              تحديد المدار 

في المملكة وبالتفصيل في بعض مدن المملكة وبوجه خاص في مكة المكرمة، والمدينـة المنـورة، والقصـيم،                  
المالية التي تقوم عليهـا     والطائف، وبيان المناهج التي تعتمدها مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وحصر المصادر            

 .المدارس والجماعات الخيرية في المملكة، واالطالع على نشاطات الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
   استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى المنهج الوثائقي، للتعـرف علـى واقـع جماعـات                 

 .ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدى تطورها

 : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي
 .ـ عدم معرفة أولياء األمور بدور هذه الجماعات وعدم تفهمهم للمدرسين

ـ قلة المتابعة لألبناء في الحضور والغياب لدى المدارس في الجماعات كان له أثر سلبي على الطـالب مـن                    
 .حيث الحفظ والتالوة

 .ة بشكل كبيرـ ظاهرة التسرب من هذه المراكز والمدارس منتشر
 .ـ قلة التمويل المالي لهذه الجماعات نتج عنه قصور في النشاطات الثقافية والرياضية واالجتماعية

ـ تفاوت االنتماء لهذه المدارس من منطقة ألخرى وذلك حسب التربية والثقافة التي يعيشـها المجتمـع نفسـه                   
 .ي منطقة القصمفمثالً يزداد الطالب بشكل ملحوظ في المدينة المنورة عنه ف

ـ اعتماد المدارس الخيرية على تحفيظ القرآن الكريم بشكل أساسي مع القيام ببعض األنشـطة القليلـة سـواء                
 .أكانت رياضية، أو ثقافية
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  ):١٩٩٩( اسة نصار در) ٢٠
 ".دور مراكز تحفيظ القرآن الكريم في تربية النشء والمشكالت التي تواجهها : " بعنوان 

تحديد المشكالت التي تواجه مراكز التحفيظ من وجهة نظر المحفظين، والتعرف على مـدى         استهدفت الدراسة 
عن تلك التي تواجـه محفظـي دار القـرآن          اختالف المشكالت التي تواجه محفظي وزارة األوقاف اإلسالمية         

الكريم والسنة، باإلضافة إلى معرفة دور مراكز التحفيظ في تربية النشء من وجهة نظر المحفظـين، والتقـدم                  
واستخدم . ببعض التصورات والمقترحات لحلول أهم المشكالت من وجهة نظر المسؤولين والمحفظين والباحث           

 .الباحث المنهج الوصفي التحليلي
   وتكون مجتمع الدراسة من جميع المحفظين التابعين لوزارة األوقاف ولدار القرآن الكريم والسـنة والبـالغ                

تـابعين   ) ٨٢( محفظاً ومحفظة منهم     ) ١٤٣( أما عينة الدراسة فقد شملت      . محفظاً ومحفظة  ) ٢٦٢( عددهم  
 .لسنةتابعين لدار القرآن الكريم وا ) ٦١( لوزارة األوقاف اإلسالمية و

   وقد أعد الباحث أداتين لدراسته، إحداهما استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة، واألخرى مقابلة أجراها مع                
 .المسؤولين لمعرفة وجهة نظرهم في الحلول المقترحة لهذه المشكالت

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
عدم اهتمام األهالي بإرسـال أبنـائهم       : ي النقاط التالية  ـ تتلخص أعلى المشكالت التي تواجه مراكز التحفيظ ف        

إلى مراكز التحفيظ وعدم المتابعة أيضا من قبل األهالي ألبنائهم في حفظ القرآن الكريم، وكثرة تغيـب الطلبـة              
وعدم انتظامهم، وافتقار المحفظ لصفة اإللزام على الطالب، وضعف أداء بعض المحفظين، وعدم توفر ميزانية               

ة وقلة اإلمكانيات المادية، وعدم تأهيل المحفظ تربويا لمتابعة النشاطات الطالبية، وعـدم وجـود رؤى                لألنشط
 .مستقبلية لتطوير مراكز التحفيظ، وقلة اهتمام اإلدارة المعنية بالمحفظين والطلبة

 التي تواجـه    ـ هناك اختالف في المشكالت التي تواجه مراكز التحفيظ التابعة لوزارة األوقاف عن المشكالت             
 .مراكز التحفيظ التابعة لدار القرآن الكريم والسنة وتتمثل في مجال الطلبة ومجال المحفظين ومجال اإلدارة
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 فقد تشابهت المشكالت التي تواجه كالً من مراكز األوقاف ودار القـرآن الكـريم               وأما مجال األنشطة والمباني   
 .والسنة، مع وجود ضعف في ممارسة األنشطة بشكل عام

 : وفى ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بما يلي
 .ـ ضرورة زيادة اهتمام المسؤولين عن هذه المراكز بمشكالتها والعمل على حلها

ى زيارات المشرف باعتبارها األسلوب الوحيد إلرشاد وتقييم المحفظ، وزيادة عدد المشرفين            ـ عدم التركيز عل   
 .على هذه المراكز

ـ ضرورة تأهيل المحفظين تربوياً وتعريفهم بطرق التحفيظ والمراجعة والتعامل مع الطلبـة، العمـل علـى                 
 .صياغة خطة منهجية تساعد المحفظين على التحفيظ والمراجعة

 

 :لى الدراسات السابقةتعقيب ع
 تحدثت الدراسات السابقة عن المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية عموماً، ومن خالل تفحـص مـا               

جاءت به هذه الدراسات يمكن التوصل إلى حقيقة مفادها أن جميع هذه الدراسات متشابهة فيما بينها في تحديـد                   
افة إلى أن معظمها أسفر عن وجود مشكالت وعقبات جمـة         أبعاد المشكالت التي تعترض تلك المدارس، باإلض      

تقف عائقاً في طريق المدارس الشرعية، مع تفاوت في ترتيب أهمية هذه المشكالت وأبعادها، ومن المجـاالت                 
التي تطرقت لها تلك الدراسات المعلمون وإعدادهم، والطلبـة، والمنـاهج والنشـاطات المدرسـية، واإلدارة،                

زات، والمجتمع المحلي، وقد أشارت الدراسات بمجملها إلى أهمية التعلـيم الشـرعي، ودور              والمرافق والتجهي 
وبالتالي . مؤسساته ـ وخصوصاً المدارس الشرعية ـ في مساعدة الدعاة في القيام بدورهم الوظيفي والشرعي  

حد من انتشـارها  نوهت جميعها إلى ضرورة االلتفات إلى المشكالت التي تعترض هذه المدارس والعمل على ال    
وتوسعها وتعمقها، ليتسنى للتعليم الشرعي القيام بدوره المتوقع منه على أكمل وجه، ومن هذه الدراسات دراسة                

 ١٩٨٦( ، ودراسة صـديق  )١٩٨٥(، ودراسة شرف الدين      )١٩٨٢( ، ودراسة عبد الرحمن      )١٩٧٨( سالم  
.( 
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   كما واتفقت معظم الدراسات في استخدامها لالستبانة كأداة لحصـر المشـكالت التـي تعتـرض المـدارس           
 .وفي ذلك كله تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعها. الشرعية

 وجود بعض االختالفات عن الدراسات السابقة إال أن الباحث استفاد من تلك الدراسات، وهـذه الفائـدة          ـ ومع 
 :تتمثل فيما يلي

االسترشاد بها في بلورة الخطوط العريضة إلطار الدراسة النظري، والتعرف على االمتداد الطبيعي للمـدارس               
ولى لمؤسسات التعلـيم الشـرعي، والتـي زخـرت     الشرعية الموجودة حالياً، من خالل استعراض النماذج األ     

 .  بذكرها كتابات المفكرين المسلمين األوائل وتابعيهم
 .اختيار وتصنيف المشكالت إلى محاور وأبعاد متعددة، مما ساهم في تنظيم منهجية الدراسة

ج البحـث أو     اإلفادة من الطرق واإلجراءات المستخدمة في بعض الدراسات، واالسترشاد بها سواء في مـنه             
 . المعالجات والتحليالت اإلحصائية، أو في بناء االستبانة أداة الدراسة الرئيسة

ـ ومن أوجه اختالف الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة ذات العالقة كون األولـى تناولـت جميـع                 
، ومبـاني وتجهيـزات،     عناصر  العملية التعليمية ومجاالتها من أهداف، ومنهاج، ومعلمـين، وطلبـة، وإدارة            

وأولياء أمور ومجتمع محلي؛ في حين اقتصرت بعض الدراسات السابقة على أحد تلك الجوانـب أو بعضـها،                  
 ١٩٩٢( ، ودراسة محمود     )١٩٩٢( ، ودراسة الشافعي    )١٩٩٣(، ودراسة الخباز     )١٩٩١( مثل دراسة فايد    

  ).١٩٨٦ (، ودراسة صديق )١٩٩٢(، ودراسة شرف الدين وأبو العرايس )
ـ وتتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة ذات العالقة في كونها أجريت في بيئة فلسـطينية،                  
وتعتبر األولى من نوعها لتضيف إلى األدب التربوي نتائج جديدة قد يستفاد منهـا فـي إجـراء المزيـد مـن                 

 في إطالع المسئولين عن التعليم الشـرعي فـي          الدراسات ذات العالقة بمجتمع الدراسة، إضافة إلى مساهمتها       
محافظات غزة على المشكالت التي تعترض هذا التعليم ومؤسساته، للمساعدة فـي الحـد مـن شـيوع تلـك                    

 .المشكالت، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها
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 ـ: ويتضمن

v ًمكانة العلم في اإلسالم والحث عليه: أوال 
v الديني ( نشأة التعليم الشرعي : ياًثان( 
v ًوضرورته) الديني ( ماهية التعليم الشرعي : ثالثا 
v ًالديني ( مؤسسات التعليم الشرعي : رابعا:( 
 المساجد ـ الكتاب ـ الزوايا ـ األربطة ـ الخوانق ـ المدارس اإلسالمية ×
v ًوعلوم الشرع) الشرعية ( المدارس اإلسالمية : خامسا 
v ًبمحافظات غزة)  الشرعية ( المدارس اإلسالمية نشأة : سادسا 
v ًنظام الدراسة في المدارس الشرعية: سابعا 
v ًمناهج التعليم في المدارس الشرعية: ثامنا 
v ًأهم األدوار واألنشطة التي تمارسها المدارس الشرعية: تاسعا 
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 مكانة العلم يف اإلسالم، واحلث عليه: أوالً
    إن للعلم في اإلسالم مكانة لم يحظ بها من قبل، وهذا يرى واضحاً جلياً في منهج اهللا، فهـو تـارة يجعلـه                       

من الناحيـة التعبديـة ومنزلتـه بالنسـبة         فرضاً، وتارةً أخرى يرغب فيه، ويوضح بطرق مختلفة مكانة العلم           
 قْل هْل يستِوي اَّلذينَ يعلمون والَّذين ال يعلَمون، ِإنَّماَ يتَذكَّر ُأولُواْ األلْباِب   :للنوافل؛ كما جاء في قوله تعالى 

  . ]٩: الزمر، آية.[  
اقرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ، خَلَقَ اِلإنْسـان ِمـن           : تعالى وقد كانت أول آيات القرآن الكريم نزوالً قول اهللا               

لَمعي ا لَمم اناإلنْس لَمِبالْقَلَِم ع لَّمالَِّذي ع ماَألكْر كبرْأ ولٍَق، اقرع     ]                . ٥ ـ  ١: العلق، اآليـات 
ه إلى الوظيفة التربوية لإلسالم بصفة عامة، وللقرآن بصـفة خاصـة   وتنبي. " فكان في ذلك إعالء لشأن العلم ]. 

كما كان هذا إيذانا بميالد جديد لإلنسانية لتبدأ باستمداد قيمها بوعي وعلم، من السماء ال من األرض، وشريعتها                  
 مـن  من الوحي ال من الهوى، وتربيتها ونظام حياتها من المربى األعظم الخالق سبحانه وتعالى ال مـن أحـد              

وكان هذا أيضا تبيانا لها بأن مصدر التعليم هو اهللا، منه يستمد اإلنسان كل ما علم، وكل ما يعلم وكل ما                     . خلقه
ذلك المصدر الواحد الـذي لـيس       . يفتح له من أسرار هذا الوجود، ومن أسرار هذه الحياة ، ومن أسرار نفسه             

  ).١٠٨: ١٩٨٧المومني، " ( سواه 
يرفَِع اْهللا   : مؤمن ينال به الرفعة والسمو في الدنيا واآلخرة؛ كما جاء في قوله عز وجل ومن ثمار العلم أن ال

  ].١١: المجادلة، آية [  الَِّذين ءامنُواْ ِمنْكُم واْلَِّذين ُأوتُواْ الِْعلْم درجاٍت
ادم الَْأسمآء كُلَّها ثُم عرضـهم علَـى        وعلمء : ، وذلك في قوله   بـالعلم وقد ميز اهللا تعالى سيدنا آدم عليه السالم         

قَالُواْ سبحانَك ال ِعلْم لَنَا إلَّا ما علَّمتَنَآ ِإنَّك َأنتَ العِلـيم   . الْملَاِئكَِة فَقَاَل َأنبُئوِني ِبَأسماِء هُؤلَاِء إن كُنْتُم صاِدِقين       

ِكيمالح   ]٣٢، ٣١: البقرة، اآليتان.[  
ابـن ماجـة،    " ( مسـلم  طلب العلم فريضـة علـى كـل   : "   أنه قال وقد جاء في الحديث الشريف، عن رسول اهللا     

 .حديث صحيح ). ٨١/٢٢٤: ١، ج١٩٥٢
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له بـه طريقـا إلـى الجنـة، وإن                  : " وكذلك جاء في التوجيه النبوي    

 وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء . المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 



 

 
 

 

 

٥٦

                                                               اإلطار النظري              الفصل الثاني                  
مـاء  وإن العل. العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن فضل العالم على   . البحر واألرض، حتى الحيتان في   

ابـن  " ( ورثة األنبياء، وإن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه، أخذ بحظ وافـر          
 .حديث صحيح ). ١:١٧/٢٢٣، ج١٩٥٢ماجة، 

    وقد اعتبر اإلسالم طلب العلم معادالً للخروج في سبيل اهللا، كما جاء في الحديث الشريف عن رسـول اهللا  

   حتـى يرجـع         : "  أنـه قـال ه٥،١٣٩٥الترمــذي، ج"                   (مـن خـرج يف طلـب العلـم فهـو يف سـبيل ا :
 حتى أن اإلسالم قد رفع مكانة المتعلم إلى جانب العالم، وذلك بإخبار الرسـول  . ، حديث صحيح )٢٩/٢٦٤٧

 " :  ٢ ، ج١٩٥٢ابـن ماجـة،   ( ، حـديث حسـن   "متعلما وما وااله ، أو عاملا أو  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر ا :
١٣٧٧/٤١١٢.(  

شـهد   :   وقد قرن اهللا تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة مالئكته تكريماً لهم وإعالء لقدرهم، فقال عز وجل                

[                                                                                                                                     اُهللا َأنَّه لَآ ِإلَه ِإلَا هو والملَاِئكَةُ وُأولَواْ الِعلمِِ قَاِئماً ِبالِقسِط
  ]. ١٨آية : آل عمران

آيـة  : هط [  وقُْل رب ِزدِني ِعلْما   :     كما أتى في الشريعة األمر بطلب الزيادة في العلم حيث قال اهللا تعالى            
فلهذا كانت األمة، قادة وعواماً يلجأون إلى أهل العلم في كل شأن من شئون الحياة يستفتونهم ويعملـون              ]. ١١٤

بأقوالهم، ويقتدون بهم، ولهذا كان ضالل األمة، أوهدايتها منوطاً بعلمائها، حتى إذا تسنم مراكز العلماء الجهـال           
لوا وأضلوا، والعلماء قادة األمة إلى ما فيـه خيرهـا، فـإذا صـلحوا           لقبض العلماء سئلوا فأفتوا بغير علم فض      

صلحت األمة، وإذا فسدوا فسدت األمة، فهم بمركز القلب من المجتمع، وبمكان العين من اإلنسـان يبصـرون                  
  ).٥١: ١٩٨٨الصالح، ( الحق ويدلون الناس إليه، ويعرفون الخطأ وينبهون الناس إليه 

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكـن يقـبض العلـم    : "  مصطفى   وذلك مصداقاً لقول ال
" ( بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رءوساً جهاالً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضـلوا وأضـلوا                    

 .    حديث صحيح ). ٣١/٢٦٥٢: ٥ه، ج١٣٩٥الترمذي، 
وتعلم، على الرغم مما أصابها من التخلف العلمي، وما تبع ذلك مـن تقهقـر               وتعتبر األمة اإلسالمية أمة علم      

وقد حث اإلسالم على العلم عموما بأنواعه كافة، وجعل العلم مـن مسـتلزمات              . سياسي واقتصادي وعسكري  
  ).١٠٩: ١٩٩٨عابدين وعوض اهللا،  ( مة اإلسالمية ورفعتها وبقائها  سيادة األ
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                                     اإلطار النظري                                    الفصل الثاني         
 

 ):الديين ( نشأة التعليم الشرعي : ثانياً
من األمور المسلم بها أن الدوافع التي تستحث الناس على طلب العلم تختلف من مجتمع إلى مجتمع وتتبـاين       

: ت.الجيـار، ب ( آخـر                                  أحيانا من فرد إلـى  بل وتختلف . داخل المجتمع الواحد  
١٢٣.(  

      ومن هنا فإنه ليس من السهل القول بأن هناك هدفاً واحداً للتربية في أي مجتمع بل هنـاك العديـد مـن                      
هدف الديني هـو    ولعل ال . األهداف المتداخلة إال أن أحدها يكون أكثر وضوحاً وظهوراً عن غيره من األهداف            

إلى القرآن الكريم كمصدر للمعرفة، كما يستند إلى األصول الروحانيـة فـي   " أهم تلك األهداف، ذلك أنه يستند   
 وتقديمها على العلـوم    االستزادة من المعرفة، وعلى أخالقيات المذاهب الدينية ويعتمد على أولوية العلوم الدينية           

كان الهدف األول واألساسي للتربية اإلسـالمية ، وقـد تأكـدت هـذه              وما من شك أن العامل الديني        الدنيوية،
" ( األولوية بما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من حض على طلب العلم وإعـالء شـأن المتعلمـين         

من تعلـم علمـاً   : "  لنوع ودوافع العلم الواجب تعلمه، فقال  إضافة إلى تحديد الرسول  ). ١٢٣: ت.الجيار، ب
  ).٣٣/٢٦٥٥:  ٥ه، ج١٣٩٥الترمذي،  "                    ( غري ا أو أراد به غري ا فليتبوأ مقعده من النارل

   والذين كتبوا عن التربية في اإلسالم قاموا بتحديد أهدافها وقد رأوا استناداً على ما سـبق أن أهـم أهـداف                     
الديني، وكان اكتسـاب المعرفـة       اإلسالم كان الهدف   ظهورالتربية والتعليم وأوضحها في األمة اإلسالمية منذ        

أحيانا والظهور في ميدانها وخاصة معرفة العلوم الشرعية يكسب صاحبها مركزا مرموقا فيصبح مـن طائفـة              
  ). ١٤٠: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( العلماء 

 .  ض عين ، ومنه ما هو فرض كفايةعلى أن العلم منه ما هو فر
 : العلوم ـ من هذه الزاويةـ إلى نوعين ) ٢٧ ـ ٢٥: ت.الغزالي، ب( ويقسم 

، على اعتبار أن العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة، وليس المـراد بهـذا العلـم إال علـم       فرض عين )١
اعتقاد، وفعل وترك، وليس يجـب عليـه أن         : المعاملة، والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثالثة         

يكفيه أن يصدق به ويعتقد جزمـا مـن غيـر           ف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحريـر األدلة، بـل         يحصل كش 
 .اختالج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث وال برهان
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      اإلطار النظري                               الفصل الثاني                                              
 
. ، وهو علم ال يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء األبدان                 فرض كفاية ) ٢

وهذه العلوم التي لو خال البلـد  . وكالحساب؛ فإنه ضروري في المعامالت وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما       
 .د كفى وسقط الفرض عن اآلخرينوإذا قام بها واح.ممن يقوم به حرج أهل البلد

مع تقسيم الغزالي  فيشير إلى أن فرض العين يجب على كل مسلم، وذلـك   ) ١٠: ١٩٩١القطان، (      ويتفق  
أحدهما العلم بواجبات الدين التي تصح بها عقيدة اإليمان، وفرائض اإلسالم، من اإليمـان بـاهللا                : يشمل أمرين 

ر والقدر خيره وشره،  ومن أركان وفرائض الصـالة والزكـاة والصـوم              ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخ    
والحج، ومن أصول المعامالت الضرورية التي البد منها في حياة كل مسلم لتبـادل المنـافع، ونمـاء الحيـاة                    

 .االجتماعية واستقرارها
وأمـا فـرض    . ره من الكبائر  العلم بالحرام المقطوع به الذي يتنافى مع قيام الدين، كالشرك باهللا، وغي           : ثانيهما
فهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن اآلخرين، كالعلم بتفاصيل ما جاء في فرض العين وأحكامـه                  : الكفاية

الفرعية وأدلته من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس، أو غير ذلك من األدلة التبعية، وسائر ما تحتاج إليه األمة                  
  ).١٠: ١٩٩١ان، القط(مما ال قوام لها إال به 

   ويرى الباحث أن ذلك األمر ال يقتصرعلى علوم الشريعة، وإنما يتجاوزها إلى سائر العلوم،  ذلك أن علماء                  
اإلسالم األوائل قد ذهبوا إلى تقسيم العلوم وفق أسس مختلفة، فمنهم من قسمها على أساس تقبلها إلى محمـودة                   

 نافعة وغير نافعة، ومنهم من قسمها على أساس مسـتواها إلـى             ومذمومة، أو على أساس منفعتها لإلنسان إلى      
علوم ذات مستوى أعلى، وأوسط وأدنى، ومنهم من قسمها على أساس التعاطي معها إلى علوم لسانية، وعلـوم                 

 .نقلية، وعلوم عقلية
            :                          العلوم تبعاً ألمهيتها على النحو اآليت ) ٣٤: ١٩٨٠حسن،( ويقسم 

 . هي في المرتبة األولى حيث يتصل منهجها بالقرآن والسنة متناً وشرحاً وحاشية وتقريراًالعلوم الدينيةأوالًـ 
 الفصل الثاني                                                                                اإلطار النظري

 . السابقة وان ذم بعضها راجع إلى إفسادها العقيدة أقل رتبة منالعلوم األخرىثانياً ـ 
، "تعليم ديني" وقد يكون األخير راجعاً إلى طبيعة التعليم في اإلسالم أول األمر . إعالء الجانب النظريثالثاً ـ  

وقد يرجع ذلك إلى األخذ عن التربية اإلغريقية التي كانت تقصر ما يسمى بالفنون العقليـة علـى المـواطنين                    
والعـرب أنفسـهم   .رار وكانوا قلة، أما الجوانب المهنية وغيرها فكانت من نصيب غير األحرار المواطنين   األح

 . كان الشعر شاغل أحرارهم والعمل المهني لعبيدهم
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   ويرى الباحث أن التقسيمات سالفة الذكر ما كانت بصورتها هذه إال ألن العلوم األخرى دون العلوم الشرعية                 
ت في فترة الحقة من الفتوحات اإلسالمية التي دخل على أثرها كثير من أهل البلدان األخـرى                 ظهر) الدينية  ( 

 .اإلسالم فكان الذميون وما قدموه لتلك العلوم، وكان الموالى وما برعوا فيها من براعة
، والمحافظـة   ومن العلوم التي تمتاز بها األمة اإلسالمية دون غيرها والتي يلزمها التخصص بها تعلماً وتعليماً              

علوم الدين اإلسالمي ومعارفه وأحكام اإلسالم المتضمنة في القرآن الكـريم والسـنة النبويـة               : عليها ونشرها 
والعقيدة والفقه والسيرة النبوية وعلومها، ويحتاج المسلمون إلى تعلم تلك العلوم والمعارف الشـرعية إلحسـان           

مر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتواصي بالحق ، ولمقارعـة  العبادة، ولنشر العلم، والدعوة إلى الخير، واأل    
  ).١٠٩: ١٩٩٨عابدين وعوض اهللا،( الجهل والباطل والوقوف في وجه االنحراف والبدع والضالل 

   وهذا كله يصب بدوره في المسارات التي ترسمها الشريعة اإلسالمية، التي تعد أساساً عظيمـاً مـن أسـس                   
فهي بمعناها القرآني بيان للعقيدة، وللعبادة، ولتنظيم الحياة، ولتحديد وتنظيم جميع العالقـات             التربية اإلسالمية،   

اإلنسانية، فهي أساس فكرى يشمل كل ما رأينا من التصورات الفكرية عن الكون والحياة واإلنسان، كما أنهـا                  
نة والخلق الرفيع، والمنهجية والـوعي      تقدم للمسلم قواعد ونظما سلوكية تجعل حياته مثاال للدقة، والنظام واألما          

تربى اإلنسان على التفكير المنطقي عن طريق استنباط األحكام، كما تخرج شعباً متحضـراً حضـارة                . السليم
  ).٥٨، ٥٧: ١٩٧٩النحالوي، ( راقية 

فلـوال نفـر     { :                         وقد حض القرآن الكريم على التفقه في الدين وتعلم الشريعة، فقال تعـالى            
 ). ١٢٢: التوبة ، آية(  } من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون

التعلم والتعليم ، فكان مـن خصـائص        : إلى أن هذه اآلية جمعت مطلبين      ) ٥٩: ١٩٧٩النحالوي،  ( وقد أشار   
والحض على طلب العلم، بـل جعلتـه فريضـة،          . يف العقل البشرى  هذه الشريعة، توسيع اآلفاق الفكرية، وتثق     

 .  فبلغت األمة اإلسالمية درجة من الحضارة العلمية لم تبلغها آنذاك أمة غيرها
(  " من يرد اهللا به خيراً يفقهه فـي الـدين  :  "  في التفقه في الدين وتعلم علومه فقال   كما رغب المصطفى 

  ). ٨٠/٢٢٠ ـ ١، ج١٩٥٢ابن ماجة، 

    ومما سبق يمكن القول أن التعليم الديني نشأ في ظالل مفاهيم اإلسالم العظيم، واستمد فلسفته فـي ضـوئها                   
 .من مصادر العقيدة اإلسالمية وأصولها

    وال يخفى أن هذه العقيدة، وهذا التعليم قد عنى كل منهما باآلخر، وهما ـ إذا جاز التشبيه ـ بمثابة توأمين   
ن حيث األصل والجذور ونقطة البدء، متماثلين في السمات، متكاملين في األدوار والمهمات، فالعقيدة              ملتحمين م 

ترفد التعليم في مختلف جوانبه وتدعمه، وترسم له القواعد األساسية والمرتكزات والمبادئ، واإلطار العام الذي               
ة تكون العناصر الرئيسية للنظام الذي يسـير        تنتظم فيه فلسفته وأهدافه، ووسائله وأساليبه، وهذه بدورها مجتمع        

والتعليم بدوره يشكل الركيزة األولى لنشر العقيدة وتوضيح مفاهيمهـا وترجمتهـا إلـى واقـع عملـي،             . عليه
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وترسيخها، وفلسفته وحيويته انعكاس وتعبير حي لفلسفتها وحيويتها، وكل منها يؤكد على أن اآلخـر عنوانـه                 
  )١٩٨٧:١١٢المومني،(  باآلخر  أنه ال يكتمل في جوهره ومضمونه وفعاليته إالوقاعدته ومنطلقه ويدلل على
وهو أن اتجاهات التربية اإلسالمية في العصور الوسطى         ) ١٢٥: ت.الجيار، ب ( ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه       

 :تلخصت فيما يلي
 .وذلك حتى يكون العلم نافعا وموجها لفعل الخير: ـ امتزاج العلم بالعقيدة

 .من أجل إشباع الهدف الديني والدنيوي في آن واحد: ـ ربط العلم بحاجات البشر
 .ألنه وسيلة العلم والمعرفة واألداة الرئيسية لبلوغها: ـ اإلشادة بالعقل

 .مع تأكيد أهمية خصائص النمو المختلفة في العملية التربوية: ـ االعتراف بالفردية
 . ترجيح كفة العلوم الدينية على العلوم الدنيويةمع : ـ االهتمام بعلوم الدين والدنيا

 :ماهية التعليم الشرعي وضرورته: ثالثاً
بين المصـطلحين معرفـاً    ) ١٩: ١٩٩١عبد اهللا، (    التعليم الشرعي ليس مرادفاً للتربية اإلسالمية  فقد فرق    

 تنشـئة جوانـب الشخصـية    وتهدف إلـى التربية اإلسالمية على أنها عملية مقصودة تستضيء بنور الشريعة،        
ويقوم فيها أفراد ذوو كفاءة عالية بتوجيه تعلم أفراد آخرين          . اإلنسانية جميعها لتحقق العبودية هللا سبحانه وتعالى      

وفق طرق مالئمة مستخدمين محتوى تعليمي محدد وطرق تقويم مالئمة، وبذلك تشير التربية اإلسـالمية إلـى                 
 الفكر التربوي 

لشريعة وأحكام اإلسالم أما التعليم الشرعي فيقصد به تعليم ودراسة علوم الشريعة وأحكام             الذي يستضيء بنور ا   
اإلسالم المتضمنة القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف وعلومه والعقيدة وعلم التوحيد، والفقـه وأصـوله،      

 .والسيرة النبوية، والثقافة اإلسالمية
ومي التربية اإلسالمية والتعليم الشـرعي علـى اعتبـار أن التعلـيم             وهذا يحدو بالباحث إلى التقريب بين مفه      

الشرعي في تأديته لدوره هوعملياً يسهم في تحقيق أهم أهداف التربية اإلسالمية أال وهو الهدف الديني، والحال                 
 الشـرعية  مع التنويه إلى أن المـدارس   . في التقريب بين المفهومين هو الحال في عالقة التربية بالتعليم عموماً          

 .هي نوع من أنواع المدارس اإلسالمية التي تعتبر المؤسسات الرئيسية للتربية اإلسالمية
ويرى الباحث أن ما يثار حول العلوم الدينية من شبهات تشكك في أهدافها وبرامجها، وأنه ليس مـن أهـدافها                    

ن كل االعتبارات؛ إنمـا هـي أباطيـل         إعداد الفرد لمواجهة أسباب الحياة الدنيا بل ليكون فقط أخرويا بعيداً ع           
 . تستهدف اإلسالم وأهله

   وهناك من يرى أن هذه شبهة تسربت إلى المسلمين نتيجة لمحاولة البعض عدم التفرقة بين طبيعتـي الـدين                 
 المسيحي واإلسالمي ذلك أن األول كانت له ظروفه الخاصة حيث جاء والمادية قد فشت بين بنى إسرائيل حتى 
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علمـاً بأنـه مـن       ). ٤٤: ١٩٨٠حسن،  (اتخذوا من حليهم عجال جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى             
 . [ إن الدين عند اهللا اإلسالم :  تعالىالواجب التفريق بين دين اإلسالم وأي شريعة كانت، مصداقاً لقول اهللا

  ].                     ١٩آية : آل عمران
   ولما كان نشر العلم والدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر ال تـتم دون مقارعـة الجهـل      

ن لإلصالح والتغيير،   والباطل والوقوف في وجه االنحراف والبدع والضالل كان ال بد من علماء ودعاة مؤهلي             
والدعوة على بصيرة، ولهذا كان االهتمام بالعلوم الشرعية التي هي وسيلة لالستقامة مع اهللا وإحسـان عبادتـه               
وإخالص التوجه إليه، والوفاء بالعهد واألمانة وحسن المعاشرة، ولما كانت الدعوة إلى اهللا حكما شرعيا، فهـي                 

لم العلم الشرعي، حيث أن الداعية يخالط الناس ويرشـدهم إلـى األحكـام             بحاجة أكيدة إلى التفقه في الدين وتع      
الشرعية ويفتيهم ويوجههم، وإن من أقدر الدعاة على التأثير في الناس وجمعهم حوله وحملهم على السماع لهـم        

  ).٣٢: ١٩٩٨عابدين، ( الدعاة المتخصصين في العلم الشرعي 
 :ا  فيما يليوللتعليم الشرعي أهداف يمكن إجمال أبرزه

، وهـو روح الـدين   ) (ـ إيجاد االتجاه العقلي والعاطفي الصحيح، نحو اهللا سبحانه وتعالى ونحو رسـوله  
 . وعماده

ـ تكوين الفكر اإلسالمي الواضح في ذهن األفراد، وذلك في ضوء فلسفته الحقيقية نحو اهللا والكـون والحيـاة                
 .والناس

 .الحياة الدنيا، والحياة اآلخرة: حياتينـ تحقيق التوازن عند اإلنسان بين ال
 .ـ إمداد المتعلم بالقيم الموجهة للسلوك، والضابطة له، والتي تعمل السلطة الذاتية في ضوئها

ـ حماية الناشئة من زيغ العقيدة، والشباب من االتجاهات العقلية نحو الفلسفات المادية اإللحادية التـي ال تقـيم                 
 .وزنا للقيم الدينية

 .داد المتعلم بالمعرفة الدينية التي تمكنه من ممارسة الشعائر الدينية عن وعى وفهمـ إم
ـ التعريف باإلسالم، عقيدة وسلوكاً، وبث االعتزاز به في نفوس الناشئة، بوصفة قمة فـي وضـوح الرؤيـة                   

  ) .٤٩ ـ ٤٤: ١٩٩٠مجاور ( للكون والحياة واإلنسان 
 .كبير من المسؤوليةـ إعداد وتخريج دعاة مسلمين على قدر 

   وقد انطلق الفالسفة والعلماء المسلمون ـ أمثال الغزالي وابن تيمية وغيرهم ـ  في تصوراتهم ومعتقـداتهم    
اإلسالمية عند هؤالء الفالسفة والمفكـرين علـى        ) األرضية  ( وقد انعكست هذه    . " من أرضية اإلسالم الصلبة   

، بوحي مـن روح اإلسـالم   )العلم المدني ( هم أشرف العلوم، وكان عند) العلم الديني ( فكرهم التربوي، فكان    
ولم يكن غريباً أن نجده أشرف العلوم وأعالها ، ما يتعلق منها بمعرفـة        . ذاته ال يقل عن هذا العلم الديني شرفا       

 لى عندهم اهللا عز وجل، وما يتصل بها من علوم اللسان واللغة، التي تمهد لدراسة العلوم الدينية، فالعلم األع
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والعلم األوسط هو معرفة علوم الدنيا، كعلم الطب والهندسة، والعلم األسفل هـو أحكـام الصـناعات        .علم الدين 

  . )١١١: ١٩٧٥مرسى وسمعان، ( وضروب األعمال 
 .   ومن هنا اعتبرت العلوم الدينية عندهم أشرف العلوم كلها منزلة، وأعالها رتبة، وأرفعها درجة

 

وقد كانت عناية المسلمين بدينهم بالغة فنشأ عندهم علم اللغة والتفسير والقراءات وعلم الكالم وغيرهـا، ولقـد                  
وا أحاديث الرسول وفسروا القرآن وشرحوا      بحثوا أمور الدين صغيرها وكبيرها وألفوا فيها مئات الكتب وجمع         

 ).٥٣: ١٩٨١عاقل، (الحديث وحاولوا التوفيق بين الفلسفة والدين  
   والناظر إلى حال المسلمين اليوم يجد أنهم يعانون من أمية دينية، وهذه األمية تعنى عدم معرفة الدين والعلـم             

 فإن هو جهل حقيقة به، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية، 
الدين ومفاهيمه، أو فهمه فهما قاصرا كان أميا وحق له أن يوصف باألمية الدينية في هذه الحالة ، مهما نبغ في                     

  ).٨: ١٩٩١القطان،(كثير من العلوم وتفوق على أقرانه ونال شهادة الجدارة واالمتياز 
سام الحادث ما بين العلم الديني وما يسمى بـالعلم              ويرى الباحث أن الذي رسخ هذه الظاهرة وثبتها هو االنق         

أخذ فريق منهم بقسم، وأخذ فريق      : الدنيوي، حتى أن أهل دين التوحيد من المسلمين، قد قبلوا تقسيم العلم قسمين            
آخر بالقسم الثاني، ولم يجتمع القسمان عند أحد هذين الفريقين في آن واحد إال ما ندر، فعجز كل من القسـمين                  

 . نمو السليم لدى كل من الفريقينعن ال
    ولم تكن الحال ـ عند سلفنا ـ على ذلك قط، ولم يفهموا أن العلم إنما هو العلم الديني وحده ، وحين قـال    

، لم  يستقر في فهـم  "الناس عالم ومتعلم، وال خير فيما بعد ذلك      : " الصحابي الجليل أبو الدرداء رضى اهللا عنه      
علم هما اللذان يقتصران على التفسير والفقه وسواهما من علـوم الـدين، وأن الفلكـي أو                 أحد أن  العالم والمت    

فهم إذن ال خير فيهم وإنما فهموا الكالم على وجهـه    ) بعد ذلك   ( الطبيب أو المهندس أو عالم الكيمياء هم الذين         
أن عليهم أن يواصلوا التعلم،     الصحيح ، وهو أن المسلمين كافة مأمورون بطلب العلم بجميع ميادينه وأنواعه، و            

: ١٩٩٦األسـد،   (، أي من الجهالء الذين يظلون على جهلهـم            )فيما بعد ذلك    ( وإال كانوا ال خير فيهم؛ ألنهم       
١٧.(  

أن النظرة القاصرة التي خصت النصوص الحاثة على طلب العلم بعلم الـدين              ) ٣٥: ١٩٨٠حسن،  (   ويرى  
. تشددة تنظر في شيء من الشدة واالرتياب إلى كل علم يتجه اتجاها فلسفيا            وحده  كانت لطائفة من أهل السنة م       

 .وربما نفروا من علوم كالحساب والمنطق ال لشيء إال ألنها من علوم الفالسفة الملحدين 
    وقد ذهب اإلمام سيد قطب ـ رحمه اهللا ـ إلى أن علوم الدين، وفي مقـدمتها القـرآن الكـريم والحـديث       

ه وغيرها، ضمن العلوم التي تدرس في معاهد العلم، بل لعلها تكون محور التدريس فـي بعـض             الشريف والفق 
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المعاهد، ولكنها ال تنفرد أبدا بالمنهج، فمعها علوم ـ تقل أو تكثر ـ تتصل بحياة اإلنسان، وتعالج مشاكل هـذه    
                   اإلطار النظري    الفصل الثاني                                                            

الحياة، بل إن بعض العلوم اإلسالمية ذاتها، هي علوم تتصل بحياة المسلم اليومية، فالقرآن الكريم يفترض فيـه                  
أن يقرأ بروح العصر ليعالج مشكالت هذا العصر والفقه اإلسالمي من صنع البشـر، اسـتمدوه مـن فهمهـم                    

   (  ألوضـاع جـيلهم، الـذي عاشـوا فيـه          ي ظروف خاصـة، واسـتيحاء     وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة، ف   
  ).٥: ١٩٧٥قطب،

   ومهما يكن من أمر فإن مفهوم العلم عند المسلمين في أغلب كتاباتهم هو العلم الجامع لعلـم الـدنيا والـدين،           
قضـاء علـى العلـم    وهذا بالطبع ال يروق ألعداء اإلسالم، لذا حاول النفوذ االستعماري في الدول اإلسالمية ال         

فوصفه بالجمود رغبـة فـي إقامـة رأس للتعلـيم           "اإلسالمي األصيل ألنه أحس بمدى الخطر في هذا التعليم،          
األجنبي والمدني المستمد من المدرسة الغربية في مناهجها وفى علومها أيضا، ومن خالل هذا العمل أتـيح لـه         

إليها العمل والقيادات وحجب أجيال التعليم اإلسـالمي        أن يوسع قاعدته وأن ينشئ أجياال تبناها وحماها ووكل          
القديم وعزلهم عزال تاما ولم يسمح لهم باالندماج إال بعد أن أصبحت له األغلبية المطلقة وبعد أن اهتز التعلـيم                    
اإلسالمي وانتقص من أطرافه وتمزق على قاعدة التخصص التي هي بمثابة التجزئة، وكانت هذه أول هزيمـة                 

 نصر ألصحاب المناهج الوافدة، حيث استطاعوا أن يخضعوا المنهج اإلسالمي الجامع المتكامل إلـى               له وأكبر 
أسلوب التخصص دون أن يكون ذلك على قاعدة االستيعاب الواسعة التي تضع الجزء في مكانه مـن الـدائرة                   

  ).١٩٦: ١٩٨٢الجندي، ( الكلية فال يتجاوزها وال يقصر دونها 
ة والتأثير كانت أوسع وأرحب، أمام خريجي التعليم األجنبـي، والتبشـيري منـه بوجـه           بل إن فرص الحيا   

خاص،ومن ثم طفا على السطح، من ال يعرفون شيئا عن اإلسالم، وتقوقع في القـاع، مـن يعرفـون عنـه،                     
وحصرت وظائف أولئك الذين يعرفون شيئا عن اإلسالم، في وظائف محـدودة التـأثير، كإمامـة المسـاجد،                  

  ).٢٠٤ ، ٢٠٣: ١٩٨٢عبود، ( يس اللغة العربية والدين اإلسالمي، وبعض وظائف القضاء الشرعي وتدر
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وهـذا ال يعنـى أن      . يس فيه ديني ودنيوي     ومن هنا كان األجدر أن يكون العلم علماً واحداً تتداخل أنواعه، ل           
الباحث يؤيد دمج القسمين من ناحية نظرية في بعضهما البعض، فقد ربط االستعمار الكافر للـبالد اإلسـالمية                  
وجوده وتنفيذ سياسته بإضعاف التعليم الديني وتغيير نظامه حتى يطغى عليه منهج التعليم المـدني، وينصـرف             

ليم، فهذا األزهر أحد صروح التعليم الديني في العالم اإلسـالمي تعـرض للمسـخ               عنه الناس بحجة توحيد التع    
أن المستعمرين رسموا  لـذلك سياسـة    ) ١٦٥ ـ  ١٦٤: ١٩٨٨عزيز، ( ويشير . والتغيير من قبل االستعمار

 :تتضمن ما يلي
 .ـ حرمان األزهريين من وظائف الدولة الكبرى مخافة استغالل وظيفتهم لخدمة عقيدتهم

 .عدم تسوية المؤهالت األزهرية بالمؤهالت المدنية في القيم المادية حتى ينصرف الناس عن األزهر ـ 
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 .نيـ إضعاف السلطة التي تربط بين التعليم الديني والتعليم المد

 وقد كان من أثر ذلك إلغاء التعليم الديني بالمدارس اإللزامية حينذاك، ولما قام الخيرون من أهل الغيرة بإنشاء                   
: ١٩٨٨عزيـز،  ( جمعيات لتحفيظ القرآن؛ سلطوا عليها وزارة الصحة لتغلقها بحجة أن أمكنتها غير صـحية              

  ).١٦٥ـ١٦٤
وإذا جـاز أن    . يعانى ضعفاً في مستواه مقارنة بـالتعليم العـام        ) الشرعي  (    ومن المالحظ أن التعليم الديني      

نتحمل بعض القصور في التعليم العام فليس من المقبول أبداً أن يكون هناك أي قصور أو تقصير فـي التعلـيم               
نهم والـذين بـدو   . الديني، هذا التعليم الذي يخرج لنا الدعاة المدربين المجيدين ألسلوب نشر دعوة اهللا للعالمين             

ينتهي اإلسالم ويضيع ويؤدى عدم دخول الدعاة األكفاء إلى كثير من االنحرافـات والفوضـى فـي المجتمـع                    
 ).  ١٤٣: ١٩٨٨حسان، ( 

   بيد أن أهم نقاط الضعف التي جعلت تعليمنا المعاصر يبتعد عن أصالته اإلسالمية تتمثل في أن العلوم العقلية                  
فهذه العلوم العقلية تدرس موضوعاتها عـادة علـى أن      . الوجهة اإلسالمية الصحيحة  المختلفة يفتقر إلى توجيهه     

معرفتها هدف في حد ذاتها ولهذا نجد انه ال فرق بين تدريس هذه المواد في مدارسنا ومدارس غيرنا اللهـم إال                  
لته في كونها مكتوبة بلسان عربي،  وهناك نقطة ضعف أخرى جعلت تعليمنـا اإلسـالمي يبتعـد عـن أصـا                

 ٤٥: ١٩٩٣مرسى،  ( اإلسالمية، وهى تتمثل في قلة عنايته بالعلوم الدينية وعدم إعطائها المكانة التي تستحقها              
 ،٤٦.(  

للنهوض من المحنة التي يعيشها التعلـيم الـديني أن نعيـد صـياغة               ) ١٠٤: ١٩٩٠النجار،  (     لهذا رأى   
  نضفي على التعليم بعداً المعارف اإلنسانية كلها وفق تصور إسالمي صحيح وبذلك
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يفتقر إليه اليوم، ونزيل هذا التناقض القائم بين دروس الدين وبين المعارف التي تعلم من تصور غير إيمـاني،                   

 أن يسمى بالتعليم الديني، أما أن يعلم الطفل شيئا من الدين وفى نفس الوقت تمتلـئ  وهذا في نظرنا هو ما يمكن     
كتبه األخرى بمفاهيم منكرة لذلك، أو متجاهلة له، فإنه سيعيش في حالة من التمزق الفكري قد تؤدى بـه فـي                     

 .النهاية إلى الكفر بكل شيء
 والديني معاً ـ قد أدى إلى تشويه صورة اإلسـالم        إن هذا القصور والتقصير العام ـ في المنهج التعليمي 

عقيدة وتشريعاً ولغة فليس القصور العلمي مقصوراً على عدم االهتمام بتدريس الدين ومناهج الثقافة اإلسالمية،               
وإنما خطط لتدريس أفكار وآراء ومذاهب ونظريات علمية أقل ما يقال عنها أنها نظريـات هدامـة روج لهـا          

وخاصة اليهود، وفرضت  على مناهج التعليم في بالدنا حتى آتت أكلها وأينعت ثمارها وقطفنـا                أعداء اإلسالم   
 بالفعل الثمار وقد نفذ هذا المخطط بأساليب شتى واستخدمت في ذلك أبواب العلم الحديث كعلم النفس واالجتماع 
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والتربية وغير ذلك من علوم ثبت أنها أسلحة فتاكة وجهت إلى قلوب وعقول المسلمين في كل رقعة من رقـاع              
  ).١٣٩: ١٩٨٨حسان، ( العالم اإلسالمي 

اهللا، عبـد   (    وما يؤكد ذلك ما تحتويه بروتوكوالت بني صهيون من نصوص معادية لإلسـالم والمسـلمين                
 :من مثل ) ١١٥ ـ ٣٧: ١٩٩٩

ـ ال تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء، والحظوا هنا أن نجاح دارون وماركس ونيتشر قد رتبنـاه مـن                   
غيـر  ( قبل، واألثر غير األخالقي التجاهات هذه العلوم في الفكـر األممـي                                                                       

 .أكيدسيكون واضحاً لنا على الت) اليهودي 
ـ إننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقى من ذلك االستقالل الفكري الذي نسـتغله اسـتغالالً تامـا لغاياتنـا                     

 .الخاصة منذ زمان مضى
 .     كقطيع من الغنم، وإننا الذئاب) غير اليهود ( ـ إن األمميين 

 :ض التعليم الشرعي فيما يليفي ضوء ما سبق  يمكن للباحث أن يلخص الصعوبات والمعوقات التي تعتر
ـ أن الجو العام الذي يعمل فيه التعليم الشرعي، هو جو غير مالئم، فكثير من الزعامات المحسوبة على العالم                   

 .اإلسالمي زعامات عميلة للفكر األجنبي تحارب التعليم اإلسالمي أنى وجد
 .فاستقرت في الكيان الفكري ألمتنا اإلسالميةـ وجود التيارات اإللحادية التي وفدت مع الغزو الفكري الكافر، 

ـ الفهم المغلوط لموقع علوم الشرع من العلوم الدنيوية؛ جعل الناس ينظرون إلى التعليم الشرعي نظرة مظلمة                 
 . يهضم من خاللها حق هذا العلم فال يوفى حقه

 ):الديين(مؤسسات التعليم الشرعي : رابعاً
من دار األرقم بن أبي األرقم مقراً يجتمع فيه المعلم األول رسول اهللا صـلى   ) ي  الدين(    اتخذ التعليم الشرعي    

 . اهللا عليه وسلم بمن يعلمهم، ومن ثم  اعتبرت دار األرقم تلك أول مؤسسة للتعليم الديني
   ثم نشأت بعد مؤسسات أخرى كالمساجد والزوايا والربط والخوانق والمدارس والمكتبات وحوانيت الوراقين             

غير أن بعضـها ظـل      . وكلها تسهم في بث هذا التعليم وما يخدمه من علوم أخرى في أرجاء العالم اإلسالمي              
( يؤدى وظيفته إلى اآلن كالمساجد والمدارس والمكتبات وبعضها اآلخر درس كالزوايـا والـربط والخوانـق                 

  ).٤٩: ١٩٨٠حسن، 
مي إلى حقبتين األولى قبل انتشار المدارس، والثانيـة         أمكنة التعليم اإلسال   ) ٤٣: ١٩٧٨شلبي،  (      وقد قسم   
 هـ وفيه افتتحت في بغداد أول مدرسـة مـن عديـد مـن               ٤٥٩والحد الفاصل بينهما هو عام      . بعد انتشارها 

 .المدارس المنظمة التي أنشأها الوزير السلجوقى نظام الملك 
 يلي بالحديث عنها مبينا ظـروف نشـأتها،         وإللقاء الضوء على مؤسسات التعليم اإلسالمي سيقوم الباحث فيما        

 :ووظائفها، ونظم العمل فيها
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                   اإلطار النظري  الفصل الثاني                                                              
v  المساجد: 

 التعليمية من معلم ومنهج ومتعلم،         إذا كانت دار األرقم أول مؤسسة للتعليم الديني مكتملة فيها عناصر العملية           
فإن المسجد أبقى من غيره وأقدم، فمنذ بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم برسالة اإلسالم والمسلمون يتخذون مـن      

بيتاً يتعبدون فيه هللا عز وجل بأداء الصلوات ويسيرون على سنة رسولهم في اتخاذه أيضاً مكاناً تتم                 ) المسجد  ( 
المسجد هو المدرسة األساسية في التعليم اإلسالمي ، والذي يسير في نفـس المسـار الـذي              فيه عملية التربية ف   

 .سارت عليه المدرسة األولى دار األرقم بن أبى األرقم
، وهو المسجد الذي بنـاه المصـطفى       )قباء  (    ومن الثابت تاريخيا أن أول مسجد بنى في اإلسالم هو مسجد            

[ }لمسجد أسس على التقوى مـن أول يـوم   { ب، وهذا ما أكدته اآلية القرآنية صلى اهللا عليه وسلم منذ حل بيثر  
  ].١٠٨: التوبة

  وفيما بعد تم بناء المسجد النبوي الشريف الذي تولى المهمات الدعوية والسياسية والعسكرية والتعليمية، فكـان    
 .منارة هادية

 الحركة في المجتمع اإلسالمي، به تجتمـع   ـ وظل بعد وفاته ـ محور   وقد كان المسجد في حياة الرسول 
الحكومة، ومنه تخرج الجيوش للقتال، وفيه تعقد جلسات القضاء، وبه تعقد حلقات العلم، وتقدم برامج التعلـيم،                  
وتدور المناقشات، وتتم الشورى ،وتجتمع األمة لكل ما يهمها باإلضافة إلى وظيفته الرئيسـية، وهـى إقامـة                  

 ).٢٠٧: ١٩٧٨عبود،(  .                    الصالة، بطبيعة الحال 
وهكذا ارتبط التعليم بالمسجد منذ نشأته في عهد الرسول ارتباطا وثيقا، فكان المسجد إلى جانـب أنـه مكـان                    

  ).١٢٣: ١٩٨٥حسن، ( للعبادة كان أيضا معهدا للتعليم 
: ١٩٩٥يحيى،  " ( ينهم وأمور دنياهم  يجلس في مسجده بالمدينة المنورة لتعليم أصحابه أمور د         "     فقد كان   

١٠٩.(  
   وبذلك لم يكن الهدف األسمى لبناء مسجد المدينة إيجاد مكان للعبادة فحسب، فالدين اإلسالمي يجعـل األرض        

لقد أراد الرسول عليه الصالة والسـالم       . كلها مسجدا للمسلمين، ولكن مهمة المسجد كانت أعمق من هذا وأقوى          
مكانا ال ينتمي لهذه القبيلة أو تلك وال يجتمع فيه أفراد أسرة خاصة، بل أن يشيد مكانا يؤمـه                   فيما يبدو أن يبنى     

الجميع هو بيت اهللا وبيت جميع الناس، وفى هذا البيت يلتقي المسلمون للعبادة والمشاورة والتعلـيم والقضـاء،                  
وفـى هـذه   . ونظام المجتمع الجديـد وفيه يلتقون حول الرسول يأخذون عنه العلم والدين وآيات القرآن الكريم        

المدرسة المحمدية تمتزج النفوس والعقليات وتقوى الوحدة وتتآلف األرواح حيث يتردد عليها الغنـى والفقيـر،              
  ).١٢٦: ١٩٨٥حسن، ( الكبير والصغير لعبادة اهللا وتعلم مبادئ الدين 
( ي إليه من األريـاف، أو مـن الفقـراء    ينام فيه من يأو) ليلي(   وكان لهذه المدرسة ـ أي المسجد ـ  فرع   

 فيجمعون التعلم الديني والدنيوي، حتى إذا أتقنوا حرفة أو وجدوا عمالً ذهبوا يطلبون الرزق، ) كأهل الصفة 
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                   اإلطار النظري  الفصل الثاني                                                              
ن إلى مدرستهم في النهار لطلب العلم وأداء العبادة، وكانت األلعاب والتمارين الحربية تقـام فـي                 وبقوا يترددو 

: ١٩٧٩النحالوي،  ( ساحته أحيانا، كما فعل األحباش ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليهم من حجرته                
١٣١.(  

صحابة رضوان اهللا عليهم الذين أصبحوا حلقات علم في المساجد طالبها وجوه ال   وقد كان للرسول الكريم 
بفضل اهللا ثم هذه الحلقات العلمية رجال تربية وبناء، وتدريب وإعداد، تتفاعل بهم مدرسة النبوة الخاتمـة فـي                   

وعلى رأس أولئك الصحابة الخلفاء            الراشدون مثل أبى بكر، وعمر بن الخطاب وعثمـان      . " األرض
وامتد الصحابة بمدرسة النبوة مع امتداد الفتوحـات يعلمـون          . ب رضى اهللا عنهم   بن عفان، وعلى بن أبى طال     

عبد اهللا بـن مسـعود، وأبـو        : وكان بين أولئك األعالم   .   الناس الحق الذي أنزل من عند اهللا على محمد          
     "     الدرداء، ومعاذ بن جبل، ومصعب بن عمير، وعبد اهللا بن عبـاس وآخـرون رضـى اهللا عـنهم أجمعـين                      

  ). ٧٤: ٢٠٠٠النحوي، ( 
  وفى عهود الخلفاء الراشدين عين القصاص أو الوعاظ ليكونوا أول المدرسين، وكانت أهم المواضـيع التـي              
تدرس في المساجد علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ثم الفقه، ولكن المسجد كان أيضاً موئالً لعلوم                  

 وعلم التاريخ وعلم الكالم وباختصار فإن كل العلوم كانت تدرس فـي             العربية من نحو وصرف وأدب وشعر،     
  ).١٣: ١٩٨١العسلي،( المسجد حتى الطب                         

وكانت الدولة تغدق   . في عصرنا هذا  " المرحلة الثانوية   "   وكان في المسجد حلقات علم بعضها يوازي مستوى         
وكانوا يدرسون كتبا معينة، في بعض العلوم للمبتـدئين فـي           . ذه الحلقات العطايا لبعض العلماء القائمين على ه     

  ).١٣٢: ١٩٧٩النحالوي، (هذا العلم كالفقه والحديث، والتفسير، والنحو أحيانا 
يصرف جهوده في المدينـة لتوجيـه       ) كرم اهللا وجهه    (  كان اإلمام على بن أبى طالب         )(  ففي عهد عمر    

لناحية العلمية، فشرع مع ابن عمه عبد اهللا ابن عباس في إلقاء محاضرات أسـبوعية  نشاط العنصر الناشئ إلى ا 
في المسجد الجامع، في الفلسفة والمنطق والحديث والبالغة والفقه، بينما تفرع غيرهما إلى إلقاء محاضرات في                

، عاصـمة   )بغـداد   ( شؤون أخرى، وهكذا تألفت نواة  الحركة العلمية، التي ترعرعت وزهرت بعد حين في               
وكان الخليفة عمر يبعث بأمثال أولئك المعلمـين إلـى           ). ٢١٠: ١٩٧٨عبود،  ( العباسيين                                        

مختلف الجهات، ويأمر الناس بأن يقابلوهم في أيام الجمعة في المساجد، وقد أرسل عمر بن عبد العزيـز إلـى             
القضاة بها، ويروى عنه أنه كان أول مـدرس اشـتهر            ه ليكون كبير     ٧٣١مصر يزيد بن حبيب المتوفى سنة       

  ).١٦: ١٩٦٦العنتيل، ( هناك 
     من هنا يمكن القول أن تاريخ التربية اإلسالمية ارتبط بالمسجد ارتباطاً وثيقاً، ذلك أن الدراسات في سـني                  

 ح من المتبع أن يبنى اإلسالم األولى كانت دراسات دينية تشرح تعاليم اإلسالم وتوضح أهدافه وأحكامه، وأصب
                   اإلطار النظري  الفصل الثاني                                                              
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: ١٩٩٥حـاج يحيـى،     ( مسجد أو أكثر في كل مكان يفتحه المسلمون، وكذلك في كل مدينة أو قرية أسسوها                
١٠٩.(  

لعددية عن كل ما عداه من المباني بحيث لم تخل مدينة أو قرية في عالم اإلسـالم                 وقد انفرد المسجد بالكثرة ا    
على اتساع رقعته من مسجد واحد أو أكثر تمشيا مع حجم المدينة وعدد سـكانها إذا أخـذنا فـي االعتبـار أن       

  ).٥٥: ١٩٨٠حسن،( وظيفته األولى إحياء شعائر الدين وإقامة الصالة التي هي الركن األعظم في اإلسالم 
  وللمحافظة على المساجد والجوامع جعلت لتعليم الكبار من الطلبة التعليم الديني والعربي، الثـانوي والعـالي                

اإلبراشـي،  ( بدون أجر، مع منحهم بعض المنح المالية والعطايا لمساعدتهم على االستمرار في طلـب العلـم                 
  ).٧٦: ت.د

وراً هاماً في نشر التعليم والحفاظ على اللغة العربية، فضـالً عـن               وبذلك يمكن القول أن المساجد قد لعبت د       
القرآن الكريم والعلوم الدينية، ثم إن المسلمين في عصورهم األولى توسعوا في فهم مهمة المسجد فاتخذوه مكاناً                 

ـ ( للعبادة ومعهداً للتعليم وداراً للقضاء وساحة تتجمع فيها الجيوش ومنزالً السـتقبال السـفراء                اج يحيـى،   ح
١٠٩: ١٩٩٥.(  

 :مراحل الدراسة في المسجد 
    عرف أن الدراسة بالمساجد تقسم إلى ثالث مراحل، مرحلة ابتدائية لحفظ القرآن الكريم ودراسة فـوق مـا               

) عاليـة  ( تتسع فيها الدراسة على أيدي مدرسين أكبر علماً، ثم مرحلة ) ثانوية ( درس في الكتاتيب، ثم مرحلة     
تدرس فيها أمهات الكتب على يد طائفة من الجهابذة، وكان الطالب هو الـذي ينقـل نفسـه مـن             ) ية  نهائ( أو  

  ).٩: ١٩٨٠أحمد وعلى،( مرحلة إلى أخرى                     
يقسم هذه المراحل إلى مرحلتين المرحلة االبتدائية والثانويـة، وقـد    ) ١٠٩: ١٩٩٥حاج يحيى، (     على أن  

لمسجد حلقات يختلف مستواها وهذه اقرب إلى التعليم الثانوي، ومنها ما هو أرفع مستوى وأكثر               كانت تعقد في ا   
 . عمقاً، وتلك بالتعليم الجامعي أشبه

 :نظام التدريس في المسجد 
، تلك الصورة التي ) (    كان مجلس التدريس في المساجد يتخذ صورة المجالس العلمية في عهد الرسول 

م البخاري وكانت تتميز بالجلوس أمام الشيخ حلقة حلقة وكان طالبو العلم يجلسون في صـفوف      وصفها لنا اإلما  
  ).٤٠١: ١٩٩٦النباهين،( متعاقبة حسب قدومهم إلى المجلس                               

قون حول ألن الطالب ـ أو الدارسين ـ كانوا يتحل  ) الحلقة (     وقد تعارف المسلمون على تسمية الدرس ب 
" ومن هنا عرف نظام التعليم اإلسـالمي باسـم   . مدرسهم على هيئة حلقة أو دائرة، تضيق أو تتسع تبعاً لعددهم  

 .وهو النظام الذي انتشر فى ربوع العالم اإلسالمي ). ١٢٢: ١٩٨٧المومني،" ( نظام الحلقات 
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                   اإلطار النظري             الفصل الثاني                                                   
فكان العالم يجلس إلى أحد األعمدة في الجامع متكئا عليه بظهره ومتوجهاً إلى القبلة وحوله الطلبة فـي حلقـة                    

 ).٩١: ١٩٨٠أحمد وعلى،(
بعـض  ، وأصـبحت  )األعمـدة  (   وما كان ذلك يكون إال لما اتسعت المساجد واستخدمت قي بنائها السواري       

األعمدة مميزة بأسماء من يقومون بمهمة التدريس حولها وخاصة إذا كانوا من مشاهير العلماء واألئمة، ومـن                 
إشارة لمرتبتـه  ) أستاذ كرسي ( أو ) المتصدر  ( أو  )أستاذ عمود   ( هنا جاء في فترة الحقة تمييز بعضهم بلقب         

لدارسون المتحلقون حوله، وكانـت بعـض مجـالس         ومكانته ونسبة للعمود الذي تعقد الحلقة حوله، لكي يراه ا         
  ).١٢٢: ١٩٨٧المومني، ( التعليم تلك تسمى أحياناً طاقاً  

هذه حلقة فقه، وبجانبها حلقة نحـو، وثالثـة حلقـة    :     وفي المسجد الكبير حلقات من الدروس مختلفة األلوان 
والمتعلم حر أن يذهب إلـى  .  للحديث وهكذاللمتعلمين، ورابعة إلنشاد الشعر، وخامسة لرواية األخبار، وسادسة       

  ).٦٧: ت.أمين، ب(أية حلقة، وإلى أي شيخ، فإذا أتم علم شيخ انتقل إلى علم آخر أو شيخ آخر 
وكان الدخول لتلقى العلم فيها كالدخول ألداء الصالة، أي أنه لم يكن مقيداً بقيود، فلكـل فـرد الحـق فـي                        " 

ي تتردد في جنبات الجامع المختلفة، كما لم يكن هناك شروط خاصة بالسن             االستماع ألي درس من الدروس الت     
 :أو الجنس أو المؤهالت، على انه يمكن تقسيم الطالب إلى قسمين

 . ـ منتظمون في الدراسة، وهم ال ينقطعون إال بعد الحصول على إجازة من األستاذ المختص١
أحمـد  "             ( ماع إلـى بعـض الـدروس    ـ طالب مستمعون غير منتظمين، وهؤالء يذهبون لالست       ٢

  ).١٤٥:  ١٩٨٧وآخرون، 
اختلطت األعمار ووجد ما نسميه اآلن بالتعليم المستمر، أو التعليم مدى الحيـاة لكـل               ) أي المسجد   (      وفيه  

  ).١٤٦: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( من يرغب في االستزادة من العلم 
د  الذي ارتبط بنظام التعليم اإلسالمي االختياري الفرصة لجميع الراغبين               وقد أتاح نظام الوقف على المساج     

( في التعلم والتعليم، وفتح أبواب العلم للفقراء، بما كان يهيئه للجميع من مأكل ومشرب ومنام ومعالجة مجانيـة               
  ).١٢٩: ١٩٨٧المومني، 

بينهم علماء كبار في بعض األحيان، ولـم            وأما المدرسون في المساجد فكانوا على مستويات مختلفة، وكان          
يكن هؤالء يتقاضون في البداية أجوراً على التعليم اقتداء بالرسول والصحابة، ولكنهم لم يكونوا محرومين مـن            

  ).٤٠٢: ١٩٩٦النباهين، ( العطاء في كثير من األحيان                        
تي كانت تدرس في المساجد فما من شك أن علوم الدين ممثلـة فـي            أما فيما يتعلق بالمناهج والمواد التعليمية ال      

 .القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه وعلوم العربية وغيرها كانت هي األساس في التعليم
إال أن علوماً أخرى ـ غير علوم الدين ـ بدأت  تفرض نفسها على الدراسة في المساجد، بعد سـنتين أو       " 

 م األعظم، وبدأ في هذه الفترة المبكرة من التاريخ اإلسالمي التأثر بالحضارات األجنبية، أكثر من وفاة المعل
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يتسـع ويضـم    ) المسـجد   ( سالمية في   وبدأ منهج المدرسة اإل   . إلى عاصمة الخالفة ذاتها   ) عناصرها  ( ونقل  

  ).٢١١ ، ٢١٠: ١٩٧٨عبود، ( علوماً جديدة، فرضتها ظروف الحياة، وتطور المجتمع اإلسالمي 
  األمر الذي أفضى بدوره إلى قيام أكاديميات متخصصة أسسها الخلفاء ابتداء من أول القرن الثالـث للهجـرة                  

  ).١٢٩: ١٩٨٧المومني،(ن من المساجد إليها لتعنى بنقل كثير من العلوم غير المتصلة بالدي
، والمعهـد الـذي     ) ٢١٨á ـ  ١٩٨(   ومن تلك األكاديميات المتخصصة بيت الحكمة الذي أسسه المأمون 

في قصره ودار العلم أو دار الحكمة        التي أسسـها الحـاكم    ) á ٢٨٩ ـ  ٢٧٩( أسسه الخليفة المعتضد 
ه األكاديميات بالعلوم القديمة كالرياضيات والطبيعيات والفلسـفة والمنطـق     وقد عنيت هذ  . ٣٩٥áالفاطمي سنة   

 ).١٤، ١٣: ١٩٨١العسلي،( والموسيقى والطب والفلك                           
 ) ٩٢،  ٩١: ١٩٨٠أحمد وعلـى،  (      أما عن أساليب التدريس التي كانت تمارس في المساجد فيلخصها                   

مناقشة، فاألستاذ يملي ما لديه ويشرح ما يصعب على الطلبة فهمه، ويسمح لهـم أثنـاء                في اإلمالء والشرح وال   
 .اإلمالء أو الشرح  بالمناقشة فيما يعن لهم

   وفى بعض بالد األمة اإلسالمية كانت المساجد هي المعاهد الوحيدة لتلقى العلوم وخاصة في المرحلة العاليـة   
مدارس أو دور العلم، وإنما اقتصرت على تلقى العلم فـي المسـاجد، ولـم    فبالد األندلس مثالً لم تعرف نظام ال 

   ).١٤٧: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( يمنع هذا من العناية بالعلوم غير الدينية                            
 :الكُتَّاب     * 

بـة، ويـروى أن عـدد       وقد عرف الكتَّاب في بالد العرب قبل ظهور اإلسالم، وكان لتعليم القـراءة والكتا                
القرشيين الذين كانوا يقرءون ويكتبون عندما جاء اإلسالم لم يتجاوز سبعة عشر رجالً فقط، ويلوح أنـه كـان                   
هناك نوعان من الكتاتيب، نوع يتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة، وكان يقوم بالتعليم فيه بعض الذميين أحيانـاً           

والنوع التالي كـان    . كتابة من المسلمين في صدر اإلسالم إال عدد قليل جداً         كثيرة، ولم يجلس لتعليم القراءة وال     
مكاناً يتعلم فيه صبية الكتاب القرآن الكريم والدين وأصبح يطلق على المكان الذي يتعلم فيه الصـبيان القـراءة                   

  ).٨٩: ١٩٨٠أحمد وعلي، " ( الكتاب " والكتابة أو القرآن والدين اسم 
تاب أو المكتب كما يطلق عليه المؤرخون قبل ظهور اإلسالم، وظل قائماً بعد اإلسالم، وقـد                 وهكذا وجد الك  

اشتهرت قبيلة ثقيف بالطائف بوجه خاص بفن الكتابة وإتقانها منذ الجاهلية مما دعا عمر بـن الخطـاب إلـى                    
  ).١٣٤: ١٩٨٥حسن، ( االستعانة بثقيف في كتابة المصحف 

.  إلى جانب المسجد أو في بعض زواياه، كتاتيب لألطفال يتعلمون فيها           لخطاب   وقد نشأ في عهد عمر بن ا      
وهنا بدأ بعض التنظيم لتعليم األطفال، وكان يوم الجمعة يوم راحة أسبوعية استعداداً لصالة الجمعـة فـاقترح                  

 ظاماً أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يصرف الطالب ظهر يوم الخميس ليستعدوا ليوم الجمعة فكانت ن
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متبعاً إلى يومنا هذا، وعم رأيه األمصار، وربما انتشر وذاع بشكل كيفي، دون قصد أو تعميم رسمي، لما كـان         

  ).١٣١: ١٩٧٩النحالوي، ( جعله مسموع الكلمة يتمتع به من شخصية فذة محبوبة، وإيمان قوي 
  وهذا يدعو الباحث للتأكيد على أن العالقة بين القيادة التعليمية من جهة والقاعـدة العريضـة مـن معلمـين                    

 ومتعلمين من جهة أخرى يجب أن تكون عالقة ملؤها الحب والتفاهم بعيدا عن 
 

ل العملية التعليمية إلى منشأة صناعية ال تعرف لغـة المشـاعر            الفرمانات الجائرة والقوانين القمعية، التي تحو     
 .واألحاسيس، وإنما لغتها فقط لغة اإلنتاج والمادة

    وكانت الكتاتيب تستقبل من يريد من الصغار دون تحديد لسن القبول غالباً إال شعور اآلباء بقـدرة أبنـائهم                   
 العلم إذ كان المسلمون يشعرون أن تعلم العلـم واجـب            على الذهاب إليها، هذا ولم يكن هناك سن محددة لتلقي         

أحمد وآخـرون،  ( عليهم من المهد إلى اللحد، وعلى هذا فلم يكن هناك تحديد النتهاء سن التعليم بالنسبة للتالميذ    
١٤٤: ١٩٨٧.(  

عصرنا هـذا،  ولعل هذا من وجهة نظر الباحث ليؤكد فكرة التعليم المفتوح الذي تنادي به األوساط التربوية في            
 .وأن النظام اإلسالمي كان هو السباق وفى كل شئ

وكان األطفال يدرسون جميعاً في المكان نفسه على معلم واحد، وقد يقسمون إلى مجموعات حسـب العمـر أو           
 ٢٦٥: ١٩٩٥النبـاهين،  ( القابلية، وكل واحد يتقدم في مراحل التعليم حسب قابليته                                   

وفى ذلك كما يرى الباحث مراعاة لمبدأ الفروق الفردية الذي تنادى به النظريات التربوية، والذي نحن أيضا                 ). 
 .في أمس الحاجة إليه في مدارسنا التي اختلط الحابل فيها بالنابل

فاعتبر سن االلتحاق بالكتاب فـي المتوسـط هـي           ) ٦٠: ت.األهواني، ب (    وقد اتفق النباهين في ذلك مع       
 . لسادسة، وسن الخروج هي الحادية عشرة، وأن هذه المرحلة من التعليم كانت تشغل خمس سنواتا

   ولما كان تعليم القرآن أساساً للتعليم في جميع البالد اإلسالمية ،فقد اهتم المربون بتعليمه للناشـئة سـيما وأن      
 .ه أصل لما بعده من علوم ومعارفالتعليم في الصغر أشد ثباتاً ورسوخاً واستيعاباً في الذهن، كما ان

وقد اختلفت طرقهم في تعليم القرآن الكريم، فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان االقتصـار علـى تعلـيم         " 
القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله، أما أهل األندلس فال يقتصرون عليه فقط بل يخلطون فـي                  

 في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب، وأما            تعليمهم للولدان رواية الشعر   
  ).٥٣٨: ١٣٩٨áابن خلدون، ( أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك 

       ويبدو أنه لم يكن هناك منهج دراسي محدد يتبع في كل مكان، فقد كان المعلم ال المـنهج هـو العامـل                      
 أن نتبين أن التعليم األولى يشمل عادة قراءة القرآن، يرافقها تعلم القراءة والكتابة، الرئيسي، ومع ذلك يمكن 
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وقد تضاف مـواد أخـرى      .  الحساب ذلك تعلم أوليات النحو، لضرورته للقراءة الصحيحة، والشعر إضافة إلى         

  ).٢٦٥: ١٩٩٥النباهين، (مناسبة لتطور الحياة واختالف البيئات 
وقـد يشـترك    .      وكان يقوم بالتعليم في هذا الكتاب معلم، هو الذي يستأجر الكتاب، ويتخذه مكانـا للتعلـيم               

ولـيس للحـاكم    . الب أنه معلم واحـد    معلمان أو أكثر في التعليم بالكتاب إذا كان عدد الصبيان كثيرا، ولكن الغ            
سلطان على هذه الكتاتيب، فهو ال ينشئها، وال يشرف على سير التعليم فيها، وال شأن له بهـا، وإنمـا يفتـتح                      
المعلمون الكتاتيب من تلقاء أنفسهم، ويدفع إليهم اآلباء بأبنائهم حسب رغبتهم، ويتلقى الصبيان التعليم فيه نظيـر          

  ). ٦٣: ت.األهواني، ب(لم أجر يدفعونه إلى المع
     ونتيجة لما عرف من انتشار الكتاب يمكن القول بأن التعليم األولى واالبتدائي بلغة العصر الحـديث كـان                  
منتشراً إلى حد كبير في عصور اإلسالم الزاهرة، وإن لم يعرف المسلمون مبدأ اإللزام في التعلـيم بمعنـى أن                 

 ابتداء من سن معينة على جميع الناس، ولكن المؤكد أنه كان التزام من قبـل                تتولى الدولة أمر التعليم وتفرضه    
األفراد أنفسهم، ولعل سراة القوم واألمراء بالضرورة كانوا يفضلون تعليم أبنائهم تعليمـاً خاصـا يتفـق مـع                   

  ).١٤٥ ، ١٤٤: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( وظائفهم المستقبلية 
احث ـ إلى أن التعليم الخصوصي لم يكن عبر مسيرتنا التربوية عيبـا،   على أن هذا القول يشيرـ كما يرى الب

ذلك أن له أغراضا نزيهة ومشروعة كتلك التي عرفها أسالفنا، متناقضة تماماً مع األغراض التي يتبناها بعض                 
 !!التربويين في عصرنا هذا 

سوا في بنائها للتقرب إلـى اهللا، ونشـر        وقد أسهم كثير من المسلمين في إنشاء الكتاتيب لتعليم األطفال، وتناف          
  ).٧٣: ت.اإلبراشي، ب( التعليم بين األغنياء والفقراء على السواء 

   وهكذا كان التعليم يقوم على جهود مؤسسات خاصة، يقوم عليها أشخاص يديرونها بجهود شخصـية، وقـد                 
( ليم األطفال مهنة حرة، ذات نظـام        يتعاطى بعضهم أجرا زهيداً النشغاله بالتعليم عن طلب الرزق، فأصبح تع          

  ).١٣١: ١٩٧٩النحالوي، ( يخضع إلشراف الدولة ومراقبتها بين الحين والحين ) ال مركزي 
  وقد اشتهرت غزة بعدد من الكتاتيب التي انتشرت في أنحاء متفرقة منها، ويمكن توزيعها حسب أحياء غـزة                  

  ):٣٢٠: ١٩٩٧العاجز وسلمان، ( التالية 
 .كتاب الشيخ ظريف وكتاب الشيخ خالد وكتاب الشيخ فرج: وبه ثالثة كتاتيب هي: درجحي ال* 
 .كتاب العجمي وكتاب الشيخ عطية، وكتاب جامع بن ركاب: وبه ثالثة كتاتيب هي: حي الزيتون* 
 .كتاب جامع السدرة وكتاب جامع ابن سلطان: وبه كتابان هما: حي التفاح* 
اتيب هي كتاب جامع الحكمة وكتاب السيدة رقية وكتاب جامع الغزالي وكتـاب             وبه أربعة كت  : حي الشجاعية * 
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دورها التعليمي حتى بعد انتشار     إلى أن هذه الكتاتيب استمرت تؤدي        ) ٣٢٢: ١٩٩٧العاجز وسلمان،   ( ويشير  
المدارس العامة في غزة وسائر أجزاء الدولة العثمانية، وإذا كانت هذه الكتاتيب قد خدمت عامة النـاس، فـإن                   
األثرياء من أبناء غزة قد اعتمدوا على تعيين معلمين ليشرفوا على تعليم أبنائهم، وذلك بأن ينتقل المعلـم إلـى                    

 . ن أن ينتقل التلميذ إلى المعلمحيث يوجد التلميذ بدالً م
v الزوايا: 

ناحية من نواحي المساجد الكبرى تقام فيها بعض حلق العلم على نحو ما كان في جامع عمـرو                  "  الزاوية هي   
، ففيه زاوية يدرس فيها الفقه، كزاوية اإلمـام الشـافعي، والزاويـة المجديـة، والزاويـة                   ) (بن العاص   

  ).٢٧، ٢٦: ١٩٨٩مدان، ح" ( الصالحية والكمالية 
  ).١٦٢، ١٦١م، ١٩٨٧عبد الدائم،( ةبنشر العلوم، وينقطع للعبادوكانت تبنى الزوايا أحيانا لشيخ مشهور يقوم 

.      ومثلها مثل كثير من مؤسسات التعليم في اإلسالم ومعاهده، كان يوقف لها األوقاف الخاصة لإلنفاق عليها               
المناصب الجليلة فقد وجد بجامع عمرو بمصر زوايا يدرس فيها الفقه منهـا             وكان التدريس في الزوايا يعد من       

  ).١٥٩، ١٥٨: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( زاوية اإلمام الشافعي ويقال أنه درس فيها الفقه فعرفت به 
    وكانت غزة بعد القدس أحفل المدن بالمدارس والمساجد والزوايا والعلماء وقد حظيت بالرعاية والعناية من               

النباهين، ( حكام المماليك بوصفها عاصمة إحدى األلوية الستة في بالد الشام فأسسوا فيها منشآت كثيرة مختلفة                
٤٢٠: ١٩٩٦.(  

 
v األربطة: 

  األربطة جمع مفرده رباط، وهناك اختالف في المعنى لكلمة أربطة بين المشرق والمغرب، فالمقصود بها في                
 الفقراء المحتاجون كمأوى سكنى، ومن ثم يقومون بالعبادة والتعلم فيها؛ أما            الشرق تلك المساكن التي يأوي إليها     

( في المغرب فهي عبارة عن مكان تجمع الجنود، ويكون محميا بسور منيع واسع تحـيط بـه غـرف كثيـرة      
  )٢١٩: ١٩٨٠مرسى، 

ة وقرب الثغـور ليقـيم      وبذلك أطلق هذا االسم على نوع من الثكنات العسكرية التي تبنى على الحدود اإلسالمي             
فيها المدافعون الذين كانوا يرابطون في هذه األمكنة للدفاع عن األمة اإلسالمية، وكانت هذه األربطة منتشـرة                 

  ).١٥٧: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( في أيام بنى أمية وبنى العباس                               
وكان العلماء يرابطون فيها فترة من العام قد تكـون شـهراً                  وكان الرباط مدرسة يؤمها العلماء والطلبة،       

ليدرسوا العلم احتسابا لوجه اهللا، كما كان الطبيب يرابط أيضا فترة من أجل مداواة المرضـى وكـذلك رجـل                    
البريد، فالكل يرابط من أجل الجهاد في سبيل اهللا وفى كل رباط مكتبة مقامة في الجدار على هيئة طاقات فـي                     

 ).٢٢٥: ١٩٩٨مرسى، ( ها النسخ األصلية والفرعية للمؤلفات والتصانيف الحائط ب



 

 
 

 

 

٧٤

                   اإلطار النظري  الفصل الثاني                                                              
تـربين، وكـان    وقد قامت الرباطات بتوفير السكن والمأكل والتعليم لطالب العلم مـن الفقـراء والطلبـة المغ               

الملتحقون بها أكبر سناً وأعلى مستوى من طالب الكتاتيب إذ ألم معظمهم في وقـت سـابق بمبـادئ القـراءة               
  ).٣٩: ١٩٨٧السبيعي، ( والكتابة وكانت الدراسة فيها تشبه إلى حد كبير النظام الدراسي الحديث 
لتي أنشئت لها أصال وهو التفـرغ للعلـم         إال أن الربط بمرور الزمن تطور بها الحال وتغيرت من الصورة ا           

: ١٩٨٧أحمد وآخرون،   ( والعبادة وأصبحت مأوى للصوفية أو الفارين من تبعات الحياة إلى حيث حياة الكسل              
١٥٨.(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 

 
 

 

 

٧٥

 اإلطار النظري                                               الفصل الثاني                                         

 ):الخوانق(الخانقاهات * 
وهى أصال كلمة فارسية معناها البيت وتجمع على خوانق وخوانك، ويقرر البعض أن الخوانق قد               : الخانقاه   

حدثت في اإلسالم في حدود األربعمائة من سني الهجرة وجعلت ليختلي الصوفية فيهـا للعبـادة، وهـى إلـى                    
  ).١٥٥:  ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( الطلبة يختلون فيها للعلم والعبادة الصوامع واألديرة أقرب إذ كان 

  وقد تفرغ الطلبة الموجودون في الخوانق هذه للعلم والعبادة ورتبت لهم كافة احتياجاتهم، ففي بعض الخوانـق            
جد فيها  كان يعمل على توفير حاجات الطالب داخل الخانقاه من المأكل والملبس واألشربة واألدوية، بل كان يو               

من يقوم بحلق رؤوس الطالب وتدليك أجسامهم حتى يمكنهم التفرغ للدرس والعبادة داخـل الخانقـاه حتـى ال                 
  ).١٦٠: ١٩٧٨عبد الدائم، ( يكونوا في حاجة لالتصال بالعالم الخارجي 

مـا جعـل        أما الدروس التي كانت تلقى في الخوانق فكانت في الفقه والحديث والتصوف وعلوم اللغة، ورب              
: ١٩٨٧أحمـد وآخـرون،   ( بعض الذين يتولون اإلشراف على هذه الخوانق دروسا لتدريس المذاهب األربعة          

١٥٦  .(  
    وكثيرا ما كان يلحق بالخوانق كتاتيب لتعليم أطفال المسلمين القرآن الكريم والكتابة والقـراءة مـع تجويـد           

للكتب والمصاحف وكانت كل خانقاه وحدة قائمة بـذاتها،         كما كانوا يجعلون في الخوانق خزائن       . الخط العربي 
  ).١٥٦: ١٩٨٧أحمد وآخرون،(وكان لكل منها أيضا آداب خاصة وقواعد تراعى   

   وهكذا أسهمت المؤسسات الصوفية بدور تربوي وروحي هامين بجانب المؤسسات التربوية األخرى، ورغم             
 . في معين واحداختالف أساليب هذه المؤسسات إال أنها كانت تصب

     

v لمدارس اإلسالميةا: 
 :نشأة المدارس اإلسالمية ♦

     كان طالب العلم قبل ظهور المدارس يسعى إليه بالسفر واالرتحال في طلبه على يد الشـيخ الـذي يريـده       
وكان يبذل الجهد والمال في طلب المشهورين أو المرموقين من الشيوخ، وكانـت المسـاجد أمـاكن للـدرس                   

هذا إلى جانـب     ). ٢١٣: ١٩٩٨مرسى،( س للشيوخ والعلماء يفد إليهم الطالب من كل صوب وحدب           والتدري
 المؤسسات التعليمية األخرى من زوايا وخوانق 

 الفصل الثاني                                                                                اإلطار النظري
رها التعليمي على أكمل وجه موازية للدور التعليمي الذي يؤديه المسـجد، وظـل              وربط، والتي كانت تؤدي دو    

الحال كذلك إلى أن ظهرت المدارس اإلسالمية كنموذج مطور للمؤسسات السابقة، وإن صاحب وجود األخيـرة   
 .  وجود المدرسة في بعض الفترات واألزمنة
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                                 اإلطار النظري            الفصل الثاني                                       
  ومن الغريب أننا وصلنا إلى القرن الخامس الهجري تقريباً دون أن نسمع باسم المدارس، وموضع الغرابة أن                 
المدارس من النوع المتعارف عليه لم تكن موجودة في أزهى عصور الحضارة العربية والتقدم العلمي والفكري                

وفى أواخر القرن الرابع وبداية الخامس الهجري       ). ١٥: ١٩٨١العسلي،( القرنين الثالث والرابع الهجريين        في
  ). ٢١٣: ١٩٩٨مرسى،( بدأ الملوك واألمراء في إنشاء المدارس 

وعمت حركة إنشاء المدارس كل العالم اإلسالمي ويذكر المؤرخون أنه كان في الصالحية وهـى أحـد أحيـاء          
مدرسة لتعليم مختلف العلوم من مختلف التخصصات التي كان لها شأن كبير فكانت هذه               ) ٣٦٠( ة  دمشق قراب 

  ). ٢١٥: ١٩٩٨مرسى، (المدارس داخلة في نطاق األوقاف اإلسالمية          
وأول من حفظ عنهم بناء المدرسة في اإلسالم كانوا أهل نيسابور من أعمال بالد فارس، فقد بنى بها المدرسـة              

  ).١٥١: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( لبيهقية ا
إنـه  :    ثم انتشرت المدارس بعد هذا التاريخ على يد نظام الملك السلجوقي الذي اهتم ببناء المدارس حتى قيل                

بحيث . ه٤٥٩بنى مدرسة في كل مدينة بالعراق وخراسان، إال أن أشهرها كانت نظامية بغداد التي أسست سنة                 
 المدارس في اإلسالم، وأول من قرر المعاليم للفقهـاء والطـالب فـي المدرسـة                اعتبره البعض أول من بنى    

 ). ١٣١: ١٩٨٧المومني، (النظامية في بغداد
) ه ١١٧١ه ـ  ٥٦٧(   أما في مصر فلم تعرف المدارس إال بعد انتهاء عهد الفاطميين وقيام الدولة األيوبيـة   

أحمـد وآخـرون،    ( مر هذا االنتشار في عهد المماليـك        التي انتشرت في عهدها المدارس انتشارا كبيراً واست       
١٥١: ١٩٨٧.(  

ومن تلك المدارس المدارس النورية التي أسسها نور الدين زنكي، ومن المدارس المهمة المدرسة المستنصـرية           
  ).٤١: ١٩٩٤الرشدان وجعنيني، ( التي بناها المستنصر في بغداد في القرن الثالث عشر الميالدي           

ومن جهة ثانية أشار بعض المؤرخين إلى أن المدارس عرفت في بالد الشام خالل القـرن الرابـع الهجـري                    
 ه،  ٣٧٥المدارس هنـاك سـنة       ه كما أشار المقدسي إلى         ٣٩١كالمدرسة الصادرية بدمشق والتي أسست سنة       

سة، وفى مدينـة دمشـق   حتى بلغ عدد المدارس وعلى سبيل المثال في مدينة حلب وظاهرها ستاً وأربعين مدر           
  ).١٣١: ١٩٨٧المومنى،( تسعين مدرسة 

 ).٢١٥: ١٩٩٨مرسى،(وشملت النهضة أيضا شمال أفريقيا ومن أشهر المدارس هناك مدرسة القيروان السنية 
أما في فلسطين وعلى سبيل المثال فنجد أن من أبرز التطورات في مجال التعلـيم ـ وبالتحديـد فـي الفتـرة      

لوكية ـ قد تمثلت في إنشاء المدارس وهى منشآت جديدة لم تكن معروفة في فلسطين باسـتثناء   األيوبية ـ المم 
مدرستين صغيرتين أشبه بالزوايا ترجعان إلى أواسط القرن الخامس الهجري وهما مدرسة النصيرية، ومدرسة              

  ). ٤٠٦: ١٩٩٦النباهين،(أبى عقبة في القدس                             
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                                اإلطار النظري   الثاني                                                 الفصل
 وقد كثرت المدارس بطريقة ملحوظة أيام النفوذ التركي، فلقد توسل األتـراك إلـى كسـب رضـا الشـعوب            

ففي هذا  . مين والطلبة وأعانوهم على التعليم    باالهتمام بالتعليم، فأنفقوا على المدارس بسخاء، ورتبوا أمور المعل        
( العصر الذي اجتاحته أنواع الفساد والمظالم اتخذ الناس من العمل على نشر الدين بـالتعليم معبـرا للغفـران               

  ).٢٢ ، ٢١: ١٩٦٦العنتيل، 
عثماني عدد    إال أن فلسطين لم تحظ بالقدر المطلوب من بناء المدارس في ذلك العصر، فقد أنشئ في العصر ال                 

محدود من المدارس اإلسالمية القديمة، ولكن أكثرها كان من المدارس الصغيرة، ومن المدارس التـي أنشـئت                 
في العصر العثماني المدرسة الغصينية في غزة، والمدرسة األحمدية في عكا وعدد من المدارس الصغيرة فـي                 

  ).٤٢٩: ١٩٩٦النباهين، ( القدس 
 يعتبر دائما من األعمال الجديرة بالتقدير، وكانت الحفاوة أن الطلبة النجبـاء فـي               إجماال كان تأسيس المدارس   

المدارس األولية كانوا يكافأون في الغالب بأن يستعرضوا في شوارع بغداد على ظهور اإلبل حيث يقذف الناس              
 ).٢١: ١٩٦٦العنتيل، ( إليهم باللوز 

 فيما يحيط بها من بيئة وعوامل وقوى مؤثرة مشتركة وفيما             وكما هي المدارس اليوم فقد كانت المدارس تتأثر       
يعتري أيامها من ظروف طارئة حيث كانت تنعكس آثار الكوارث والحروب وحاالت الضعف والتقهقر عليهـا              

  ).١٣٧: ١٩٨٧المومني، ( معا، وكانت االنعكاسات أكثر ما تكون وضوحا في مجال التعليم والمعرفة 
عاشر الهجري أخذت المدارس في التدني واالنحطاط واالختفـاء التـدريجي ، إلـى أن                ومع مطلع القرن ال   

وصلت مرحلة االختفاء التام تقريباً في القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر الهجري، وأصبحت الحياة العقلية                
ى من كـانوا يتصـدون   والعلمية في بالد اإلسالم بعد أفول هذه المدارس بالغة االنحطاط وسادت األمية فيها حت        

وبعد زوال المدارس ساد الجهـل التـام   . لخدمة الدين من المشايخ، ومن كانوا يتولون المناصب العليا في البالد  
أوساطاً عديدة وانتشرت الخرافات واألوهام واألساطير واألباطيل ولم يبق إال بعض المساجد المعروفـة فـي                

المـومني،  ( ، والتي استمرت حتـى أيامنـا هـذه                      العالم اإلسالمي مثل األزهر كمراكز للمعرفة     
١٣٨: ١٩٨٧.(  

 :أسباب ظهور المدارس ♦
  هناك أكثر من سبب يذكر حين الحديث عن أسباب نشأة المدارس كمعاهد مستقلة للتعليم في اإلسالم منهـا أن                   

دل ويتسع النقاش وترتفع األصوات     المساجد كانت تحفل بحلقات الدرس والمناقشة، وأنه أحيانا ما كان يدور الج           
  ).١٥١: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( بصورة تتنافى وجالل المكان مما دفع إلى أن تفرد أماكن خاصة للتعليم 

من األسباب التي كانت تحمل األمراء غيـر العـرب علـى إنشـاء              " أن   ) ٢٢٢: ت.زيدان، ب (     ويذكر  
  ـ أنهم كانوا ينشأون في بالط السلطان ويغلب أن يكونوا المدارس والمساجد ـ غير التماس األجر والثواب

 من صنائعه أو مواليه فيكون له عليهم حق الوالء أو الرق فإذا توفى أحدهم عن مال أو ضياع وأراد السلطان 
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 نظري                               اإلطار ال  الفصل الثاني                                                 
 

قبضها فعل وحرم أبناءه منها فكان الرجل منهم إذا بلغ اإلمارة وكثر ماله خاف عادية السلطان على ما يخلفـه                    
 " من ذريته فيبنى المدارس أو الزوايا أو الربط 

   أما السبب األكثر تردداً في المصادر المختلفة فهو يرتبط بالهدف السياسي، وذلك أن إقامة هـذه المـدارس                  
للرد على المذهب الشيعي الذي كانت تتم له الدعاية في مصر والشام في زمن الفـاطميين، ولهـذا فلـم                    كانت  

أحمـد  ( تظهر المدرسة إال في نهاية القرن الرابع الهجري تقريباً كرد فعل مضاد للحركة الشـيعية ودعوتهـا                  
 السني ودعم الدولة السنية     وبذلك تكون المدرسة مؤسسة سنية نشأت لتدعيم المذهب        ). ١٥١: ١٩٨٧وآخرون،  

في خضم نزاعاتها مع الشيعة ودولها، فكانت المدارس من األجهزة السياسية الهامة التي أنشـئت لهـذه الغايـة                        
  ).١٣١: ١٩٨٧المومني، ( 

تخـريج القضـاة والخطبـاء      :       وبالطبع كانت هناك إلى جانب هذا أسباب أخرى إلنشاء المدارس منهـا           
الموظفين اآلخرين الالزمين إلدارة الدولة، ومنها محاولة الحكام األتراك التقرب إلى شعب كانوا غرباء عنـه                و

وال نستثنى بالطبع دوافع التقوى الحقيقية عند بعض        . …في بالد ما بين النهرين والشام ومصر من حيث اللغة           
  ).١٦: ١٩٨١العسلي،( من أنشأوا المدارس وأرادوها خالصة لوجه اهللا  

 :نمط المدرسة اإلسالمية األولى ♦
   روي أن المدارس اإلسالمية األولى بنيت على الطراز المعماري للمساجد ولم يكـن يميـز المدرسـة عـن       

وهو يقابل قاعة المحاضـرات اليـوم،    ). ٢١٦: ١٩٩٨مرسى، ( المسجد إال وجود اإليوان وهو قاعة الدرس  
وتعتبـر   ). ٩٣: ١٩٨٠أحمد وعلى، (  أخرى وقاعة للطعام                     ويلحق بالمدرسة مساكن للطلبة ومرافق    

الداخلية هذه مرفقا هاماً من مرافق المدرسة وهذا أيضا ال تختلف فيه المدرسة عن الجامع، إذ أنه من المـرجح              
ي أن الداخلية وجدت أول ما وجدت متصلة باألزهر ثم انتقلت منه إلى سواه من المدارس في العـالم اإلسـالم                   

باإلضـافة   ). ١٥٢: ١٩٨٧أحمد وآخرون،   ( ففي العراق كانت الداخلية بالمدارس النظامية شيئا أساسياً         . كله
إلى أماكن إقامة المعلمين وما يتطلبه ذلك من مرافق خاصة، وربما يرجع ذلك إلى تداخل وظيفة المدرسـة أول          

وأقيمـت فيهـا الصـالة      . ا منابر للخطابـة   ظهورها بوظيفة المسجد فقد كان يعين للمدارس مؤذنون ويقام فيه         
 ٢١٦:  ١٩٩٨مرسى،  ( كالمسجد كما استخدمت في بعض األغراض األخرى للمسجد للتقاضي وفض المظالم            

 .( 
  وغالبا ما يكون بجوار المدرسة سبيل للماء، يعلوه مكتب لتعليم األيتام باإلضافة إلى وجـود مـدفن للمنشـئ                 

  ).٥٢:  ١٩٨٥عبد العال، ( وأسرته 
   ومن هنا يمكن القول أن المدرسة لم تختلف عن الجامع أو المسجد ال في بنائها وال في وظيفتها والغـرض                     

 على أنه . منها، إال أنها كانت أكمل وأوفى بأغراض الدراسة المتصلة بها ولسكنى الطالب المنقطعين إلى العلم
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كان للمدرسة غرض رئيسي هو تدريس الفقه وفق واحد من المذاهب السنية األربعة بطريقة تستدعي انقطـاع                 
  ).١٥٥: ١٩٧٨عبد الدائم، (الطالب للدرس وتفرغ المدرسين للعمل حيث كانت ترتب لهم أجور ثابتة 

كما أن كثيراً من المدارس وقد تعد بالعشـرات         . مدرسو المدارس هم أنفسهم مدرسو المساجد        وكثيراً ما كان    
كانت محيطة بالمساجد، بل ربما كان بعضها في داخل حرم المسجد نفسه، وقد تستخدم بعضـا مـن أروقتـه                    

المـومني،  ( للتدريس وكمساكن للطالب، ويمكن القول بأن كال من المدارس والمساجد يكمل في دوره اآلخـر                
١٣٧: ١٩٨٧.(  

ولعل عدم وجود التناقض بين المسجد والمدرسة، ووجود سمات كل منهما في اآلخر يعود إلـى مـا أضـفته                    
 .العقيدة اإلسالمية على كليهما من صبغة أساسية مشتركة بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالنظام التعليمي

نات تحيط بها عليها قباب وكانت تلحق بهـا مكتبـة             وكانت المدرسة تتكون عادة من صحن أو فناء ومن إيوا         
( وكان برنامج الدراسة يتضمن مواد أساسية هي علوم الدين والعلوم الفرعية وهى الحساب والتـاريخ واألدب                 

  ).٢١٦: ١٩٩٨مرسى، 
التـي بناهـا       ولم تكن المدرسة في كثير من الحاالت بناء مستقالً قائما بذاته، وإنما كانت جزءاً ملحقاً بالقبة                 

السلطان أو األمير ليدفن فيها بعد وفاته، ومن الواضح أن هذا التفكير مصدره طلب الرحمة لصاحب المدرسـة                  
  ).           ٥٢: ١٩٨٥عبد العال، (بوصفها مكانا تدرس فيه العلوم الدينية المتنوعة       

ي النظامية ـ  أول مجمع علمي حقيقـي   هذه المدرسة ـ أ " إلى أن  ) ٢٠ ، ١٩: ١٩٦٦االعنتيل، ( وقد أشار 
اهتم بحاجات الطلبة البدائية وأصبح فيما بعد نموذجاً لمعاهد التعليم العليا، وكان الطلبة فيها يتمتعـون بالسـكن                  

، ومما يقال أن كثيراً من تفاصـيل نظـام هـذه       )مكافآت  ( والمأكل، وكان الكثير منهم يتمتع بمرتبات مدرسية        
 ".ثره في الجامعات األوربية القديمة، وقد اعترفت الحكومة بالمدرسة النظامية كمعهد ديني المدرسة قد اقتفي أ

وقد اصطبغت هذه المدارس بصبغة جديدة تخالف غيرها من المعاهد التعليمية األخرى إذ كانت أجور المعلمين                
ول بأن هـذه المـدارس قـد        ومن ثم يمكن الق   . تقدم من الدولة وعن طريق األوقاف التي توقفها لإلنفاق عليها         

اصطبغت بالصبغة الرسمية للدولة حيث أنها تقوم باإلنفاق على المدرسة وتتكفل بـأجور األسـاتذة وتكـاليف                 
الطالب، وقد دفع البعض إلى القول بأن وقف األوقاف لإلنفاق على المدارس وكذلك االهتمام بإنشائها من أجل                 

ل رسمي قامت بـه الدولـة اإلسـالمية لتنظـيم الدراسـة             غرض معين يرجع إلى أن المدارس كانت أول عم        
واستمرارها بتوفير الوسائل الالزمة للتفرغ سواء أكان هذا من جانب األساتذة أو الطالب، كما ساعد هذا علـى    

  ).١٥٢ ، ١٥١: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( إيجاد نظام ثابت وتقاليد مرعية للدرس واإلدارة 
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 ومن حسنات نظام الوقف على المدارس هذا أن أبواب العلم فتحت للفقراء إذ عنيت أوقاف المدارس بتدريسهم 

 ودور العلم لجميع لقد فتحت المدارس. وأكلهم وشربهم ومنامهم واستحمامهم ومعالجتهم في بعض األحيان
 الطبقات ، فمن الذين نبغوا رجال فقراء وأبناء 

والحق أن الديمقراطية في طلب العلم كانت سمة من سـمات التربيـة عنـد      . العامة الذين ولدوا في بيوت الفقر     
  ).٢٤ ، ٢٣: ١٩٨١العسلي، ( العرب 

دارس بالدولة مالياً، بحيث تجـري لهـا        من ارتباط الم   ) ١٣٢: ١٩٧٩النحالوي،  (    ويؤيد هذا ما أشار إليه      
الجرايات، وتخصص لها األوقاف والهبات، لكنه نوه إلى أن التعليم في هذه المدارس بقى حراً ال مركزياً مـن                   
حيث المناهج والكتب واألساليب، دون أن تقيد الدولة المدارس بنظام معين أو مناهج محدودة، ثقة منها بالعلماء                 

 .  يديرونها ويغذونها بالعلماألفذاذ الذين كانوا
كان للمدارس اإلسالمية استقاللها المـالي، فلـم تكـن          " يشير إلى أنه     )  ١٣٥: ١٩٨٧المومني،  (   على أن   

بصورة عامة مؤسسات رسمية تابعة للدولة، ولم يكن من واجب الدولة اإلنفاق عليها، بل كانـت تنشـأ باسـم                    
وقفيات شخصية تتضمن شـروط الواقـف إلنشـاء المدرسـة     أشخاص قد يكون بعضهم من الحكام، وبموجب    

ونظامها، وتبين أهدافها وطرق إدارتها، وتحدد عدد طالبها، وتعين أوقافـاً توقـف لإلنفـاق عليهـا ضـمانا                   
 ".الستمرارها 

الذي يرى أن التعليم اإلسالمي، ال تنفق عليه الدولـة           ) ٦٧: ت.أمين، ب ( ويتفق المومني في رأيه السابق مع       
 مالها، وليس في ميزانيتها شيء خاص بالتعليم، إال ما يمنحه الخلفاء واألمراء واألغنياء لمن اتصـل بهـم                   من

في أنه ليس للدولة تدخل في وضع مـنهج أو مراقبـة    )  ١٣٢: ١٩٧٩النحالوي، ( العلماء، على أنه يتفق مع    
 .معلم، إال أن يتهم أحد بزندقة فتتدخل أحيانا

ود نوعين من المدارس اإلسالمية آنذاك مدارس رسمية تابعة للدولة ومـدارس خاصـة   ويفسر الباحث ذلك بوج 
 .تابعة ألشخاص بموجب وقفيات خاصة

    ويرى كثير من الباحثين أن نظام التربية اإلسالمية في العصور الوسطى قد تميز بقدر من الحرية ومراعاة                 
ة، فقد كان الطالب هو الذي يختار أستاذه وينتقـى مـا            الفروق الفردية تحسده عليها المدارس والجامعات الحديث      

يدرسه من علوم، وعندما بدأ عهد المدارس النظامية استحدثت بعض القيود، إذ كانت تتطلـب اسـتمراراً فـي                   
( الدراسة وتفرغاً لها، ولذا كان طالب المدارس النظامية عادة من المتفرغين للدراسة، المنقطعين لطلب العلـم                 

 ).١٢٧:ت.الجيار، ب
   وبنظرة خاطفة إلى إحدى مدارس فلسطين في الفترة األيوبية المملوكية وكنموذج للمدارس في هذا العصـر                

ولم يكن عدد الطلبـة     . "نجد أن الطلبة كانوا يلتحقون بالمدارس بعد انتهاء دراستهم في الكتاتيب عند سن البلوغ             
 وأما متوسط عدد الطالب  في .  طالبا٧٠ أو ٦٠رة كبيرا في أي مدرسة، ولم يكن يتجاوز في المدارس الكبي
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 طالباً، وكان الطلبة يبقون في المدارس عدة سنوات، غير أن بعض المدارس             ٢٠المدارس العادية فكان حوالي     
  ).٤١٧ ، ٤١٦: ١٩٩٦النباهين، " (  تشترط مدة معينة إلنهاء الدراسة كانت

وظائف علمية ووظائف إدارية وكانت أهم الوظائف وظيفة        : كانت الوظائف الرئيسة في المدارس على نوعين      و
في المسجد الجامع، والتي كانت تعـد       ) المتصدر(شيخ المدرسة أو مدرسها والتي قد توازي في أهميتها وظيفة           

وغالباً ما كان يعين في المدرسة االبتدائية مدرس واحد فقط يتولى مهمة التدريس             . من أهم وظائف التدريس فيه    
وأما المدرسة ذات المستوى األعلى فكان يعين عدد من المدرسين قد يكون للواحد منهم معيد أو أكثر لمساعدته                  

  ). ١٣٢: ١٩٨٧المومني، ( في شؤون التدريس عامة 
أهم الوظائف اإلدارية في المدرسة وظيفة الناظر، وهو المدير العام للمدرسة، وغالباً ما يكون مـن                 وكان من   

العلماء، ومهمته تتمثل في إدارة الشؤون العامة للمدرسة واإلشراف على تأجير العقـارات الموقوفـة عليهـا،                 
 في التدريس أيضا، وكان له      وشراء لوازمها وصرف رواتب موظفيها، وباإلضافة إلى ذلك كان الناظر يشارك          

  ).١٣٤ ، ١٣٣: ١٩٨٧المومني، (نائب يقوم مقامه إذا غاب            
( جباة وبوابين وفراشين ومؤدبي أيتام وسقائين وكناسـين   : وكان في المدرسة جهاز كبير من العاملين اآلخرين       

  ).٤١٧: ١٩٩٦النباهين، 
 :المناهج التعليمية  في المدارس اإلسالمية  ♦

 من المؤكد أن النظام اإلسالمي شمولي ال يمكن حصره في ميدان العقيدة واألخـالق أو إبعـاده عـن                     
الشئون الدنيوية في المجتمع، ولذلك فإن أول خصائص المدرسة اإلسالمية هي أن مناهجها شاملة لجميع المواد                

ضها إسالمية، وبعضها علـوم ليسـت   واإلسالم ال يصنف العلوم على أن بع. " الالزمة للشئون الدينية والدنيوية  
إسالمية؛ فكل العلوم النافعة الضرورية علوم إسالمية ودراستها مطلوبة ما دامت هذه العلوم تحقق لإلنسان نفعاً                

وهذا يؤكد بطبيعة الحال علـى أن مـن أهـم            ). ٥١٦: ١٩٨٧الشاوي،  ( في نفسه أو في الحياة المحيطة به        
 .لمنهاجخصائص المدرسة اإلسالمية شمول ا

من أن العلوم الدينيـة التـي كانـت الشـغل      ) ١١٥: ١٩٧٨شلبي، (   ويختلف الباحث مع ما ذهب إليه  
الشاغل لمدارس المسلمين، قد استنفدت طاقة النشاط أو أكثرها في هذه المدارس، فلم تستفد بها العلوم الدنيويـة                  

بمعنى أن شـلبي يسـتكثر تلـك        . ة المدارس التي كان للمسلمين فيها فضل كبيـر في العهود التي سبقت نـشأ          
الطاقات التي أفردت لعلوم الدين، ويرى أنها على حساب العلوم الدنيوية، ولعل ضرورة االهتمام بعلوم الـدين                 
آنذاك يرجع ـ من وجهة نظر الباحث ـ إلى حداثة اإلسالم وعلومه، ورغبة العلماء في إرساء قواعـد الـدين     

 ، إضافة إلى الخالفات بل الصراعات المذهبية التي سادت فكر األمة اإلسالمية في قلوب المتعلمين وعقولهم
                                اإلطار النظري  الفصل الثاني                                                 
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آنذاك، والدليل على ذلك أنه لما هدأت هذه الصراعات بدأت تظهر العلوم المختلفة من طب وهندسة وفلك                  
 .  وغيرها من علوم لم يهملها اإلسالم أصالً من لدن محمد 

ختالف الدول اإلسـالمية، فهـي ال       وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية فقد تنوعت في المرحلة االبتدائية واختلفت با          
. تقتصر على العلوم والمهارات الجسمية، بل ركزت أيضا على التربية الخلقيـة واكتسـاب العـادات الحميـدة        

الرشـدان وجعنينـي،    ( وتعددت المناهج في المرحلتين الثانوية والعالية، فلم يقيد الطالب بموضوعات معينـة             
١٤٢: ١٩٩٤.(  

مي لم يغفل التعليم المهني فقد تنوعت العلوم المهنية وبنيت على أسس عامة ومتنوعـة            حتى أن المنهج اإلسال   
بنفس الطريقة التي قامت عليها مناهج التعليم العام، ويمكن التعرف على مدى وعمـق منـاهج التعلـيم عنـد                    

لفـه العـرب    المسلمين في العصور الوسطى إذا رجعنا إلى بعض الموسوعات الهامة التي احتفظت بأثمن ما خ              
  ).١٢٨: ت.الجيار، ب( ليكون شاهداً على حضارتهم الزاهرة وهو تراثهم العلمي 

  على أن القرآن الكريم مع ذلك كله يظل العنصر األساس في منهاج المدرسة اإلسالمية، وفى تكوينها، بل في                  
ما هو األساس فـي تحديـد       ذلك ألنه األساس في التكوين التربوي والتعليمي واللغوي للمسلم، ك         . سبب وجودها 

منهج اإلسالم ومعارفه وحضارته، والغفلة عنه في النظام التعليمي انحراف ال تؤمن عواقبه، كما أنـه خـروج             
الشـاوي،  ( متعمد عن مسار النظام التعليمي الذي أخذت به األمة اإلسالمية منذ وجودها على مسـرح الحيـاة         

٥١٧: ١٩٨٧.(  
ر في إسناده ومعانيه وأحكامه وفوائده تأتى بعد القرآن في مناهج الدراسة فـي                  وكانت رواية الحديث والنظ   

وعن هذين األصـلين القـرآن      . هذه الفترة بخاصة، وكان لعلم الحديث دائما مكانة خاصة بين العلوم اإلنسانية           
  ).٤٠٠ ، ٣٩٩: ١٩٩٦النباهين، ( والسنة تفرعت العلوم اإلسالمية األخرى من قصص وفقه وجدل وتاريخ 

    
 :مناهج المدرسة اإلسالمية بشكل عام إلى قسمين رئيسيين  ) ١٤٢: ١٩٩٤الرشدان وجعنيني، ( وقد قسمت  

 .ـ المناهج الدينية األدبية، من علم فقه ونحو وعلم كالم وكتابة وعروض وعلم األخبار
لى الفكر الفارسـي واليونـاني     ـ المناهج العلمية األدبية التي سايرت نمو الفكر اإلسالمي وتطوره واطالعه ع           

 . والهندي
اعتمد في تقسيمه للمنهاج على ما درج عليه علماء المسلمين القدامى مـن              ) ٥١٧: ١٩٨٧الشاوي،  ( على أن   

 :حيث جعل منهج الدراسة في المدرسة اإلسالمية يشمل نوعين من المواد
 بالقدر الذي يحقق ذلك فرض عـين علـى كـل     ـ العلوم التي ال بد منها لسالمة العقيدة والعبادة، ودراستها ١

 .مسلم ومسلمة يجب عليه أن يأخذ منها فال بد منه لصحة عقيدته وعبادته
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 .ها فرض كفاية، كالعلوم اإلنسانية والطبيعية والرياضياتـ العلوم التي ال بد منها لصالح الحياة دراست٢

   ولعل النظر إلى هذه القضية من تلك الزاوية ليؤكد ضرورة وجود المدارس الشرعية التـي نحـن بصـدد                   
وعلى ذلك يمكن القول    . دراستها لما توفره هذه المدارس من فرص لتعلم العلم الشرعي الذي يمثل فرض العين             

أما فيما يخص العلـوم     ) العقيدة والشريعة   ( سالمية يجب أن تدرس ما ال بد منه من علوم الدين            أن المدرسة اإل  
األخرى التي إن جاز لنا أن نسميها العلوم الدنيوية ـ  فإن المدرسة اإلسالمية تختار منها ما تدعو الحاجة إليـه   

 .  حسب مفهوم فرض الكفايةفي أي ميدان سواء كان لغوياً كان أو إنسانياً أو كونياً أو رياضياً
ويؤكد الباحث هنا أنه عند حديثه عن العلوم الدينية والدنيوية ال يصنفها بهدف التفريق وإنمـا بهـدف تسـهيل                    

مصدره الشرع بشكل مباشر    ( التصنيف، فالعلوم في األصل هي كلها دينية، ولكن منها ما هو سمعي شرعي                  
 .سب بسعي اإلنسان وفكرهومنه ما هو عقلي أو تجريبي، وهذا يكت) 

    وقد انعكست األوضاع السياسية التي سادت المجتمع اإلسالمي وظهور الفرق اإلسالمية واتساع نشـاطاتها،     
فمعظم المدارس أسست لتـدريس    " على المواضيع التي كانت تدرس في المدارس وعلى أساليب التدريس فيها،            

 وتلك للحنفيـة أو للحنبليـة أو للمالكيـة، وبعـض المـدارس              مذهب من مذاهب السنة األربعة، فهذه للشافعية      
كالمدرسة المستنصرية ببغداد مثالً أسست لتدريس المذاهب األربعة فكانت في الحقيقة أربـع مـدارس، ومـن                 

وإلى جانب  . المدارس ما كان يدرس مذهبين لكن األصل أن تكون المدرسة مكرسة لواحد من المذاهب األربعة              
خاصة تلك العلوم    ) ١٧: ١٩٨١العسلي،  ( الفرائض كانت المدارس تدرس العلوم الدينية كلها        الفقه وأصوله، و  

المتصلة بالقرآن الكريم وتفسيره وقراءته، وعلوم الحديث بما في ذلك الناسخ والمنسوخ، ومصـطلح الحـديث،           
طـب، وتقسـيم اإلرث،     وعلوم اللغة العربية من نحو ولغة وبيان وأدب، والحساب والمنطق والتاريخ، وعلم ال            

وبالرغم من هذا التنوع في العلوم التي عنيـت المـدارس           . ومنافع الحيوان، وحفظ قوام الصحة وتقويم األبدان      
بتدريسها، إال أنها ـ أي المدارس ـ كانت في معظمها ذات طابع ديني بوجه عام، حيث كانت العلـوم الدينيـة     

شكل أساس التدريس فيها والمحور الذي تنصب حولـه بقيـة       وخاصة ما يتصل بالقرآن الكريم وعلم الحديث، ت       
األمر الذي جعل عدداً من المؤرخين ينظـرون إلـى        . العلوم، وتحتل المرتبة األولى من حيث مكانتها وتأثيرها       

المدارس التي كانت قائمة في البالد اإلسالمية والتي أعقبت في ظهورها المدرسة النظامية في بغـداد وكانـت                  
  ).١٣٢: ١٩٨٧المومني، (  ينظرون إليها على اعتبار أنها جميعا كانت مدارس دينية عالية على شكلها،

فلوال نفر مـن كـل     :  فالعلم بأحكام الدين والتفقه فيه هو من أقدس العلوم التي دعا إليها اإلسالم ونزل فيه قوله تعالى
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا  يف    ) ١٢٢: التوبة، آية(. إليهم لعلهم حيذرونفرقة منهم طائفة ليتفقهوا 

  وقد حرص بعض العلماء في بعض الفترات على أن يلتزم المعلمون بتدريس فروع العلم التي بنيت المدرسـة      
 من أجلها، وتشدد بعضهم فاعتبر أن المعلم الذي يقوم بتدريس علم غير الذي أوقفت المدرسة له، ثم صرف 
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فإن بنيت المدرسة لتدريس الفقه ثم قام معلم بتدريس النحو أو التفسير فيهـا ألي               . معلومه منها يعد آكالً للسحت    
 فكرة التخصص التي ميزت بعضا      ولعل ذلك يؤكد   ). ٥٣: ١٩٨٥عبد العال،   (سبب كان فإن ذمته ال تبرأ                 

 .من المدارس في الحقب اإلسالمية المتوالية
مناهج التعليم كانت تختلف باختالف الغرض الذي يرمي إليـه          " إلى أن    ) ٦٨: ت.أمين، ب (     ويشير  

ير من  ونرى في تراجم كث   . …المتعلم، فمنهج من أعد نفسه ليكون كاتباً غير من أراد أن يكون طبيبا أو فيلسوفاً              
العلماء أنهم ذهبوا أوالً إلى المكاتب، ثم ذهبوا إلى حلقات الدروس حسب ميولهم؛ فمنهم من يتعلم الشعر، ومنهم                  
من يأخذ الحديث وتفسير القرآن، ومنهم الكالم؛ وكثير منهم كان يجمع بين هذه األشياء، فيالزم شيخاً حتى يأخذ                  

 ".مناهج مختلفة متشعبة متروكة الختيار الطالب ورأي المعلم علمه، ثم يتحول إلى حلقة أخرى، وهكذا كانت ال
   وكذلك اختلفت مناهج التعليم باختالف البلدان، وقد كتب ابن خلدون في مقدمته فصالً ممتعاً عن تعلـيم                 

فأما أهل المغـرب فمـذهبهم فـي        : الولدان واختالف مذاهب األمصار اإلسالمية في طرقه، يقول ابن خلدون         
قتصار على تعليم القرآن فقط ال يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم ال من حـديث وال               الولدان اال 

من فقه وال من شعر وال من كالم العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه، وهـذا مـذهب أهـل األمصـار                         
راعونه فـي التعلـيم،   بالمغرب، وأما أهل األندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو الذي ي  

فال يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين                 
العربية وحفظها وتجويد الخط والكتابة، وأما أهل أفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القـرآن بالحـديث فـي     

 ).٥٣٨: ه١٣٩٨ابن خلدون، ( ض مسائلها    الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بع
   وإن المتأمل لمناهج التربية اإلسالمية في العصور الوسطى يجد أنها في شـكلها ومضـمونها تـذكرنا بمـا        

من التعليم وعلى ذلك فقد كان شـيئا عاديـا أن   ) العليا ( تحتويه المناهج الحديثة وبخاصة في المراحل المتقدمة  
كما يحتوى على العلـوم     ) الجبر وحساب المثلثات والهندسة والحساب      ( على الرياضيات   يحتوي المنهج وقتئذ    

) التشريح والجراحة والصيدلة وفروع الطب المتخصصة       ( وعلوم الطب   ) الكيمياء والطبيعة والفلك    ( الطبيعية  
) ت وفروع األدب األخرى     النحو والشعر واللغويا  ( واآلداب  ) المنطق واألخالق والميتافيزيقيا    ( وعلوم الفلسفة   

والقانون واالجتماع وعلم النفس والتشريع وعلـوم       ) التاريخ والجغرافيا والنظم السياسية     ( والعلوم االجتماعية   
كما اشـتمل المـنهج علـى     ) األديان المقارنة، وتاريخ الديانات، والقرآن والحديث وفروع علوم الدين          ( الدين  

أحمد وآخـرون،   ( وهذا يتناقض تماماً مع ما أشار إليه         ). ١٢٨: ت.بالجيار،  ( دراسات متخصصة ومهنية    
مع كل ما توفر لهذه المدارس من استقرار مادي إال أنها لم تعـن عنايـة جديـة إال                   " من أنه    ) ١٥٥: ١٩٨٧

  بدراسة المذاهب الفقهية في األغلب األعم، ومع ما لهذه الدراسة من أهمية إال أنها جعلت الدراسة تنحصر في
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مجال محدد من مجاالت العلم مبتعدة بهذا عن فروع العلم األخرى؛ وبالتالي أغلق باب االجتهاد وضـاقت                 
 ". تهاد واإلبداع سبله وأصبحت العناية بالنقل والتقليد أكثر منها باالج

  ويمكن تفسير ذلك بأن العالم اإلسالمي قد عاش حقب تاريخية كانت فيها فترات ازدهار سـارت فيهـا                  
العلوم الشرعية والعلوم العقلية التجريبية جنباً إلى جنب، كما كان هناك فترات جمود وركـود انفصـلت فيهـا                   

لم أن العلوم المذكورة كلها علوم دينية وفق الفهـم الصـحيح        العلوم السمعية عن العلوم العقلية التجريبية، مع الع       
 .                                                  لماهيتها

  أما في فلسطين ـ وبالتحديد في العهد األيوبي والمملوكي ـ فقد كانت الدراسات الدينية هـي المحـور     
سير وفقه وتصوف وعلم كالم وتاريخ، وبعدها كانـت   الذي تدور حوله مناهج التدريس من قراءات وحديث وتف        

تأتي دراسات اللغة العربية وعلومها من لغة ونحو وأدب وبالغة وعروض، وكانت هناك دراسات على نطـاق     
أضيق في الحساب والجبر والمقابلة والميقات والمنطق ، وكان الطب يدرس في البيمارسـتينات فـي القـدس                  

أما في العهد العثمـاني فلـم يطـرأ تغيـر علـى            ).٤١٩: ١٩٩٦النباهين،   ( والخليل وصفد والرملة ونابلس   
 .موضوعات التدريس إلى ما كان عليه زمن المماليك

أنه لم تكن هنـاك درجـات        ) ٦٨: ت.أمين، ب (      وفيما يخص أنظمة التقييم في المدارس اإلسالمية فيرى         
المتحان امتحان الرأي المحيط به من علمـاء ومتعلمـين،          علمية يمنحها من أتم الدراسة بعد امتحان، إنما كان ا         

فمن آنس من نفسه القدرة على أن يجلس مجلس المعلم جلس وتعرض لجدال العلمـاء ومناقشـتهم وتجبـيههم،                
 .وكان في هذا ما يكفي لحماية العلماء من المتطفلين والجاهلين

 :طرق التدريس في المدارس اإلسالمية  ♦
طرائقهم وأساليبهم في إطار المنظور الـديني،       ) نشر العلم   ( ذين اشتغلوا في التدريس أو          مارس العلماء ال  

وكانت الطريقة التعليمية التي مارسها شيوخ      . فالدين بكل قيمه ومثله وتعليمه يصبغ كل شيء في حياة المسلمين          
قمبـر،  ( الً في كل زمان ومكان   التعليم في مستوى المواد النظرية هي الطريقة التقليدية التي سادت قديماً وطوي           

، والتي كانت مماثلة لما كان متبعاً في الكتاتيب والمساجد، وقائمة على المذاكرة وقوة الحفـظ،                 )١٦٩: ١٩٨٧
وكان لالعتماد على الذاكرة في تلك المدارس شأن عظيم وكانت المدارس العالية منهـا تعنـى بعقـد حلقـات                    

 خاصة، كما كانت تعنى بالمالحظة الدقيقة والتجـارب العمليـة ورصـد             المناقشة والمناظرات، وتوليها أهمية   
  ). ١٣٤: ١٩٨٧المومني، ( نتائجها في الميدان 

   وكانت أداة  التعلم التوجيه برفق في معظم األحيان أو النهـي والزجـر أو اسـتخدام العصـا إذا اقتضـت               
: ١٩٨٧المـومني،   (  على باطن القـدم      الضرورة ذلك، حيث كان العقاب المعتاد هو الضرب بعصا من جريد          

١٢٤.(  
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  وقد وظف المعلمون في تدريسهم عدداً من األساليب والتقنيات اختلفوا في استخدامهم لها بحسب نوعية المادة                
، وبحسب متطلبات الغرض التعليمي الـذي يجمـع   )فقه أو حديث أو لغة أو غير ذلك      ( ي يقومون بتدريسها    الت

وبحسب التفضيل الشخصي الـذي  ) تثقيف عام ـ إجازة متعلقة بكتاب ـ رواية للحديث   ( بين الشيخ وتالميذه 
ب والتقنيـات المناقشـة     ولعل مـن تلـك األسـالي       ). ١٧١: ١٩٨٧قمبر،  . ( ينسجم مع ميول وقدرات المعلم    

 .والمناظرة واإلمالء والمالحظة والتجريب
بين طريقة التدريس في المدارس الكبيرة، وطريقـة التـدريس فـي             ) ١١٠: ١٩٩٥حاج يحيى،   (    ويفرق  

فقد كانت طريقة التدريس في المدارس الكبيرة هي طريقة النقاش، أما طريقة التدريس فـي  " المدارس الصغيرة  
 ". لصغيرة فكانت بطريقة إمالء المادة على الطالب ثم تفسيرها المدارس ا

      ويرى كثير من الباحثين أن نظام التربية اإلسالمية في العصور الوسطى قد تميـز بقـدر مـن الحريـة                  
ومراعاة الفروق الفردية تحسده عليها المدارس والجامعات الحديثة، فقد كان الطالب هو الذي يختـار أسـتاذه                 

  ).١٢٧: ت.الجيار، ب( ي ما يدرسه من علوم وينتف
     وكان نظام التعليم في المساجد الجامعة أو المدارس التابعة لها يتيح للطلبة حريـة اختيـار المـواد التـي                    
يدرسونها، والمدرس الذي يتولى تدريسهم، ولذلك كان عدد الطالب يزداد حسب شهرة المدرس ومكانته، وكان               

  ).١٢٩: ١٩٨٧المومني، ( ا لكل مدرس  طالب٢٠معدل الطلبة 
على أن الباحث يتحفظ حول الرقم المذكور، حيث أثبتت األدبيات أن بعض العلماء كابن الجوزي كان يحضـر                  

 . له آالف الطلبة، كما يحضرون اليوم في مدرجات الدراسة بالجامعات
بيراً للصلة بين محتوى الدراسـة وعمـر             ولقد فرق المسلمون بين تربية الصغار والكبار، وأقاموا وزناً ك         

الطالب، أما سن التحاق التلميذ بالدراسة فلم تكن محددة، بل كان اآلباء أحراراً في ذلك علـى أن الكثيـر مـن                  
الرشـدان وجعنينـي،   ( المربين المسلمين نصحوا بالتبكير في طلب العلم لفائدته الكبيرة في مختلف المجـاالت    

١٤٢ ، ١٤١: ١٩٩٤.(  
كان الطالب إذا أتم دراسته وتأهل للفتيا والتدريس أجاز له شيخه ذلك وكتب له إجازة يـذكر فيهـا اسـم                      و   

الطالب وأستاذه ومذهبه وتاريخ اإلجازة وغير ذلك، وتتوقف قيمة اإلجازة على سمعة األستاذ الـذي صـدرت                 
  ).١٥٥ ، ١٥٤: ١٩٨٧أحمد وآخرون، ( عنه ومكانته العلمية 

 في مراجعة المادة الصعبة وتفسير النقاط الغامضة التي لم يستوعبها الطـالب مسـاعد اسـمه          ويساعد المعلم 
، وكان كل طالب ينهى التعليم في المدارس الكبيرة يحصل على شهادة في القضاء والتعلـيم، وكانـت                  "المعيد  "

 ـ  ١٠: ١٩٩٥حاج يحيـى،  ( السم الخريـج مثـال ذلك شـمس الدين وجالل الديـن " دين  "تضاف كلمة 
١١١.(  
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  كما أدرك العلماء المسلمون أهمية التدرج في التعليم، وعدم الخلط بين علمين في آن واحد، وكانت طـريقتهم                  
كل طالب على حدة ال بالطالب جملة وتميزت طريقـة التعلـيم العـالي بالنقـاش     فردية، أي أن يهتم المدرس ب   

الرشـدان  ( واألسئلة بين الطالب وأساتذتهم بعد المحاضرة، باإلضافة إلى أخذ الفروق الفردية بعين االعتبـار               
  ).١٤٢ ـ ٤١: ١٩٩٤وجعنيني، 

     
 :مراحل التعليم في المدارس اإلسالمية ♦

ليم اليوم في معظم بالد العالم إلى ابتدائية وثانوية وجامعية، واألبحـاث والدراسـات                 تنقسم مراحل التع  
إال أن المسلمين عرفوا في الواقع ما يشبه هذه المراحل؛ فقد وجد التعليم االبتدائي في الكتاتيب، كما وجد                  . العليا

أما المساجد فقد وجدت فيهـا      . اليومفي حوانيت الوراقين والصالونات ومنازل العلماء ما يشبه التعليم الجامعي           
المرحلتان الثانية والثالثة، وعرف المسلمون أيضا المرحلة الرابعة وما يؤكد ذلك ما كـان يجـري فـي بيـت            

  ). ١٤٢: ١٩٩٤الرشدان و جعنيني، ( الحكمة                
، مسـتخدما لغـة العلـم       مع ماسبق بالنسبة لتنظيم المدارس اإلسالمية      ) ١٢٦: ت.الجيار، د (     ويتفق  

 : الحديث في إعطائه بنية السلم التعليمي على النحو التالي
 تقريباً، وكان الكتاب غالباً خارج المسـجد  ١٤ ـ  ٦وكانت تقدم في الكتاب من سن : المرحلة األولى)  ١

 .أو في الحوانيت) المعلم ( في منزل الفقيه 
هذه المرحلة تعرف باسم مدرسة المسـجد أو الحلقـة أو        وكانت مدارس   : المرحلة الثانوية أو المتوسطة   )٢

 .  سنة١٨ إلى١٤المدرسة، ويتراوح سن التالميذ فيها من 
وتبدأ بعد انتهاء التلميذ من حفظ القرآن الكريم وكانت توجد في إحدى المؤسسات             : مرحلة التعليم العالي  )٣
 .   لماء، والمساجد الكبيرة مثل األزهردار الحكمة، المكتبات، الصالونات األدبية، ودور الع: التالية

تعلـيم األطفـال،    : أن التعليم كان في بداية األمر يتخذ أ أشكاال ثالثة            ) ١٢٣: ١٩٨٧المومني،  ( ويرى  
وتعليم المبتدئين من الكبار، وعقد حلقات العلم والتدريس والمناظرة لذوي المسـتويات العلميـة المتقدمـة مـن         

 .الكبار
أنه لم تكن هناك مراحل للتعليم معينة، فلـيس          ) ٦٦: ت.أمين، ب ( ب ضحى اإلسالم            ويرى صاح 

هناك مرحلة للتعليم األولي أو االبتدائي، ومرحلة للثانوي وهكذا؛ إنما هناك مرحلة واحدة تبتـدئ بالكتـاب أو                  
من يتم هذه المرحلـة     بالمعلمين الخاصين، وتنتهي بأن تكون له حلقة في المسجد؛ غاية األمر أن من المتعلمين               

 . وقليل ما هم، وآخرون يقفون في نصف الطريق أو ربعه
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اتها، وبدأ ذلـك    ثم تطور التعليم من حلقات المساجد إلى مدارس منظمة، حبست عليها األوقاف لضمان حي             
التطور في القرن الرابع الهجري في زمن الفاطميين، وازدهرت المدارس في عصر الدولة األيوبية والمماليـك        

  ).٦٣ ، ٦٢: ت.األهواني، ب( 
 :وعلوم الشرع) الشرعية ( المدارس اإلسالمية : خامساً

ن أديان باطلة ومذاهب ومفاهيم فاسدة،           إن مهمة الداعية هي دعوة الناس إلى اإلسالم، وترك ما هم عليه م            
ونظم وقوانين جائرة، وهذا يقتضي أن يكون الداعية عالما بعقيدة اإلسالم، وحقائقه ومفاهيمه، ونظمه ومناهجه،               
ذكياً، لماحاً، سريع البديهة، متكلماً، قادراً على إقناع من يدعوهم بالحجة والبرهان، بأن هذا الدين هو الحق وال                  

لعل هذا ال يمكن تحقيقه في عصرنا هذا إال من خالل مؤسسات التعليم الشـرعي التـي تضـطلع      حق غيره، و  
بإعداد الدعاة وتدريبهم للقيام بدورهم في ميادين الدعوة خير قيام، وذلك من خالل توفير الوسائل التي تسهم في                  

لم مـن وسـائل لـدعوة النـاس     القيام بتبليغ  دعوة اإلسالم ونشرها، مستلهمة في ذلك أحدث ما وصل إليه الع           
 .والتأثير في نفوسهم، ولعل أهم هذه المؤسسات هي المدارس الشرعية

  على أنه يمكن اإلشارة هنا إلى أن هذه المدارس هي االمتداد الطبيعي للمدارس اإلسالمية األولى والتـي تـم                   
 . جاستعراضها سالفاً، سواء كان ذلك االمتداد في النظام أو األهداف أو المناه

       ولقد قامت المساجد في عصور اإلسالم الزاهية بمهمة الدعوة والتأثير في النفوس خير قيام فكـان                
أما في العصر الحاضر، وفى ظل الظروف التـي تعيشـها           " اللقاء والتلقي يتمان فيها فتتحقق المصلحة بذلك،        

ين إنشاء الجامعات والمعاهد التي تعد الدعاة       األمة اإلسالمية، فقد قصر دور المساجد عن أداء هذه الرسالة، فتع          
، فكانت الكليات والمـدارس      )٢١٦ ،   ٢١٥: ١٩٨٨حسان،  ( وتدربهم على القيام بالدعوة                                             

 .الشرعية
  ولعل مما يظهر أهميتها ذلك القصور الذي لحق بمدارس التعليم العام والتي أخذت على عاتقهـا تربيـة                  

بدأ تفريغها تـدريجياً مـن الـروح        " إال أنه ولألسف    . ؤمل في أن تؤدي دور المساجد المضيع      النشء، فكان ي  
اإلسالمي الذي كان يجب أن ينساب فيها ويتغلغل في تقاليـدها وأنظمتها ومناهجها وكتبها فأصبح الدين درسـاً          

 الظـروف، ويلقـى     من الدروس، محصوراً في داخل حصة يختلف عددها في األسبوع زيادة ونقصاً باختالف            
  ).   ١٢: ١٩٩٦األسد، ( المعلم مادتها إلقاء تلقينياً جافاً كثيراً ما يكون ممالً 

في هذه المدارس، كما هـو  ) الشرعية ( ولعل أهم مظاهر هذا التقصير ما يتعلق بإعداد معلم العلوم الدينية             " 
ويصل األمر إلى حـد اإلبكـاء   . " مة اإلسالميةالحال في برامج إعداد معلم العلوم الشرعية في معظم أقطار األ    

 عندما يناط تعليم العلوم الشرعية، القرآن والحديث والفقه لمعلم اللغة العربية الذي  لم يدرس العلوم الشرعية، 
 ولم يدرب على تدريسها، إن أقل ما يمكن أن يقال في هذا أنه استهانة باإلسالم وأهله، وحط من شأن العلوم 
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الشرعية التي ينبغي أن تكون األساس في مناهج تربية الناشئة، وجوهر مناهج إعـداد المعلمـين فـي جميـع               
نية والتربية الرياضية، وال يقام فيها تخصـص إلعـداد          التخصصات ابتداء باللغة اإلنجليزية وانتهاء بالتربية الف      

معلم العلوم الشرعية، التي ألحقنا تدريسها بمعلم اللغة العربية الذي يقوم بتدريسها دون إعداد ودون معرفة مـن                  
  ). ١٥٥: ١٩٩٩مدكور، " ( أي نوع 

بل إن بعض المـدارس لتكلـف          ويشير الباحث هنا إلى أن األمر لم يقتصر على معلم اللغة العربية فحسب،              
مدرسي الرياضيات والعلوم والمواد االجتماعية بتدريس التربية اإلسالمية، واألمر هنا ـ كما يرى الباحـث ـ    

 .أخطر
للذهاب إلى أن المدرسة فشلت في تسليح المتعلمين بـالقيم   ) ٤٤ ـ  ٤٢: ١٩٨٠أحمد، (    ولعل هذا مما دفع 

 : يلخصها فيما يلي عا ذلك لعدة أسبابالدينية والمعايير الخلقية، مرج
عدم إعطاء مادة التربية الدينية العناية التي تستحقها فوقتها المخصص في جدول الدراسـة يتـأرجح بـين                   )١

 . حصة واحدة أو حصتين أسبوعيا
 .تعد كتب التربية الدينية دون المستوى مادة علمية، وأسلوبا تربويا وتشويقا وتنويعا للموضوعات )٢
عطي للتلميذ، فما يقدم إليهم خالل المراحل الدراسية ال يفي بالغرض المطلوب، فضال عـن كونـه                 قلة ما ي   )٣

 . غير متوازن، وخال من التركيز ومن االختيار
فشل األسلوب الذي يتبعه بعض المعلمين في تدريس التربية الدينية ألنه يعتمد على الوعظ والتلقـين وهـذا              )٤

 .ذ وال يجذبهم إلى الدرساألسلوب ال يؤثر في نفوس التالمي
 يمارس تدريس الدين في مدارسنا العربية معلمون ومعلمات أعدوا لتدريس اللغـة العربيـة ولـم يعـدوا                   )٥

 .لتدريس الدين
 إال أن الباحث يشير هنا إلى أن الوضع المذكور ربما ينطبق على كثير من الدول العربية، باسـتثناء فلسـطين     

ليم فيها بتعيين حملة الشهادات الجامعيـة مـن خريجـي الشـريعة والدراسـات      التي بدأت وزارة التربية والتع 
 م، إضافة إلى أن عدد المتقدمين لوظيفة مدرس تربيـة إسـالمية   ١٩٩٨اإلسالمية في المدارس، وذلك منذ عام      

  ).               ٢٠٠٢األغا، ( متقدماً ومتقدمة  ) ٥٠٠(  م قد بلغ ٢٠٠٢للعام الحالي 
 الوضع المذكور آنفاً إلى إعادة بعض المسلمين النظر في هذه المدارس عموماً، فظهرت مـا                    وقد أدى 

، والتي فيها عودة لنموذج المدرسة اإلسالمية القديم، بحيث يتم الجمع بـين             )الشرعية  ( تسمى بالمدارس الدينية    
 وتنهشتها تناقضـات الثنائيـة   علوم الدين والدنيا في سياق مترابط، وذلك حتى ال يحدث الشرخ في جسم األمة،        

 .واالزدواجية، بين علماء دينها وعلماء دنياها
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 الالزم من المعـارف  إلى أن هذه النوعية من المدارس تقدم للناشئة القدر        ) ٢٥: ١٩٨٨علي،  (    ويشير  
والمعلومات والحقائق والمهارات واالتجاهات التي تتطلبها قوانين التعليم الرسمية، مع الحرص على أن يتم ذلك               

 .   في إطار إسالمي بمزيد من تعليم الدين من خالل المقررات اإلضافية أو األنشطة 
 الدينية والعلوم الدنيوية، وإنما تـرى العلـم والحيـاة          علما بأن التربية اإلسالمية ال تقر التفريق بين العلوم        

وهى بالتالي ال تقر التفريق بين المؤسسات التربوية أو غيرها على أسـاس أن بعضـها                . والدين وحدة متكاملة  
ديني وبعضها غير ديني وإنما ترى الترابط العضوي بين العلوم جميعا وبين المؤسسات التربوية جميعا، شرطاً                

  ).١٢٩: ١٩٩٣نشابة، ( سالمة العملية التعليمية، وضمانة لعدم االنحراف بها عن غايتها المثالية أساسياً ل
المدارس اإلسالمية الخاصة التي تحرص على نشر التعليم اإلسالمي مـن            ) ٤٩٣: ١٩٩٣التل،  ( وحديثا قسم   

 : حيث المناهج إلى ثالث فئات
على دراسة علوم الشريعة والعقيدة وعلوم اللغة العربيـة ، وال  هي تلك التي ما تزال تركز :  ـ الفئة األولى ١

تعير اهتماما كافيا للعلوم المعاصرة، وهذه هي المؤسسات التي كانت موجودة فـي الـبالد اإلسـالمية عنـدما            
تعرضت للغزو االستعماري، وقد عمل االستعمار على عزلها من المجتمع  ،فأنشأ المدارس الحديثة، ومـا زال             

 . ي بعض البالد اإلسالمية مثل السودان وماليزيا مدارس من هذا النوعيوجد ف
تتبنى المناهج الدراسية المقررة في المدارس الرسمية، ولكنها تضيف إلى ذلـك شـيئا مـن    :  ـ الفئة الثانية ٢

التي تهـتم  التركيز على علوم الشريعة والعقيدة وتهتم بالنشاطات المدرسية لتحقق من خاللها مزيداً من األهداف    
 . ومن األمثلة على ذلك مدارس المنارات التي لها فروع في مدن السعودية الرئيسية. بها التربية اإلسالمية

ومـن  . هي تلك التي تسير وفق سلم تعليمي ومنهاج مدرسي وسياسة تعليميـة خاصـة بهـا   :  ـ الفئة الثالثة ٣
ربوية لهذه المدرسة على نقطة أساسية مفادها أن سن         وتقوم السياسة الت  . األمثلة على ذلك مدرسة دبي اإلسالمية     

 .البلوغ هي سن التكليف الشرعي، على اعتبار أن سن البلوغ ينبغي أن يكون بداية سن اإلنتاج واإلبداع والعمل
   ويشير الباحث إلى أن المدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف اإلسالمية ومعهد األزهر الديني تتبع الفئـة                

 .نية من الفئات المذكورة، أما مدارس جماعة التبليغ والدعوة فتتبع الفئة األولىالثا
   وقد أدرك المسلمون األول ما قد تتعرض له المؤسسات التربوية من ضغوط لتحويلها عـن غايتهـا هـذه،                   

ـ              تقالل وتسخيرها لغايات آنية ومصالح فئوية، فأنشئت األوقاف للمؤسسات التربوية ليخصص ريعها لضمان اس
هذه المؤسسات من الضغوط التي يمكن أن تمارس عليها من قبل الحكام وغيرهم ولتبقى للعلماء وطلبـة العلـم           
المكانة الجليلة التي خصهم بها القرآن الكريم في العديد من آياته والسنة النبوية الشريفة في كثير من األحاديـث              

       ). ١٢٩: ١٩٩٣نشابه، ( واألخبار              
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بضتها على التربية فإنها تفـرض      من أن الدولة عندما تحكم ق      ) ١٩١:  ١٩٩٣التل،  ( ويؤكد هذا ما أشار إليه      
على التربية الدينية أن تعكس وجهة نظرها، ومعلوم أن التربية اإلسالمية تستمد مبادئها من مصادر ثابتة هـي                  
القرآن الكريم، الحديث الشريف، فمصادر التربية اإلسالمية فوق األهواء والميول، وال يصح أن تتلون التربيـة            

 .تدرس فيها هذه التربيةاإلسالمية تبعا للدول التي 
 :نشأة المدارس الشرعية في محافظات غزة : سادساً

( م، تلك المتمثلة في معهد فلسطين الـديني       ١٩٥٤بقطاع غزة في عام       ) دينية(     تأسست أول مدرسة شرعية   
 .محمد عواد/ ، والذي كان ممن تقدموا بفكرة إنشائه الشيخ)األزهر 

ي العلوم الدينية ودعم األواصر الثقافية مع مصر، وقد تكونـت لجنـة ضـمت    وذلك تلبية لرغبة السكان في تلق 
ــرز          ــن أب ــونس م ــان ي ــزة وخ ــديتي غ ــى وبل ــالمي األعل ــس اإلس ــن المجل ــين ع                                                                             ممثل

 وعبد الرحمن الفرا رئيس بلدية خان يونس ومنير         أعضائها رئيسها الشيخ محمد عواد رئيس المجلس اإلسالمي       
الريس نائب رئيس بلدية غزة، وقامت هذه اللجنة باالتصال مع مشيخة األزهر في مصـر والجهـات المعنيـة            

سـكيك،  ( معهد فلسطين الـديني  " األخرى وحصلت على موافقة إلقامة معهد ديني تابع لألزهر يطلق عليه اسم  
٦٣: ١٩٨٣.(  

م في مرحلة ابتدائية ثم طور إلى مرحلة إعدادية ثم إلى مرحلة ثانويـة  ٥٤/١٩٥٥الدراسة فيه سنة    وقد بدأت  
، كما أقيمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم وقد قبلت جامعة األزهر جميع الخريجين، وفى سنة               )إعدادي جامعة   ( 

  ).٦٧: ١٤٠٣سالمة، ( م كملت المرحلة الثانوية١٩٦٣
في هذا المعهد المرحلتان اإلعدادية والثانوية األزهرية، وتتبـع منـاهج الدراسـة فـي     وبذلك تكون قد اكتملت    

وكانـت إدارة   .المعاهد األزهرية وأصبح في مقدور المتخرج منه متابعة تعليمه العالي في كليات جامعة األزهر             
  ).٦٤: ١٨٨٣سكيك، ( األزهر في القاهرة تزود معهد غزة بالمدرسين المؤهلين والكتب الالزمة 

   وقد توقف المعهد عن الدراسة بسبب الحرب وإصابة مبانيه بالتلف وتفرق أساتذته وطالبه وانقطاع موارده،               
لجنة من كرام المواطنين    ) شكلت  ( ولما كانت الحاجة أكثر إلحاحا لسد الفراغ الحاصل في التعليم الديني ألفت               

  ).٦٧: ١٤٠٣سالمة، (  م ١٩٧٢/ ٧١   عام إلصالح مباني المعهد واستؤنفت الدراسة فيه        
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ا ونظراً للظروف القاسية التي يمر بها شعبن      .  وال زال األزهر يستقبل الطلبة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية        
الفلسطيني، وال سيما سياسة الحصار وتقطيع أوصال الوطن؛ عمدت إدارة األزهر الديني إلي إنشاء معهد ديني                

، وذلك ليتسنى لطـالب هـذه       )جورة اللوت   ( في محافظات غزة الجنوبية، وبالتحديد في محافظة خان يونس          
 . م٢٠٠٠المناطق إكمال دراستهم الشرعية، وقد بدأت الدراسة في المعهد عام 

 م، بقـرار  ١٩٩٦   أما المدرسة الشرعية الثانية في محافظات غزة فقد أنشئت عند قدوم السلطة الفلسطينية عام   
/ ٢٨حيث بدأت الدراسة فيهـا بتـاريخ        " يوسف سالمة ،    / من  وكيل  وزارة األوقاف والشئون الدينية الشيخ        

ادية والثانوية لمـن أنهـى الدراسـة االبتدائيـة     م، وتم قبول مائة وعشرين طالباً في المرحلتين اإلعد     ٢/١٩٩٦
وزاد اإلقبـال فـي     . واإلعدادية في العام الدراسي األول وذلك في مدرسة األوقاف الشرعية للبنين بمدينة غزة            

العام الدراسي الثاني على المدرسة الشرعية بغزة وتم تسجيل طالب جدد حسب شروط القبول حيث بلغ عـدد                  
م مائة وسبعين طالبا،ونظرا لإلقبال الشديد على المدارس الشـرعية، قامـت            ٩٧/١٩٩٨الطالب للعام الدراسي    

م بتأسيس مدرسة األوقاف الشرعية للبنات في محافظة خان يونس حيـث تـم              ٩٧/١٩٩٨وزارة األوقاف عام    
خـدمات  قبول ثمانين طالبة حسب شروط القبول في المرحلتين اإلعدادية والثانوية وبنفس المناهج والمرافق وال             

المـدارس  ( حيث تم الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم واالعتراف بشهادة المدارس الشرعية              
  ) .٤ ، ٣: ١٩٩٨الشرعية في فلسطين ـ دائرة التعليم الشرعي بوزارة األوقاف، 

ان ـ فقد أنشـئتا     أما فيما يتعلق بالمدارس الشرعية التي تشرف عليها جماعة التبليغ والدعوة ـ وهما مدرست 
 م، كإحدى حلقات التعليم الشرعي الذي تهتم به الجماعة، والمتمثل في مراكز تحفيظ القرآن الكـريم        ١٩٩٦عام  

 .التي صاحبت في نشاطها وعطائها عطاء جماعة التبليغ والدعوة في ميدان الدعوة اإلسالمية
 :نظام الدراسة في المدارس الشرعية بمحافظات غزة:  سابعاً
 :مدارس األوقاف الشرعية: أوالً

    يشرف على المدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف الشرعية مدير عام التعليم الشرعي ومـد راء هـذه                 
مديرة المدرسـة تقـع    / وعلى عاتق مدير  . المدارس، وهيئة تدريسية مكونة من نخبة من المدرسين والمدرسات        

السياسة العامة للوزارة وفق المنهج ومالحظة ما قطـع منـه ومـن             مسئولية اإلشراف المباشر لمتابعة وتنفيذ      
مسئوليته التأكد من عدم التأخير فيما قطع من المنهج الدراسي، ومن واجباته أن يرفع التقارير إلى دائرة التعليم                  

رة الشرعي في الوزارة لالطالع على سير العمل في المدرسة، ويتم رفعها شهريا، وهناك تعاون تام بـين وزا                 
التربية والتعليم وبين دائرة التعليم الشرعي حيث يتم بينهما متابعة سير الدراسة، وتقييم العملية التعليمية، ويبلـغ                 

 ١٤٤: ٢٠٠٠وزارة األوقاف،   ( حصة موزعة حسب الجدول المدرسي      ٣٦عدد الحصص في األسبوع الواحد      
.( 



 

 
 

 

 

٩٣

                                اإلطار النظري         الفصل الثاني                                          
  

فما فوق مـن    % ٨٥حاصالً على معدل    :  وفيما يتعلق بشروط القبول بهذه المدارس أن يكون الطالب والطالبة         
شهادتي االبتدائية أو اإلعدادية، وحسن السير والسلوك، وأن يجتاز المتقدم امتحان القدرات الخاصة بالمدرسـة،           

دائـرة التعلـيم   ( طى األولوية ألبناء الشهداء واأليتام وحفظة القرآن بشرط أن تتوفر فيهم الشروط السـابقة      وتع
  ).٧: ١٩٩٩الشرعي، 

    وتقوم وزارة األوقاف اإلسالمية بتمويل اإلنفاق على هذه المدارس الشرعية، حيث توفر الوزارة الخـدمات            
 ). ١٨: ١٩٩٩دائرة العليم الشرعي، : ( اآلتية

 .ـ التدريس المجاني حيث أن الطالب ال يدفع أية رسوم
 .والمنهاج الشرعي مجاناً لجميع الطالب) المقررة في وزارة التربية والتعليم ( ـ توفير جميع الكتب المدرسية 

 .ـ توفير الحقائب والكراسات والقرطاسية للطالب والطالبات
 .ـ توفير الزي المدرسي لجميع الطالب والطالبات

 .ـ تأمين المواصالت لجميع الطلبة
 .ـ تقديم وجبة طعام يومياً للطلبة

علما بأن هناك فرصة متاحة لطلبة هذه المدارس إلكمال تعلمهم، حيث أنشأت وزارة األوقـاف كليـة الـدعوة                 
وزارة ( م  ٢/١٠/١٩٩٩ الموافـق    ١٤٢٠á/ جمادى اآلخرة / ٢٢اإلسالمية، وبدأت فيها الدراسة فيها بتاريخ       

  ).١١٧: ٢٠٠٠قاف، األو
 : مدارس جماعة التبليغ والدعوة:ثانياً

  تقوم المدارس الشرعية التابعة لهذه الجماعة باستيعاب طلبة العلم الشرعي دون قيود تتعلق بأعمـار هـؤالء                 
الطلبة، على أن سنة البدء هي الصف السادس، و فيما يتعلق بإقامة الطلبة فيمكث الطلبة في المدرسة أسـبوعاً                   

مالً ومن ثم يغادرون مدارسهم في إجازة أسبوعية يمكثونها في بيوتهم، ومن ثم يعودون إلى المدرسـة فـي                   كا
علـى أن   . بداية األسبوع التالي، ولعل في هذا النظام تأسياً بالنظام التعليمي الذي تبنته التربية اإلسالمية قـديماً               

 .التعليم في هذه المدارس تعليم شبه مجاني
 لمراحل الدراسة في هذه المدارس؛ فإنها تقتصر على أربع سنوات يقضيها الطالب في المدرسـة،                  أما بالنسبة 

بحيث تمثل كل سنة مستوى تعليمياً مستقالً، يتساوى فيها جميع الطالب ممن هم فوق مستوى الصف السـادس،          
شـهادة  ( صل علـى إجـازة   بحيث يحصل الطالب على شهادة بما أنهاه سنوياً، وبعد انتهائه من تعلمه تماماً يح   

، يستطيع بواستطها أن يعمل خطيباً وإماما في أحد المساجد، أو محفظاً للقرآن الكريم في أحد مراكـز                  )شاملة  
 التحفيظ التابعة لجماعة الدعوة والتبليغ نفسها، أو تلك التابعة لوزارة األوقاف اإلسالمية، كما ويستطيع الطالب 
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االلتحاق بأي من المعاهد أو الجامعات اإلسالمية فـي الباكسـتان أو   ) اإلجازة  ( الخريج وبواسطة هذه الشهادة     
 ).٢٠٠١محمد صالح، (اليمن أو موريتانيا، والتي تعترف بهذا النوع من التعليم الشرعي 

 :الديني) فلسطين( معهد األزهر:ثالثاً
  مناهج الدراسة في المعهد هي نفس مناهج الدراسة في المعاهد الدينية األزهرية التابعـة لألزهـر الشـريف                  

وفي المعهد مرحلتان إعدادية وثانوية، والثانوية قسمان قسم علمي وقسم أدبـي لكـل            . بجمهورية مصر العربية  
وفيما يتعلق بشروط القبول بالمرحلة اإلعدادية أن يكون الطالب حاصالً على الشـهادة             . من الطالب والطالبات  

االبتدائية من مدارس مديرية التربية والتعليم، وفي المرحلة الثانوية أن يكون الطالب حاصالً علـى اإلعداديـة                 
ار للوقوف على مـدى معرفـة   من مدارس التربية والتعليم بعد اختب) الصف التاسع األساسي ( العامة                  

  ). ٧١: ١٤٠٣áسالمة، ( الطالب 
  على أنه بإمكان خريجي هذا المعهد الديني متابعة تعليمهم العالي في كليات جامعة األزهر، أو أي جامعة 

 .أخرى حسب نظام القبول لهذه الجامعة

 :مناهج التعليم الشرعي في المدارس الشرعية بمحافظات غزة: ثامناً
 :من المساقات المقررة على طلبة هذا المعهد:منهاج التعليم في معهد األزهر الديني: أوالً   

القرآن الكريم، الحديث الشريف، التفسير، الفقه، التوحيـد، النحـو، الصـرف،            : ـ للصف الثاني عشر األدبي    
 .جليزيةالبالغة، المطالعة والنصوص، اإلنشاء، المنطق الحديث، التاريخ، الجغرافيا، اللغة اإلن

التوحيـد، النحـو،    القرآن الكريم، الحديث الشريف، التفسير، الفقه،       : ـ للصف الثاني عشر العلمي    
 .الصرف، البالغة، المطالعة والنصوص، الكيمياء، الفيزياء، األحياء، الرياضيات، اللغة اإلنجليزية

قه، التوحيد، النحو، الصرف، القرآن الكريم، الحديث الشريف، التفسير، الف: ـ للصف الحادي عشر األدبي
البالغة، المطالعة والنصوص، اإلنشاء، المنطق الحديث، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، اللغة اإلنجليزية، 

 .العروض والقافية

القرآن الكريم، الحديث الشـريف، التفسـير، الفقـه، التوحيـد، النحـو،             : ـ للصف الحادي عشر العلمي    
 .النصوص، اإلنشاء، الكيمياء، الفيزياء، األحياء، الرياضيات، اللغة اإلنجليزيةالصرف، البالغة، المطالعة و

القرآن الكريم، الحديث الشريف، التفسير، الفقه، التوحيد، النحو، الصرف، البالغـة،           : ـ للصف العاشر األدبي   
 .ةالمطالعة والنصوص، اإلنشاء، المنطق، علم النفس، التاريخ، الجغرافيا، اللغة اإلنجليزي

القرآن الكريم، الحديث الشريف، التفسير، الفقه، التوحيد، النحو، الصرف، البالغـة،           : ـ للصف العاشر العلمي   
 .المطالعة والنصوص، اإلنشاء، اللغة اإلنجليزية، الكيمياء، الفيزياء، األحياء، الرياضيات
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القرآن وتجويده، الفقه، التوحيد، السيرة، النحو، الصرف، المطالعـة والنصـوص،           : ـ للصف التاسع األساسي   
 .اإلنشاء، اإلمالء والخط، العلوم العامة، دراسات اجتماعية، رياضيات، اللغة اإلنجليزية

 ):اعة التبليغ والدعوة جم( منهاج معهد الصحابة الشرعي : ثانيا
١(  من المساقات المقررة على الطلبة في هذه السنة: 

ــ  ) الرحيق المختوم (ـ السيرة ) الوافي في شرح األربعين النووية ( ـ القرآن الكريم ـ الحديث الشريف  
 .ـ الصرف) المائة مختصر قواعد اللغة العربية ـ شرح العوامل ( ـ نحو ) متن الغاية والتقريب ( الفقه 

٢ومن مساقاتها: 
نزهة المتقين ـ شرح رياض الصالحين ـ   ( ـ الحديث ) اإليمان أركانه ونوا قضه ( القرآن الكريم ـ العقيدة 

علـم  ( ـ الصرف   ) هداية النحو   ( ـ النحو ) أنوار المسالك في شرح عمدة السالك       ( ـ الفقه   ) األدب المفرد   
 ).الصيغة 

٢( ومن مسافاتها: 
السراج الوهاج ( ـ الفقه ) الموطأ ( ـ الحديث ) شرح أصول العقيدة اإلسالمية ( ـ القرآن الكريم ـ العقيدة  

 ).شرح ابن عقيل ـ المجلد األول ( ـ النحو ) تاريخ الخلفاء ( ـ السيرة ) 
٣( وفيها: 

ـ أصول الفقـه ـ أصـول    ) مشكاة المصابيح ( ـ الحديث ) لجاللين تفسير ا( ـ القرآن الكريم ـ التفسير  
( ـ النحـو  ) أصول الصحابة ( ـ السيرة                         ) المنهاج الحديث في بيان علوم الحديث       ( الحديث  

 ).شرح ابن عقيل 
 

 :المناهج والمواد الدراسية بمدارس األوقاف الشرعية: ثالثاً
شرعية العلوم الشرعية من تربية إسالمية، تفسير، فقه، حـديث، ثقافـة، عقيـدة      يدرس طلبة هذه المدارس ال  

  ). ١٤٤: ٢٠٠٠وزارة األوقاف، (إسالمية باإلضافة إلى المنهج المقرر من وزارة التربية والتعليم    
 : أهداف المدارس الشرعية بمحافظات غزة: تاسعاً

  )٦: ١٩٩٨المدارس الشرعية في فلسطين، (                                                                              
 .ـ تخريج نوعية متخصصة من الدعاة المتميزين والملتزمين دينياً وعلمياً وأخالقياً

 . ـ نشر العلوم الشرعية وإبراز الوجه المشرق للدعوة اإلسالمية في فلسطين والعالم
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ـ بناء جيل من المبدعين والمبدعات، قادر على الحوار والنقاش والتوجيه واإلرشاد وذلك من خالل المواد المنهجية                 

 .المختلفة واألنشطة المدرسية المتعددة
 .لعلوم الشرعية والعلوم الحياتية بأحدث وأفضل األساليب التعليميةـ بناء مؤسسة طموحة قادرة على تقديم ا

ـ المساهمة في إيجاد وظائف للطالب والطالبات المتميزين من خريجي المدارس وذلك للعمل في بعض الوظائف مثل 
 .اإلمامة والوعظ والخطابة وتحفيظ القرآن

 :عية بمحافظات غزةأهم األدوار واألنشطة التي تمارسها المدارس الشر: عاشراً
 :   تقوم هذه المدارس ببعض األنشطة واألدوار والتي منها

تتمثل في االحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، والبرامج اإلذاعيـة، وإصـدار نشـرات              :أنشطة ثقافية ودعوية  ـ  
 .إرشادية وتوجيهية، والقيام بالرحالت العلمية والتثقيفية إلى بعض األماكن األثرية

 .من أبرزها المشاركة في األفراح والتعازي، وتبادل الزيارات بين طلبة هذه المدارس: نشطة اجتماعيةأـ 
، ومعالجة الطلبة  األوليةمثل اإلشراف على نظافة المدرسة الشرعية، والمساهمة في اإلسعافات: أنشطة صحيةـ 

 .المرضى
ية، وعقد المباريات بين هذه المدارس وغيرهـا مـن          تتمثل في ممارسة الطلبة لهواياتهم الرياض     : أنشطة رياضية ـ  

 .مدارس التعليم العام
أما فيما يتعلق بأعداد الطلبة المنتسبين لكل من المدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف، أو معهد األزهر الديني، أو                  

 :  جماعة التبليغ والدعوة فهي موزعة كما يلي
 المنتسبين للمدارس الشرعية بمحافظات غزة، يبين أعداد الطلبة   )٢(  جدول رقم 

 . م٢٠٠١ وتوزيعهم عليها، وذلك عام 


 ١٨٠ ـ ١٨٠ مدرسة األوقاف الشرعية للبنين بغزة
 ٦٠٠ ٢٠٠ ٤٠٠ معهد األزهر الديين بغزة

 ١٠٠ ـ ١٠٠ الشرعية) الصحابة ( مدرسة 
 ٥٠ ٥٠ ـ الشرعية  ) ن خديجة أم المؤمني( مدرسة 

 ١٥٠ ـ ١٥٠ معهد األزهر الديين خبان يونس
 ١٠٠ ١٠٠ ـ مدرسة األوقاف الشرعية للبنات بخان يونس

١١٨٠ ٣٥٠ ٨٣٠ 

تم الحصول على اإلحصائيات الواردة في الجدول أعاله من خالل مقابالت شفوية مع مديري المدارس الشرعية التابعـة للمؤسسـات    * 
 .  الثالث
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 ـ: ويتضمن
v منهج الدراسة 
v المجتمع األصلي 
v عينة الدراسة 
v متغيرات الدراسة 
v أداة الدراسة 
v صدق األداة 
v ثبات األداة 
v إجراءات الدراسة 
v المعالجة اإلحصائية 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 طريقة الدراسة وإجراءاتها
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ة واإلجراءات                             الفصل الثالث                                                                          الطريق
 : يتناول الباحث في هذا الفصل طريقة الدراسة وإجراءاتها والتي تشتمل على ما يلي

 :منهج الدراسة: أوالً
وهو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجـودة حاليـاً يمكـن    " تم استخدام المنهج الوصفي،       

،  )٨٣: ١٩٩٩األغا واألستاذ، " ( مات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها          الحصول منها على معلو   
وصف واقع المشـكالت التـي تعتـرض    (ويعتبر هذا المنهج مناسباً لهذه الدراسة ألنه يقوم على جمع البيانات           

   ).٧٣: ١٩٩٦األغا،( وتصنيفها ومن ثم تحليلها ) المدارس الشرعية من وجهة نظر المعلمين
يتكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع معلمي المـدارس الشـرعية فـي             : المجتمع األصلي للدراسة  : انياًث

 ٣٢( منهم ، معلماً ومعلمة ) ٩٣( م، والبالغ عددهم ٢٠٠٢ ـ  ٢٠٠١محافظات غزة والمسجلين للعام الدراسي 
معلماً ومعلمة في المـدارس      ) ٥٤( ، و معلماً ومعلمة في المدارس التابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية        ) 

. من المعلمين والمعلمات في المدارس التابعة لجماعـة التبليـغ والـدعوة            ) ٧( التابعة لمعهد األزهر الديني، و    
 :والجدول التالي يوضح عدد أفراد المجتمع األصلي موزعين الجهة المشرفة على التعليم الشرعي

   )١(  جدول رقم 
م٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسة في المدارس الشرعية بمحافظات غزة للعام يبين توزيع مجتمع 




 ٢١ مدرسة األوقاف الشرعية للبنين بغزة
 ٤٠ معهد األزهر الديني بغزة

 ٤ الشرعية بالنصيرات) الصحابة ( مدرسة 
 ٣ الشرعية بالنصيرات) أم المؤمنين خديجة ( مدرسة 

 ١٤ عهد األزهر الديني بخان يونسم
 ١١ مدرسة األوقاف الشرعية للبنات بخان يونس

 ٩٣ المجموع
قام الباحث باختيار جميع أفراد المجتمع األصلي للدراسة بسبب قلة العـدد، حيـث بلـغ                : عينة الدراسة : ثالثاً

 .معلماً فقط ) ٩٣ (مجموع عدد المعلمين في المدارس الشرعية بمحافظات غزة وقت تطبيق الدراسة 
 :متغيرات الدراسة: رابعاً

 ـ:تم تحديد متغيرات الدراسة المستقلة على النحو التالي  
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ معهـد األزهـر    [ ـ متغير المؤسسة المشرفة على المدارس الشرعية ١

 ].الديني 



 

 
 

 

 

٩٩
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 ].محافظات غزة الشمالية ـ محافظات غزة الجنوبية [ ـ متغير المكان ٢
 .مشكالت المدارس الشرعية: أما المتغير التابع فهو*

 :أداة الدراسة: خامساً
ف عن واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشـرعية، وهـذه     استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة للكش        

 ـ:االستبانة مقسمة إلى قسمين
عبارة عن الفقرات التي تشكل بمجملها البنود التي تصلح لقيـاس المشـكالت التـي تعتـرض     :    القسم األول 

 .المدارس الشرعية
تي المعلمة مـن فضـلك؛ إن كـان    أخ… أخي المعلم : " عبارة عن سؤال مفتوح الطرف نصه :    القسم الثاني 

ي / لديك مقترحات لحل المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية؛ من أجل النهوض بهذه المدارس فال تبخـل     
 ".بها علينا 

 :وقد مر تصميم االستبانة وبناؤها بالخطوات التالية
 .وضوعـ تم االطالع على صفحات من األدب التربوي، والدراسات السابقة ذات الصلة بالم١
معلماً ومعلمـة   ) ٢٠(ـ أجرى الباحث دراسة استطالعية من خالل سؤال مفتوح على عينة استطالعية بلغت              ٢

في جميع المدارس الشرعية الموزعة شمالي محافظات غزة وجنوبها، وذلك الستطالع آرائهم حول المشكالت              
أخـي  : " لطـرف ونصـه   التي تعترض تلك المدارس من منظورهم، من خالل سؤال اسـتطالعي مفتـوح ا             

 ي /من فضلك اذكر: " أختي المعلمة…المعلم
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 ".وء الواقع الفعلي لهذه المدرسة ين بها في ض/ أهم المشكالت التي تعترض المدرسة الشرعية التي تعمل

 . ـ بعد جمع االستبانات المفتوحة تم حصر المشكالت التي وردت فيها حسب المجاالت المذكورة٣
في صورتها األوليـة،  ) األداة الرئيسة للدراسة الحالية ( ـ واستناداً إلى الخطوات السابقة تم تصميم االستبانة     ٤

 ـ: يضم كل منها عدداً من الفقرات كالتاليحيث تم تصنيفها إلى خمسة مجاالت،
 .فقرة ) ٢٤( مشكالت متعلقة بالطلبة واشتمل على : المجال األول
 .فقرة ) ٢٥( مشكالت متعلقة بالمعلمين واشتمل : المجال الثاني
 .فقرة ) ٢٦( مشكالت متعلقة بالمنهاج واشتمل على : المجال الثالث
 .فقرة ) ٢٩( ني واألثاث واشتمل على مشكالت متعلقة بالمبا: المجال الرابع

 .فقرة ) ٢١( مشكالت متعلقة باإلدارة واشتمل على : المجال الخامس
   ).٣انظر الملحق رقم . ( فقرة ) ١٢٥(   تم صياغة فقرات االستبانة في صورتها األولية وتكونت من 

محكماً من الجامعة اإلسـالمية،      ) ١٢ (ـ تم توزيع االستبانة بصورتها األولية على أساتذة محكمين وعددهم           ٥
   ).١انظر الملحق رقم . ( وجامعة األزهر، وجامعة األقصى

أولياء األمور والمجتمع   [ ـ في ضوء التحكيم تم إضافة مجال جديد من مجاالت المشكالت، وهو مجال              ٦
، وإعـادة ترتيـب     ، باإلضافة إلى تعديل صياغة بعض الفقرات وحذف بعضها وإضافة فقرات جديدة           ]المحلي  

 .  فقرات أخرى
ـ والباحث يشير هنا إلى أن بعض فقرات االستبانة بأبعادها الستة قد أعيدت صياغتها، مع عدم المسـاس            

فقرة موزعة على األبعاد الستة، فكـان عـدد فقـرات            ) ١٣٦( وبهذا أصبح عدد فقرات االستبانة      .  بالجوهر
 ) ٣١( فقـرة، والخـامس      ) ٢٩( فقرة، والرابع    ) ٢٤( والثالث  فقرة،   ) ١٩( فقرة، والثاني    ) ٢١( األول  

  ) ٤انظر الملحق رقم .  ( فقرة ) ١٢( فقرة، والسادس 
 :  كما وتم توزيع المدى على أربع درجات فيما يلي بيانها

 معدومة قليلة متوسطة كبيرة المدى
 ١ ٢ ٣ ٤ الرقم

 
 ."……………مشكالت أخرى"ة ونصه ـ تم إضافة بند يعقب كل بعد من أبعاد االستبان٧

 كما وأضيف الجزء الثاني من االستبانة، وهو الجزء الخاص بمقترحات المعلمين، والذي يتمثـل فـي سـؤال             
أختي المعلمة من فضلك؛ إن كان لديك مقترحات لحل المشـكالت التـي             … أخي المعلم   " مفتوح الطرف نصه    

ملحـق  ". ( ي بها علينا، وسجليها أدناه    / دارس فال تبخل  تعترض المدارس الشرعية؛ من أجل النهوض بهذه الم       
   ).٤رقم 
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ن درجة صدق االتسـاق الـداخلي، بحيـث         ـ على أن االستبانة قد طرأ عليها تغيير ثان، وذلك بعد التحقق م            
، وهـذه الفقـرات   ٠,٠٥حذفت بعض الفقرات التي فشلت في تحقيق الحد األدنى من الداللة اإلحصائية، وهـو      

 ، ٨٧ ، ٨٣ ،   ٥٣ ،   ٣٧ ،   ١٢ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤): ضمن التسلسل الكلي لفقرات االسـتبانة       ( تحمل األرقام التالية    
من التسلسل الجزئي لفقرات االستبانة وحسب أبعادها الستة؛ فاألرقام          ، أما ض   ١٢٥ ،   ١١٤ ،   ٩٢ ،   ٩١ ،   ٨٨

( في البعـد الثـاني    ) ١٦( ، و)الطلبة ( في البعد األول  ) ١٢ ، ٦ ، ٥ ،   ٤:       ( السابقة هي على التوالي   
( د الرابـع  في البع) ٢٨ ، ٢٧،  ٢٤ ،   ٢٣ ،   ١٩(، و )المنهاج  (في البعد الثالث     ) ١٣( ، و                     )المعلمين  

، وبـذا  )أولياء األمور ( في البعد السادس  ) ١( ، و)اإلدارة ( في البعد الخامس     ) ١١٤( ، و )المباني واألثاث   
 ) ١٣( بعـد اسـتبعاد  فقرة، وذلـك   ) ١٢٢( يصبح عدد فقرات االستبانة بصورتها النهائية والصالحة للتطبيق  

الداللة اإلحصائية، سواء عند بحث صدق الفقـرات مـع          فقرة فشلت في الوصول إلى الحد األدنى من مستوى          
. (  الفقرات مع الدرجة الكلية للبعد الـذي تنتمـي إليـه   – اتساق –الدرجة الكلية لالستبانة، أو عند بحث صدق       

 ). ٥انظر الملحق رقم 
  
  :Pilot Study الدراسة االستطالعية  

v  العينة االستطالعيةStudy Sample :  
معلماً من معلمي المدارس الشرعية بمحافظات غزة بهـدف   ) ٣٠( يار عينة استطالعية قوامها   قام الباحث باخت  

، وذلـك   "واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غـزة          " التحقق من صدق وثبات استبانة      
 ثانية مع المجتمع األصلي     قبل التطبيق الفعلي لالستبانة، علماً بأن هؤالء المعلمين تم تطبيق الدراسة عليهم مرة            

 .ككل
 
v  الصدقValidity: 
 :استخدم الباحث الطرق التالية لحساب صدق االستبانة   
 
  :Referees Validityصدق المحكمين )  أ

فقرة موزعة علـى أبعـاد     ) ١٢٥(  والتي تتكون من     -قام الباحث بتوزيع االستبانة بصورتها األولية        
الجامعة اإلسالمية، وجامعـة األزهـر،      : ذة التربية في جامعات غزة الثالث      على اثني عشرة من أسات     -خمسة  

وقـد حـاول    ). ١انظر الملحق رقم  . ( وجامعة األقصى، وذلك للتأكد من صدق عباراتها وصالحيتها للتطبيق        
اإلجراءات                             الفصل الثالث                                                                          الطريقة و
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منه، حيـث تـم    الباحث األخذ بجميع اآلراء وتعديل، أو استبدال، أو حذف، أو إضافة بعض الفقرات كما طلب                

  ). ١٣٦( صياغة االستبانة بصورتها الثانية، والتي أصبحت ذات أبعاد ستة، ومجموع فقراتها 
 ). ٤انظر الملحق رقم                                                                     ( 

ـ             دق المحكمـين، أو صـدق        وبالتالي أصبحت االستبانة تتمتع بدرجة معقولة من الصدق الظـاهري، أو ص
 .المحتوى

 : Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي ) ب
      تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجـة الكليـة للمقيـاس ،      

 .الكلية للمقياس وكذلك مع األبعاد الفرعية له، إضافة للتحقق من ترابط أبعاد المقياس فيما بينها ومع الدرجة 
 :حساب االتساق الداخلي عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس: أوالً

واقع " يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة،  وموضوعها              ) ١( والجدول رقم   
 .، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة" ظات غزة المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحاف

الفصل الثالث                                                                          الطريقة واإلجراءات                             
 ية لهايبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع الدرجة الكل  )  ٣(  جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٤٦٧ ٣٦ * ٠,٤٥٩ ١ ** 
٢ 0.387 * ٠,٢٧٨ ٣٧ /// 
٠,٤٢٩ ٣٨ * ٠,٤١٥ ٣ * 
٤ - 0.140 /// ٠,٤١٧ ٣٩ * 
٥ 0.326 /// ٠,٤٤١ ٤٠ * 
٦ 0.124 /// ٠,٧٢١ ٤١ ** 
٠,٦٦٦ ٤٢ * ٠,٤٣٣ ٧ ** 
٠,٦٤٢ ٤٣ * ٠,٣٦١ ٨ ** 
٠,٧٦٣ ٤٤ * ٠,٤٦٠ ٩ ** 
٠,٦٨١ ٤٥ * ٠,٤٥٠ ١٠ ** 
٠,٦٩٨ ٤٦ * ٠,٤٠٢ ١١ ** 
٠,٤٣٤ ٤٧ /// ٠,١١٠ ١٢ * 
٤٨ * ٠,٤٤٣ ١٣ 0.410 * 
٤٩ ** ٠,٤٨٥ ١٤ 0.544 ** 
٠,٣٩٧ ٥٠ * ٠,٤٠١ ١٥ * 
٠,٨٠٩ ٥١ ** ٠,٤٨١ ١٦ ** 
٠,٣٩٥ ٥٢ * ٠,٤٢٢ ١٧ * 
٠,٣٠٥ ٥٣ ** ٠,٥١٥ ١٨ /// 
٠,٥٠٤ ٥٤ ** ٠,٥٧٣ ١٩ ** 
٠,٤٨٨ ٥٥ ** ٠,٥٦٢ ٢٠ ** 
٠,٥١٢ ٢١ 

** 
٠,٥٠١ ٥٦ 

** 



 

 
 

 

 

١٠٣

٠,٦٠٠ ٥٧ * ٠,٣٨٩ ٢٢ ** 
٠,٥٧٢ ٥٨ ** ٠,٦٣٥ ٢٣ ** 
٠,٤٢٨ ٥٩ ** ٠,٥٠٨ ٢٤ * 
٠,٥٩٣ ٦٠ * ٠,٣٩٨ ٢٥ ** 
٠,٦٦٩ ٦١ ** ٠,٤٦٤ ٢٦ ** 
٠,٤٧٤ ٦٢ ** ٠,٥٧٣ ٢٧ ** 
٠,٤١٥ ٦٣ ** ٠,٦٦٥ ٢٨ * 
٠,٥٣٤ ٦٤ * ٠,٤١٦ ٢٩ ** 
٠,٣٩٤ ٦٥ ** ٠,٤٩٠ ٣٠ * 
٠,٥٧٦ ٦٦ ** ٠,٥٣٧ ٣١ ** 
٠,٤٤٢ ٦٧ * ٠,٤١٨ ٣٢ * 
٠,٥٣٦ ٦٨ * ٠,٤٢٥ ٣٣ ** 
٠,٣٩٨ ٦٩ ** ٠,٥٢٠ ٣٤ * 
٠,٤٦٠ ٧٠ ** ٠,٥٨٨ ٣٥ * 

 ريقة واإلجراءات                             الفصل الثالث                                                                          الط

  )٣( تابع جدول رقم 
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٧٣٣ ١٠٤ ** ٠,٤٩٨ ٧١ ** 
٠,٧٦٨ ١٠٥ * ٠,٣٧٢ ٧٢ ** 
٠,٦٢١ ١٠٦ ** ٠,٥٦٦ ٧٣ ** 
٠,٦٩٤ ١٠٧ ** ٠,٦٢٩ ٧٤ ** 
٠,٦١٨ ١٠٨ ** ٠,٥٠٤ ٧٥ ** 
٠,٧٧٨ ١٠٩ ** ٠,٦٣٢ ٧٦ ** 
٠,٥٥٤ ١١٠ ** ٠,٥٥٩ ٧٧ ** 
٠,٦٦٣ ١١١ ** ٠,٦٣٨ ٧٨ ** 
٠,٦٩٦ ١١٢ ** ٠,٦٤٦ ٧٩ ** 
٠,٥٨٣ ١١٣ ** ٠,٦٦٣ ٨٠ ** 
٠,٢١٨ ١١٤ ** ٠,٦٣٩ ٨١ /// 
٠,٥٩٦ ١١٥ * ٠,٤٣٤ ٨٢ ** 
٠,٤٢٩ ١١٦ /// ٠,٢٠١ ٨٣ * 
٠,٦٢٩ ١١٧ * ٠,٣٨٠ ٨٤ ** 
٠,٦٩٦ ١١٨ ** ٠,٥٣٨ ٨٥ ** 
٠,٦٠١ ١١٩ ** ٠,٤٩٥ ٨٦ ** 
٠,٤٢٦ ١٢٠ /// ٠,٣٠٣ ٨٧ * 
٠,٦٥٤ ١٢١ * ٠,٣٧٦ ٨٨ ** 
٠,٦٠٤ ١٢٢ * ٠,٤٠٤ ٨٩ ** 
٠,٤١٤ ١٢٣ ** ٠,٦٤٠ ٩٠ * 
٠,٥١٧ ١٢٤ /// ٠,٠٩٩ ٩١ ** 
٠,٢٦٥ ١٢٥ /// ٠,١٠١ ٩٢ /// 
٠,٥٣٣ ١٢٦ ** ٠,٦٥٩ ٩٣ ** 
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٠,٤٧٥ ١٢٧ ** ٠,٧٣٩ ٩٤ ** 
٠,٥٠٦ ١٢٨ ** ٠,٧٢٤ ٩٥ ** 
٠,٤١٦ ١٢٩ ** ٠,٦١٥ ٩٦ * 
٠,٣٩٧ ١٣٠ ** ٠,٥٨٨ ٩٧ * 
٠,٦٠٣ ١٣١ ** ٠,٥٤٧ ٩٨ ** 
٠,٥٢٣ ١٣٢ ** ٠,٥٧٥ ٩٩ ** 
٠,٤٢٩ ١٣٣ ** ٠,٧٠٢ ١٠٠ * 
٠,٤٦٣ ١٣٤ ** ٠,٦٤٤ ١٠١ * 
٠,٤٦٩ ١٣٥ ** ٠,٥٤١ ١٠٢ ** 
٠,٤٨١ ١٣٦ ** ٠,٦٩٤ ١٠٣ ** 

 
  غير دالة///               ٠,٠٥ دالة عند مستوى *             ٠,٠١دالة عند مستوى **

 
 ) ٠,٠١(أغلب فقرات االستبانة دالة عند مستوى داللة أقل من           نأ: يتبين ما يلي    ) ٣(  من الجدول رقم        

، وقـد أبقـى     ) فقـرة  ٤١(  وهي   ٠,٠٥، فيما حققت بعض الفقرات مستويات داللة أقل من          ) فقرة   ٨٣( وهي  
لباحث على هذه الفقرات على اعتبار أن معيار اإلبقاء على الفقرة هو تحقيقهـا الحـد األدنـى مـن الداللـة                      ا

  .٠,٠٥اإلحصائية وهو 
وهذه الفقرات تحمل   )  فقرة   ١٢( وقد أخفقت بعض الفقرات من تحقيق الحد األدنى من الداللة اإلحصائية وهي             

 ؛ لذا قام الباحث بحذف ١٢٥ ،   ١١٤ ،   ٩٢ ،   ٩١ ،   ٨٧ ،   ٨٣،   ٥٣ ،   ٣٧ ،   ١٢ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤: األرقام التالية 
 .   فقرة١٢٤هذه الفقرات بحيث أصبح المجموع الكلي لعدد الفقرات 

 :قام الباحث كذلك بحساب ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه كما يلي:  ثانياً
يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقـرة والدرجـة       ) ٤( رقم  والجدول  : بعد المشكالت المتعلقة بالطلبة   . ١

 :الكلية لهذا البعد، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة
   )٤(  جدول رقم 

 يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت المتعلقة بالطلبة
 مستوى الداللة معامل االرتباط رةرقم العبا مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٢٦٥ ١٢ ** ٠,٦١٩ ١ /// 
٠,٦٥٢ ١٣ * ٠,٣٧١ ٢ ** 
٠,٦٤٨ ١٤ * ٠,٣٩٣ ٣ ** 
٠,٦٧٨ ١٥ /// ٠,٠٣٦ ٤ ** 
٠,٥٠٨ ١٦ /// ٠,١٦٠ ٥ ** 
٠,٤٣٨ ١٧ /// ٠,٢١٢ ٦ * 
٠,٨٢١ ١٨ ** ٠,٦٠٧ ٧ ** 



 

 
 

 

 

١٠٥

٠,٧٥١ ١٩ * ٠,٤٢٥ ٨ ** 
٠,٧٢٢ ٢٠ ** ٠,٤٨٨ ٩ ** 
٠,٥٨٩ ٢١ ** ٠,٥٧٠ ١٠ ** 
٠,٤٠١ ١١ *    

  غير دالة///                ٠,٠٥ دالة عند مستوى *                ٠,٠١دالة عند مستوى **
 

 

أن أغلب فقرات البعـد األول لالسـتبانة حققـت مسـتوى الداللـة               ) ٤(     يتبين لنا من الجدول رقم      
( والتي تحمل األرقـام     )  فقرات   ٤( ، باستثناء   ) فقرة   ١٧( وهي   ) ٠,٠١ و   ٠,٠٥( اإلحصائية عند مستويي    

 ) ٣( وهي نفس الفقرات التي فشلت في تحقيق مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول رقم               ) ١٢ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤
:  وموضـوعه –بحيث لم يتم حذف أي فقرات جديدة، األمر الذي يصبح مجموع فقرات البعد األول لالسـتبانة              

 .فقط) فقرة١٧ (–ة بالطلبة المشكالت المتعلق
يبين معامالت االرتباط بين درجـة كـل فقـرة     ) ٥( والجدول رقم : بعد المشكالت المتعلقة بالمعلمين   . ٢

 :والدرجة الكلية لهذا البعد، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة
 

   )٥(  جدول رقم 
 الت المتعلقة بالمعلمينيبين معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشك

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٤٨٩ ٣٢ ** ٠,٥٥٢ ٢٢ ** 
٠,٥٠٨ ٣٣ ** ٠,٧٥٤ ٢٣ ** 
٠,٥١٦ ٣٤ ** ٠,٦٤٦ ٢٤ ** 
٠,٨٤٩ ٣٥ * ٠,٣٨١ ٢٥ ** 
٠,٥٤٥٣ ٣٦ ** ٠,٦٣٢ ٢٦ ** 
٠,٢١٩ ٣٧ ** ٠,٦٧٩ ٢٧ /// 
٠,٤٦٧ ٣٨ ** ٠,٦٦٤ ٢٨ ** 
٠,٤٠٧ ٣٩ ** ٠,٥١٤ ٢٩ * 
٠,٦٢١ ٤٠ ** ٠,٥٠١ ٣٠ ** 
٠,٥١١ ٣١ **    

 
  غير دالة///                  ٠,٠٥ دالة عند مستوى *              ٠,٠١دالة عند مستوى **



 

 
 

 

 

١٠٦

         الطريقة واإلجراءات                             الفصل الثالث                                                                 
    

ــ حققـت   )  فقـرة ١٨( أن أغلب فقرات البعد الثاني لالستبانة ـ وهـي    ) ٥(  يتبين من الجدول رقم 
وهـي   ) ٣٧( ، باستثناء الفقرة التي تحمل الـرقم         )٠,٠١ و   ٠,٠٥( مستوى الداللة اإلحصائية عند مستويي      

 لتي فشلت في تحقيق مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول نفس الفقرة ا
 

 –بحيث لم يتم حذف أي فقرات جديدة، وهكذا بلغ مجموع فقرات البعد الثاني مـن االسـتبانة                   ) ٣( رقم  
 .فقط )  فقرة ١٨ ( –المشكالت المتعلقة بالمعلمين : وموضوعه

يبين معامالت االرتباط بين درجـة كـل فقـرة           ) ٦( والجدول رقم   : بعد المشكالت المتعلقة بالمنهاج   . ٣
 :والدرجة الكلية لهذا البعد، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة

   )٦(  جدول رقم 
 يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت المتعلقة بالمنهاج

 مستوى الداللة االرتباطمعامل  رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٢٨٤ ٥٣ ** ٠,٧٥٧ ٤١ /// 
٠,٥٣٤ ٥٤ ** ٠,٦٥٢ ٤٢ ** 
٠,٦٣٠ ٥٥ ** ٠,٦٣٤ ٤٣ ** 
٠,٦١٦ ٥٦ ** ٠,٧٨٧ ٤٤ ** 
٠,٦٥٠ ٥٧ ** ٠,٧٢٢ ٤٥ ** 
٠,٦٠٨ ٥٨ ** ٠,٧٢٥ ٤٦ ** 
٠,٤٦٥ ٥٩ ** ٠,٥٩٠ ٤٧ ** 
٠,٦٥٢ ٦٠ * ٠,٤٢٨ ٤٨ ** 
٠,٧٦٦ ٦١ ** ٠,٦٥٦ ٤٩ ** 
٠,٥٦٥ ٦٢ ** ٠,٥١٦ ٥٠ ** 
٠,٥٣٨ ٦٣ ** ٠,٧٩٧ ٥١ ** 
٠,٤٥٤ ٦٤ ** ٠,٤٦٧ ٥٢ * 

 
  غير دالة///               ٠,٠٥ دالة عند مستوى *                 ٠,٠١دالة عند مستوى **
 

ـ حققـت مسـتوى   )  فقرة ٢٣( أن أغلب فقرات البعد الثالث لالستبانة ـ وهي   ) ٦( يتبين من الجدول رقم 
وهي نفس الفقـرة   ) ٥٣( ، باستثناء الفقرة التي تحمل الرقم    )٠,٠١ و   ٠,٠٥( ة اإلحصائية عند مستويي     الدالل



 

 
 

 

 

١٠٧

بحيث لم يتم حذف أي فقـرات جديـدة،    ) ٣( التي فشلت في تحقيق مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول رقم    
 ). فقرة ٢٣ ( –هاج  وموضوعه المشكالت المتعلقة بالمن–مما يعني أن مجموع فقرات هذا الجزء 

 

يبين معامالت االرتباط بين درجة كـل فقـرة    ) ٧( والجدول رقم : بعد المشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث  . ٤
 :والدرجة الكلية لهذا البعد، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة

   )٧(  جدول رقم 
 الت المتعلقة يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشك

 بالمباني واألثاث
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٧٤٨ ٨٠ ** ٠,٥٤٦ ٦٥ ** 
٠,٨٠٢ ٨١ ** ٠,٦٤٨ ٦٦ ** 
٠,٥٤٤ ٨٢ ** ٠,٥٧٣ ٦٧ ** 
٠,٤٨١ ٨٣ ** ٠,٦١٣ ٦٨ ** 
٠,٥٠١ ٨٤ ** ٠,٥٧٠ ٦٩ ** 
٠,٦٢١ ٨٥ ** ٠,٦١٨ ٧٠ ** 
٠,٦٤٦ ٨٦ * ٠,٤٣٧ ٧١ ** 
٠,٤٣٩ ٨٧ ** ٠,٤٦١ ٧٢ * 
٠,٢١٣ ٨٨ ** ٠,٧٠٠ ٧٣ /// 
٠,٣٨٤ ٨٩ ** ٠,٦٧٤ ٧٤ * 
٠,٦٦٣ ٩٠ * ٠,٤٥٨ ٧٥ ** 
٠,٢٠٥ ٩١ ** ٠,٧٢٨ ٧٦ /// 
٠,٤٣٠ ٩٢ ** ٠,٦٤١ ٧٧ * 
٠,٥٥٦ ٩٣ * ٠,٤٥٢ ٧٨ ** 
٠,٧٣٩ ٧٩ **    

 
  غير دالة///                ٠,٠٥ دالة عند مستوى *                ٠,٠١دالة عند مستوى **
 

حققت مسـتوى  )  فقرة ٢٤( أن أغلب فقرات البعد الرابع لالستبانة ـ وهي   ) ٧( يتبين من الجدول رقم 
 ٨٧ ،   ٨٣( إضافة للفقرات   ) ٩١ ،   ٨٨(، باستثناء الفقرتان     )٠,٠١ و   ٠,٠٥( الداللة اإلحصائية عند مستويي     

 ،   )٣(  تم حذفهما في الجدول رقم والتي  ) ٩٢، 
الفصل الثالث                                                                          الطريقة واإلجراءات                             



 

 
 

 

 

١٠٨

 

 بلغ  –ثاث  المشكالت المتعلقة بالمباني واأل   :  وموضوعه –مما يعني أن المجموع النهائي لفقرات هذا البعد         
 . فقرة فقط٢٤

يبين معامالت االرتباط بين درجـة كـل فقـرة           ) ٨( والجدول رقم   : بعد المشكالت المتعلقة باإلدارة   . ٥
 :والدرجة الكلية لهذا البعد، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة

   )٨( جدول رقم 
 متعلقة باإلدارةيبين معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت ال

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٧٥٦ ٩٤ ** 110 ٠,٦١٩ ** 
٠,٧٨٤ ١١١ ** ٠,٧٤٢ ٩٥ ** 
٠,٧٧٣ ١١٢ ** ٠,٦٣٩ ٩٦ ** 
٠,٦٤٦ ١١٣ ** ٠,٦٤٢ ٩٧ ** 
٠,٢٩١ ١١٤ ** ٠,٦٨٩ ٩٨ /// 
٠,٦٢٢ ١١٥ ** ٠,٦٥٣ ٩٩ ** 
٠,٥١٥ ١١٦ ** ٠,٧٩٠ ١٠٠ ** 
٠,٦٨٨ ١١٧ ** ٠,٧٤٨ ١٠١ ** 
٠,٧٥٠ ١١٨ ** ٠,٥٧٨ ١٠٢ ** 
٠,٦٤٣ ١١٩ ** ٠,٦٧٥ ١٠٣ ** 
٠,٤١٨ ١٢٠ ** ٠,٧٤٩ ١٠٤ * 
٠,٦١٧ ١٢١ ** ٠,٨١١ ١٠٥ ** 
٠,٦٢٤ ١٢٢ ** ٠,٦٨٠ ١٠٦ ** 
٠,٣٨٢ ١٢٣ ** ٠,٧٣٢ ١٠٧ * 
٠,٥٧٢ ١٢٤ ** ٠,٦٤٣ ١٠٨ ** 
٠,٨١٥ ١٠٩ **    

  غير دالة///                 ٠,٠٥ دالة عند مستوى *             ٠,٠١دالة عند مستوى **
ـ حققت مستوى )  فقرة ٣٠( أن أغلب فقرات البعد الخامس لالستبانة ـ وهي   ) ٨(   يتبين من الجدول رقم 

نفس الفقرة التي فشلت فـي      وهي  )  ١١٤(، باستثناء الفقرة     )٠,٠١ و   ٠,٠٥( الداللة اإلحصائية عند مستويي     
 بحيث ) ٣(تحقيق مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول رقم 

المشـكالت  :  وموضـوعه  –لم يتم حذف أي فقرات جديدة، األمر الذي يجعل العدد النهائي لفقرات هذا البعـد                
 .فقط)  فقرة ٣٠ ( –المتعلقة باإلدارة 



 

 
 

 

 

١٠٩

                                       الطريقة واإلجراءات                             الفصل الثالث                                   
 
يبين معامالت االرتباط بـين      ) ٩( والجدول رقم   : بعد المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي      . ٦

 : حالةدرجة كل فقرة والدرجة الكلية لهذا للبعد، مع بيان مستوى الداللة في كل
  )٩( جدول رقم 

 يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لبعد المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلى
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٦٢٧ ١٣١ /// ٠,٢١٨ ١٢٥ ** 
٠,٦٦١ ١٣٢ ** ٠,٤٩٠ ١٢٦ ** 
٠,٦٩١ ١٣٣ ** ٠,٥٢٠ ١٢٧ ** 
٠,٥٣٢ ١٣٤ ** ٠,٤٩٤ ١٢٨ ** 
٠,٦١٩ ١٣٥ * ٠,٤٥٧ ١٢٩ ** 
٠,٦٥٩ ١٣٦ ** ٠,٥٩٨ ١٣٠ ** 

 غير دالة///                ٠,٠٥ دالة عند مستوى *                ٠,٠١دالة عند مستوى **
الستبانة حققت مستوى الداللة اإلحصائية عنـد       أن أغلب فقرات البعد السادس ل      ) ٩( يتبين من الجدول رقم        

  وهي نفس الفقرة التي فشلت فـي تحقيـق مسـتوى الداللـة               ١٢٥ ، باستثناء الفقرة     ٠,٠١ و   ٠,٠٥مستويي  
بحيث لم يتم حذف أي فقرات جديدة، مما يعني أن المجموع النهائي لفقـرات               ) ٣( اإلحصائية في الجدول رقم     

 . فقرة فقط١١ –ت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي المشكال:  وموضوعه–هذا البعد 
يتضح للباحـث أن المجمـوع الكلـي لفقـرات        ) ٩ إلى جدول رقم     ٣من جدول رقم    (     من النقاش السابق    

( واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية في محافظات غزة قد أصبح في صـورته النهائيـة               : استبانة
فقرة فشلت في الوصول إلـى الحـد األدنـى مـن مسـتوى الداللـة        ) ١٤( ك بعد استبعاد فقرة، وذل  ) ١٢٣

 – اتسـاق    –اإلحصائية، سواء عند بحث صدق الفقرات مع الدرجة الكلية لالستبانة، أو عنـد بحـث صـدق                  
 .الفقرات مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه



 

 
 

 

 

١١٠

                                          الطريقة واإلجراءات                             الفصل الثالث                                
 
 :حساب اتساق األبعاد الستة والدرجة الكلية: ثالثاً
( رقـم   الباحث بحساب ارتباطات األبعاد الستة المكونة لالستبانة فيما بينها إضافة للدرجة الكلية، والجـدول    قام
 : فوفة االرتباط الموضحة لذلكيبين مص ) ١٠
 

   )١٠(  جدول رقم 
 يبين مصفوفة ارتباط األبعاد الفرعية والدرجة الكلية

 الدرجة الكلية السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول األبعاد
       ١,٠٠ األول
      ١,٠٠ ** 0.573 الثاني
     ١,٠٠ ** 0.676 ** 0.624 الثالث
    ١,٠٠ ** 0.706 ** 0.715 ** 0.556 الرابع

   ١,٠٠ ** 0.766 ** 0.835 ** 0.613 ** 0.559 الخامس
  ١,٠٠ ** 0.579 ** 0.394 ** 0.469 *   0.412 *   0.385 السادس

 ١,٠٠ ** 0.596 ** 0.933 ** 0.880 ** 0.902 ** 0.785 ** 0.703 الدرجة الكلية
 ٠,٠٥ دالة عند مستوى *                                         ٠,٠١ دالة عند مستوى **
 

 :يتضح للباحث ما يلي ) ١٠(    من المصفوفة السابقة والتي يحتويها الجدول رقم 
تتسق األبعاد الفرعية الستة لالستبانة فيما بينها، مما يعني أن المشكالت المتعلقة بالجوانـب السـتة لالسـتبانة                  

البعض، األمر الذي يشير إلى التفاعل واألثر المشترك لهذه المشكالت علـى  ترتبط ارتباطاً جوهرياً مع بعضها     
 .واقع المدارس الشرعية بمحافظات غزة

 جميعا بلـغ مسـتوى      –ترتبط األبعاد الفرعية الستة لالستبانة مع الدرجة الكلية لها بارتباطات جوهرية وقوية             
 .عاد فعالً تنتمي إلى موضوع االستبانة مما يعني أن هذه األب– ) ٠,٠١( الداللة اإلحصائية عند 

 . واقع املشكالت اليت تعترض املدارس الشرعية مبحافظات غزة ، األمر الذي ييسر للباحث استخدامها يف دراسته باطمئنان:  الستبانة – احملتوى –وهكذا، يتحقق صدق البناء 



 

 
 

 

 

١١١

                         الطريقة واإلجراءات                             الفصل الثالث                                                 
.                      ويسمى أحياناً بالصدق التمييزي: Test of Extreme Groupsصدق المقارنة الطرفية ) ج

 –ام اختبـار مـان          قام الباحث بعقد صدق المقارنة الطرفية بين المجموعتين األعلى واألدنى وذلك باستخد           
أفراد وهو عدد قليل ال يجوز معه اسـتخدام   ) ٨(  ، وذلك لكون عدد األفراد في كل مجموعة يساوي Uويتني  
  مصمم للتوزيعات الصغيرة، المتجانسـة منهـا وغيـر المتجانسـة،     U، باإلضافة لكون اختبار ) ت  ( اختبار  

 : يبين ذلك   ) ١١(  والجدول رقم 
   )١١(  جدول رقم 

 –يبين صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام                   اختبار مان 
 Uويتني 

 الفئة األبعاد
متوسط 
 التراتيب

مجموع 
 التراتيب

 Zقيمة  Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 المشكالت المتعلقة بالطلبة ٩٢,٥٠ ١١,٦٥ مرتفعو الدرجات
 ٤٣,٥٠ ٥,٤٤ اتمنخفضو الدرج

٢,٥٨٦ ٧,٥٠٠ ** 

المشكالت المتعلقة  ٩٧,٥٠ ١٢,١٩ مرتفعو الدرجات
 ٣٨,٥٠ ٤,٨١ منخفضو الدرجات بالمعلمين

٣,١٠٣ ٢,٥٠٠ ** 

 ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ مرتفعو الدرجات
 المشكالت المتعلقة بالمنهاج

 ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ منخفضو الدرجات
٣,٣٦٣ ٠,٠٠٠ ** 

المشكالت المتعلقة بالمباني  ٩٩,٠٠ ١٢,٣٨ مرتفعو الدرجات
 ٣٧,٠٠ ٤,٦٣ منخفضو الدرجات واألثاث

٣,٢٥٨ ١,٠٠٠ ** 

 ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ مرتفعو الدرجات
 المشكالت المتعلقة باإلدارة

 ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ منخفضو الدرجات
٣,٣٦١ ٠,٠٠٠ ** 

المشكالت المتعلقة بأولياء  ٨٩,٠٠ ١١,١٣ مرتفعو الدرجات
 ٤٧,٠٠ ٥,٨٨ خفضو الدرجاتمن األمور

١١,٠٠
٠ 

٢,٢١٢ * 

 ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ مرتفعو الدرجات
 الدرجة الكلية

 ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ منخفضو الدرجات
٣,٣٦١ ٠,٠٠٠ ** 

 ٠,٠٥ دالة عند مستوى *                                             ٠,٠١دالة عند مستوى **
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تمتع االستبانة ـ  والمتعلقة بواقع المشـكالت التـي تعتـرض المـدارس        ) ١١(  يتبين من الجدول رقم    

ـ Discriminatory Validity بمحافظات غزة ـ   بالصدق التمييزي  الشرعية روق الدالـة   الواضح من الف
إحصائياً بين اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى لدرجات الطلبة على األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة              

 .      المذكورة
 لالسـتبانة  Content Validity     ومن النقاش السابق، يستطيع الباحث أن يحكم بتحقق صـدق المحتـوى   

 .ث من استخدامها على عينة الدراسة األصليةالمستخدمة، األمر الذي سيمكن الباح
  :Reliabilityالثبــات  .٢
 :Split Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية . 1

قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين مجمــوع درجـات األسـئلة            من أجل التأكد من ثبات االستبانة          
 من األبعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبانة واقـع المشـكالت           الفردية، ومجموع درجات األسئلة الزوجية لكل     

التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة، وذلك بعد حذف العبارات التي لم تحقق الصدق المطلوب عند                
 لتعـديل طـول    Brown-Spearman Prophecy Formula براون التنبؤية–حساب الصدق، ثم استخدم معادلة سبيرمان 

 .يبين ذلك  ) ١٢(  ار، حيث أن معامل االرتباط المحسوب هو لنصف االختبار، والجدول رقم االختبـ
  )١٢( جدول رقم 

 يبين معامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية
 معامل االرتباط بعد التعديل معامل ارتباط بيرسون عدد الفقرات األبعاد

 ** 0.8143 ** 0.6864 ١٧ ت المتعلقة بالطلبةالمشكال
 ** 0.7491 ** 0.5983 ١٨ المشكالت المتعلقة بالمعلمين
 ** 0.9363 ** 0.8802 ٢٣ المشكالت المتعلقة بالمنهاج

 ** 0.8538 ** 0.7446 ٢٤ المشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث
 ** 0.9359 ** 0.8795 ٣٠ المشكالت المتعلقة باإلدارة

 ** 0.7204 ** 0.5630 ١١ المشكالت المتعلقة بأولياء األمور
 ** 0.9108 ** 0.8361 ١٢٣ الدرجة الكلية

 ٠,٠٥ دالة عند مستوى*                                          ٠,٠١دالة عند مستوى **
النصـفية تراوحـت بـين    أن معامالت ثبات االختبار المحسوبة بطريقة التجزئة  ) ١٢( يتبين من الجدول رقم  

  – وذلك قبل التعديل، فيما ارتفعت هذه المعامالت بصورة جيدة بعد استخدام معادلة سبيرمان ٠,٨٨ – ٠,٥٦
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 تقريباً، األمر الذي يشير إلـى  ٠,٩٤ – ٠,٧٥ون لتعديل طول االختبار بحيث تراوحت بين                       برا
 .درجة عالية من الثبات

  : Cronbch Alphaالثبات بطريقة ألفا كرونباخ. ٢
 الفرعيـة  قام الباحث بتقدير ثبات االختبار في صورته النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لكل من األبعـاد               

 ١٣( والدرجة الكلية الستبانة واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة، والجدول رقـم             
 .يبين ذلك) 
  

  كل عبارة         ٢ مج ع-١                                                   ن        
 ٢                  ع١+ ن=                   حيث معامل ألفا كرونباخ 

    
 .عدد فقرات االستبانة= حيث  ن 

  )٨٩: ١٩٨٤أبو حطب وعثمان، .                           ( تباين االستبانة ككل = ٢ع
 . المجموع الكلي لتباين كل فقرة من فقرات االستبانة = ٢مج ع

   )١٣(  جدول رقم 
 كالت التي تعترض المدارس الشرعيةيبين قيمة ألفا كرونباخ الستبانة واقع المش

  بمحافظات غزة
 قيمة ألفا عدد الفقرات األبعاد

 ٠,٨٣٥٦ ١٧ المشكالت المتعلقة بالطلبة
 ٠,٨٦١٦ ١٨ المشكالت المتعلقة بالمعلمين
 ٠,٩٢٣١ ٢٣ المشكالت المتعلقة بالمنهاج

 ٠,٩١٧٩ ٢٤ المشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث
 ٠,٩٥٥٧ ٣٠ اإلدارةالمشكالت المتعلقة ب

 ٠,٦٨١٠ ١١ المشكالت المتعلقة بأولياء األمور
 ٠,٩٧٣١ ١٢٣ الدرجة الكلية
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( أن معامالت ألفا لتقدير ثبات االختبار لألبعاد الفرعية تراوحـت بـين              ) ١٣( وأخيرا يتبين من الجدول رقم      

 ٠,٩٧٣١( بلـغ  )  فقرة ١٢٣(تقريباً وهي معامالت عالية، كما أن معامل ثبات االختبار كله    ) ٠,٩٦ – ٠,٦٨
االسـتبانة  ، وهي قيمة مرتفعة جداً وتشير إلى درجة عالية من الثبات، مما جعل الباحث يطمئن إلى اسـتخدام         )

 .للتحقق من فرضيات الدراسة
 : تطبيق الدراسة

  بعد اطمئنان الباحث ألداة الدراسة الرئيسة التي يتم بواسطتها جمع البيانات والمعلومات المطلوبة، وذلك بعـد                
إجراءات تقنينها، والتأكد من توافر درجات معقولة من الصدق والثبات، عمل الباحث للحصول علـى موافقـة                 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ األزهر  (  القائمة على المدارس الشرعية                         الجهات
، وذلك من أجل تطبيق أداة الدراسة، ومن ثم قام الباحث بتوزيـع االسـتبانة   )الديني ـ جماعة التبليغ والدعوة  

 وجمعها بعد إجابتها من قبلهم، ومن ثـم قـام           معلماً، ) ٩٣( على المعلمين بالمدارس الشرعية، والبالغ عددهم       
من االستبانات لـم     ) ١١( استبانات ، وذلك ألن إجاباتها غير مكتملة، إضافة إلى أن            ) ١٠( الباحث باستبعاد   

استبانة،  قام الباحث بتفريغ بياناتها وتحليلها وفقاً لمتغيرات الدراسة الحاليـة             ) ٧٢( يتم تحصيلها، حيث تبقى     
 .ومنهجها

   )١٤(  جدول رقم 
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

)المكان ـ الجهة المشرفة ( 



 ٢١ مدرسة األوقاف الشرعية للبنين بغزة

 ٤٠ معهد األزهر الديني بغزة
 ٤ الشرعية بالنصيرات) الصحابة ( مدرسة 
 ٣ الشرعية بالنصيرات) ين خديجة أم المؤمن( مدرسة 

 ١٤ معهد األزهر الديني بخان يونس
 ١١ مدرسة األوقاف الشرعية للبنات بخان يونس

 ٩٣ المجموع
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 :المعالجات اإلحصائية
 ـ: بعد تجميع االستبانات قام الباحث بإعطاء قيمة رقمية لكل فقرة من فقرات االستبانة وذلك كما يلي

 معدومة قليلة متوسطة كبيرة المدى
 ١ ٢ ٣ ٤ الرقم

  
ريـق  بغرض تحليل نتائج الدراسة، وذلك عن ط       ) SPSS(    قام الباحث باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية       

 ـ  : استخدام المعالجات اإلحصائية التالية
 .ـ الوزن النسبي والمتوسطات الحسابية، التي استخدمت لمقارنة مجموعتين من األفراد١
ـ التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية، الذي يستخدم لتصنيف فقرات استبانة ما إلى عوامـل محـددة                 ٢

لك لغرض إيجاد الصدق العاملي لألداة أو استخالص عوامـل لهـا   توضح صفات أو سمات معينة سواء أكان ذ  
 .مسميات مختلفة طبقاً للصفات المشتركة لعدد معين من الفقرات

للفروق بين متوسطين، وذلك للحكم على صحة الفروض اإلحصـائية   ) T. testت ( ـ معامل اختبار الدالة ٣
 .التي تم وضعها

 استخدمه الباحث في عقد صدق المقارنة الطرفيـة بـين مجمـوعتين     ،    والذيUـ اختبار مان ـ ويتني  ٥
أفراد وهو عـدد قليـل ال يجـوز معـه           ) ٨( أعلى وأدنى، وذلك لكون عدد األفراد في كل مجموعة يساوي           

  مصمم للتوزيعـات الصـغيرة، المتجانسـة منهـا وغيـر             U، باإلضافة لكون اختبار   )ت  ( استخدام اختبار   
 . المتجانسة

ل ألفا كرونباخ، الذي يستخدم للحصول على الثبات لألداة عندما تتكـون هـذه األداة مـن أبعـاد أو        ـ  معام  ٦
 .مجاالت، ومعادلة سبيرمان براون التنبؤية لحساب معامل الثبات

 .للتأكد من صدق االتساق الداخلي) بيرسون ( ـ معامل ارتباط ٧
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 ـ: ويتضمن  
 ألولمناقشة نتائج السؤال ا: أوالً
 مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانياً
 :مناقشة نتائج فروض الدراسة: ثالثاً
v مناقشة نتائج الفرض األول 
v مناقشة نتائج الفرض الثاني 
 مناقشة نتائج السؤال الخامس: رابعاً
 التوصيات والمقترحات: خامساً

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
النتائج والتوصيات 
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  :النتائج:  أوالً

    استهدفت هذه الدراسة التعرف على واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشـرعية بمحافظـات غـزة،                
ـ ( وترتيبها من حيث شيوعها ومقارنتها من حيث متغيرات الدراسة             ، وقـد  ) الجهة المشرفة المكان 

 ـ: اقتضى ذلك اإلجابة على تساؤالت الدراسة التالية
ما المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة من وجهـة نظـر المعلمـين فـي تلـك           )١

 المدارس؟
 ما أكثر المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية شيوعاً بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ؟ )٢
وزارة ( درجة وجود المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية تبعـاً للجهـة  المشـرفة               هل تختلف    )٣

 ؟) األوقاف اإلسالمية ـ األزهر الديني 
محافظات ( هل تختلف درجة وجود المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية باختالف مكان وجودها              )٤

 ؟) غزة الشمالية ـ محافظات غزة الجنوبية 
 للنهوض بالمدارس الشرعية، وتطوير أدائها ؟ما التصور المقترح  )٥

وبعد معالجة البيانات إحصائياً، تم تفريغها في جداول وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتي جاءت علـى                  
 : النحو التالي

ما المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة مـن           : "لإلجابة على السؤال األول والذي نصه     
 "المعلمين ؟ وجهة نظر 

 Principalالدراسـة بطريقـة المكونـات األساسـية     قام الباحث بإجراء التحليل العاملي على نتـائج         

Components        عامالً من الدرجة األولى بجـذور كامنـة         ١٢ لهوتلنج الستخراج العوامل، حيث تم استخراج 
  والتي تظهر العوامل التـي  - ٣٣,٢١١ – ١,٠١٥ انحصرت قيم هذه الجذور بين      –من الواحد الصحيح     أكبر

 استبانة واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة، تم بعده حذف العبـارات              تستخرج من 
ثم تم إجراء التدوير المتعامد والمائل لمصفوفة العوامل المستخرجة، وقد بـين التحليـل      ذات التشبعات الضعيفة    

ر المائل بسبب ارتفاع تشبعات العبارات على األبعاد المستخرجة، إضافة إلى أن            أن األسلوب األفضل هو التدوي    
عدد العبارات المتشبعة على هذه العوامل أكثر، وقد تقلصت العوامل المستخرجة بعد التدوير المائل إلـى سـتة              

 عوامل من الدرجة األولى، لذا فقد تم اعتماد التدوير 
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المائل، واألخذ بالعوامل الستة التي فرزها هذا التدوير، مع مالحظة أن الفقرات تم ترتيبها في كل عامل حسب                  
 ).ترتيب تنازلي ( قوة تشبعها عليه 

بين مصفوفة العوامل المدورة تدويراً مائالً،  باإلضافة إلى بيان لقيم تشبع كل فقـرة           ي ) ١٥(     والجدول رقم    
من الفقرات على العوامل المستخرجة ، ونسبة شيوعها علـى هـذه العوامـل ، باإلضـافة للجـذر الكـامن                     

Eigenvalueلكل عامل من العوامل المستخرجة ونسبة التباين المفسرة له  : 
  )١٥( جدول رقم 

فة العوامل املدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشبع ونسب الشيوع للفقرات، وقيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسرة  للعامل مصفو
 األول من العوامل املستخرجة من استبانة مشكالت املدارس الشرعية

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١رقم مس العـوامل
 نسبة الشيوع

٠,٧١٠      ٠,٦٩٨ ١٢٠ ١ 
٠,٦٩٢ ٢٥ ٢      0.600 
٠,٥٦٠      ٠,٦٨٨ ٧٩ ٣ 
٠,٥٢٨      ٠,٦٦٤ ١٢٧ ٤ 
٠,٦٣٥      ٠,٦٦٠ ٣٥ ٥ 
٠,٥٦٧      ٠,٦٥٧ ٦٣ ٦ 
٠,٥٧٦      ٠,٦٤٢ ١٣٥ ٧ 
٠,٦١٢      ٠,٦١٦ ١١٠ ٨ 
٠,٦١١      ٠,٦١٢ ٣٦ ٩ 
٠,٥٩٤      ٠,٦٠٨ ١٢٨ ١٠ 
٠,٥٨٨      ٠,٥٩٩ ٥٥ ١١ 
٠,٦٥٥      ٠,٥٩٦ ٤٣ ١٢ 
٠,٥٤١      ٠,٥٩٤ ٥٤ ١٣ 
٠,٥٢٤      ٠,٥٩٣ ٤٤ ١٤ 
٠,٦٠١      ٠,٥٩١ ١٠٥ ١٥ 
٠,٥٥٢      ٠,٥٨٦ ٢٤ ١٦ 

١١
٠,٥٧١      ٠,٥٨٢ 

٠,٦٣٢      ٠,٥٧٩ ١٠٧ ١٨ 

٠,٦٠٩      ٠,٥٧٦ ٩٣ ١٩ 
٠,٥٤٣      ٠,٥٦٣ ٤٢ ٢٠ 

٠,٥٧٤      ٠,٥٥٧ ٥٧ ٢١ 

٠,٦٦١      ٠,٥٥١ ٣٤ ٢٢ 
٠,٥٢٩      ٠,٥٤٨ ٢٧ ٢٣ 

٠,٥١٧      ٠,٥١٣ ٩٦ ٢٤ 

٠,٥٠٤      ٠,٥٠٩ ٥٦ ٢٥ 
٠,٤٩٨      ٠,٥٠٥ ٢٣ ٢٦ 
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٠,٦٢٩      ٠,٥٠٢ ٥٩ ٢٧ 
٠,٥٢٥      ٠,٤٩٥ ١٣١ ٢٨ 

٠,٤٨٥      ٠,٤٨٤ ١٢١ ٢٩ 

٠,٤٩٩      ٠,٤٨١ ١٣٤ ٣٠ 
٠,٥٠٦      ٠,٤٧١ ١٥ ٣١ 

٠,٤٩٧      ٠,٤٦٨ ٨٩ ٣٢ 

٠,٤٩٠      ٠,٤١٥ ٣٣ ٣٣ 
٠,٥٢٧      ٠,٤٠٧ ٤٥ ٣٤ 

٠,٤٧٨      ٠,٤٠٥ ١٣ ٣٥ 

٠,٤٨٨      ٠,٤٠٢ ١٠٦ ٣٦ 

 ٣٦,٠٥١ الجذر الكامن
 ٢٦,٥٠٨ نسبة التباين المفسرة

 : يتبين ما يلي  ) ١٥(    من الجدول رقم  ٧,٢٩٩
،  وعند فحص طبيعة هذه العبارات تبـين أنهـا           )راجع الجدول   ( ستة وثالثون فقرة    تشبع على العامل األول     

تناقش المشكالت التي تتعلق بضعف اإلشراف على التعليم الشرعي من قبل التربية والتعليم، ووجـود معلمـين             
لتعليميـة،  غير مؤهلين تربوياً وغير منتمين للمهنة إضافة لضعف األداء، وضعف واضح في استخدام الوسائل ا      

وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وطرق تدريس تقليدية، كما أن أهداف التعليم الشرعي غير واضـحة                 
وغير مصاغة جيداً وغير مرتبطة بالواقع، وعدم مراعاة األنشطة لميول وحاجات الطلبـة، إضـافة لضـعف                 

عند وجود مشكالت ما، ويرى الباحث أن هذه        التنسيق مع الجهات المشرفة، وتجاوز األهالي لإلدارة المدرسية         
 تقليدية النظام التعليمي، وغياب فلسفة واضحة له      : المشكالت يمكن أن تقع تحت عامل مهم يمكن تسميته        

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٢٠

 
  والمقترحات                                النتائج والتوصيات                   الفصل الرابع                               

  )١٦( جدول رقم 
مصفوفة العوامل املدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشبع ونسب الشيوع للفقرات، وقيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسرة  للعامل 

 الثاين من العوامل املستخرجة من استبانة مشكالت املدارس الشرعية
 رقم العبارةمس العـوامل

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 نسبة الشيوع

٠,٨٥٤     ٠,٧٧٠  ١١٧ ٣٧ 
٠,٧٥٥     ٠,٧٣٥  ٩٥ ٣٨ 
٠,٧١٢     ٠,٧٢٢  ٩٩ ٣٩ 
٠,٧٢٢     ٠,٧٠٧  ١١٥ ٤٠ 
٠,٦٥٥     ٠,٦٨١  ١١٦ ٤١ 
٠,٦٤٤     ٠,٦٥٥  ٩٨ ٤٢ 
٠,٦٨٥     ٠,٦٣٥  ١٠٤ ٤٣ 
٠,٦٣٣     ٠,٦٢٥  ١٠١ ٤٤ 
٠,٥٢٣     ٠,٥٩١  ١١٣ ٤٥ 
٠,٤٥٢     ٠,٥٧٠  ١٢٢ ٤٦ 
٠,٥٩٤     ٠,٥٤٣  ١٠٠ ٤٧ 
٠,٦٣٣     ٠,٥٢٧  ٩٤ ٤٨ 
٠,٥٦٦     ٠,٥٢٥  ٨٠ ٤٩ 
٠,٦٨٦     ٠,٤٩٧  ٩٧ ٥٠ 
٠,٥٦٢     ٠,٤٩٧  ١٠٨ ٥١ 
٠,٦٨٦     ٠,٤٩٠  ١٠٣ ٥٢ 

٥٦
 ٠,٤٣٣     ٠,٤٨٣ 

٠,٥٨٩     ٠,٤٥٩  ٦٠ ٥٤ 

 ٩,٩٢٧ الجذر الكامن
 ٧,٢٩٩ نسبة التباين المفسرة

 
 :يتبين ما يلي ) ١٦( لجدول رقم من ا

تشبع على العامل الثاني ثمانية عشرة فقرة، ناقشت في مجملها عدم اهتمام اإلدارة بالطلبة ومشـكالتهم                
واألنشطة المتعلقة بهم، وصعوبة التواصل بين اإلدارة والمعلمين من جهـة، وبـين اإلدارة والمجتمـع           

 اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة، األمر الـذي جعـل           المحلي من جهة أخرى، والمركزية السلطوية في      
 المدير شخصاً غير مقبول من قبل 

 
 



 

 
 

 

 

١٢١

                                 النتائج والتوصيات والمقترحات                   الفصل الرابع                               
 

والتواصل بين كل من    ضعف االتصال   :  هالمعلمين والطلبة على حد سواء، وهذا العامل يمكن تسميت        
 . اإلدارة والمعلمين والطلبة وأولياء األمور

  )١٧( جدول رقم 
مصفوفة العوامل املدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشبع ونسب الشيوع للفقرات، وقيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسرة  للعامل 

 انة مشكالت املدارس الشرعيةالثالث من العوامل املستخرجة من استب
 

 رقم العبارةمس العـوامل
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 نسبة الشيوع

٠,٧٢٢    ٠,٧٨٥   ٩٠ ٥٥ 
٠,٦٨٤    ٠,٧٦٩   ٨٤ ٥٦ 

٠,٦٥٥    ٠,٧٢١   ٧٣ ٥٧ 
٠,٦٥٣    ٠,٦٨٧   ٨٥ ٥٨ 

٠,٥٤٤    ٠,٦٨٠   ٨٦ ٥٩ 

٠,٥٨١    ٠,٦٧٢   ٧٤ ٦٠ 
٠,٥٠٧    ٠,٦٦٨   ٦٥ ٦١ 

٠,٤٥١    ٠,٦٠٢   ٨٢ ٦٢ 

٠,٥٢١    ٠,٥٩٢   ٧٦ ٦٣ 
٠,٥٥٥    ٠,٥٨١   ٦٦ ٦٤ 

٠,٦١٤    ٠,٥١٢   ٧٠ ٦٥ 

٠,٥٠٠    ٠,٥٠٥   ٨١ ٦٦ 
٠,٤٩١    ٠,٥٠٤   ٣٨ ٦٧ 

٠,٤٣٩    ٠,٤٢٠   ١٣٦ ٦٨ 

 ٧,٦٤٥ الجذر الكامن
 ٥,٦٢٢ نسبة التباين المفسرة

 :يتبين ما يلي  ) ١٧(  من الجدول رقم 
لى العامل الثالث أربع عشرة فقرة، وبعد فحص طبيعة هذه العبارات لوحظ أنها تركز علـى مشـكالت             تشبع ع 

مثل عدم توفر مقصف خاص بالمدرسة، كما أن المرافق الصحية غير كافية وغير مناسـبة، إضـافة إلـى أن                 
المدرسة للتخريب  هناك قصوراً واضحاً في صيانة المظهر الجمالي للمدرسة، ومشكالت مماثلة تتعلق بتعرض             

 أو السرقة وعدم االهتمام بذلك بالشكل 
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 .  مبانيقصور االهتمام باألثاث وال: الكافي، ومن ذلك نتبين أن هذا العامل يمكن أن نسميه
  )١٨( جدول رقم 

مصفوفة العوامل املدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشبع ونسب الشيوع للفقرات، وقيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسرة  للعامل 
 الرابع من العوامل املستخرجة من استبانة مشكالت املدارس الشرعية

 رقم العبارةمس العـوامل
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 نسبة الشيوع
٠,٧٠١   ٠,٧٦٧    ١٣٢ ٦٩ 
٠,٦٨٨   ٠,٧١٣    ١٣٣ ٧٠ 
٠,٥٦٢   ٠,٦٩٢    ١١٨ ٧١ 
٠,٥٢٢   ٠,٦٨٤    ٧٥ ٧٢ 
٠,٥٢٩   ٠,٦٥٢    ١١١ ٧٣ 
٠,٥٧١   ٠,٦٣١    ١٢٩ ٧٤ 
٠,٥٨٠   ٠,٥٧٩    ٥٢ ٧٥ 

٧١
   ٠,٦٤١   ٠,٥٥٥ 

٠,٧٠٠   ٠,٥٥٤    ٥٨ ٧٧ 

٠,٦١٨   ٠,٥٥٢    ١٠٩ ٧٨ 

٠,٥٨٧   ٠,٥٥١    ١١٩ ٧٩ 
٠,٥٥٠   ٠,٥١٥    ١٢٦ ٨٠ 

٠,٤١٥   ٠,٤٢٠    ١٢٣ ٨١ 

 ٦,٣٠٦ الجذر الكامن
 ٤,٦٣٧ نسبة التباين المفسرة

 :يتبين ما يلي  ) ١٨(       من الجدول رقم 
ب قصـور فـي   تشبع على العامل الرابع ثالث عشرة فقرة، اهتمت بمجملها بعدم توفر الميزانيات الكافية، بسب           

الدعم سواء من الوزارة أو المجتمع المحلي، مما نشأ عنه محدودية في األنشطة وعدم تقديم التشـجيع المـادي        
 . قصور في الدعم المادي للمدارس الشرعية: الكافي للمتفوقين، وهذا العامل يمكن أن يسمى
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  )١٩( جدول رقم 

 مصفوفة العوامل املدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشبع ونسب الشيوع للفقرات، وقيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسرة  للعامل 
 ملدارس الشرعيةاخلامس من العوامل املستخرجة من استبانة مشكالت ا

 

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ امس العـوامل
 نسبة الشيوع

٠,٧٢٩  ٠,٧٣٠     ١٨ ٨٢ 
٠,٦٩٨  ٠,٦٩٢     ١٩ ٨٣ 
٠,٦٥٧  ٠,٥٩٦     ٩ ٨٤ 
٠,٦٠٢  ٠,٥٤٧     ١٠ ٨٥ 
٠,٥٤٨  ٠,٥٤١     ٤٧ ٨٦ 
٠,٥٣٩  ٠,٥٣١     ١٦ ٨٧ 

٨٥
    ٠,٥٧٧  ٠,٥٢٤ 

٠,٥١١  ٠,٤٩٨     ٦١ ٨٩ 

٠,٤٧٨  ٠,٤٨١     ٤٦ ٩٠ 

٠,٥١٦  ٠,٤٧٢     ١١ ٩١ 
٠,٤٦٦  ٠,٤٦٦     ٤٨ ٩٢ 

٠,٤٣٩  ٠,٤٣٧     ١٤ ٩٣ 

 ٥,٥٢٠ الجذر الكامن
 ٤,٠٥٩ نسبة التباين المفسرة

 
 :يتبين ما يلي  ) ١٩(  من الجدول رقم 

في مجملها ضعف تحصـيل الطلبـة،   أما العامل الخامس وقبل األخير، فقد تشبع عليه اثنتا عشرة فقرة ناقشت        
وعزوفهم عن المدارس الشرعية، وشعورهم بالدونية عن أقرانهم في المدارس العادية، ورسـوبهم المتكـرر،               
وعدم التزام الطلبة بالتعليمات، وتلفظهم بألفاظ نابية، وضعف إسهاماتهم في العملية التعليمية، مما يشـير إلـى                 

 . رسات الطلبة عن مقتضيات التعليم الشرعيبقصور مماإمكان تسمية هذا العامل 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٢٤
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  )٢٠( جدول رقم 

فقرات، وقيم اجلذور الكامنة ونسب التباين املفسرة  للعامل مصفوفة العوامل املدورة تدويراً مائالً مع بيان قيم التشبع ونسب الشيوع لل
 السادس من العوامل املستخرجة من استبانة مشكالت املدارس الشرعية
 

 رقم العبارةمس العـوامل
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 نسبة الشيوع

٠,٧٥٥ ٠,٧٦٠      ٣١ ٩٤ 
٠,٧١٥ ٠,٦٢١      ٢١ ٩٥ 

٠,٦٨١ ٠,٦١٤      ٢٦ ٩٦ 

٠,٥٢١ ٠,٥١٢      ٢٠ ٩٧ 
٠,٦٢٢ ٠,٤٩٩      ٣٢ ٩٨ 

٠,٤١٦ ٠,٤٤٦      ٤١ ٩٩ 

٠,٥١٣ ٠,٤٠٤      ٦٧ ١٠٠ 

 ٣,٩٧٩ الجذر الكامن
 ٢,٩٢٦ نسبة التباين المفسرة

 
 

 :يتبين ما يلي ) ٢٠( من الجدول رقم 
أنهـا تنـاقش   أما العامل السادس واألخير، فقد تشبع بسبع عبارات ، وبعد فحص طبيعة هذه العبارات لـوحظ                

مشكالت ومشاحنات بين المعلمين، وتسرب بعض المعلمين المؤهلين، إضافة لتكرر غياب المعلمـين وتـنقلهم،               
باإلنهـاك  : واإلرهاق الذي يصيبهم بسبب كثرة المساقات التعليمية وتركيزها، وهذا العامـل يمكـن تسـميته              

 .النفسي لمعلمي المدارس الشرعية
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ى النتائج اليت تبني أكثر املشكالت شيوعاً، فقام بترتيب تلك املشكالت ترتيباً تنازليـاً   قام الباحث بتفريغ االستبيانات، وحصل عل        "ما أكثر املشكالت اليت تعترض املدارس الشرعية شيوعاً من وجهة نظر املعلمني ؟ : " نتائج التساؤل الثاين والذي نصه
 :  يوضح ذلك الترتيب) ٢١(من أكثر املشكالت شيوعا إىل أقلها، واجلدول رقم 

  )٢١( جدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات البعد األول، املشكالت اليت تعترض املدارس الشرعية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب

 . والبعد ككل
املتوسط  الفقرة البعد

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 ٤٨,٣ ٠,٥٨٩ ١,٩٣١ .تغيب الطلبة عن المدرسة بدون عذر
 ٧٣,٦ ١,٠٤٧ ٢,٩٤٤ .قلة توفر الحوافز أو الجوائز التشجيعية

 ٣٩,٦ ٠,٨٦٨ ١,٥٨٣ .مدرسة الشرعيةعدم تقيد الطلبة بمواعيد الدوام بال
 ٥٥,٢ ٠,٧٦٨ ٢,٢٠٨ .عدم تجاوب الطلبة مع إرشادات المعلمين

 شعور طلبة المدارس الشرعية بأنهم أقل قدراً 
 .من طلبة التعليم العام

٤٦,٩ ٠,٩٤٨ ١,٨٧٥ 
 ٦٣,٥ ٠,٩٦٣ ٢,٥٤٢ .عزوف الطلبة عن الدراسة في المدارس الشرعية

 ٦١,٥ ١,٠٠٦ ٢,٤٥٨ .ل الدراسي للطلبة بشكل عامضعف التحصي
 ٤٣,٨ ٠,٧٢٧ ١,٧٥٠ .تدنى مستوى النظافة لدى بعض الطلبة

 ٤٠,٦ ٠,٦٣٨ ١,٦٢٥ .إساءة بعض الطلبة للمعلمين
 ٤٥,٨ ٠,٨٥٦ ١,٨٣٣ .الرسوب المتكرر لدى بعض الطلبة

 ٥٣,١ ٠,٨٠٤ ٢,١٢٥ .عدم التزام الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتية
 ٦٤,٩ ٠,٩٤٤ ٢,٥٩٧ .ضعف إسهام الطلبة في النشاطات الالصفية

 ٤٣,٨ ٠,٦٨٧ ١,٧٥٠ .إتالف بعض الطلبة للممتلكات المدرسية
 ٤٩,٠ ٠,٧٠١ ١,٩٥٨ .عدم التزام بعض الطلبة بتعليمات إدارة المدرسة

 ٤١,٠ ٠,٧١٨ ١,٦٣٩ .بعض طلبة المدرسة الشرعية يتلفظون بألفاظ غير الئقة
 ٤٤,٨ ٠,٦٠٤ ١,٧٩٢ .كثرة المشاحنات والتحرشات بين الطلبة في المدرسة

 

 ٤٥,٨ ٠,٧٥١ ١,٨٣٣ .تسرب بعض المعلمين المؤهلين من المدارس
 ٥٤,٥ ٤٥,٧٣٨,٨٦٢ الدرجة الكلية للبعد األول
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  )٢٢( جدول رقم 
املشكالت اليت تعترض املدارس الشرعية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل فقرة من فقرات البعد الثاين، 

 .والبعد ككل
 

املتوسط  الفقرة البعد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 ٩٣,٤ ٠,٥٣١ ٣,٧٣٦ .قلة الراتب الذي يتقاضاه المعلم في المدرسة الشرعية
 ٤٩,٣ ٠,٧٣١ ١,٩٧٢ .ضعف أداء بعض المعلمين %

 ٥١,٧ ٠,٧٥٧ ٢,٠٦٩ .ضعف انتماء المعلمين لمهنة التدريس
 ٥٧,٦ ١,٠١٦ ٢,٣٠٦ .وجود معلمين غير مؤهلين تربوياً

  %٦٦ ٠,٩٥٤ ٢,٦٣٩ .إلرهاق بسبب كثرة ساعات العملشعور المعلم با
 ٥٦,٣ ٠,٩٣١ ٢,٢٥٠ .افتقار المعلم لصفة اإللزام على الطالب
 ٦٩,٨ ٠,٨٥٥ ٢,٧٩٢ .قلة تعاون أولياء األمور مع المعلمين
 ٣٦,١ ٠,٧٤٨ ١,٤٤٤ .عدم توفر خطة تدريسية لدى المعلم

  %٤٩ ٠,٨٤٦ ١,٩٥٨ .الطلبةالمعلم ال يراعى الفروق الفردية بين 
 ٤١,٧ ٠,٨٠٥ ١,٦٦٧ .كثرة غياب بعض المعلمين عن الدوام المدرسي

 ٣٦,٥ ٠,٧١١ ١,٤٥٨ .كثرة تنقالت المعلمين
 ٥١,٧ ٠,٨٢٨ ٢,٠٦٩ .تكليف المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصهم

 ٦٣,٩ ١,٢٠٩ ٢,٥٥٦ .قلة توافر برامج تدريب للمعلمين أثناء الخدمة
 ٥٥,٦ ٠,٩٥٣ ٢,٢٢٢ .المعلم ال يتمتع بثقافة واسعة

 ٧٦,٤ ١,١٨٥ ٣,٠٥٦ .المعلمون ال يتمتعون بحقوق الموظفين من حيث االرتقاء في السلم الوظيفي
 ٥٥,٩ ١,٠٥٥ ٢,٢٣٦ . نقص عدد المعلمين المقرر في المدرسة

 ٧٩,٢ ٠,٩٦٤ ٣,١٦٧ .والرياضيةقلة توافر بعض المعلمين المتخصصين في األنشطة الفنية 

 

 ٤٢,٤ ٠,٧٦٢ ١,٦٩٤ .كثرة المشاحنات والخالفات بين المعلمين
٤٣,٥١ الدرجة الكلية للبعد الثاين

٤ 
٥٧,٣ ٨,٥٣٨ 
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١٢٧

 ات والمقترحات                                النتائج والتوصي                   الفصل الرابع                               
 

  )٢٣( جدول رقم 
املشكالت اليت تعترض املدارس الشرعية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل فقرة من فقرات البعد الثالث، 

 .والبعد ككل
 

املتوسط  رقم الفقرة البعد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 ٥٠,٧ ٠,٨٣٩ ٢,٠٢٨ . التعليم الشرعي غري واضحة يف أذهان املعلمنيأهداف 
 ٥٢,٨ ١,٠٢٩ ٢,١١١ .أهداف التعليم الشرعي غير مرتبطة بواقع المجتمع الفلسطيني المسلم %

 ٥٠,٧ ٠,٩٤٩ ٢,٠٢٨ .أهداف التعليم الشرعي ال تتفق مع متغيرات العصر
 ٦٣,٥ ١,٠٣٤ ٢,٥٤٢ .ة إجرائية واضحةأهداف التعليم الشرعي غير مصاغة بطريق

 ٥٥,٦ ٠,٨٥٩ ٢,٢٢٢ .أهداف مناهج التعليم الشرعي صعبة التحقيق
 ٦١,١ ٠,٩٠٢ ٢,٤٤٤ .كثرة المساقات الدينية مما يشكل عبئاً على كاهل الطلبة

  %٥٩ ١,١٠٤ ٢,٣٦١ .عدم وجود مناهج تعليمية موحدة لجميع المدارس الشرعية تحقق األهداف المرجوة
 ٥٢,٤ ١,٠٣٧ ٢,٠٩٦ .قلة التزام المدرسة الشرعية بنشاطات منهجية مقررة

 ٦٦,٧ ١,١٠١ ٢,٦٦٧ .تركيز المنهاج على حفظ المعلومة وتلقينها أكثر من استخالصها
 ٧٧,٤ ٠,٨٤٢ ٣,٠٩٧ ).التطبيقية(تركيز المنهاج على الناحية النظرية أكثر من الناحية العملية 

 ٦٩,٤ ٠,٩٩٦ ٢,٧٧٨ . مساقات المنهاج كبير مما يسبب المللعدد
 ٧٧,١ ١,٠٨٤ ٣,٠٨٣ .عدم توفر ميزانية لألنشطة

 ٦٥,٦ ١,٠٤١ ٢,٦٢٥ .قلة استخدام المعلمين طرق تدريس حديثة في التعليم الشرعي
 ٦٠,٤ ٠,٨١٨ ٢,٤١٧ .الفروق الفردية ال تراعى عند تنفيذ األنشطة التعليمية

 ٦١,٨ ٠,٩٠٣ ٢,٤٧٢ .عدم مالءمة األنشطة لميول ورغبات الطلبة
 ٦٠,٨ ٠,٩٣٢ ٢,٤٣١ .قلة تنويع المعلمين في طرائق تعليمهم بما يتالءم مع الظروف واألنشطة

 ٧٢,٢ ٠,٩٤٣ ٢,٨٨٩ .محدودية األنشطة التي تُقدم للطلبة أثناء الدراسة
 ٦٣,٢ ٠,٩١٩ ٢,٥٢٨ . استخدام وسائل تعليمية مساعدةمضمون المقرر الشرعي يحد من القدرة على

 ٥٦,٦ ٠,٩٧٩ ٢,٢٦٤ .الخبرات التعليمية المقدمة للطلبة غير مشجعة على حب التعليم الشرعي
 ٦٠,٤ ١,١٢٣ ٢,٤١٧ .األنشطة والخبرات ال تهيئ الطلبة ليكونوا دعاة
 ٦٠,٤ ١,٠١٧ ٢,٤١٧ .القليل من األنشطة والخبرات تمارس في المسجد

 ٦٨,١ ١,٠١٠ ٢,٧٢٢ .قلة تركيز المنهاج على االستخدام الفعال للوسائل التعليمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣٧,٢ ٠,٨٣٩ ١,٤٨٦ .طالبة/ عدم توفر كتاب مقرر لكل طالب  

 ١٣,٦٢٦٠,٣ ٥٧,٨٦١ الدرجة الكلية للبعد الثالث الثالث
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١٢٨

                                 النتائج والتوصيات والمقترحات                   الفصل الرابع                               
 

  )٢٤( جدول رقم 
المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقـرة           

 .من فقرات البعد الرابع، والبعد ككل
املتوسط  رقم الفقرة البعد

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 ٣٩,٦ ١,١٣٥ ١,٥٨٣ .عدم وجود مصلى في المدرسة الشرعية لتأدية الصلوات
 ٣٨,٢ ٠,٨٨٨ ١,٥٢٨ .ضيق غرف التدريس مما يؤدى إلى ازدحام الطلبة فيها

 ٣٧,٥ ٠,٨٠٥ ١,٥٠٠ .التهوية المتوفرة لقاعات الدرس غير كافية
 ٣٧,٢ ٠,٧٣١ ١,٤٨٦ .ر مناسبة للطلبةالمقاعد الموجودة غي

 ٦٤,٦ ١,١١٠ ٢,٥٨٣ .غير كافية لألنشطة المدرسية) الفناء( الساحة الخارجية
 ٥٦,٦ ١,١٦٣ ٢,٢٦٤ .المبنى المدرسي يفتقر لشروط السالمة واألمان

 ٦٤,٢ ١,٠٧٢ ٢,٥٦٩ .عدم توفر أماكن خاصة إليداع الوسائل التعليمية
 ٧١,٩ ٠,٨٢١ ٢,٨٧٥ .درسة عن سكنى الطلبةبعد موقع الم

 ٥٣,٥ ١,٠٢٥ ٢,١٣٩ .المرافق الصحية المتوفرة غير مناسبة
 ٤٦,٢ ١,٠٧٠ ١,٨٤٧ .اإلضاءة المتوفرة لغرف الدراسة غير جيدة

   %٦٧ ١,١٦١ ٢,٦٨١ .قلة القاعات المساعدة على تنويع النشاطات العامة في المدرسة
 ٦٥,٣ ١,١٧٠ ٢,٦١١ .المعلمين ال تتمتع بوسائل الراحة المطلوبةالغرفة الخاصة ب

 ٥٢,١ ٢,٤٦٥ ٢,٠٨٣ .عالمات القدم ظاهرة في المبنى المدرسي
 ٦٤,٦ ١,١١٠ ٢,٥٨٣ .عدم وجود أدراج أو رفوف لحفظ أدوات الطلبة

 ٥١,٤ ١,٠٩٩ ٢,٠٥٦ .األثاث ال يساعد على تحرك الطلبة بسهولة في الفصل
 ٣٩,٢ ٠,٨٥٣ ١,٥٦٩ .غير كاف لعدد الطلبة) طاوالت ومقاعد(ثاث المدرسة أ

 ٤٥,١ ٠,٩٤٤ ١,٨٠٦ .تدني مستوى نظافة المرافق المدرسية
 ٥١,٤ ١,٠٧٣ ٢,٠٥٦ .موقع المراحيض بالنسبة للمبنى غير مناسب

 ٤٤,٤ ١,١٥٣ ١,٧٧٨ .عدم توفر مقصف خاص بالطلبة
 ٤٩,٧ ١,١٣٢ ١,٩٨٦ .ى المدرسي غير كافيةخدمات الصيانة  للمبن

 ٥٣,١ ١,١٠٠ ٢,١٢٥ .ضعف االهتمام بالمظهر الجمالي للمدرسة الشرعية
 ٦٤,٩ ١,٢١٨ ٢,٥٩٧ .عدم وجود مكتبة في المدرسة الشرعية

 ٤٣,١ ١,١١٦ ١,٧٢٢ .تعرض المدرسة للتخريب مثل السرقة، وتدمير الممتلكات

 

 ٥٩,٤ ١,٢٠٤ ٢,٣٧٥ .لعليا ال تستجيب لسد احتياجات المدرسة من أثاثالسلطات التعليمية ا
٦١,١٢ الدرجة الكلية للبعد الرابع
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١٢٩

                                 النتائج والتوصيات والمقترحات                   الفصل الرابع                               
 

  )٢٥( جدول رقم 
 المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل 

 .فقرة من فقرات البعد الخامس، والبعد ككل

املتوسط  رقم الفقرة البعد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

٢,٤٥ .قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بمطالب المعلمين
٨ 

٦١,٥ ١,١٥٠ 
 ٥٢,١ ٢,٠٨١,٠٤٥ .ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية بمشكالت الطلبة %

 ٦٠,٤ ٢,٤١١,١٨٤ .قلة الزيارات والمتابعة من قبل جهات اإلشراف
 ٥٦,٣ ٢,٢٥١,١٣٥ .نظرة اإلدارة المدرسية للنشاطات الطالبية ال تتسم باالهتمام

 ٦٥,٣ ٢,٦١١,١٤٥ . ارات، وال تشرك المعلمين في اتخاذهااإلدارة  تتصف بالمركزية في اتخاذ القر
 ٥٥,٦ ٢,٢٢١,١٠٣ .صعوبة التواصل فيما بين اإلدارة والمعلمين

 ٥٠,٣ ٢,٠٢٠,٩٤٢ .قلة تعاون اإلدارة المدرسية مع أولياء أمور الطلبة
 ٥١,٤ ٢,٠٥١,٠٣٣ .اإلدارة المدرسية ال تعمل بحيوية من أجل حل المشكالت التعليمية

 ٦٣,٢ ٢,٥٢١,٠٣٤ .اتصال اإلدارة المدرسية وتواصلها مع المجتمع المحيط يتصف بالضعف
 ٢,١٢١,١٠٣٥٣,١ . اإلدارة المدرسية ال تجتهد في توفير كل ما يلزم المدرسة من إمكانات ومستلزمات

١,٩١ .المدير رجل غير متقبل من قبل المعلمين
٧ 

٤٧,٩ ١,٠٧١ 
 ٤٧,٢ ١,٨٨٠,٩١٢ .إدارة المدرسة الشرعية تعمل في ضوء أهداف غير واضحة %

 ٥٥,٦ ٢,٢٢١,٠٥١ .تتم جهود تحسين المدرسة بدون تخطيط مسبق
 ٥٥,٦ ٢,٢٢١,١٤١ .عدم توفر هيكل إداري وتنظيمي للمدرسة الشرعية

 ٥٥,٢ ٢,٢٠١,٠٧٤ .غير محددالوصف الوظيفي للعاملين في المدرسة الشرعية غير واضح و
 ٧١,٩ ٢,٨٧١,١٢٥ .انعدام العدالة في توزيع الموارد المالية على أبواب الميزانية الخاصة بالمدرسة الشرعية

 ٦٨,٨ ٢,٧٥١,١٢٣ .قلة اشتراك مدير المدرسة في المؤتمرات والندوات المتعلقة باإلدارة المدرسية
 ٦٨,٤ ٢,٧٣٠,٩١٩ .نية في األمور والمشكالت التي تحتاج إلى قرار سريعالتقيد باإلجراءات الروتي

 ٦٠,٤ ٢,٤١١,١١٠ .ضعف التنسيق بين اإلدارة المدرسية والمشرفين التربويين
 ٦٣,٢ ٢,٥٢٠,٩١٩ .اعتماد اإلدارة في المدرسة الشرعية على االلتزام والنوايا الحسنة أكثر من اعتمادها على اإلدارة الجيدة

 ٤٢,٤ ١,٦٩٠,٨٥٠ .المدير رجل غير متقبل من قبل الطلبة
 ٥٠,٣ ٢,٠١٠,٨٦٤ .اإلدارة المدرسية ال توفر للطلبة فرصاً كافية للتعبير عن آرائهم

 ٤٠,٦ ١,٦٢٠,٨٦٣ .اإلدارة ال تحترم الطلبة في تعاملها معهم
 ٦٥,٦ ٢,٦٢١,١٨٠ .طلبة المتفوقيناإلدارة المدرسية ال تقدم التشجيع الكافي لل

 ٧٧,١ ٣,٠٨١,٠٨٤ .اإلدارة المدرسية ال تقدم الحوافز ـ مادية كانت أو معنوية ـ للمعلمين المجتهدين
 ٦٧,٤ ٢,٦٩١,٢١٨ .ضعف إشراف التربية والتعليم على المدارس الشرعية

 ٤٥,٨ ١,٨٣٠,٨٧٢ .تحدي بعض المعلمين إلدارة المدرسة

 

 ٥٣,١ ٢,١٢٠,٧٨٦ .كثرة إحالة الطلبة المشكلين من قبل المعلمين إلى المدير
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١٣٠

  ٨٣,٧ ٣,٣٤٠,٩٦٦ .عدم وجود مرشد اجتماعي في المدرسة لمساعدة الطلبة على حل مشكالتهم
 ٦٠,٤ ٢,٤١٠,٨٨٤ .صعوبة تطبيق العقوبات المدرسية على الطلبة

 ٧١,٨٢١,١٠٥٧,٩ الدرجة الكلية للبعد اخلامس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٣١

                                 النتائج والتوصيات والمقترحات                   الفصل الرابع                               
 

  )٢٦( جدول رقم 
لمعياري والوزن النسبي لكل  المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف ا
 .فقرة من فقرات البعد السادس، والبعد ككل

 

املتوسط  رقم الفقرة البعد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

  %٦٧ ٢,٦٨٠,٨٣٦ .قلة تعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل المشكالت التي يعاني منها أوالدهم
 ٥٦,٦ ٢,٢٦١,٠٤٨ .بل المجتمع المحليالمعلم ال يحظى بالتقدير من ق

 ٥٣,٨ ٢,١٥٠,٩٧٤ .يتجاوز األهالي اإلدارة المدرسية، متوجهين لإلدارة العليا في تقديم شكاواهم
  %٧٥ ٣,٠٠١,١٣٨ .أولياء أمور المدرسة ال يسهمون في تقديم العون المادي للمدرسة

  %٦٧ ٢,٦٨٢,٤٦٦ .تحاق بالمدارس الشرعيةبعض أولياء األمور يجبرون أبناءهم على االل
 ٤٩,٣ ١,٩٧٠,٨٨٨ .كثير من األهالي يعاملون اإلدارة المدرسية بطريقة غير الئقة

 ٦٥,٣ ٢,٦١٠,٩٧٢ . أولياء األمور ال يحرصون على التواصل مع إدارة المدرسة من خالل مجالس اآلباء وغيرها
 ٧١,٥ ٢,٨٦٠,٩٨٣ .النشاطات والحفالت المدرسيةقلة تجاوب أولياء األمور لحضور 

  %٦٦ ٢,٦٣٠,٨٢٧ .مساعدة بعض الطلبة أولياء أمورهم في أعمالهم مما يؤدي إلى التقصير في الدراسة
 ٤٨,٣ ١,٩٣٠,٩٦٩ .قيام بعض أولياء األمور بممارسة الضغوط االجتماعية على مدير المدرسة لقضاء حاجة ما

 ٥٩,٤ ٢,٣٧١,٠٢٧ .شكالت العائلية والعشائرية بين األهالي على الطلبة في المدرسةانعكاس الم

 

 الدرجة الكلية للبعد السادس
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,٣٠٩           الدرجة الكلية لالستبانة
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١٣٢

                               النتائج والتوصيات والمقترحات                     الفصل الرابع                               
أن أبعاد االستبانة رتبت  تنازلياً حسب أكثرها شيوعاً كمـا            ) ٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦( ويتضح من الجداول    

 :يلي
 .  % )٦٠ ( إذ احتلت المرتبة األولى والتي بلغت: المشكالت المتعلقة بالمنهاج: أوالً
  %). ٥٧,٩ ( إذ احتلت المرتبة الثانية وبلغت:  المتعلقة باإلدارةالمشكالت: ثانياً

  % ).٥٧,٣ ( إذ احتلت المرتبة الثالثة وبلغت: المشكالت المتعلقة بالمعلمين: ثالثاً
   %).٥٤,٥ ( إذ احتلت المرتبة الرابعة وبلغت: المشكالت المتعلقة بالطلبة: رابعاً
   %)٥٢,٧ ( إذ احتلت المرتبة الخامسة وبلغت: واألثاثالمشكالت المتعلقة بالمباني : خامساً
  % ).٣٤ ( إذ احتلت المرتبة السادسة وبلغت: المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي: سادساً

ومما سبق يتبين أن أكثر المشكالت شيوعاً هي تلك التي تتعلق بالمنهاج، ويعزو الباحث ذلك إلى عـدة أسـباب    
فة المنهاج التي ال تراعي الفترة الزمنية المتاحة لإلنجاز ، إضافة إلى أن بعض المدارس الشـرعية ال                  منها كثا 

                تهتم ببناء المنهاج بطريقة علمية من حيث األهداف والمحتوى والطريقة والتقويم، هذا إضافة للظروف التي مر
ل حقب زمنيـة ، حيـث تمـت محاربـة           بها التعليم في مجتمعنا الفلسطيني، الذي ظل يعيش تحت نير االحتال          

 .تطويره وتحسينه، عوضاً عن ضعف استخدام الوسائل المناسبة إلدارته وغيرها من األسباب
،  )١٩٧٨( ، وسـالم                        )١٩٦١( وقد اتفقت الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة كل مـن السـكري              

  ).  ١٩٩٥( ين ، وقارلغا والشاه )١٩٩٠( ، والمهدي  )١٩٨٥( وشرف الدين 
  ) ٢٧( والجدول رقم 

 المرتبة التي احتلتها كل عبارة من عبارات االستبانة
 الترتيب الوزن النسبي رقم الفقرة

١٨ 93.40% 1 
111 83.70% 2 
34 79.20% 3 
45 77.40% 4 
47 77.10% 5 

107 77.10% 5 
130 76.40% 7 
116 75% 8 
2 73.60% 9 
52 72.20% 10 
66 71.90% 11 
98 71.90% 11 

120 71.50% 13 
24 69.80% 14 
46 69.40% 15 
99 68.80% 16 

100 68.40% 17 
57 68.10% 18 



 

 
 

 

 

١٣٣

108 67.40% 19 
87 67.00% 20 
69 67% 20 

113 67% 20 
117 67% 20 
22 66.00% 24 

121 66% 24 
48 65.60% 26 

106 65.60% 26 
70 65.30% 28 

119 65.30% 28 
44 65% 30 
12 64.90% 31 
80 64.90% 31 
63 64.60% 33 
72 64.60% 33 
65 64.20% 35 
30 63.90% 36 
6 63.50% 37 
39 63.50% 37 
53 63.20% 39 
91 63.20% 39 

102 63.20% 39 
50 61.80% 42 
7 61.50% 43 
83 61.50% 43 
41 61% 45 
51 60.80% 46 

112 60.40% 47 
85 60.40% 47 
55 60.40% 47 

101 60.40% 47 
49 60.40% 47 
56 60.40% 47 
82 59.40% 53 

123 59.40% 54 
42 59.00% 55 
21 57.60% 56 

114 56.60% 57 
54 56.60% 57 
64 56.60% 57 
86 56.30% 60 
23 56.30% 60 
33 56% 62 
95 55.60% 63 
96 55.60% 63 
31 55.60% 63 
88 55.60% 63 
40 55.60% 63 
4 55.20% 68 



 

 
 

 

 

١٣٤

97 55.20% 68 
115 53.80% 70 
67 53.50% 71 
79 53.10% 72 
92 53.10% 72 
11 53.10% 72 

110 53.10% 72 
37 53% 76 
43 52.40% 77 
71 52.10% 78 
84 52.10% 78 
20 51.70% 80 
29 51.70% 80 
76 51.40% 82 
73 51.40% 82 
90 51.40% 82 
36 51% 85 
38 50.70% 86 

104 50.30% 87 
89 50.30% 87 
78 49.70% 89 
19 49.30% 90 

118 49.30% 90 
14 49.00% 92 
26 49.00% 92 
1 48.30% 94 

122 48.30% 94 
93 47.90% 96 
94 47.20% 97 
5 46.90% 98 

68 46.20% 99 
17 45.80% 100 

109 45.80% 100 
10 45.80% 100 
75 45.10% 103 
16 44.80% 104 
77 44.40% 105 
13 43.80% 106 
8 43.80% 106 

81 43.10% 108 
35 42.40% 109 

103 42.40% 109 
27 41.70% 111 
15 41.00% 112 

105 40.60% 113 
9 40.60% 113 

59 39.60% 115 
3 39.60% 115 

74 39% 117 
60 38.20% 118 
61 37.50% 119 
62 37.20% 120 
58 37.20% 120 
28 36.50% 122 
25 36.10% 123 



 

 
 

 

 

١٣٥

 
                               النتائج والتوصيات والمقترحات     الفصل الرابع                               

أن أكثر المشكالت شيوعاً، والتي تعترض المـدارس الشـرعية مـن             ) ٢٧(   يتضح من الجدول    
قلة الراتب الـذي يتقاضـاه المعلـم فـي المدرسـة      : " هي) المعلمين  ( وجهة نظر عينة الدراسة 

من الـوزن النسـبي، وقـد اتفقـت         ) ٩٣,٤( ، واحتلت المرتبة األولى، وحصلت على       "الشرعية  
، )١٩٨٢(الدراسة الحالية في ذلك مع كثير من الدراسات السابقة والتي منها دراسة عبـد الـرحمن         

  ). ١٩٩٠( ودراسة المهدي،  )١٩٨٥( ودراسة شرف الدين 
  ويعزو الباحث ذلك إلى الظروف االقتصادية الصعبة التي تعانيها األراضي المحتلـة وخصوصـاً        
محافظات غزة من جراء سياسات االحتالل الصهيوني الجائرة، إضافة إلى اإلهمال والتغافل المتعمد             

قية مؤسسات التعليم عموماً، علماً     من قبل المسئولين تجاه قضية الرواتب، والحال في ذلك هو حال ب           
بأن الرواتب التي يتقاضاها المعلمون بشكل عام متدنية ـ مقارنة بالدول األخرى ـ باستثناء بعض   
موظفي وكالة الغوث الدولية الذين ال ينطبق عليهم قانون التعاقد المتبع حالياً، والذي يعود بدء العمل                

اتخذتها الوكالة ذريعة لتقليص خـدماتها المقدمـة لالجئـين          به إلى بداية المفاوضات السياسية التي       
الفلسطينيين، ومن ذلك خفض مستوى الرواتب المقدمة للمعلمين، أما فيما يتعلق بالمعلمين التـابعين              
لوزارة التربية والتعليم فليسوا أفضل حاالً من أقرانهم ، فبالرغم من الزيـادة الملحوظة عما كـان               

ـاء االحتالل إال أنه ال تزال الحاجة ماسة لرفع مستوى الرواتب ، األمر الـذي              يتقـاضاه المعلم أثن  
 .انعكس على المؤسسات  والمدارس الخاصة ومنها المدارس الشرعية

ويرى الباحث  أن قضية قلة الراتب التي يعاني منها المعلمون تظل الشغل الشاغل لديهم على الدوام                 
 وانتمائهم لمهنة التعليم، وإن كانت هذه المشكلة مما يؤثر على مستوى رضاهم الوظيفي 

ال تؤثر على مستوى عطاء الكثير منهم؛  فصحوة الضمير هنا هي التـي تشـكل باعثـاً للعطـاء                    
 . والعمل

" عدم وجود مرشد اجتماعي في المدرسة لمساعدة الطلبة على حل مشـكالتهم "    واحتلت مشكلة   
علماً أن وجود ذلك المشرف ذو أهمية بالنسبة للطلبة لما          ).  ٨٣,٧( المرتبة الثانية، إذ حصلت على      

له من دور في مساعدتهم في حل مشكالتهم النفسية والتعليمية، السيما وأن جزءاً كبيراً من هـؤالء                 
الطلبة يمرون بمرحلة مراهقة تحتاج إلى كثير من التوجيه واإلرشاد، وإن كان ذلك من مهام المعلـم      

يعتبر أمراً ضرورياً  حيث أن كثيراً من المعلمـين يفتقـرون إلـى المبـادئ                إال أن توفير المرشد     
ولعل ذلك يعود إلـى     .لدى المعلمين  يوفر الوقت والجهد  األساسية لإلرشاد النفسي أو االجتماعي كما       

 عدم نضوج فكرة المرشد االجتماعي المدرسي لدى 
 



 

 
 

 

 

١٣٦

                             النتائج والتوصيات والمقترحات           الفصل الرابع                               
المسؤلين عن المدارس الشرعية، اضافة إلى ما يتطلبه تعيين مرشد اجتماعي من مخصصات مادية              

 .تتحاشاها إدارات المدارس الشرعية
نشطة الفنية  قلة توافر بعض المعلمين المتخصصين في األ      "    أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها مشكلة       

 ١٩٧٨( ، واتفقت الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة سـالم   )٧٩,٢( ، وحصلت على     "والرياضية
،  ويعزو الباحـث     )١٩٩٢( ، ودراسة شرف الدين وأبو العرايس       )١٩٨٢(، ودراسة عبد الرحمن   )

ضـيعة  ذلك إلى إهمال تلك المجاالت من قبل بعض المدارس الشرعية، والنظر إليها علـى أنهـا م             
بل إن بعض الناس يعدون العنايـة  . للوقت، وأن البناء الجسمي في نظر الكثير ال يعد من األولويات        

بالبدن تغذية وتدريباً وصحة من التهافت على أمور الدنيا، وال يستبعد أن بعـض النـاس يعـدون                   
 تنمية سـوية    ممارسة الرياضة من خوارم المروءة، على الرغم من أهميتها في بناء الطالب وتنميته            

وصحية، مع العلم أن اإلسالم أكد على ضرورة االعتناء ببناء الفرد المسلم بناء سوياً وذلك تحقيقـاً                 
مصـداقاً لقـول    ،و )٦٠آية  : األنفال ( … وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة      : لقوله تبارك وتعالى  

 ".   في كل خير المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف و : " المصطفى 
هذا ويعزو الباحث ذلك أيضاً إلى نقص اإلمكانات المطلوبة لممارسة تلك األنشـطة علـى الوجـه                 

 . األكمل
المرتبة ) " التطبيقية(تركيز المنهاج على الناحية النظرية أكثر من الناحية العملية         " واحتلت مشكلة 

لية في هذا الجانب مع دراسة السـكري        ، ، وقد اتفقت الدراسة الحا      )٧٧,٤( الرابعة، فحصلت على    
ويرجع الباحث ذلك إلى الفهم الخـاطيء لـدى          ). ١٩٩٥( ، ودراسة قارلغا والشاهين      )١٩٦١( 

بعض القائمين على المدارس الشرعية تجاه بعض القضايا التربوية وما تتضمنه من أهمية التطبيـق               
لجانب في المواقف التعليمية المختلفة فإنـه       للمواقف التربوية، ويرى الباحث أنه إذا جاز إغفال هذا ا         

ال يجوز إغفاله عند الحديث عن التعليم الشرعي الذي تتلخص أهم أهدافه في تخريج الدعاة الفاهمين                
عدم تـوفر   : " أما في المرتبة الخامسة فكانت العبارتان     . الذين يعملون على إصالح الفرد والمجتمع     

اإلدارة المدرسية ال تقدم الحوافز ـ مادية  " ، و % )٧٧,١(، والتي حصلت على  "ميزانية لألنشطة
، وقد حصلت على النسبة نفسها، ويعزو الباحث ذلـك إلـى   "كانت أو معنوية ـ للمعلمين المجتهدين 

تمـوله ) مدارس األوقاف   ( النقص العام في ميزانيات التعليم الشرعي عموماً حيث أن جزءاً مـها            
يعتمد ) األزهر  ( ثلة بدائرة التعليم الشرعي، في حين أن الجزء الثاني          وزارة األوقاف االسالمية مم   

على ما يقدمه ديوان الموظفين العام ،بينما ال يوجد لمدارس جماعة التبليغ والدعوة مصـدر تمويـل      
 إضافة إلى القصور الناتج عن االتجاهات السلبية لدى بعض المـدراء،    - حسب علم الباحث   -رسمي

  معاملتهم لمدرسيهم، وقد اتفقت الدراسة الحالية في ذلك مع معظم الدراسات وخصوصاً في كيفية



 

 
 

 

 

١٣٧

                                 النتائج والتوصيات والمقترحات               الفصل الرابع                   
 .السابقة

يث االرتقاء في السـلم     المعلمون ال يتمتعون بحقوق الموظفين من ح      "واحتلت المرتبة السابعة مشكلة     
، ذلك أن المعلم يظل محصوراً في نطاق ضيق مـن االرتقـاء              )٧٦,٤( ، وحصلت على    "الوظيفي

والتطور الوظيفي، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة مهنة التدريس في المدارس الشرعية  نفسـها ومـا                
ن هذا الحال ال يختلف     يرتبط بها من مهام، وطبيعة الجهة المسئولة، على أن الباحث يشير هنا إلى أ             

عن حال المعلمين الذين يعملون في مؤسسات التعليم العام، فمهنة التدريس نفسـها ال تسـمح بـذلك       
أولياء أمور الطلبـة    (وكانت في المرتبة الثامنة مشكلة      .  االرتقاء نظراً لطبيعتها وأعداد العاملين بها     
، واتفقت الدراسة الحاليـة فـي    )٧٥ ( ، وحصلت على"ال يسهمون في تقديم العون المادي للمدرسة     

ويعزو الباحث ذلك إلى الوضع االقتصادي والمستوى المعيشـي         ). ١٩٩٢(ذلك مع دراسة الشافعي     
المنخفض، وعدم تفعيل مجال اآلباء، وعدم توعية أولياء األمور بكيفية ممارسة اختصاصاتهم فيمـا              

دارة المدرسـية فـي المـدارس الشـرعية         يتعلق بالمدرسة، وربما يرجع ذلك إلى عدم استثمار اإل        
للعالقات الطيبة بين هذه اإلدارة وأولياء األمور، اضافة إلى النظرة السائدة لدى أولياء األمور حول               
. تمويل هذه المدارس حيث يعتقد الكثير منهم أن لهذه المدارس مصادر تمويل كفيلة بسد احتياجاتهـا               

( ، والتي حصـلت علـى   "ر الحوافز أو الجوائز التشجيعية  قلة توف " واحتلت المرتبة التاسعة مشكلة     
، ويعزو الباحث ذلك أيضاً إلى محدودية ميزانية التعليم عموماً، أو عدم إدارة إنفاقهـا مـن                  )٧٣,٦

قبل بعض مدراء المدارس الشرعية، واتفقت الدراسة الحالية في ذلك مع معظم الدراسـات السـابقة             
المرتبـة  " محدودية األنشطة التي تقدم للطلبة أثنـاء الدراسـة        " ة  ذات الصلة،  وكذلك احتلت مشكل     

، ويعزو الباحث ذلك إلى خلو خطة الدراسة في بعض المـدارس            )٧٢,٢( العاشرة، وحصلت على    
الشرعية من الساعات المخصصة لممارسة تلك األنشطة، وعدم توفر االهتمام الكافي بهـا، وعـدم               

عليها، وعدم توافر أماكن تكفي لممارسة األنشطة المدرسية علماً بأنه          توفر الميزانية الالزمة لإلنفاق     
قد ال تستطيع تحقيق أهدافها بدرجة مرضـية فـي          وفي ظل التطور أصبح من البديهي أن المدرسة         

كما أن المناهج الدراسية وحـدها ال يمكـن أن           الوقت المخصص للحصص الدراسية داخل الفصل،     
لتي يحتاج إليها الطلبة عندما يتخرجون إلى الحيـاة العامـة، وقـد         تتضمن كل الخبرات والمواقف ا    

  ). ١٩٩٢( اتفقت الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة أبي العرايس وشرف الدين 
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                                 النتائج والتوصيات والمقترحات               الفصل الرابع                   

 
انعدام العدالة في توزيع الموارد المالية علـى أبـواب          " بة الحادية عشر كانت مشكلة        وفي المرت 

، ويرجع الباحث ذلك إلى مزاجية       )٧١,٩( ، وحصلت على    "الميزانية الخاصة بالمدرسة الشرعية   
بعض المدراء في توزيع مصارف الميزانية، واالهتمام بالمظاهر الشـكلية علـى حسـاب بعـض                

ويعـود ذلـك    .ي إطار العملية التعليمية، وهذا بالطبع يضر بهذه العملية أي ضرر          الجوانب المهمة ف  
بعـد موقـع    " كما واحتلت مشكلة    . إلى ضعف الرقابة التي تمارس على إدارات المدارس الشرعية        

، مع اإلشـارة هنـا إلـى أن     )٧١,٩(المرتبة نفسها، وحصلت على        " المدرسة عن سكنى الطلبة   
ارة األوقاف اإلسالمية توفر لطالبها وسائل للنقل ذهاباً وإياباً مما يخفف علـى             المدارس التابعة لوز  

قلة تجاوب أوليـاء األمـور لحضـور    "كما واحتلت مشكلة . هؤالء الطلبة مشكلة البعد عن المدرسة 
، وفي المرتبة الرابعـة   )٧١,٥( النشاطات والحفالت المدرسية المرتبة الثالثة عشر، وحصلت على     

، ويعـزو    )٦٩,٨( ، وحصلت علـى     "قلة تعاون أولياء األمور مع المعلمين       "  مشكلة   عشر كانت 
الباحث ذلك إلى قلة الوعي لدى بعض أولياء األمور وعدم التفاتهم إلى صالح أبنـائهم واعتمـادهم                 
الكلي على المدرسة وكأنها هي المصدر الوحيد للتربية، علماً بأن هناك ضرورة قصوى التصـال                

مدرسة وتعاونهم معها، إذ يعتبر ذلك عامالً هاماً في إنجاح العملية التربوية، ولعل هذا هـو              اآلباء بال 
الذي حدا برجال التربية إلى المناداة بضرورة إيجاد قنوات اتصال وربط بين المؤسسات التعليميـة               

االجتماعيـة  وأولياء األمور لتحقيق التعاون فيما بينهما في تربية النشء في شتى النواحي النفسـية و  
المرتبـة   " عدد مساقات المنهاج كبير ممـا يسـبب الملـل         " واحتلت مشكلة   . والتعليمية والتثقيفية 

، إذ اتضح للباحث من خالل استقراء الخطـط الدراسـية            )٦٩,٤( الخامسة عشر، وحصلت على     
ـ                واد الدينيـة   للمدارس الشرعية أنها تجمع بين المواد الثقافية التي تدرس بالتعليم العـام وبـين الم

والعربية التي تتميز بها المدارس الشرعية، بحيث يالحظ أن الجانب األعظم من هذه الخطة يركـز                
على دراسة المواد الدينية والعربية على حساب الوقت المخصص لبقية المواد، وهذا يفوق قـدرات               

الندوات المتعلقـة   قلة اشتراك مدير المدرسة في المؤتمرات و      "استيعاب الطلبة، كما وحصلت مشكلة      
 .، محتلة بذلك المرتبة السادسة عشر )٦٨,٨( باإلدارة المدرسية 

المرتبة الثامنة   " قلة تركيز المنهاج على االستخدام الفعال للوسائل التعليمية       " وكذلك احتلت مشكلة    
، ويعزو الباحث ذلك إلى تركيز المعلمين في تدريسـهم للمسـاقات             )٦٨,١( عشر، وحصلت على    

رعية ـ وهي ذات الغلبة في المدارس الشرعية ـ على طريقة اإللقاء والمحاضرة، إضافة إلـى    الش
 عدم توفر اإلمكانات التي تسهم في ذلك االستخدام الفعال، وهذا بدوره يؤثر في جودة التعليم 
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المرتبة  " ضعف إشراف التربية والتعليم على المدارس الشرعية      " وكفاءته، هذا وقد احتلت مشكلة      
، ويعزو الباحث ذلك لإلغفال الحاصل تجاه التعليم الشـرعي     )٦٧,٤(التاسعة عشر، وحصلت على     

 . من قبل الكثير من المؤسسات سوى دارسيه الذين يهتمون بدراسته
قلة القاعات المساعدة على تنويـع النشـاطات العامـة فـي       "  المرتبة العشرين كانت مشكلة      وفي

، ويعزو الباحث ذلك إلى عدم اهتمـام إدارات بعـض المـدارس           )٦٧( وحصلت على    " المدرسة
 .الشرعية بالنشاطات العامة أصالً وبالتالي عدم االهتمام بتوفير القاعات المناسبة لهذه النشاطات

، "قلة تعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل المشكالت التي يعاني منهـا أوالدهـم              " لة   ومشك
أيضاً ويعزو الباحث ذلك إلى قلة الوعي لدى بعض أولياء األمـور وعـدم               ) ٦٧( وحصلت على   

. التفاتهم إلى صالح أبنائهم واعتمادهم الكلي على المدرسة وكأنها هـي المصـدر الوحيـد للتربيـة             
، إذ   "اإلدارة ال تحترم الطلبـة فـي تعاملهـا معهـم          " المرتبة المائة وثالث عشرة مشكلة      واحتلت  

المرتبـة نفسـها،     " إساءة بعض الطلبـة للمعلمـين     " ، كما واحتلت مشكلة      )٤٠,٦( حصلت على 
المرتبة المائة وخمس  " عدم وجود مصلى في المدرسة الشرعية لتأدية الصـلوات " واحتلت مشكلة  
 " )طـاوالت ومقاعـد     ( أثاث المدرسـة    " ، كما واحتلت مشكلة      )٣٩,٦( لت على   عشرة، إذ حص  

ضيق غـرف التـدريس   " كما واحتلت مشكلة  ). ٣٩( المرتبة المائة وسبع عشرة، إذ حصلت على     
، كمـا    )٣٨,٢( المرتبة المائة وثماني عشرة، إذ حصلت على         " مما يؤدي إلى ازدحام الطلبة فيها     

محتلـة بـذلك    ) ٣٧,٥( علـى   " وية المتوفرة لقاعات الدرس غير كافيـة   الته" وحصلت مشكلة   
 .المرتبة المائة وتسعة عشر

، إذ   "المقاعد الموجودة غير مناسـبة للطلبـة      "    أما المرتبة المائة وعشرين فقد احتلتها مشكلة        
تـي  المرتبـة المائـة واثن    " كثرة تـنقالت المعلمـين    " ، كما احتلت مشكلة      )٣٧,٢( حصلت على   

المرتبة " عدم توفر خطة تدريسية لدى المعلم     "، واحتلت مشكلة     )٣٦,٥( وعشرين، وحصلت على    
  ).٣٦,١( المائة وثالث وعشرين، وحصلت على 

أنها ال تتصـف بـالوزن    ) ١٢٣ وحتى ١١٣(    ويتضح من استعراض المشكالت ذات المراتب      
 . الذي  يمكن بموجبه اعتبار هذه المشكالت ذات حدة بالغة

 : فحص فرضيات الدراسة: ثالثاً 
( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى          : "  لفحص الفرضية األولى للدراسة ونصها     .١

في درجة وجود المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة من وجهـة              ) ٠,٠٥
 لفحص ) ت ( جراء اختبار ، قام الباحث بإ " ) جنوب –شمال ( تعزى إلى المنطقة نظر المعلمين 
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داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين فيما يتعلق باستجاباتهم على األبعاد الستة والدرجـة الكليـة           
  ٢٨(  ض المدارس الشرعية بمحافظات غزة، والجدول رقم        على مقياس واقع المشكالت التي تعتر     

ت ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي الدراسة، باإلضافة لقيمة اختبار           ) 
 . مع بيان مستوى الداللةIndependent Sample t-Testداللة الفروق بين المتوسطات لفحص ) 

   )٢٨(  جدول رقم 
للفروق بين متوسطي مجموعتي ) ت ( سابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار  المتوسط الح

 في األبعاد الستة والدرجة الكلية لمقياس الدراسة) شمال ـ جنوب ( الدراسة 
 الشمال

 ٤٧= العدد 
 الجنوب

 أبعاد المشكالت ٢٥= العدد 
 ع م ع م

قيمة اختبار      
 )ت ( 

مستوى 
 الداللة

 ** ٣,١٢٠ ٧,٣٠٩ ٤١,٥٢٠ ٨,٨٦٢ ٤٧,٩٧٩ قة بالطلبةاملشكالت املتعل
 /// 0.033 ٨,٢٩٢ ٤٣,٥٦٠ ٨,٧٥٥ ٤٣,٤٨٩ املشكالت املتعلقة باملعلمني

 ٥٩,١٤٩ املشكالت املتعلقة باملنهاج
١٤,٠٣

٩ 
١,١٠١ ١٢,٧٣٨ ٥٥,٤٤٠ /// 

 ٥٧,٨٣٠ املشكالت املتعلقة باملباين واألثاث
١٧,١٨

١ 
٢,٠٩٨ ٢٠,٢٠٧ ٦٧,٣٢٠ * 

 ٧٦,١٢٨ ت املتعلقة باإلدارةاملشكال
٢٠,٤٩

٥ 
٢٠,١٨٢ ٦٣,٧٢٠ 2.459 * 

 /// 0.692 ٦,٦٢٣ ٢٩,١٢٠ ٧,٥٤٨ ٣٠,٣٦٢ املشكالت املتعلقة بأولياء األمور

 ٣١٤,٩٣٦ الدرجة الكلية
٦٧,٥٨

٤ 
٣٠٠,٦٨

٠ 
٠,٨٧٦ ٦٢,٠٩٨ /// 

 غري دالة///                    ٠,٠٥توى   دالة عند مس                                    *٠,٠١ دالة عند مستوى  **

 :ما يلي  ) ٢٨( يبين الجدول رقم 
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مدرسي الشمال ومدرسي الجنوب فيما يتعلق بالدرجـة الكليـة      .١

 .على مقياس واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة
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 بين مدرسـي الشـمال ومدرسـي        ٠,٠١توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من           .٢

الجنوب فيما يتعلق بالمشكالت المتعلقة بالطلبة وذلك لصالح مدرسي الشـمال، ممـا يعنـي أن                
 . المشكالت المتعلقة بالطلبة أكبر من مدرسي الجنوبمدرسي الشمال يرون أن حجم

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى زيادة عدد الطالب عن الطالبات في الشمال بينما يكون العكس فـي            
الجنوب مما ينعكس على درجة حدة المشكالت التي يقر بوجودها المعلمون علماً بأن الطالبات أكثر               

 .التزاماً بالقوانين المدرسية
 بين وجهتي نظر كل مـن مدرسـي   ٠,٠٥جد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من      تو .٣

 الشمال ومدرسي الجنوب فيما يتعلق بالمشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث وذلك 
لصالح مدرسي الجنوب، مما يعني أن مدرسي الجنوب يرون أن حجم المشكالت المتعلقة بالمبـاني               

مدرسو الشمال، ويعزو الباحث ذلك إلى الظروف التـي تـم فيهـا إنشـاء               واألثاث أكبر مما يراه     
المدارس الشرعية في محافظات الجنوب، فمنها ما تقرر جعلها مدرسة بعد إتمام البناء، ومنها حديثة               
التدشين وبالتالي ينقصها بعض المرافق والمستلزمات، واتفقت الدراسة الحالية في ذلك مع دراسـة              

اً بأن اتصاف المباني واألثاثات بالمواصفات والمقاييس المتعارف عليهـا فـي         علم) ١٩٩٢(محمود  
 .ميدان التربية له األثر الواضح في سير العملية التعليمية التعلمية

 بين مدرسـي الشـمال ومدرسـي        ٠,٠٥توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من           .٤
 وذلك لصالح مدرسي الشـمال، ممـا يعنـي أن    الجنوب فيما يتعلق بالمشكالت المتعلقة باإلدارة     

 .مدرسي الشمال يرون أن حجم المشكالت المتعلقة باإلدارة أكبر مما يراه مدرسو الجنوب
: ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مدرسي الشمال ومدرسي الجنوب فيما يتعلق باألبعاد الثالثة                .٥

لمنهاج، والمشكالت المتعلقة بأولياء األمـور     المشكالت المتعلقة بالمعلمين، والمشكالت المتعلقة با     
والمجتمع المحلي ، مما يعني أن مدرسي الشمال ومدرسي الجنوب يرون أن حجـم المشـكالت       
المتعلقة بهذه األبعاد لها نفس الدرجة تقريباً، ويعزو الباحث ذلك إلى التشـابه بـين محافظـات                 

لمعلمون جميعاً موظفون فـي مؤسسـة ال        الشمال ومحافظات الجنوب فيما يتعلق بهذه األبعاد فا       
تعدو كونها تابعة لوزارة األوقاف أو األزهر الديني أو جماعة التبليغ والدعوة، هذا إضافة إلـى             
كون المجتمع الذي ينتمي إليه أولئك المعلمون هو مجتمع واحد ال يختلف فـي ثقافتـه أو فـي                   

مدار كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة      أوضاعه، أما فيما يتعلق بالمنهاج فالمنهاج السائد في         
هو هو سواء كان في الشمال أو في الجنوب، وما ينسحب على البعدين السابقين ينسحب علـى                 

 .البعد الثالث وهو المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    : "  لفحص الفرضية الثانية للدراسة ونصها    .٢
في درجة وجود المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة من وجهـة             ) ٠,٠٥(

، قام الباحث    " ) األوقاف    مدارس –مدارس األزهر   ( تعزى إلى المؤسسة التعليمية     نظر المعلمين   
لفحص داللة الفروق بين متوسطي درجات المعلمين فـي كلتـا المؤسسـتين             ) ت  ( بإجراء اختبار   

اللتين تمثالن مجموعتي الدراسة  فيما يتعلق باستجاباتهم على األبعاد الستة والدرجة الكليـة علـى                
 مقياس واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية 

يبين المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة           ) ٢٩(  غزة، والجدول رقم    بمحافظات  
داللـة الفـروق بـين المتوسـطات        لفحـص   ) ت  ( لمجموعتي الدراسة، باإلضافة لقيمة اختبـار       

Independent Sample t-Test مع بيان مستوى الداللة : 
   )٢٩(  جدول رقم 

للفروق بين متوسطي مجموعتي ) ت ( يمة اختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وق
 في األبعاد الستة والدرجة الكلية لمقياس الدراسة) أزهر ـ أوقاف ( الدراسة 

 مدارس األزهر 
 ٤١= العدد 

 مدارس األوقاف
 أبعاد المشكالت ٢٧= العدد 

 ع م ع م

قيمة اختبار      
 )ت ( 

مستوى 
 الداللة

 ** ٥,٦٨٠ ٦,١٥٦ ٣٩,٨٥٢ ٨,٠٨٠ ٥٠,٢٤٤ املشكالت املتعلقة بالطلبة
 ** ٣,٨١٧ ٥,٧٨٠ ٣٨,٥٩٣ ٨,٨٣٧ ٤٥,٩٥١ املشكالت املتعلقة باملعلمني

 ٦٤,٠٩٨ املشكالت املتعلقة باملنهاج
١٢,٠٩

١ 
٥,٤٤٨ ١١,١٥١ ٤٨,٢٥٩ ** 

 ٧٠,٤٨٨ املشكالت املتعلقة باملباين واألثاث
١٨,٢٩

٨ 
٥,٤٦٩ ١٠,٨٨٤ ٤٩,٠٧٤ ** 

 ٨٢,٥٨٥ باإلدارةاملشكالت املتعلقة 
١٩,٣٨

٧ 
٥,٧٥٨ ١٤,٥٥٦ ٥٧,٤٠٧ ** 

 ** ٣,٦٧٥ ٥,٢٢٥ ٢٥,٩٢٦ ٧,٤٩٨ ٣٢,٠٢٤ املشكالت املتعلقة بأولياء األمور

 ٣٤٥,٣٩٠ الدرجة الكلية
٥٨,٩٨

٢ 
٢٥٩,١١

١ 
٦,٦١٢ ٤١,٠٥١ ** 

 غير دالة     ///               ٠,٠٥  دالة عند مستوى                              *٠,٠١ دالة عند مستوى  **



 

 
 

 

 

١٤٣

 
                                 النتائج والتوصيات والمقترحات               الفصل الرابع                   

 :ما يلي ) ٢٩( يبين الجدول رقم 
 بين معلمي مدارس األزهر الشريف ٠,٠١توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 

التابعة لألوقاف فيما يتعلق باألبعاد الستة والدرجة الكلية لمقياس واقع المشكالت ومعلمي المدارس 
التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة وذلك لصالح معلمي األزهر الشريف، مما يشير 

إلى أن معلمي مدارس األزهر يرون أن حجم المشكالت المتعلقة باألبعاد الستة والدرجة الكلية 
ذكور أكبر مما يراه معلمو مدارس األوقاف، ويعزو الباحث ذلك إلى أن مدارس األزهر للمقياس الم

الديني تعاني الكثير من المشكالت والتي يمكن مالحظتها من خالل الزيارات الميدانية، وربما كانت 
أسباب وجود تلك المشكالت بوضوح عائدة إلى الدوافع التي تحدو بالطلبة لاللتحاق بمدارس 

، أو تبعية هذه المدارس إلى مؤسسة  )١٩٨٨( ، وهذا ما تتفق فيه الدراسة مع دراسة فرغل األزهر
األزهر المصرية فيما يتعلق بالمنهاج، أو ظروف المعلمين السيئة ال سيما وأنهم يتبعون ديوان 

الموظفين العام، وما يتعلق بظروف المعلمين السيئة ينسحب على أحوال المباني واألثاثات 
تلزمات في تلك المدارس، والذي ينعكس بمجمله على عالقة أولياء األمور والمجتمع المحلي والمس

 .بمدارس األزهر الديني

   أما بخصوص مدارس األوقاف فمن خالل زيارة ميدانية واحدة يمكن اإلحساس بمحدودية 
وليه وزارة المشكالت التي تعاني منها هذه المدارس، ويرجع الباحث ذلك إلى االهتمام الذي ت

األوقاف لشئون المدارس الشرعية، بحيث خصصت لإلشراف عليها ومتابعتها دائرة تسمى دائرة 
        .التعليم الشرعي، إضافة إلى حداثة هذه المدارس وما يتبع هذه الحداثة من اهتمام

س ما التصور املقترح للنهوض باملدار: " لإلجابة على السؤال الرابع والذي نصه ـ:خامساً
 "الشرعية، وتطوير أدائها ؟ 

 :اعتمد الباحث على مصدرين، وهما

ـ التصورات المقترحة لحل المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية من وجهة نظر معلمي تلك 
 .المدارس

ـ تصور مقترح لحل تلك المشكالت، والنهوض بالمدارس الشرعية في محافظات غزة، تقدم به 
 .الباحث

 ـ: عدد من النتائج، وبيانها فيما يليحيث تم التوصل إلى



 

 
 

 

 

١٤٤

                                 النتائج والتوصيات والمقترحات               الفصل الرابع                   
 

تصورات المعلمين المقترحة من أجل حل المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية : أوالً
    ).٣٠ يوضحها الجدول رقم . ( بمحافظات غزة

  )٣٠( جدول رقم 
 يوضح تصورات املعلمني املقترحة من أجل حل املشكالت اليت تعترض 

 .املدارس الشرعية مبحافظات غزة

 :تصورات مقترحة خاصة باملشكالت املتعلقة بالطلبة: أوالً

عدد  التصورات المقترحة م
التكر
 ارات

١
. 

 ١٠ .توفير الحوافز التشجيعية للطلبة المتفوقين

٢
. 

 ١٣ .االهتمام بالطلبة متدني التحصيل

٣
. 

 ٦ .غرس قيمة اإلخالص لدى الطلبة ليكون تعلمهم من أجل اهللا عز وجل

٤
. 

 ٢٠ .توعية الطلبة بأهمية التعليم الشرعي

٥
. 

 ٦ .مراعاة فروق السن عند قبول الطالب

٦
. 

فصل طلبة معهد األزهر الديني عن طلبة جامعة األزهر العتبارات 
 .عديدة

٢٥ 

٧
. 

العمل على توفير التواصل بين طلبة المدارس الشرعية وطلبة التعليم 
 .العام، من خالل تبادل الزيارات والخبرات

١٢ 
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 :ت المتعلقة بالمعلمينتصورات مقترحة خاصة بالمشكال: ثانياً

عدد  التصورات المقترحة م
التكر
 ارات

١
. 

 ٥٥ .رفع الرواتب التي يتقاضاها المعلمون بالمدارس الشرعية

٢
. 

 ١٤ .تقديم حوافز تشجيعية للمدرسين األكفاء

٣
. 

 ٣ .توفير السكن لبعض المدرسين، ال سيما الذين يسكنون شققاً باإليجار

٤
. 

 ١٣ . المتخصصين المخلصين لدينهممراعاة تعيين المعلمين

٥
. 

 ٢٠ عقد دورات تدريبية للمعلمين، تتعلق بالجوانب المهنية واألكاديمية، وذلك

٦
. 

 ١٨ .عقد لقاءات ودية وباستمرار بين المعلمين ومدير المدرسة

٧
. 

 ١٧ .إعطاء المعلم حيزاً من الحرية فيما يتعلق بإلزام الطلبة باآلداب المطلوبة

٨
. 

 ١٢ . األعمال اإلدارية والكتابية عن المعلمتخفيف

٩
. 

 ١٦ .عدم تكليف المعلم بتدريس مساقات في غير تخصصه

١
٠

 ٩ .حث أولياء األمور على التعاون مع المعلمين
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 :تصورات مقترحة خاصة بالمشكالت المتعلقة بالمنهاج: ثالثاً
عدد  التصورات المقترحة م

التكر
 ارات

١
. 

التركيز على المساقات الشرعية، والتخفيف مـن المسـاقات الدراسـية           
 .األخرى

٣ 

٢
. 

 ٦ . التقليل من حجم المادة الدراسية، والتعويل على الكيف ال الكم

٣
. 

 ١١ .ت العصر، ويتناسب مع الواقع الفلسطينيالمنهاج ال بد أن يعالج مشكال

٤
. 

 ١٣ .االهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة

٥
. 

 ٩ .توفير البرامج التثقيفية اإلضافية ضمن منهاج المدرسة

٦
. 

 ٧ .اجتهاد اإلدارة في توفير الدعم المادي الالزم لتمويل النشاطات المدرسية

٧
. 

 ١٠ .لطلبةالتبكير في توفير الكتب المقررة ل

 :تصورات مقترحة خاصة بالمشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث: رابعاً
عدد  التصورات املقترحة م

التكرا
 رات

١
. 

أجهـزة حاسـوب        (تزويد المدارس الشرعية ببعض اللـوازم الضـرورية         
 ).حديثة ـ أجهزة الرائي التعليمي ـ ماكنات للطباعة والتصوير

٢٠ 

٢
. 

 ١٧ المقصف، المظلة، ( المرافق الضرورية للمدرسة  العمل على إصالح 



 

 
 

 

 

١٤٧

 ).دورات المياه، مشارب الماء الصالح للشرب
٣
. 

 ٨ .العمل على تطوير مكتبة المدرسة، وتزويدها بأمهات الكتب

٤
. 

 ٥ .إحاطة مبنى المدرسة بسور لحمايتها

٥
. 

 ١٥ .العمل على إنشاء مدارس شرعية أخرى في محافظات غزة

٦
. 

 ١٧ .ائل الراحة المطلوبة، في غرفة المعلمينتوفير وس

 :تصورات مقترحة خاصة باإلدارة: خامساً
عــــدد  التصورات المقترحة م

 التكرارات
١
. 

مطالـب  توطيد العالقة بين اإلدارة والمعلمين، والعمل على تـوفير          
 .المعلمين

١٢ 

٢
. 

 ٨ . العدالة في توزيع المهام على المعلمين

٣
. 

 ٢ .ن المشرفين التربويينتعيين عدد كاٍف م

٤
. 

 ٢٦ .عدم تقيد اإلدارة باإلجراءات الروتينية المملة

 
 :تصورات مقترحة خاصة بأولياء األمور والمجتمع المحلي: سادساً

عدد  التصورات املقترحة م
التكرا
 رات

١
. 

توعية األهالي بأهمية العلم الشرعي، والمدارس الشرعية من خالل إصدار 
 .ائل اإلعالم المختلفةالنشرات عبر وس

٢٩ 

٢
. 

العمل على تحسين العالقة بين أولياء األمور والمعلمين من جهة، 
 .واإلدارة وأولياء األمور من جهة أخرى

١١ 



 

 
 

 

 

١٤٨

٣
. 

 ٩ .تشجيع أولياء األمور لتقديم العون المادي للمدارس الشرعية

حافظات غزة، ـ تصور مقترح لحل المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية بم: ثانياً
 :والنهوض بتلك المدارس، تقدم به الباحث

في ضوء ما سبق من نتائج تقدم الباحث بتصور مقترح من أجل حل مشكالت المدارس 
الشرعية، والنهوض بهذه المدارس من جميع جوانبها، سواء كان ذلك في الشكل أو المضمون، 

نظمة التعليمية الخاصة ببعض علماً بأن ذلك ما أتى إال ثمرة اطالع على مجموعة من األ
 .المدارس الشرعية في عديد من البلدان اإلسالمية، والوقوف على مواطن الضعف والقوة فيها

  وقد تناول هذا التصور المقترح النظام التعليمي للمدارس الشرعية من حيث مدخالته وعملياته، 
إلداري،المعلمين،      المناهج األهداف، الهيكل ا: وذلك من خالل التطرق إلى النواحي التالية

اإلنفاق ( ومضامينها، وطرق التدريس، والتقويم، والوسائل التقنية، المباني والتجهيزات، التمويل 
 .، التخطيط والسياسات واالستراتيجيات، الزمن)

 : األهداف) ١   
ا يجب على من المعلوم أن النجاح في صياغة األهداف يعد من أسباب وجود النظام التعليمي، لذ

القائمين على التعليم الشرعي في بالدنا االهتمام باألهداف بنوعيها العامة والخاصة، من حيث 
وضوحها فال تكون ضبابية يعجز العاملون عن فهمها ليتسنى لهم تحقيقها قدر اإلمكان، ومن هنا 

سات الحالية يجب أن تكون هذه األهداف واقعية وشاملة، علماً بأن األهداف التي تضعها السيا
تختلف اختالفاً كلياً عن األهداف الحقيقية لهذا المجتمع، وذلك النعدام الوعي بذلك، ولفقدان 

األسس الرشيدة في هذا المضمار، وفي مجال األهداف المذكورة يجب أن تتضمن هذه األهداف 
يد هذا ما يريده مجتمعنا الفلسطيني المسلم من مخرجات للتعليم الشرعي، تشتمل على ما ير

المجتمع إكسابه ألفراده من أنماط للتفكير والمهارات واالتجاهات والقيم والمباديء، وذلك لخلق 
الداعية الناجح والنافع، واليتأتى ذلك كله إال من خالل ربط تلك األهداف العامة والخاصة بالدين 

التعليمي ذاته كنظام اإلسالمي وانطالقها من مشكاته، أما فيما يتعلق باألهداف الخاصة بالنظام 
 .يجب تحديدها وصياغتها صياغة جيدة، ليتم السير وفقها حثيثاً دون تخبط واضطراب

 : الهيكل اإلداري
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ر في تركيبه الهيكل اإلداري وصالحياته، الذي يعتبر يرى الباحث أن من الضرورة إعادة النظ

من أساسيات من أساسيات أي خطوة جادة ومسؤولة لتطوير التعليم الشرعي بالمدارس الشرعية، 
 وربما تتلخص أهم هذه اإلصالحات في إدارة التعليم الشرعي الذي يجب إعادة

مركزية، والمشاركة في اتخاذ النظر في صالحياتها اإلدارية  بما يتناسب وخلق نوع من الال
القرارات، وخلق نوع من الديناميكية األسرع في معالجة شئون المدارس عبر صالحيات أوسع 

للمشرفين التربويين والعاملين في إدارة التعليم الشرعي؛ هذا إذا علم أن أزمة التعليم في فلسطين 
 ولعل من أعراض هذا القصور عموماً إن هي إال نتاج لقصور في إدارة التعليم الفلسطيني،

المزاجية في وضع سياسات النظام التعليمي، والتي ال تتم باتفاق، بل ترتبط بأفراد معينين 
يتنفذون في القرار التعليمي، وهو ما يتعلق بالدكتاتورية في اتخاذ ذلك القرار، والطاووسية التي 

نفرد باتخاذ القرارات دون الرجوع تعاني منها الجهات والمستويات العليا في اإلدارة، والتي ت
 . للمكان الطبيعي التخاذه، وهي المدارس وإداراتها

هذا بالنسبة لإلدارة العليا، وما تتصف به هذه اإلدارة ينسحب على مدير المدرسة أيضاً، لذا فمن 
 هذا المنطلق، وفي ضوء ما سبق يمكن إيجاز ما يمكن لإلدارة العليا للتعليم الشرعي، واإلدارة

 :المدرسية للمدارس الشرعية عمله للنهوض بالنظام التعليمي فيما يلي

 :ما جيب على اإلدارة العليا فعله يف هذا املضمار )  أ
  ـ العمل على دراسة الواقع التعليمي دراسة تشخيصية تحليلية تفسيرية، من اجل التعرف على 

 .يرهذا الوضع، واتخاذ هذه المعرفة بداية االنطالق لإلصالح والتطو

ـ تبني فلسفة واضحة للتعليم الشرعي والتي تعتبر طريقاً لتنظيم هذا التعليم، وتوضيح القيم 
واألهداف التي يسعى المجتمع المسلم إلى تحقيقها من خالل نظامه التعليمي، على أن يشارك في 

ع رسم الخطوط العريضة لهذه الفلسفة جماعة من المخلصين هللا أصحاب الكفاءات والقدرات، م
تحييد واستثناء من تبوءوا المناصب العليا في اإلدارة دون أدنى حق لهم في ذلك، فهم وبال على 

 .النظام التعليمي

المتعلم، والمعلم، وغرفة :  على أن هذه الفلسفة يجب أن تستند إلى بعض العناصر التي أهمها
ربوي، والتوجيه، وغير الصف، وطريقة التعليم، والكتاب المدرسي، واالمتحانات، واإلشراف الت

ذلك من عناصر المنظومة التربوية، مع األخذ في االعتبار ما تمر به قضيتنا، وما يعاني منه 
شعبنا، وهو الذي يؤثر بدوره على سير العملية التعليمية؛ وتبني بعض السياسات التي تساعد في 

 .التعامل مع األوضاع الطارئة
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 :ما جيب على اإلدارة املدرسية للمدارس الشرعية فعله)ب

ـ العمل على تطوير األداء التعليمي داخل المدرسة الشرعية، وذلك من خالل توفير تطوير 
 .متطلبات تسيير العملية التعليميةالمعلم، وتوفير الوسائل التقنية المناسبة، وغيرها من 

ـ تشجيع مشاركة أولياء األمور في عملية التوجيه والمتابعة، وربط المدرسة الشرعية بالمجتمع 
 .المحيط، على اعتبار أن التعليم نظام فرعي  للمنظومة المجتمعية الكبرى

يتسنى للمدرسة الشرعية ـ دراسة اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة في البيئة المحلية، وذلك ل
 .التعامل مع المجتمع الخارجي لفائدة الدين، باإلضافة لفائدة العملية التعليمية ذاتها

 :املعلمون: ثالثاً
مما ال شك فيه أن المعلم يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية، ومن هذا المنطلق كان من 

إعداده إعداداً سليماً، وذلك على أمل أن الواجب االلتفات إلى المعلم في المدارس الشرعية، و
يحقق األهداف التي رسمتها السلطات التربوية لكل مدرسة، ومن األمور التي ينصح الباحث 
باتباعها لتطوير أداء المعلم ـ باعتباره منظومة مصغرة من منظومة التعليم الكبرى، والتي 

 :نسعى لتطويرها ـ ما يلي
 

 

 : اإلعداد للمهنة) ١

ل على إعداد معلمين متخصصين ومؤهلين للمدارس الشرعية، على أن يكون هذا اإلعداد العمـ 
إعداداً نظرياً وعملياً، وذلك بالتعاون ما بين القائمين على التعليم الشرعي ووزارة التربية 

 .والتعليم

ـ العمل على تطوير شخصية المعلم في أثناء تدريبه، وتطوير استعداده ومقدرته لمزيد من 
 .لتدريب والتربية الذاتيةا

 :اختيار المعلمين في المدارس الشرعية

 :بحيث يخضع يخضع المعلم قبل تعيينه الختبارات متعددة منها

ـ اختبارات لفحص مدى إلمامه بالناحية الدينية عموماً من علوم شرعية وثقافة إسالمية 
 .وغيرها
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 .ـ اختبارات للتعرف على مستوى التأهيل التربوي لديه

ـ تحري أن يكون المعلم بالمدارس الشرعية حسن السير والسلوك، وممن يلتزمون بالدين 
 .اإلسالمي الحنيف

 :التربية أثناء الخدمة)٣

 .ة جزءاً مكمالً من عملية تربية المعلمينـ ينبغي أن تكون التربية المستمر

ـ تطوير الوظائف اإلشرافية الخاصة بالمدارس الشرعية، وذلك لتوفير التوجيه المناسب لمعلمي 
 .تلك المدارس، وخصوصاً أولئك الذين لم يتلقوا إعداداً كافياً قبل تعيينهم

 .تحبيبهم في المهنةـ تفعيل المؤتمرات والدورات التي قد تسهم في تشجيع المعلمين و

ـ تعديل القواعد والقوانين الحالية بحيث تقر بأهمية المعلمين، مع األخذ باالعتبار توفير الحقوق 
القانونية لهم، واألخذ بأيديهم ومساعدتهم على التخلص من مشكالتهم بمختلف أنواعها، والعمل 

 .كمل وجهعلى تحسين أوضاعهم االجتماعية والمادية ليقوموا بمهامهم على أ

 :المناهج، وطرق التدريس، والتقويم، والتقنيات: رابعاً

 :ـ المناهج١

 :ويمكن التقدم ببعض المقترحات بهدف اإلسهام في تطوير المناهج التعليمية

 .ـ التركيز على القيم األصيلة واالتجاهات اإليجابية في المنهاج

 .نب العقلي فقطـ االهتمام بجميع جوانب المتعلم وعدم االقتصار على الجا

ـ االهتمام بالتنمية الثقافية لطلبة المدارس الشرعية من خالل المناهج، والعمل على إحياء 
 .التراث اإلسالمي

ـ التركيز على المساقات الشرعية من حيث الكيف بعيداً عن التضخم الكمي، مع عدم إهمال 
 .المساقات األخرى

 . المختلفةـ إثراء المنهاج الشرعي بالنشاطات المدرسية

 :ـ طرق التدريس٢

 : ومن االقتراحات التي قد تسهم في تطوير المدارس الشرعية ما تتعلق بتطوير طرق التدريس
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 من طرق التدريس مثل المحاضرة والمناقشة والحوار ويتم ذلك باستخدام عدة أنواع: ـ التنويع

والعرض، إذ أن هذا التنويع يساعد في تخفيف الملل وتجديد النشاط، مع المساعدة في مراعاة 
 .الفروق الفردية بين الطلبة

 .ـ تشجيع التعلم الذاتي لدى المتعلمين

 :ـ الوسائل والتقنيات الالزمة٣
ليمية الوسائل والتقنيات الحديثة الالزمة لسير العملية وذلك من خالل توفير السلطات التع
 .التعليمية التعلمية، وخدمة المنهاج

 

 :ـ التقويم٤
والتقويم عملية شاملة متعددة األغراض، وبالتالي يجب االلتفات إلى التقويم الخاص بالنظام 

للوقوف على التعليمي في المدارس الشرعية، وذلك من خالل وضع نظام للرقابة على األداء 
مدى تحقيق هذا النظام ألهدافه ، والحصول على التغذية الراجعة، إضافة إلى االهتمام بعملية 
 .التقويم للعملية التعليمية ذاتها، ولكي يكون التقويم جيداً ال بد أن يكون شامالً، متنوعاً، مستمراً

 

 :املباين والتجهيزات: خامساً
زات الخاصة بالمدارس بمواصفات معينة تتفق وحاجات من الواجب أن تتصف المباني والتجهي

 :الطالب وحاجات العملية التعليمية بأكملها، لذا ينصح الباحث بمراعاة ما يلي

جمع البيانات والمعلومات عن الواقع الحالي للمباني المدرسية وتجهيزاتها، : ـ  المرحلة األولى
 إجراؤه في المباني من تعديالت وإصالحات وتحديدها بأكثر ما يمكن من الدقة لتقرير ما ينبغي

أو إضافات، وكذلك ما ينبغي استبداله أو إصالحه من تجهيزات، بحيث يشمل ذلك المساحات، 
مشكالت : والقاعات، واألماكن، وحالة المباني والتجهيزات، والمشكالت التي ترتبط بها مثل

 مشكالت فنية، مشكالت تخطيط إدارية، مشكالت قيود مالية، مشكالت صيانة وتجديد أبنية،
 …… عمراني،
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وتشمل هذه المرحلة وضع خطة طويلة المدى بهدف تقديم حلول للمشكالت : ـ المرحلة الثانية
التي تم تشخيصها في المرحلة األولى، بحيث تكون هذه الخطة شاملة لجميع العمليات المطلوب 

 .تحقيقها، في إطار النهوض بالمدارس الشرعية

وتقوم هذه المرحلة على تجزئة الخطة طويلة المدى إلى برامج محددة الزمن : الثالثةـ المرحلة 
مقابلة لعدد السنوات التي تغطيها الخطة حتى يمكن بعد ذلك االنتقال إلى مرحلة التنفيذ، مع األخذ 

 .في االعتبار المخصصات المالية للمدارس الشرعية

 
 ):اإلنفاق ( التمويل : سادساً

 الميزانيات المخصصة للمجاالت والمؤسسات سوى التعليم تفوق ميزانية التعليم إذا علم بأن
 : ، فإن الباحث يؤكد على ما يلي)وخصوصاً التعليم الشرعي ( أضعاف المرات 

 ـ عدم التحيز في توزيع الميزانيات والمستحقات على الجوانب المختلفة، وإعطاء المدارس 
لميزانية الحالية ال تكفي لسد احتياجات هذه المدارس الشرعية حقها في ذلك، علماً بأن ا

 .بمتطلباتها المختلفة

ـ العمل على البحث عن مصادر تمويلية أخرى باإلضافة إلى السلطة، وذلك كأن تعتمد 
المدارس الشرعية على المصادر التمويلية الثانوية مثل الهبات والمنح التي يقدمها األفراد 

 . التبرع والمساعدات الخارجية ومساعدات األهاليوالجماعات، وكذلك مشروعات

 

 :التخطيط والسياسات واالستراتيجيات: سابعاً
عملية التوجيه العقالني للتعليم في حركته نحو " ومن المعروف أن التخطيط التربوي هو

المستقبل، وذلك عن طريق إعداد مجموعة من القرارات القائمة على البحث والدراسة تمكيناً 
 التعليم في تحقيق األهداف المرجوة منه بأنجع الوسائل وأكثرها فاعلية، ومع االستثمار لنظام

  ).٢١: ت. صبح، ب" ( األمثل للوقت

لذلك يجب االلتفات إلى التخطيط للنهوض بالمدارس الشرعية، وذلك لضمان سالمة سير 
 . العمليات السابقة، والتي تم طرقها من خالل التصور الحالي
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                                    النتائج والتوصيات والمقترحات                الرابع                   الفصل 
 

 :التوصيات: ثانياً
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فيما يتعلق بواقع المشكالت التي تعتـرض المـدارس                  

 :الشرعية يتقدم الباحث بالتوصيات التالية
كالت الواقع التعليمي بالمدارس الشرعية وتحدياته الماديـة واالجتماعيـة منطلقـاً            اتخاذ مش  .١

للدراسات النظرية والميدانية من أجل تطوير التعليم الشرعي ومؤسساته، والعمل على توسـيعها       
وانتشارها، وتقع على كليات التربية بالجامعات الفلسطينية ـ ال سـيما الجامعـة اإلسـالمية ـ     

 .هذه الدراسات من أجل ذلك التطويراإلكثار من 
التوسع في إنشاء المدارس الشرعية بما يتناسب مع احتياجات المجتمـع المسـلم، وإعـادة                 .٢

النظر في خريطة توزيعها الجغرافي، بحيث توزع هذه المدارس على محافظات غزة الشـمالية              
ـ             ين الشـمال والجنـوب     والجنوبية بالتساوي، وبذلك يتم القضاء على معاناة تنقل الطلبة مـا ب
 .وخصوصاً فيما يتعلق بمدارس األوقاف، ومدارس جماعة التبليغ والدعوة

ضرورة االهتمام بعقد دورات تدريبية لمعلمي التعليم الشرعي وخاصة أن هنـاك مـؤهالت              .٣
 :مختلفة تعمل بالتدريس داخل هذه المعاهد، وقد يتطلب ذلك

اء مركز للتدريب في كل من محافظات غـزة  ـ التوسع في برامج التدريب وذلك عن طريق إنش 
الشمالية، ومحافظاتها الجنوبية، وقد يكون لهذا التدريب المحلي أهمية في حل بعـض مشـكالت               

 .المدارس الشرعية والتي تكون نابعة من االحتياجات الفعلية للمعلمين
مج ودورات ـ أن تقوم الجامعات الفلسطينية بالتنسيق مع المدارس الشرعية علـى تنظـيم بـرا             

تدريبية، وذلك إلعداد وتأهيل المعلمين غير المؤهلين تربوياً للعمل بالتـدريس فـي المـدارس               
 .الشرعية

التنسيق بين إدارة المدارس الشرعية ووزارة التربية والتعليم على تبادل المدرسين للتـدريس           .٤
عية، فـي حـين     في مختلف التخصصات، فتستعين وزارة التربية والتعليم بمدرسي العلوم الشر         

 .تستعين المدارس الشرعية بمدرسي المواد الثقافية من وزارة التربية والتعليم
تخصيص ميزانية خاصة بالتعليم الشرعي ومؤسساته، والعمل على تدعيمها بما يتيح الوفـاء              .٥

 .باحتياجات هذا التعليم من كافة الخدمات التعليمية
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                             النتائج والتوصيات والمقترحات               الفصل الرابع                           
العمل على رفع مستوى كفاءة الجهاز اإلداري سواء على مستوى المدارس الشرعية، أو على              .٦

مستوى اإلدارات العامة للمدارس الشرعية، وذلك ضماناً لرفع مستوى العملية التعليميـة، وقـد              
 :يتطلب ذلك

اء واختيار العاملين في هذا الجهاز من ذوي الكفاءات اإلدارية المرتفعة، وذلك من خـالل               ـ انتق 
وضع معايير محددة الختيارهم باإلضافة إلى توفير فرص التدريب للعاملين حاليـاً بالمـدارس              

 .الشرعية، وذلك ضماناً للوصول إلى فاعلية أكبر لهذا الجهاز وزيادة انتاجيته
داري بالمعدات والوسائل التكنولوجية المتقدمة وكذلك تدريب أفـراده علـى           ـ تزويد الجهاز اإل   

الطرق واألساليب الحديثة والمتطورة في اإلدارة بما يضمن تحقيق مبادىء الشـورية اإلداريـة              
 .ومشاركة اآلباء والمدرسين في إدارة التعليم

التربويـة  استكمال المرافق الناقصة بالمدارس الشرعية وخاصـة مـا يخـص األنشـطة                .٦
المصاحبة؛ وعليه يجب أن تتوفر األفنية الرحبة والساحات المتسعة والحدائق التي تضيف إلـى              
الجو المدرسي البهجة والجمال، وأن تتوافر في البناء النواحي الصحية والحجـرات المناسـبة              
وقاعات لممارسة األنشطة الطالبية وأخرى للمكتبة والمعامـل، وكـذلك تزويـدها بالوسـائل              

التقنيات الحديثة المستعملة في العملية التعليمية، وهي أمور تفتقر إليها بعض مباني المـدارس              و
الشرعية، وكذلك فإن بعضها يفتقر إلى إحاطته باألسوار، والسيما مدارس األزهر، لذا يوصـي            
الباحث بإنشاء هذه األسوار والعمل على فصل معهد األزهر بغزة عن جامعة األزهر والتـي ال         

صلها عنه فاصل، وذلك العتبارات كثيرة منها مراعاة المرحلة العمرية التي يمر بهـا طلبـة                يف
هذا المعهد، إذا ما علم أن خروج الطالب واختالطه بطلبة الجامعة يعرضه لمؤثرات قد تحـدث                

ناهيك عن الفوضى التي قد تعم من أثر ذلـك االخـتالط،   . شرخاً بين ما يتعلمه والواقع المعاش  
 . ثر على مستوى النظام واالنضباط في المدرسةمما يؤ

تخصيص إدارات التعليم الشرعي جزء من صالحياتها وفعالياتها لتطوير خطط ومناهج التعلـيم             
الشرعي في ضوء األهداف التي يسعى هذا التعليم إلى تحقيقها، ومراجعة تلك المناهج مراجعـة               

ت الحاضر، ومحاولة إيجاد صيغة للتكامل ما       يتم التخلص من الحشو الزائد الذي ال يتناسب والوق        
بين المساقات الشرعية وبعض المساقات الثقافية المرتبطة بها،  والعمـل علـى ربـط المـواد                 

التعليم الشرعي باحتياجات المجتمع، ومـن هنـا        الدراسية بقضايا البيئة والمجتمع، ومن ثم ربط        
عي باحتياجات المجتمع، ومن هنا تظهـر  التعليم الشر تظهر أهمية وجود وحدة للتخطيط التربوي  

أهمية وجود وحدة للتخطيط التربوي بإدارات التعليم الشرعي تقوم بالتخطيط ووضـع البـرامج              
 .الدراسية للمدارس الشرعية
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 ات والمقترحات                                                      النتائج والتوصي                      الفصل الرابع         

 
التعليم الشرعي باحتياجات المجتمع، ومن هنا تظهر أهمية وجـود وحـدة للتخطـيط التربـوي             

 .بإدارات التعليم الشرعي تقوم بالتخطيط ووضع البرامج الدراسية للمدارس الشرعية
 االهتمام بعقد مجالس اآلباء، بحيث تمارس هذه المجالس اختصاصاتها، بهدف توثيق العالقة             .٧

 المدرسة الشرعية والمجتمع المحلي، واإلسهام في المشـكالت التـي تعتـرض المـدارس               بين
 .الشرعية بأبعادها المختلفة

يرى الباحث ضرورة اهتمام المسؤولين عن التعليم الشرعي باألنشطة المدرسية، حتى تكتمل             .٨
االقتنـاع  جوانب العملية التعليمية، دون قصرها على الناحية المعرفية فقط، وذلك عن طريـق              

بفلسفة النشاط المدرسي وأهدافه ودوره في إثراء العملية التعليمية، ووضعه بشـكل ثابـت فـي          
خطة الدراسة واالهتمام به أيضاً خارج نطاق هذه الخطة، مع ضرورة رصد الميزانيات الكافية              

 .لمثل هذه األنشطة حتى يمكن اإلنفاق عليها في جوانبها المختلفة
 الشرعي كتعليم مستقل إلعداد المتعلمين إعداداً إسالمياً خاصاً، بعيداً عـن           اإلبقاء على التعليم   .٩

 .أي مؤثرات خارجية قد تحيد به عن مساره الصحيح
 االهتمام بتنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو العلم الشرعي بوساطة وسائل اإلعـالم              .١٠

ب لحفزهم على اإلقبـال علـى       المختلفة مقروءة كانت أو مسموعة، ووضع حوافز مالية للطال        
 .التعليم الشرعي، ومواصلة الدراسة، وعدم الهروب

تأمين اإلمكانات المادية الكافية لرفع المستوى المادي للمدرسين في المدارس الشرعية، بمـا              .١١
يكفل تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية، وإعادة النظر في حجم المهام الملقاة على كـواهلهم،              

 . التخفيف منها السيما ما يتعلق منها باألعمال الكتابية الروتينيةوالعمل على
ضرورة تنظيم خدمات وبرامج  إرشادية نفسية وتربوية عن طريق فريق إرشـادي نفسـي                .١٢

تربوي متخصص كالمرشد األخصائي التربوي والنفسي في المدارس الشرعية، بحيـث تتنـاغم    
 .ما اجتهد به علماؤنا األجالءتلك البرامج مع ما أتى به إسالمنا العظيم، و

التأكيد على وضع آلية محددة لتعيين المعلمين في المدارس الشرعية إضافة إلى  أهمية تحلي                .١٣
المعلمين باألخالق الطيبة والسمات الحسنة، كي يكونوا قدوة لطالبهم، وتحسين العالقـات بـين              

 . الطلبة والمعلمين
ث يكون الطالب والطالبة حاصالً على معدل       وضع شروط للقبول في المدارس الشرعية، بحي       .١٤

مرتفع من شهادتي االبتدائية أو اإلعدادية، وحسن السير والسلوك، وأن يجتاز المتقـدم امتحـان          
 .القدرات الخاصة بالمدرسة
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 التوصيات والمقترحات                                                      النتائج و                      الفصل الرابع         

يقتـرح الباحـث إجـراء دراسـات حـول        : موضوعات مقترحة لدراسات مسـتقبلية    :   ثالثاً
 :الموضوعات التالية

 .دراسة مقارنة للمشكالت التي تعترض المدارس الشرعية، ومدارس التعليم العام .١
دراسة مقارنة للمشكالت التي تعترض المدارس الشرعية في كل مـن محافظـات الـوطن                .٢

 ).محافظات غزة ( ، ومحافظاته الجنوبية )القدس والضفة الغربية ( الشمالية 
 .دور المدارس الشرعية في تنمية الوعي الديني لدى المواطن المسلم في محافظات غزة .٣
 .دور المدارس الشرعية في تنمية القيم اإلسالمية لدى المواطن المسلم في محافظات غزة .٤
 . التعليم الشرعي في فلسطينإجراء دراسات للتعرف على واقع .٥
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 املراجع واملصادر



 

 
 

 

 

١٥٩

 املصادر واملراجع

 قائمة املصادر املراجع
 .القرآن الكرمي: أوالً
 :املراجع واملصادر العربية: ثانياً

 .دار الفكر العريب. ٣، طالتربية اإلسالمية وفالسفتها). ت .ب( ـ اإلبراشي، حممد عطية

 .عامل الكتب. تاريخ التربية والتعليم ). ١٩٨٠( عيد إمساعيل ـ أمحد، سعد مرسي وعلي، س

جامعة عني . القاهرة، كلية التربية . يف تاريخ التربية والتعليم ). ١٩٨٧( ـ أمحد سعد مرسي وآخرون 
 .مشس

 .دار النهضة املصرية: ، القاهرةطرق تعليم التربية اإلسالمية ).  ١٩٨٠( ـ أمحد، حممد عبد القادر 

: عمان. تصورات إسالمية يف التعليم اجلامعي والبحث العلمي  ).  ١٩٩٦( د، ناصر الدين ـ األس
 .منشورات روائع جمدالوي

 .مطبعة املقداد: ، غزةمناهج البحث التربوي ). ١٩٩٦( ـ األغا، إحسان 

طبعة م: ، غزةتصميم البحث التربوي النظرية والتطبيق ).  ١٩٩٩( ـ األغا، إحسان واألستاذ، حممود 
 .املقداد

 .مكتبة النهضة املصرية: القاهرة. ١٠ط. ٢ ـ جضحى اإلسالم). ت .ب( ـ أمني، أمحد 

 .دار املعارف مبصر. التربية يف اإلسالم). ت.ب(ـ األهواين، أمحد فؤاد 

حتقيـق إبـراهيم   . ٥ ـ ج سنن الترمذي). ه ١٣٩٥(ـ الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة 
 . مصر: مكتبة احلليب ـ  ٢عطوة عوض، ط

 .املركز العريب لتوزيع املطبوعات: بريوت. املرجع يف مبادئ التربية ). ١٩٩٣( ـ التل، سعيد وآخرون 

 

 



 

 
 

 

 

١٦٠

 املصادر واملراجع

 .دار الكتاب اللبناين: بريوت. التربية وبناء األجيال يف ضوء اإلسالم ). ١٩٨٢( ـاجلندي، أنور 

 .مكتبة غريب: القاهرة. دراسات يف تاريخ الفكر التربوي). ت .ب( ـ اجليار، سيد إبراهيم 

دار : القاهرة. نظرية التربية يف القرآن وتطبيقاا يف عهدالرسول ). ١٩٨٥( ـ حسن، أمينة حسن 
 .املعارف

 ـ ١٨٠٠( تطور التعليم الديين يف مصر من سنة  ). ١٩٨٠( ـ حسن، السيد الشحات أمحد 
 .دار الفكر العريب: القاهرة.  ـ دراسة حتليلية)  م ١٩٢٣

 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهرةالتقومي النفسي ). ١٩٨٤( ـ  أبو حطب، فؤاد وعثمان، سيد أمحد 

 .دار املأمون للتراث: ، بريوتالتراث التربوي دراسة نفسية ). ١٩٨٩( ـ محدان، نذير 

 .عاتمؤسسة األعلى للمطبو: بريوت. املقدمة). ه ١٣٩٨( ـ ابن خلدون 

 .دار الشروق: عمان. املدخل إىل التربية والتعليم ). ١٩٩٤( ـ الرشدان، عبد اهللا وجعنيين، نعيم 

 .دار مكتبة احلياة: بريوت. ٣ ـ جتاريخ التمدن اإلسالمي). ت .ب( ـ زيدان، جرجي 

دار : جدة. رقيةاحلياة العلمية والثقافية والفكرية يف املنطقة الش ). ١٩٨٧. ( ـ السبيعي، عبد اهللا ناصر
 .نور املكتبات

 .٨ ـ جغزة عرب التاريخ ). ١٩٨٣( ـ سكيك، إبراهيم خليل 

مكتبة النهضة : القاهرة. ٦، طالتربية اإلسالمية نظمها وفلسفتها وتارخيها ). ١٩٧٨( ـ شليب، أمحد 
 .احلديثة
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 .مطبعة املقداد: ، غزةساليبه ـ أجهزتهالتخطيط التربوي أنواعه ـ أ ). ت .ب( ـ صبح، فتحي أمحد 

مركز القدس : القدس الشريف. تاريخ التعليم الشرعي يف مدينة القدس ). ١٩٩٨( ـ عابدين، حممد 
 .لألحباث والتوثيق

مطبعة : غزة.  تاريخ الفكر التربوي ونظام التعليم يف فلسطني). ١٩٩٧(ـ العاجز، فؤاد وسلمان، حممد 
 .املقداد

 .دار العلم للماليني: بريوت. ٣ ، طالتربية قدميها وحديثها). ١٩٨١(ـ عاقل، فاخر

، التربية عرب التاريخ يف العصور القدمية حىت أوائل القرن العشرين ). ١٩٧٨( ـ عبد الدائم، عبد اهللا 
 .دار العلم للماليني: بريوت. ٣ط

ا يبدو يف كتابه تذكرة فن التعليم عند بدر بن مجاعة كم ). ١٩٨٥( ـ عبد العال، حسن إبراهيم 
 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج. السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم

 .دار البشري للثقافة والعلوم. بروتوكوالت حكماء صهيون ). ١٩٩٩( ـ عبد اهللا، إبراهيم 
مكتبـة  : عمان. مدخل إىل التربية اإلسالمية وطرق تدريسها      ). ١٩٩١( ـ عبد اهللا، عبد الرمحن صاحل       

 .الفرقان
 .دار الفكر العريب. التربية اإلسالمية يف القرن اخلامس عشر اهلجري ). ١٩٨٢( ـ عبود، عبد الغين 
 .دار الفكر العريب: القاهرة. دراسة مقارنة لتاريخ التربية  ). ١٩٧٨( ـ عبود، عبد الغين 

مركز التنمية البشرية   . ، الطبعة األوىل  "حبوث يف التربية اإلسالمية      ). " ١٩٨٧( ـ علي، سعيد إمساعيل     
 .واملعلومات

الـدار املصـرية للتـأليف      . التربية عند العرب مظاهرها واجتاهاا     ). ١٩٦٦( ـ العنتيل، حممد فوزي     
 .والترمجة

 .مكتبة وهبة: القاهرة.معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية ). ١٩٩١( ـ القطان، مناع 
 .دار الشروق: ، بريوت٢ط. تمع إسالميحنو جم ). ١٩٧٥( ـ قطب، سيد 
 .دار األندلس: الدوحة. دراسات تراثية يف التربية اإلسالمية). ه ١٤٠٥( ـ قمرب، حممود 
 .دار الثقافة: الدوحة. دراسات تراثية يف التربية اإلسالمية ـ الد الثاين ). ١٩٨٧( ـ قمرب، حممود 
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دار ابـن  : دمشـق .  ٢ط. تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية    ). ١٩٨٥ (ـ الكيالين، ماجد عرسان   
 .كثري

. ٢ ـ ج ١سنن ابن ماجـة ـ ج   ). ١٩٥٢( ـ  ابن ماجة، احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين 
 .، دار إحياء الكتب العربية)حممد فؤاد عبد الباقي ( حتقيق 

. ٤تدريس التربية اإلسالميةـ أسسه وتطبيقاته التربوية، ط.  )١٩٩٠( ـ جماور، حممد صالح الدين علي     
 .دار القلم: الكويت

 .  مؤسسة علوم القرآن: أصل الفكر التربوي يف اإلسالم، عجمان ).١٩٨٧( ـ حمجوب، عباس 
 .دار الفكر العريب: القاهرة. منهجية تدريس املواد الشرعية ). ١٩٩٩( ـ مدكور، علي أمحد 

 .عامل الكتب. اإلدارة املدرسية احلديثة ). ١٩٧٥(  و مسعان، وهيب ـ مرسي، حممد منري
 .عامل الكتب: القاهرة. تاريخ التربية يف الشرق والغرب ). ١٩٨٠( ـ مرسي، حممد منري 
عـامل  : القاهرة. ٢التربية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية، ط       ). ١٩٩٣(ـمرسي، حممد منري  

 .الكتب
عـامل  : القـاهرة ". التربية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية        ). " ١٩٩٨(د منري ـ مرسي، حمم  

 .الكتب
 .عمان: منتدى الفكر العريب. التعلم عن بعد ). ١٩٨٧( ـ املومين، حسني 

 .جامعة األزهر. أصول التربية اإلسالمية ). ١٩٩٥( ـ النباهني، علي سامل 
 .تاريخ الفكر التربوي من العصور القدمية إىل العصور احلديثة.  )١٩٩٦( ـ النباهني، علي سامل 

 .املؤسسة العربية للدراسات والنشر. يف التربية العربية ). ١٩٩٣(  ـ نشابه، هشام 
املعهـد العـاملي للفكـر      . أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية     ). ١٩٩٠( ـ النجار، زغلول راغب     

 .اإلسالمي
دار النحـوي للنشـر     . التربية يف اإلسالم النظرية واملنـهج      ). ٢٠٠٠(  علي رضا    ـ النحوي ، عدنان   

 .والتوزيع
. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمـع         ). ١٩٧٩( ـ النحالوي، عبد الرمحن     

 .دار الفكر: دمشق
 .دار السالم للطباعة والنشر: التمكني لألمة اإلسالمية، القاهرة ). ١٩٩٧( ـ يوسف، حممد السيد 

 :الرسائل اجلامعية: ثالثاً
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مشكالت تدريب معلمي املرحلة االبتدائية األزهريـة أثنـاء          ). " ١٩٩٣( ـ اخلباز، مجال حممود حممد      

 .، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية ـ جامعة األزهر"اخلدمة 
كليـة  ". اجلماعات اخلريية ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي وتطورها        ). "  ١٩٩٦( ـ الرميي والداغستاين    
 . مكة املكرمة. التربية، جامعة أم القرى

مناهج التعليم يف املعاهد الدينية باألزهر يف ضـوء املطالـب    ). " ١٩٦١( ـ السكري، عبد الفتاح علي  
 .ية ـ جامعة عني مشسرسالة ماجستري غري منشورة، كلية الترب". االجتماعية والقومية 

مشكالت التعليم الثانوي باألزهر وأثرها علـى اجتاهـات          ). " ١٩٧٨( ـ سالم، عبد احلميد عبد اهللا       
 .، كلية التربية، جامعة األزهر، القاهرة".  م ١٩٧٥ حىت ١٩٦١القبول جبامعة األزهر يف الفترة من 

تعليم اإلعدادي األزهري وأثرهـا    دراسة بعض مشكالت ال    ). " ١٩٨٥(  ـ شرف الدين، نشأت فضل      
 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جبامعة األزهر، القاهرة". على كفاءته الداخلية 

دراسة بعض مشكالت التعليم االبتدائي األزهري وأثرها        ). " ١٩٨٢( ـ عبد الرمحن، حممد عبد احلميد       
 .، كلية التربية ـ جامعة األزهر، القاهرةرسالة ماجستري غري منشورة". على كفاءته الداخلية 

السياسة التعليمية يف السودان وأثرها على التعليم الديين اإلسالمي          ). " ١٩٨٢( ـ مسعود، أمحد سعد       
 .، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية ـ جامعة األزهر"م دراسة حتليلية ١٩٧٣ ـ ١٩١٢ـ

سة ميدانية للمدارس اإلسالمية اخلاصة يف مجهوريـة مصـر          درا ). " ١٩٩٠( ـ املهدي، جمدي صالح     
 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة املنصورة". العربية 

دور مراكز حتفيظ القرآن الكرمي يف تربية النشء واملشكالت الـيت            ). " ١٩٩٩( ـ نصار، أنور شحادة     
 .ية، اجلامعة اإلسالمية ـ غزةدراسة ماجستري غري منشورة، كلية الترب". تواجهها 

 :االت العلمية والدوريات والنشرات واملقابالت: رابعاً
مقابلة شخصية مع مدير عام الرقابة والتدقيق بوزارة التربية والتعلـيم التابعـة        ). ٢٠٠٢( ـ أغا، هيفاء    

 .  م٢٠٠٢/ ٧/ ١للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتاريخ 
: ١، جمموعة )٤(عدد  . الرسالة". ابن خلدون واملعاهد التعليمية      ). " ١٩٩٥ ( ـ حاج حيىي، قصي حممود    

١٠٧. 
بغزة واملؤسسات اإلسالمية التابعة    ) األزهر( معهد فلسطني الديين     ). " ١٤٠٣( ـ سالمة، يوسف مجعة     

 .٦٧، )٩عدد ( ٢هدى اإلسالم، جملد".له 
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جمالس اآلباء اآلباء واملعلمني باملعاهد االبتدائيـة األزهريـة          ). " ١٩٩٢ (ـ الشافعي، أمحد عبد احلميد      

( جملة تربيـة األزهـر،      . ،  دراسة منشورة   "ومدى حتقيق أهدافها وممارسة اختصاصاا مبحافظة الشرقية        
  ).١٧٣ ـ ١٣١( ، )٢٣(العدد  ) ٣جمموعة

ي املعاهد اإلعدادية والثانوية األزهريـة   االحتياجات التدريبية ملعلم   ). " ١٩٩٥( ـ شرف الدين، نشأت     
عـدد   (٥جملة التربية ـ األزهر، جملد  ". من وجهة نظر كل من املعلمني وشيوخ املعاهد واملوجهني الفنيني

 .١٧٧ ـ ١٢٧، ص ص  )٥١
مشكالت الدورات التدريبية ملعلمي املعاهد األزهرية أثناء اخلدمة         ). " ١٩٨٦( ـ صديق، صالح صادق     

 . ١٢٨ ـ ١٠٥، ص ص  )٦عدد ( ٢جملة التربية ـ األزهر، جملد". م من هذه الدورات واحتياجا
اجتاهات طلبة كليات الشريعة يف جامعـات        ). " ٢٠٠٠( ـ عابدين، حممد وعوض اهللا، إبراهيم خليل        

 ).١(العدد ). جامعة البتراء ( جملة البصائر ". الضفة الغربية حنو الدراسة الشرعية 
النشـاط املدرسـي واقعـه       ). " ١٩٩٢( س، جناح حسنني وشرف الدين، نشأت فضـل         ـ  أبو عراي   

، )٢٧(العدد   ) ٤جمموعة(جملة تربية األزهر،    " وممارساته باملعاهد الثانوية األزهرية من وجهة نظر الطالب         
  ).٩٩ـ٥١( 

راسات تربويـة،   د". املدارس اإلسالمية والتحديات اليت تواجهها       ). " ١٩٨٨( ـ علي، سعيد إمساعيل     
 .٢٥،  )١٥ ( ٤جملد

واقع تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باملعاهد األزهرية، ومقترحات  ). " ١٩٩١(ـ فايد، عبد السالم إبراهيم 
  ).١٩( جملة التربية ـ األزهر، العدد ". لتطويره 

جملة الدراسـات    ". مناهج التعليم الديين العايل يف تركيا      ). " ١٩٩٥( ـ قارلغا، يكر والشاهني، شامل      
 .٥١،  )١عدد  (٣٠اإلسالمية، جملد 
جملة ". أبنية املعاهد االبتدائية األزهرية واقعها ومشكالا ـ دراسة ميدانية   ). " ١٩٩٢( ـ حممود، حممد 

 .٢٠٠ ـ ١٠٥، ص ص  )٦عدد (٣التربية ـ األزهر، جملد
مخس سـنوات  …… ف والشئون الدينية  وزارة األوقا  ). " ٢٠٠٠( ـ وزارة األوقاف والشئون الدينية      

 .كتيب دوري". ـ إجنازات وتطلعات 
نشرة صادرة عن دائرة التعليم الشرعي بوزارة األوقـاف    ). ١٩٩٩" ( املدارس الشرعية يف فلسطني     " ـ  

 .اإلسالمية ـ غزة
، وذلك  مقابلة شخصية مع أمري التعليم الشرعي مبدارس مجاعة التبليغ والدعوة         ). ٢٠٠١( صالح، حممد    -

 . م٢٠٠١/ ٣/١١بتاريخ 
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 :املؤمترات العلمية: خامساً

حبث مقدم ". عقبات يف طريق الدعوة واقتراحات للتغلب عليها  ). " ١٩٨٨( ـ اجلويشي، حممد إبراهيم    
معـة  جا: ملؤمتر دور اجلامعات اإلسالمية يف تكوين الدعاة ـ ندوة التنسيق بني كليات الشريعة، الرياض 

 .اإلمام بن سعود اإلسالمية
ـ حبوث مـؤمتر دور   " سبل الدعم االقتصادي للدعوة اإلسالمية       ). " ١٩٨٨( ـ حسان، حسني حامد     

 .اجلزء الثاين. اجلامعات اإلسالمية يف تكوين الدعاة
حبث مقدم للمؤمتر العـاملي اخلـامس للتربيـة         ". املدرسة اإلسالمية    ). " ١٩٨٧( ـ الشاوي، حممود    

 .إلسالميةا
حبـث  ". دور كليات الشريعة يف خدمة اتمع احمللـي      ). " ١٩٨٨( ـ الصاحل، عبد اهللا بن عبد العزيز        

: مقدم ملؤمتر دور اجلامعات اإلسالمية يف تكوين الدعاة ـ ندوة التنسيق بني كليات الشـريعة، الريـاض   
 .جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية

حبث مقدم إىل للمـؤمتر الـدويل       ". معاهد العلم يف بيت املقدس      . "  )١٩٨١( ـ العسلي، كامل مجيل     
 . م١٩٨٠الثالث لتاريخ بالد الشام الذي انعقد يف اجلامعة األردنية ـ عمان يف شهر نيسان سنة 

املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف داخل العـامل اإلسـالمي            ). " ١٩٨٨( ـ عزيز، عبد الغفار     
قدم ملؤمتر دور اجلامعات اإلسالمية يف تكوين الدعاة ـ ندوة التنسيق بـني كليـات    حبث م". وخارجه 

 .جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية: الشريعة، الرياض
". عزوف الطالب عن االلتحاق مبعاهد الدعوة أسبابه وعالجه       ). " ١٩٨٨( ـ فرغل، حيىي هاشم حسن      

: تكوين الدعاة ـ ندوة التنسيق بني كليات الشريعة، الرياض حبث مقدم ملؤمتر دور اجلامعات اإلسالمية يف 
 .جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية
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 املالحق

  )١( ملحق رقم 
 قائمة بأسماء السادة المحكمين الذين حكموا االستبانة

 الكلية ـ القسم الجامعة اسم المحكم الرقم

 التربية ـ مناهج الجامعة اإلسالمية غاإحسان األ/ األستاذ الدكتور .١

 التربية ـ أصول الجامعة اإلسالمية عليان الحولي/ الدكتور .٢

 التربية ـ أصول الجامعة اإلسالمية حمدان الصوفي/ الدكتور .٣

 التربية ـ أصول الجامعة اإلسالمية فؤاد العاجز/ الدكتور .٤

 تربية ـ مناهجال الجامعة اإلسالمية محمد زقوت/ الدكتور .٥

 التربية ـ أصول الجامعة اإلسالمية محمد األغا/ الدكتور .٦

 التربية ـ علم نفس جامعة األقصى نظمي أبو مصطفى/ الدكتور .٧

 التربية ـ مناهج الجامعة اإلسالمية محمد أبو شقير/ الدكتور .٨

 التربية ـ علم نفس الجامعة اإلسالمية سناء أبو دقة/ الدكتورة .٩

 التربية ـ علم نفس الجامعة اإلسالمية عاطف األغا/ الدكتور .١٠

 التربية ـ  مناهج جامعة األزهر عطا درويش/ الدكتور .١١

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

١٦٨

 املالحق
 
   )٢( ملحق رقم 

 بسم ا الرمحن الرحيم








 ..…أخيت املعلمة/ أخي املعلم 
……

     

 واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشـرعية      " : يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان         
، وذلك استكماالً لمتطلبات نيل درجة  الماجسـتير فـي التربيـة مـن الجامعـة                 " بمحافظات غزة 

سالمية؛ ولهذا أراد الباحث تصميم استبانة تضم عدداً من المشكالت التـي تعتـرض المـدارس                اإل
الشرعية بهدف استكشاف أهم تلك المشكالت، والمساهمة في اقتراح حلوٍل مثلى للحد من شـيوعها،            
 وقد اقترح الباحث توزيع االستبانة على خمسة مجاالت من المشكالت التي قد تعانيها تلك المـدارس      

مشكالت تتعلق بالطلبة، والمعلمين، والمنهاج، والمباني واألثاث، واإلدارة، وأوليـاء األمـور        : وهي
 .والمجتمع المحلي

   راجيا أن تسجلوا المشكالت التي ترون بأنها تعترض مدرستكم في ضوء الواقـع الفعلـي لهـذه              
 .حسن تعاونكم واهتمامكم سلفاًالمدرسة، وذلك بكتابتها أدنى المجال الذي تنتمي إليه، شاكراً لكم 

 
 .وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير

                                                                    
 الباحث                                                                      

 محمود إبراهيم خلف اهللا
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٦٩

 املالحق
 ـ:مشكالت تتعلق بالطلبة: أوالً
١.……………………………………………………………………… 
٢.……………………………………………………………………… 
٣.……………………………………………………………………… 

 ـ:مشكالت تتعلق باملعلمني: ثانياً
١.……………………………………………………………………… 
٢.……………………………………………………………………… 
٣.……………………………………………………………………… 
 : بالمنهاجمشكالت تتعلق: ثالثاً
١.……………………………………………………………………… 
٢.……………………………………………………………………… 
٣.……………………………………………………………………… 

 :مشكالت تتعلق بالمباني واألثاث: رابعاً
١.……………………………………………………………………… 
٢.……………………………………………………………………… 
٣.……………………………………………………………………… 
 :دارةمشكالت تتعلق باإل: خامساً 
١.……………………………………………………………………… 
٢.……………………………………………………………………… 
٣.……………………………………………………………………… 

تـرين  /  إن كان لديك اقتراح لمجاالت أخرى، ترى!من فضـلك …… أختي المعلمة /   أخي المعلم 
 .سجليها أدناه، ولك جزيل الشكر/ أنها لم تذكر سابقاً، فسجلها

٣       .     ……………………………….١ .
………………………  . 



 

 
 

 

 

١٧٠

 املالحق

  )٣(   ملحق رقم 
 )قبل التحكيم ( االستبانة في صورتها األولية 

 
 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 استبانة خاصة بدراسة واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشرعية

 .بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين
 
 

 .اضل، حفظه اهللالف. ………………………………………………/ السيد الدكتور
 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

   
 واقـع المشـكالت التـي تعتـرض       : "    يقوم الطالب الباحث بتصميم استبانة كأداة لدراسة بعنوان       

وذلك بهدف تحديدها، والعمل على     ". المدارس الشرعية بمحافظات غزة  من وجهة نظر المعلمين        
اح السبل الكفيلة بذلك، ابتغاء لمرضاة اهللا، وخدمة للدين وللـوطن،      محاولة الحد منها، من خالل اقتر     
 :وهي موزعة على خمسة مجاالت

 .مشكالت متعلقة بالطلبة: المجال األولـ ١
 .مشكالت متعلقة بالمعلمين: المجال الثانيـ ٢
 . مشكالت متعلقة بالمنهاج:المجال الثالثـ ٣
 .واألثاثمشكالت متعلقة بالمباني : المجال الرابعـ ٤
 .مشكالت متعلقة باإلدارة: المجال الخامسـ ٥

   علماً بأن هذه الدراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية ـ تخصص أصول تربية بالجامعة  
اإلسالمية، فأرجو التكرم من سيادتكم بتحكيم فقرات هذه االستبانة بحذف أو إضافة أو تعديل، وذلك               

 .بما ترونه مناسباً
 ذخراً للدين وأهلهودمتم 



 

 
 

 

 

١٧١

 املالحق

  )٣( تابع الملحق رقم 
 االستبانة في صورتها األولية

 فقرات االستبانة م الحكم على العبارة
 ال تنتمي تنتمي

 :المشكالت المتعلقة بالطلبة: أوالً
   .تغيب الطلبة عن المدرسة بدون عذر ـ١
   .قلة توفر الحوافز والجوائز التشجيعية ـ٢
   . تقيد الطلبة بمواعيد الدوام بالمدرسة الشرعيةعدم ـ٣
عدم اهتمام األهالي بإرسـال أبنـائهم إلـى المـدارس       ـ٤

 .الشرعية
  

   .معاناة بعض الطلبة من وضع اقتصادي رديء ـ٥
   .صعوبة تأقلم الطلبة مع بيئة المدرسة الشرعية ـ٦
   .طلبةقلة وجود البرامج التثقيفية اإلضافية والخاصة بال ـ ٧
   .عدم تجاوب الطلبة إلرشادات المعلمين ـ٨
شعور طلبة المدارس الشرعية بأنهم أقل قدرا من طلبة          ـ٩

 .التعليم العام
  

١٠
 ـ

   .كثرة المساقات الدينية تشكل عبئاً على كاهل الطلبة

قلة تعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل المشكالت          ١١
 .التي يعانى منها أوالدهم

  

   .طالبة/ عدم توفر كتاب مقرر لكل طالب ١٢
   .عدم اهتمام أولياء األمور باالستفسار عن أبنائهم ١٣
   .ضعف التحصيل الدراسي للطلبة بشكل عام ١٤
   .صعوبة تطبيق العقوبات المدرسية على الطلبة ١٥
   .تدنى مستوى النظافة لدى بعض الطلبة ١٦
   .المدرسةبعد سكن بعض الطلبة عن  ١٧



 

 
 

 

 

١٧٢

   .إساءة بعض الطلبة للمعلمين ١٨
   .الرسوب المتكرر لدى بعض الطلبة ١٩
عدم وجود مرشد اجتماعي في المدرسة لمساعدة الطلبة         ٢٠

 .على حل مشكالتهم
  

   .عدم التزام الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتية ٢١
   .ضعف إسهام الطلبة في النشاطات غير الصفية ٢٢
   .ف بعض الطلبة للممتلكات المدرسيةإتال ٢٣
   .عدم التزام بعض الطلبة بتعليمات إدارة المدرسة ٢٤

 :المشكالت المتعلقة بالمعلمين: ثانياً
   .قلة الراتب الذي يتقاضاه المعلم في المدرسة الشرعية ـ١
   .عدم شعور المعلم بالتقدير من قبل المجتمع ـ ٢
   .ضعف أداء بعض المعلمين ـ٣
   .ضعف انتماء المعلمين لمهنة التدريس ـ٤
   .وجود معلمين غير مؤهلين تربوياً ـ٥
   .ساعات العمل مرهقة للمعلم ـ٦
   .افتقار المعلم لصفة اإللزام على الطالب ـ٧
   .عدم تعاون أولياء األمور مع المعلمين ـ٨
   .عدم توفر خطة تدريسية لدى المعلم ـ٩

   .علم الفروق الفردية بين الطلبةال يراعى الم ١٠
   .تسرب بعض المعلمين المؤهلين من المدارس ١١
   .كثرة غياب المعلمين عن الدوام المدرسي ١٢
   .كثرة تنقالت المعلمين ١٣
   .تكليف المعلمين تدريس مواد في غير تخصصهم ١٤
   .كثرة نصاب المعلمين من الحصص ١٥
   .ب للمعلمين أثناء الخدمةعدم توافر برامج تدري ١٦
   .المعلم ال يتمتع بثقافة واسعة ١٧
عدم تمتع المعلمين بحقوق الموظفين من حيث االرتقاء         ١٩

 .في السلم الوظيفي
  



 

 
 

 

 

١٧٣

حاجة المعلمين إلى االستخدام الفعال لطـرق التـدريس      ٢٠
 .المناسبة للطلبة

  

   .فعالةقلة استخدام بعض المعلمين للوسائل التعليمية ال ٢١
صعوبة وسائل النقل المؤدية للمدرسة بالنسـبة لـبعض      ٢٢

 .المعلمين
  

   . نقص عدد المعلمين المقرر في المدرسة ٢٣
قلة توافر بعض المعلمين المتخصصين فـي األنشـطة          ٢٤

 .الفنية والرياضية
  

   .كثرة المشاحنات والخالفات بين المعلمين ٢٥
   

 :ة بالمناهجالمشكالت المتعلق: ثالثاً
   .عدم وضوح أهداف التعليم الشرعي يف أذهان املعلمنيـ     ١
عدم ارتباط أهداف التعليم الشـرعي بواقـع المجتمـع           ـ٢

 .الفلسطيني المسلم
  

   .أهداف التعليم الشرعي ال تتفق مع متغيرات العصر ـ٣
عدم صياغة أهداف التعليم الشرعي بطريقـة إجرائيـة          ـ ٤

 .واضحة
  

   .أهداف مناهج التعليم الشرعي غير قابلة للتحقيق ـ٥
   .كثرة المساقات الدينية تشكل عبئاً على كاهل الطلبة ـ٦
عدم وجود مناهج تعليمية موحـدة لجميـع المـدارس           ـ٧

 .الشرعية تحقق األهداف المرجوة
  

   .عدم التزام المدرسة الشرعية بنشاطات منهجية مقررة ـ٨
ج على اكتسـاب المعلومـة أكثـر مـن          تركيز المنها  ـ٩

 .استخالصها
  

تركيز المنهاج على الناحية النظرية أكثر مـن الناحيـة      ١٠
 ).الطابع العملي(العملية 

  

   .عدد مساقات المنهاج كبير مما يسبب الملل ١١
   .عدم توفر ميزانية لألنشطة ١٢



 

 
 

 

 

١٧٤

ال يتوفر مقرر واضح لكل فـرع مـن فـروع العلـم              ١٣
 .الشرعي

  

أنشطة المقرر الشرعي ال تساعد الطلبة على تطبيق ما          ١٤
 .تعلموه في مواقف الحياة

  

عدم ارتباط موضـوعات المقـرر الشـرعي بهمـوم           ١٥
 .العصر

  

عدم استخدام المعلمين طرق تدريس حديثة في التعلـيم          ١٦
 .الشرعي

  

عدم مراعاة الفروق الفرديـة عنـد تنفيـذ األنشـطة            ١٧
 .التعليمية

  

   .شعور الطلبة بالملل أثناء قيامهم ببعض األنشطة ١٨
نظرة اإلدارة المدرسية للنشـاطات الطالبيـة ال تتسـم       ١٩

 .باالهتمام
  

عدم تنويع المعلمين في طرائق تعليمهم بما يتالءم مـع           ٢٠
 .الظروف واألنشطة

  

   .محدودية األنشطة التي يمارسها الطلبة أثناء الدراسة ٢١
ح مضمون المقرر الشـرعي اسـتخدام وسـائل         ال يتي  ٢٢

 .تعليمية مساعدة
  

ال تشجع الخبرات التعليمية الطلبة على حـب التعلـيم           ٢٣
 .الشرعي

  

   .األنشطة والخبرات ال تهيئ الطلبة ليكونوا دعاة ٢٤
   .القليل من األنشطة والخبرات تمارس في المسجد ٢٥
   .يمية الفعالةقلة استخدام المعلمين للوسائل التعل ٢٦

 :المشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث: رابعاً
   .عدم وجود مصلى لتأدية الصلوات ـ١
   .ضيق غرف التدريس مما يؤدى إلى ازدحام الطلبة فيها ـ٢
   .عدم توافر تهوية كافية لقاعات الدرس ـ٣
   .المقاعد الموجودة غير مناسبة للطلبة ـ٤



 

 
 

 

 

١٧٥

   .غير كافية للمدرسة) الفناء( الساحة الخارجية ـ٥
   .عدم توافر شروط السالمة واألمان في المبنى ـ٦
   .عدم توفر أماكن خاصة إليداع الوسائل التعليمية ـ٧
   .بعد موقع المدرسة عن سكنى الطلبة ـ٨
   .ال تتوفر مرافق صحية مناسبة ـ٩

   .عدم توفر اإلضاءة الجيدة في المدرسة ١٠
   .عات المساعدة على تنويع نشاطات المدرسةقلة القا ١١
   .ال توجد غرفة خاصة بالمعلمين ١٢
   .ال توجد في المدرسة غرفة خاصة بالطبيب ١٣
   .توجد تشققات في جدران المبنى ١٤
   .عدم وجود أدراج أو رفوف لحفظ أدوات الطلبة ١٥
   .األثاث غير مريح لتحرك الطلبة بسهولة في الفصل ١٦
   .غير كاف لعدد الطلبة) طاوالت ومقاعد(أثاث المدرسة  ١٧
   .نظافة المدرسة ال تتم باستمرار ١٨
   .مكان المراحيض بالنسبة للمبنى غير مناسب ١٩
   .عدد المشارب ال يتناسب مع عدد الطلبة ٢٠
   .عدم توفر مقصف خاص بالطلبة ٢١
   .المدرسيقلة توفر خدمات الصيانة الكافية للمبنى  ٢٢
   .ضعف االهتمام بالمظهر الجمالي للمدرسة الشرعية ٢٣
   .عدم وجود أسوار للمدرسة لحمايتها ٢٤
   .في المدرسة) للعلوم( عدم وجود مختبر ٢٥
   .عدم وجود مكتبة في المدرسة الشرعية ٢٦
تعرض المدرسـة للتخريـب مثـل السـرقة، وتـدمير           ٢٧

 .الممتلكات
  

احات الترابية غير المعبدة التي تثير الغبـار        وجود المس  ٢٨
 .واألتربة

  

عدم وجود مسـتودعات لتخـزين األثـاث واللـوازم           ٢٩
 . المدرسية

  



 

 
 

 

 

١٧٦

 املالحق

 :المشكالت المتعلقة باإلدارة: خامساً
   .قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بمطالب المعلمين ـ١
   .ةقلة اهتمام اإلدارة المدرسية بمشكالت الطلب ـ٢
   .قلة الزيارات والمتابعة من قبل جهات اإلشراف ـ٣
   .التعامل مع المشاكل المدرسية من قبل اإلدارة بأسلوب روتيني ـ٤
اإلدارة  تتصف بالمركزية في اتخاذ القـرارات، وعـدم إشـراك             ـ٥

 .المعلمين في اتخاذ القرارات
  

   .صعوبة التواصل ما بين اإلدارة والمعلمين ـ٦
   .عدم تعاون اإلدارة مع أولياء أمور الطلبة ـ٧
ال تعير اإلدارة اهتماما كافيا بالمشكالت التعليميـة، للعمـل علـى             ـ٨

 .حلها
  

   .اإلدارة ال تعمل على االتصال والتواصل مع المجتمع المحيط ـ٩
   . عدم توفير اإلدارة كل ما يلزم المدرسة من إمكانات ومستلزمات ١.

   .رجل غير متقبل من قبل المعلمينالمدير  ١١
   .إدارة المدرسة الشرعية تعمل في ضوء أهداف غير واضحة ١٢
   .تتم جهود تحسين المدرسة بدون تخطيط مسبق ١٣
   .عدم توفر هيكل أدارى وتنظيمي للمدرسة الشرعية ١٤
   .عدم وجود وصف وظيفي للعاملين في المدرسة الشرعية ١٥
 في توزيع الموارد المالية على أبواب الميزانية الخاصة         عدم العدالة  ١٦

 .بالمدرسة الشرعية
  

   .قلة اشتراك مدير المدرسة في المؤتمرات والندوات ١٧
التقيد باإلجراءات الروتينية في األمور آلتي تحتـاج إلـى قـرار             ١٨

 .سريع
  

   .ضعف التنسيق بين اإلدارة المدرسية والمشرفين التربويين ١٩
   .عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للبارزين في العمل من المعلمين ٢٠
   .ضعف إشراف التربية والتعليم على المدارس الشرعية ٢١



 

 
 

 

 

١٧٧

 املالحق
   )٤( ملحق رقم 

 االستبانة يف صورا الثانية


 ..…أخيت املعلمة/ أخي املعلم 
……

 واقع المشكالت التي تعترض المدارس الشـرعية      " : يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان          
، وذلك استكماالً لمتطلبات نيل درجة  الماجسـتير فـي التربيـة مـن الجامعـة                 " بمحافظات غزة 

تـرض المـدارس   اإلسالمية؛ ولهذا قام الباحث بتصميم استبانة تضم عدداً من المشـكالت التـي تع        
الشرعية بهدف استكشاف أهم تلك المشكالت، والمساهمة في اقتراح حلوٍل مثلى للحد من شـيوعها،            
: وقد تم توزيع االستبانة على ستة مجاالت من المشكالت التي قد تعانيهـا تلـك المـدارس وهـي                  

ياء األمور والمجتمع   مشكالت تتعلق بالطلبة، والمعلمين، والمنهاج، والمباني واألثاث، واإلدارة، وأول        
 .المحلي

   راجيا إبداء رأيكم في تقدير درجة وجود كل مشكلة من المشكالت فـي ضـوء الواقـع الفعلـي               
في العمود الذي يتالءم مع درجة وجود المشكلة، ومثال ذلك مـا  ) ×(لمدرستكم، وذلك بوضع إشارة   

 :يلي
  م

معدومة ليلةق متوسطة كبيرة 
    × .قلة الراتب الذي يتقاضاه المعلم في المدرسة الشرعية ١

 :مكان المدرسة                              :المعلم يعمل في:                                
 ..        ……:غزة* ………                        :مدرسة شرعية تابعة لوزارة األوقاف اإلسالمية*  
 ..…:النصيرات* ………                            :مدرسة شرعية تابعة لجماعة التبليغ والدعوة* 
 .…:خان يونس.                                    * ………مدرسة شرعية تابعة لألزهر الديني* 

شاكرا لكم حسن تعاونكم واهتمامكم . ألغراض الدراسة والبحث العلمي فقط؛ لذلك ال داعي لذكر امسكم أو ما يدل على شخصكم   مؤكداً لكم أن مجيع إجاباتكم ستحاط بالسرية التامة، ولن تستخدم إال
 .سلفاً

 .وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير
  

 

 



 

 
 

 

 

١٧٨

 



 

 
 

 

 

١٧٩

 املالحق

   )٥( تابع الملحق 
  مسلسل

 كلي
 


 ج

 معدومة يلةقل متوسطة كبيرة

             

المشكالت المتعلقة بالطلبة: 

     .تغيب الطلبة عن المدرسة بدون عذر ١ ١

     .قلة توفر الحوافز أو الجوائز التشجيعية ٢ ٢

     .عدم تقيد الطلبة بمواعيد الدوام بالمدرسة الشرعية ٣ ٣

     .معاناة بعض الطلبة من وضع اقتصادي سيئ ٤ ٤

     .صعوبة تكيف الطلبة مع بيئة المدرسة الشرعية ٥ ٥

     .قلة وجود البرامج التثقيفية اإلضافية ضمن منهاج المدرسة ٦ ٦

     .عدم تجاوب الطلبة مع إرشادات المعلمين ٧ ٧

 شعور طلبة المدارس الشرعية بأنهم أقل قدراً  ٨ ٨
 .من طلبة التعليم العام

    

     .لدراسة في المدارس الشرعيةعزوف الطلبة عن ا ٩ ٩

     .ضعف التحصيل الدراسي للطلبة بشكل عام ١٠ ١٠

     .تدنى مستوى النظافة لدى بعض الطلبة ١١ ١١

     .بعد سكن بعض الطلبة عن المدرسة ١٢ ١٢

     .إساءة بعض الطلبة للمعلمين ١٣ ١٣

     .الرسوب المتكرر لدى بعض الطلبة ١٤ ١٤

     .م التزام الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتيةعد ١٥ ١٥

     .ضعف إسهام الطلبة في النشاطات الالصفية ١٦ ١٦

     .إتالف بعض الطلبة للممتلكات المدرسية ١٧ ١٧

     .عدم التزام بعض الطلبة بتعليمات إدارة المدرسة ١٨ ١٨

     .بعض طلبة المدرسة الشرعية يتلفظون بألفاظ غير الئقة ١٩ ١٩



 

 
 

 

 

١٨٠

     .كثرة المشاحنات والتحرشات بين الطلبة في المدرسة ٢٠ ٢٠

     .تسرب بعض المعلمين المؤهلين من المدارس ٢١ ٢١

 ..…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 المشكالت المتعلقة بالمعلمين: 

     .قلة الراتب الذي يتقاضاه المعلم في المدرسة الشرعية ١ ٢٢

     .ضعف أداء بعض المعلمين ٢ ٢٣

     .ضعف انتماء المعلمين لمهنة التدريس ٣ ٢٤

     .وجود معلمين غير مؤهلين تربوياً ٤ ٢٥

     .شعور المعلم باإلرهاق بسبب كثرة ساعات العمل ٥ ٢٦

     .افتقار المعلم لصفة اإللزام على الطالب ٦ ٢٧

     .ينقلة تعاون أولياء األمور مع المعلم ٧ ٢٨

     .عدم توفر خطة تدريسية لدى المعلم ٨ ٢٩

     .المعلم ال يراعى الفروق الفردية بين الطلبة ٩ ٣٠

     .كثرة غياب بعض المعلمين عن الدوام المدرسي ١٠ ٣١

     .كثرة تنقالت المعلمين ١١ ٣٢

     .تكليف المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصهم ١٢ ٣٣

     .افر برامج تدريب للمعلمين أثناء الخدمةقلة تو ١٣ ٣٤

     .المعلم ال يتمتع بثقافة واسعة ١٤ ٣٥

المعلمون ال يتمتعون بحقوق الموظفين من حيث االرتقاء فـي          ١٥ ٣٦
 .السلم الوظيفي

    

صعوبة وسائل النقـل المؤديـة للمدرسـة بالنسـبة لـبعض             ١٦ ٣٧
 .المعلمين

    

     . المقرر في المدرسةنقص عدد المعلمين  ١٧ ٣٨

قلة توافر بعض المعلمين المتخصصين في األنشـطة الفنيـة           ١٨ ٣٩
 .والرياضية

    

     .كثرة المشاحنات والخالفات بين المعلمين ١٩ ٤٠





 

 
 

 

 

١٨١

 املالحق

 المشكالت المتعلقة بالمنهاج: 
     .أهداف التعليم الشرعي غري واضحة يف أذهان املعلمني  ١  ٤١

أهداف التعليم الشرعي غير مرتبطة بواقع المجتمع الفلسـطيني          ٢ ٤٢
 .المسلم

    

     .أهداف التعليم الشرعي ال تتفق مع متغيرات العصر ٣ ٤٣

     .أهداف التعليم الشرعي غير مصاغة بطريقة إجرائية واضحة ٤ ٤٤

     .أهداف مناهج التعليم الشرعي صعبة التحقيق ٥ ٤٥

     .ة المساقات الدينية مما يشكل عبئاً على كاهل الطلبةكثر ٦ ٤٦

عدم وجود مناهج تعليمية موحدة لجميـع المـدارس الشـرعية            ٧ ٤٧
 .تحقق األهداف المرجوة

    

     .قلة التزام المدرسة الشرعية بنشاطات منهجية مقررة ٨ ٤٨

تركيز المنهاج علـى حفـظ المعلومـة وتلقينهـا أكثـر مـن               ٩ ٤٩
 .صهااستخال

    

تركيز المنهاج على الناحية النظرية أكثر من الناحيـة العمليـة            ١٠ ٥٠
 ).التطبيقية(

    

     .عدد مساقات المنهاج كبير مما يسبب الملل ١١ ٥١

     .عدم توفر ميزانية لألنشطة ١٢ ٥٢

     .ال يتوفر مقرر واضح لكل فرع من فروع العلم الشرعي ١٣ ٥٣

     .ام المعلمين طرق تدريس حديثة في التعليم الشرعيقلة استخد ١٤ ٥٤

     .الفروق الفردية ال تراعى عند تنفيذ األنشطة التعليمية ١٥ ٥٥

     .عدم مالءمة األنشطة لميول ورغبات الطلبة ١٦ ٥٦

قلة تنويع المعلمين في طرائق تعليمهم بما يتالءم مع الظـروف            ١٧ ٥٧
 .واألنشطة

    

     .ية األنشطة التي تُقدم للطلبة أثناء الدراسةمحدود ١٨ ٥٨

مضمون المقرر الشرعي يحد من القدرة على استخدام وسـائل           ١٩ ٥٩
 .تعليمية مساعدة

    



 

 
 

 

 

١٨٢

الخبرات التعليمية المقدمة للطلبة غير مشجعة على حب التعلـيم           ٢٠ ٦٠
 .الشرعي

    

     .األنشطة والخبرات ال تهيئ الطلبة ليكونوا دعاة ٢١ ٦١

     .القليل من األنشطة والخبرات تمارس في المسجد ٢٢ ٦٢

     .قلة تركيز المنهاج على االستخدام الفعال للوسائل التعليمية ٢٣ ٦٣

     .طالبة/ عدم توفر كتاب مقرر لكل طالب  ٢٤ ٦٤

 ..…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 اثالمشكالت المتعلقة بالمباني واألث: 

     .عدم وجود مصلى في المدرسة الشرعية لتأدية الصلوات ١ ٦٥

     .ضيق غرف التدريس مما يؤدى إلى ازدحام الطلبة فيها ٢ ٦٦

     .التهوية المتوفرة لقاعات الدرس غير كافية ٣ ٦٧

     .المقاعد الموجودة غير مناسبة للطلبة ٤ ٦٨

     .ية لألنشطة المدرسيةغير كاف) الفناء( الساحة الخارجية ٥ ٦٩

     .المبنى المدرسي يفتقر لشروط السالمة واألمان ٦ ٧٠

     .عدم توفر أماكن خاصة إليداع الوسائل التعليمية ٧ ٧١

     .بعد موقع المدرسة عن سكنى الطلبة ٨ ٧٢

     .المرافق الصحية المتوفرة غير مناسبة ٩ ٧٣

     .راسة غير جيدةاإلضاءة المتوفرة لغرف الد ١٠ ٧٤

     .قلة القاعات المساعدة على تنويع النشاطات العامة في المدرسة ١١ ٧٥

     .الغرفة الخاصة بالمعلمين ال تتمتع بوسائل الراحة المطلوبة ١٢ ٧٦

     .عالمات القدم ظاهرة في المبنى المدرسي ١٣ ٧٧

     .عدم وجود أدراج أو رفوف لحفظ أدوات الطلبة ١٤ ٧٨

     .األثاث ال يساعد على تحرك الطلبة بسهولة في الفصل ١٥ ٧٩

     .غير كاف لعدد الطلبة) طاوالت ومقاعد(أثاث المدرسة  ١٦ ٨٠

     .تدني مستوى نظافة المرافق المدرسية ١٧ ٨١

     .موقع المراحيض بالنسبة للمبنى غير مناسب ١٨ ٨٢

     . الطلبةعدد المشارب ال يتناسب مع عدد ١٩ ٨٣



 

 
 

 

 

١٨٣

     .عدم توفر مقصف خاص بالطلبة ٢٠ ٨٤

     .خدمات الصيانة  للمبنى المدرسي غير كافية ٢١ ٨٥

     .ضعف االهتمام بالمظهر الجمالي للمدرسة الشرعية ٢٢ ٨٦

     .المدرسة غير محاطة بأسوار لحمايتها ٢٣ ٨٧

     .في المدرسة) للعلوم( عدم وجود مختبر ٢٤ ٨٨

     .عدم وجود مكتبة في المدرسة الشرعية ٢٥ ٨٩

     .تعرض المدرسة للتخريب مثل السرقة، وتدمير الممتلكات ٢٦ ٩٠

     .وجود المساحات الترابية غير المعبدة التي تثير الغبار واألتربة ٢٧  ٩١

     . قلة وجود مستودعات لتخزين األثاث واللوازم المدرسية ٢٨ ٩٢

ت التعليمية العليا ال تستجيب لسد احتياجات المدرسة من         السلطا ٢٩ ٩٣
 .أثاث

    

  .…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 المشكالت المتعلقة باإلدارة: 

     .قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بمطالب المعلمين ١ ٩٤

     .ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية بمشكالت الطلبة ٢ ٩٥

     .لزيارات والمتابعة من قبل جهات اإلشرافقلة ا ٣ ٩٦

     .نظرة اإلدارة المدرسية للنشاطات الطالبية ال تتسم باالهتمام ٤ ٩٧

اإلدارة  تتصف بالمركزية في اتخـاذ القـرارات، وال تشـرك             ٥ ٩٨
 . المعلمين في اتخاذها

    

     .صعوبة التواصل فيما بين اإلدارة والمعلمين ٦ ٩٩

١٠
٠ 

     .لة تعاون اإلدارة المدرسية مع أولياء أمور الطلبةق ٧

١٠
١ 

اإلدارة المدرسية ال تعمل بحيوية مـن أجـل حـل المشـكالت         ٨
 .التعليمية

    

١٠
٢ 

اتصال اإلدارة المدرسية وتواصلها مع المجتمع المحيط يتصـف      ٩
 .بالضعف

    



 

 
 

 

 

١٨٤

١٠
٣ 

مدرسـة مـن   اإلدارة المدرسية ال تجتهد في توفير كل ما يلزم ال  ١٠
 . إمكانات ومستلزمات

    

١٠
٤ 

     .المدير رجل غير متقبل من قبل المعلمين ١١

١٠
٥ 

     .إدارة المدرسة الشرعية تعمل في ضوء أهداف غير واضحة ١٢

١٠
٦ 

     .تتم جهود تحسين المدرسة بدون تخطيط مسبق ١٣

١٠
٧ 

     .عدم توفر هيكل إداري وتنظيمي للمدرسة الشرعية ١٤

١٠
٨ 

الوصف الوظيفي للعاملين في المدرسة الشرعية غيـر واضـح           ١٥
 .وغير محدد

    

١٠
٩ 

انعدام العدالة في توزيع الموارد المالية على أبـواب الميزانيـة            ١٦
 .الخاصة بالمدرسة الشرعية

    

١١
٠ 

قلة اشتراك مدير المدرسة في المؤتمرات والنـدوات المتعلقـة           ١٧
 .باإلدارة المدرسية

    

١١
١ 

التقيد باإلجراءات الروتينية في األمور والمشكالت التي تحتـاج          ١٨
 .إلى قرار سريع

    

١١
٢ 

     .ضعف التنسيق بين اإلدارة المدرسية والمشرفين التربويين ١٩

١١
٣ 

اعتماد اإلدارة في المدرسة الشرعية علـى االلتـزام والنوايـا            ٢٠
 .دةالحسنة أكثر من اعتمادها على اإلدارة الجي

    

١١
٤ 

     .صعوبة اتصال الطلبة باإلدارة ٢١

١١
٥ 

     .المدير رجل غير متقبل من قبل الطلبة ٢٢

١١
٦ 

     .اإلدارة المدرسية ال توفر للطلبة فرصاً كافية للتعبير عن آرائهم ٢٣



 

 
 

 

 

١٨٥

١١
٧ 

     .اإلدارة ال تحترم الطلبة في تعاملها معهم ٢٤

١١
٨ 

     .م التشجيع الكافي للطلبة المتفوقيناإلدارة المدرسية ال تقد ٢٥

١١
٩ 

اإلدارة المدرسية ال تقدم الحوافز ـ مادية كانت أو معنويـة ـ     ٢٦
 .للمعلمين المجتهدين

    

١٢
٠ 

     .ضعف إشراف التربية والتعليم على المدارس الشرعية ٢٧

١٢
١ 

     .تحدي بعض المعلمين إلدارة المدرسة ٢٨

١٢
٢ 

     .طلبة المشكلين من قبل المعلمين إلى المديركثرة إحالة ال ٢٩

١٢
٣ 

عدم وجود مرشد اجتماعي في المدرسة لمساعدة الطلبـة علـى          ٣٠
 .حل مشكالتهم

    

١٢
٤ 

     .صعوبة تطبيق العقوبات المدرسية على الطلبة ٣١

 

  .…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 

 ر والمجتمع المحليالمشكالت المتعلقة بأولياء األمو. 
١٢
٥ 

     .عدم اهتمام األهالي بإرسال أبنائهم إلى المدارس الشرعية ١

١٢
٦ 

قلة تعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل المشـكالت التـي             ٢
 .يعاني منها أوالدهم

    

١٢
٧ 

     .المعلم ال يحظى بالتقدير من قبل المجتمع المحلي ٣

١٢
٨ 

ة المدرسية، متوجهين لإلدارة العليـا فـي        يتجاوز األهالي اإلدار   ٤
 .تقديم شكاواهم

    



 

 
 

 

 

١٨٦

١٢
٩ 

أولياء أمور المدرسة ال يسـهمون فـي تقـديم العـون المـادي         ٥
 .للمدرسة

    

١٣
٠ 

بعض أولياء األمور يجبرون أبناءهم على االلتحـاق بالمـدارس           ٦
 .الشرعية

    

١٣
١ 

     .قة غير الئقةكثير من األهالي يعاملون اإلدارة المدرسية بطري ٧

١٣
٢ 

أولياء األمور ال يحرصون على التواصل مع إدارة المدرسة من           ٨
 . خالل مجالس اآلباء وغيرها

    

١٣
٣ 

قلة تجاوب أوليـاء األمـور لحضـور النشـاطات والحفـالت             ٩
 .المدرسية

    

١٣
٤ 

مساعدة بعض الطلبة أولياء أمورهم في أعمالهم مما يؤدي إلـى            ١٠
 .الدراسةالتقصير في 

    

١٣
٥ 

قيام بعض أولياء األمور بممارسة الضغوط االجتماعيـة علـى           ١١
 .مدير المدرسة لقضاء حاجة ما

    

١٣
٦ 

انعكاس المشكالت العائلية والعشائرية بين األهالي على الطلبـة           ١٢
 .في المدرسة

    

  ..…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 

                                 أخي
إن كان لديك أي مقترحات لحل المشكالت التي تعترض ؛ من فضلك.…أختي المعلمة/ المعلم

 :يها أدناه/ ي بها علينا، وسجلها/ المدارس الشرعية؛ من أجل النهوض بهذه المدارس فال تبخل
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 أخوكم الباحث
 

 
 



 

 
 

 

 

١٨٧

 املالحق
  )٥( ملحق رقم 

 االستبانة في صورتها النهائية
 )الصالحة للتطبيق  ( 

 التسلسل 
 الكلي

التسلسل 
 اجلزئي

 
معدومة قليلة ةمتوسط كبيرة 

المشكالت المتعلقة بالطلبة: 

     .تغيب الطلبة عن المدرسة بدون عذر ١ ١

     .قلة توفر الحوافز أو الجوائز التشجيعية ٢ ٢

     .عدم تقيد الطلبة بمواعيد الدوام بالمدرسة الشرعية ٣ ٣

     .عدم تجاوب الطلبة مع إرشادات المعلمين ٤ ٤

 بة المدارس الشرعية بأنهم أقل قدراً شعور طل ٥ ٥
 .من طلبة التعليم العام

    

     .عزوف الطلبة عن الدراسة في المدارس الشرعية ٦ ٦

     .ضعف التحصيل الدراسي للطلبة بشكل عام ٧ ٧

     .تدنى مستوى النظافة لدى بعض الطلبة ٨ ٨

     .إساءة بعض الطلبة للمعلمين ٩ ٩

     .لمتكرر لدى بعض الطلبةالرسوب ا ١٠ ١٠

     .عدم التزام الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتية ١١ ١١

     .ضعف إسهام الطلبة في النشاطات الالصفية ١٢ ١٢

     .إتالف بعض الطلبة للممتلكات المدرسية ١٣ ١٣

     .عدم التزام بعض الطلبة بتعليمات إدارة المدرسة ١٤ ١٤

     .رسة الشرعية يتلفظون بألفاظ غير الئقةبعض طلبة المد ١٥ ١٥

     .كثرة المشاحنات والتحرشات بين الطلبة في المدرسة ١٦ ١٦

     .تسرب بعض المعلمين المؤهلين من المدارس ١٧ ١٧

 



 

 
 

 

 

١٨٨

 املالحق

 ..…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 

 المشكالت المتعلقة بالمعلمين: 
     .لذي يتقاضاه المعلم في المدرسة الشرعيةقلة الراتب ا ١ ١٨

     .ضعف أداء بعض المعلمين ٢ ١٩

     .ضعف انتماء المعلمين لمهنة التدريس ٣ ٢٠

     .وجود معلمين غير مؤهلين تربوياً ٤ ٢١

     .شعور المعلم باإلرهاق بسبب كثرة ساعات العمل ٥ ٢٢

     .طالبافتقار المعلم لصفة اإللزام على ال ٦ ٢٣

     .قلة تعاون أولياء األمور مع المعلمين ٧ ٢٤

     .عدم توفر خطة تدريسية لدى المعلم ٨ ٢٥

     .المعلم ال يراعى الفروق الفردية بين الطلبة ٩ ٢٦

     .كثرة غياب بعض المعلمين عن الدوام المدرسي ١٠ ٢٧

     .كثرة تنقالت المعلمين ١١ ٢٨

     .لمين بتدريس مواد في غير تخصصهمتكليف المع ١٢ ٢٩

     .قلة توافر برامج تدريب للمعلمين أثناء الخدمة ١٣ ٣٠

     .المعلم ال يتمتع بثقافة واسعة ١٤ ٣١

المعلمون ال يتمتعون بحقوق الموظفين من حيث االرتقاء فـي          ١٥ ٣٢
 .السلم الوظيفي

    

     . نقص عدد المعلمين المقرر في المدرسة ١٦ ٣٣

قلة توافر بعض المعلمين المتخصصين في األنشـطة الفنيـة           ١٨ ٣٤
 .والرياضية

    

     .كثرة المشاحنات والخالفات بين المعلمين ١٩ ٣٥

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٨٩

 املالحق

 …………………………………………………………:مشكالت أخرى 
 المشكالت المتعلقة بالمنهاج: 

     . أذهان املعلمنيأهداف التعليم الشرعي غري واضحة يف  ١ ٣٦

أهداف التعليم الشرعي غير مرتبطة بواقع المجتمع الفلسـطيني          ٢ ٣٧
 .المسلم

    

     .أهداف التعليم الشرعي ال تتفق مع متغيرات العصر ٣ ٣٨

     .أهداف التعليم الشرعي غير مصاغة بطريقة إجرائية واضحة ٤ ٣٩

     .تحقيقأهداف مناهج التعليم الشرعي صعبة ال ٥ ٤٠

     .كثرة المساقات الدينية مما يشكل عبئاً على كاهل الطلبة ٦ ٤١

عدم وجود مناهج تعليمية موحدة لجميـع المـدارس الشـرعية            ٧ ٤٢
 .تحقق األهداف المرجوة

    

     .قلة التزام المدرسة الشرعية بنشاطات منهجية مقررة ٨ ٤٣

لقينهـا أكثـر مـن      تركيز المنهاج علـى حفـظ المعلومـة وت         ٩ ٤٤
 .استخالصها

    

تركيز المنهاج على الناحية النظرية أكثر من الناحيـة العمليـة            ١٠ ٤٥
 ).التطبيقية(

    

     .عدد مساقات المنهاج كبير مما يسبب الملل ١١ ٤٦

     .عدم توفر ميزانية لألنشطة ١٢ ٤٧

     .لشرعيقلة استخدام المعلمين طرق تدريس حديثة في التعليم ا ١٣ ٤٨

     .الفروق الفردية ال تراعى عند تنفيذ األنشطة التعليمية ١٤ ٤٩

     .عدم مالءمة األنشطة لميول ورغبات الطلبة ١٥ ٥٠

قلة تنويع المعلمين في طرائق تعليمهم بما يتالءم مع الظـروف            ١٦ ٥١
 .واألنشطة

    

     .سةمحدودية األنشطة التي تُقدم للطلبة أثناء الدرا ١٧ ٥٢

مضمون المقرر الشرعي يحد من القدرة على استخدام وسـائل           ١٨ ٥٣
 .تعليمية مساعدة

    



 

 
 

 

 

١٩٠

الخبرات التعليمية المقدمة للطلبة غير مشجعة على حب التعلـيم           ١٩ ٥٤
 .الشرعي

    

     .األنشطة والخبرات ال تهيئ الطلبة ليكونوا دعاة ٢٠ ٥٥

     .مارس في المسجدالقليل من األنشطة والخبرات ت ٢١ ٥٦

     .قلة تركيز المنهاج على االستخدام الفعال للوسائل التعليمية ٢٢ ٥٧

     .طالبة/ عدم توفر كتاب مقرر لكل طالب  ٢٣ ٥٨

 ..…………………………………………………………:مشكالت أخرى
 المشكالت المتعلقة بالمباني واألثاث: 

     . لتأدية الصلواتعدم وجود مصلى في المدرسة الشرعية ١ ٥٩

     .ضيق غرف التدريس مما يؤدى إلى ازدحام الطلبة فيها ٢ ٦٠

     .التهوية المتوفرة لقاعات الدرس غير كافية ٣ ٦١

     .المقاعد الموجودة غير مناسبة للطلبة ٤ ٦٢

     .غير كافية لألنشطة المدرسية) الفناء( الساحة الخارجية ٥ ٦٣

     .درسي يفتقر لشروط السالمة واألمانالمبنى الم ٦ ٦٤

     .عدم توفر أماكن خاصة إليداع الوسائل التعليمية ٧ ٦٥

     .بعد موقع المدرسة عن سكنى الطلبة ٨ ٦٦

     .المرافق الصحية المتوفرة غير مناسبة ٩ ٦٧

     .اإلضاءة المتوفرة لغرف الدراسة غير جيدة ١٠ ٦٨

     .ساعدة على تنويع النشاطات العامة في المدرسةقلة القاعات الم ١١ ٦٩

     .الغرفة الخاصة بالمعلمين ال تتمتع بوسائل الراحة المطلوبة ١٢ ٧٠

     .عالمات القدم ظاهرة في المبنى المدرسي ١٣ ٧١

     .عدم وجود أدراج أو رفوف لحفظ أدوات الطلبة ١٤ ٧٢

     . بسهولة في الفصلاألثاث ال يساعد على تحرك الطلبة ١٥ ٧٣

     .غير كاف لعدد الطلبة) طاوالت ومقاعد(أثاث المدرسة  ١٦ ٧٤

     .تدني مستوى نظافة المرافق المدرسية ١٧ ٧٥

     .موقع المراحيض بالنسبة للمبنى غير مناسب ١٨ ٧٦

     .عدم توفر مقصف خاص بالطلبة ١٩ ٧٧



 

 
 

 

 

١٩١

     .ير كافيةخدمات الصيانة  للمبنى المدرسي غ ٢٠ ٧٨

     .ضعف االهتمام بالمظهر الجمالي للمدرسة الشرعية ٢١ ٧٩

     .عدم وجود مكتبة في المدرسة الشرعية ٢٢ ٨٠

     .تعرض المدرسة للتخريب مثل السرقة، وتدمير الممتلكات ٢٣ ٨١

     .السلطات التعليمية العليا ال تستجيب لسد احتياجات المدرسة  أثاث ٢٤ ٨٢

 المشكالت المتعلقة باإلدارة: 
     .قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بمطالب المعلمين ١ ٨٣

     .ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية بمشكالت الطلبة ٢ ٨٤

     .قلة الزيارات والمتابعة من قبل جهات اإلشراف ٣ ٨٥

     .مامنظرة اإلدارة المدرسية للنشاطات الطالبية ال تتسم باالهت ٤ ٨٦

اإلدارة  تتصف بالمركزية في اتخـاذ القـرارات، وال تشـرك             ٥ ٨٧
 . المعلمين في اتخاذها

    

     .صعوبة التواصل فيما بين اإلدارة والمعلمين ٦ ٨٨

     .قلة تعاون اإلدارة المدرسية مع أولياء أمور الطلبة ٧ ٨٩

شـكالت  اإلدارة المدرسية ال تعمل بحيوية مـن أجـل حـل الم            ٨ ٩٠
 .التعليمية

    

اتصال اإلدارة المدرسية وتواصلها مع المجتمع المحيط يتصـف          ٩ ٩١
 .بالضعف

    

اإلدارة المدرسية ال تجتهد في توفير كل ما يلزم المدرسـة مـن              ١٠ ٩٢
 . إمكانات ومستلزمات

    

     .المدير رجل غير متقبل من قبل المعلمين ١١ ٩٣

     .عية تعمل في ضوء أهداف غير واضحةإدارة المدرسة الشر ١٢ ٩٤

     .تتم جهود تحسين المدرسة بدون تخطيط مسبق ١٣ ٩٥

     .عدم توفر هيكل إداري وتنظيمي للمدرسة الشرعية ١٤ ٩٦

الوصف الوظيفي للعاملين في المدرسة الشرعية غيـر واضـح           ١٥ ٩٧
 .وغير محدد

    

المالية علـى أبـواب الميزانيـة    انعدام العدالة في توزيع الموارد   ١٦ ٩٨
 .الخاصة بالمدرسة الشرعية

    



 

 
 

 

 

١٩٢

قلة اشتراك مدير المدرسة في المـؤتمرات والنـدوات المتعلقـة            ١٧ ٩٩
 .باإلدارة المدرسية

    

١٠
٠ 

التقيد باإلجراءات الروتينية في األمور والمشكالت التي تحتـاج          ١٨
 .إلى قرار سريع

    

١٠
١ 

     .ارة المدرسية والمشرفين التربويينضعف التنسيق بين اإلد ١٩

١٠
٢ 

اعتماد اإلدارة في المدرسة الشرعية على االلتزام والنوايا الحسنة          ٢٠
 .أكثر من اعتمادها على اإلدارة الجيدة

    

١٠
٣ 

     .المدير رجل غير متقبل من قبل الطلبة ٢١

١٠
٤ 

     .ر عن آرائهماإلدارة المدرسية ال توفر للطلبة فرصاً كافية للتعبي ٢٢

١٠
٥ 

     .اإلدارة ال تحترم الطلبة في تعاملها معهم ٢٣

١٠
٦ 

     .اإلدارة المدرسية ال تقدم التشجيع الكافي للطلبة المتفوقين ٢٤

١٠
٧ 

اإلدارة المدرسية ال تقدم الحوافز ـ مادية كانـت أو معنويـة ـ      ٢٥
 .للمعلمين المجتهدين

    

١٠
٨ 

     .والتعليم على المدارس الشرعيةضعف إشراف التربية  ٢٦

١٠
٩ 

     .تحدي بعض المعلمين إلدارة المدرسة ٢٧

١١
٠ 

     .كثرة إحالة الطلبة المشكلين من قبل المعلمين إلى المدير ٢٨

١١
١ 

عدم وجود مرشد اجتماعي في المدرسة لمساعدة الطلبة على حل           ٢٩
 .مشكالتهم

    

١١
٢ 

     .درسية على الطلبةصعوبة تطبيق العقوبات الم ٣٠



 

 
 

 

 

١٩٣

 املالحق

 
  .…………………………………………………………: مشكالت أخرى


 المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي. 

١١
٣ 

قلة تعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل المشـكالت التـي             ١
 .يعاني منها أوالدهم

    

١١
٤ 

     .لمجتمع المحليالمعلم ال يحظى بالتقدير من قبل ا ٢

١١
٥ 

يتجاوز األهالي اإلدارة المدرسية، متوجهين لإلدارة العليـا فـي           ٣
 .تقديم شكاواهم

    

١١
٦ 

أولياء أمور المدرسة ال يسـهمون فـي تقـديم العـون المـادي         ٤
 .للمدرسة

    

١١
٧ 

بعض أولياء األمور يجبرون أبناءهم على االلتحـاق بالمـدارس           ٥
 .الشرعية

    

١١
٨ 

     .كثير من األهالي يعاملون اإلدارة المدرسية بطريقة غير الئقة ٦

١١
٩ 

أولياء األمور ال يحرصون على التواصل مع إدارة المدرسة من           ٧
 . خالل مجالس اآلباء وغيرها

    

١٢
٠ 

قلة تجاوب أوليـاء األمـور لحضـور النشـاطات والحفـالت             ٨
 .المدرسية

    

١٢
١ 

ياء أمورهم في أعمالهم مما يؤدي إلـى        مساعدة بعض الطلبة أول    ٩
 .التقصير في الدراسة

    

١٢
٢ 

قيام بعض أولياء األمور بممارسة الضغوط االجتماعيـة علـى           ١٠
 .مدير المدرسة لقضاء حاجة ما

    

١٢
٣ 

انعكاس المشكالت العائلية والعشائرية بين األهالي على الطلبـة           ١١
 .في المدرسة

    



 

 
 

 

 

١٩٤

 ……………………………………………………………:مشكالت أخرى
                                  أخي

إن كان لديك أي مقترحات لحل المشكالت التي تعترض ؛ من فضلك.…أختي المعلمة/ المعلم
: يها أدناه/ ي بها علينا، وسجلها/ المدارس الشرعية؛ من أجل النهوض بهذه المدارس فال تبخل

………………………………………………………………….. 



 

 
 

 

 

١٩٥

 املالحق
 

  )٧( ملحق رقم 
( أسماء المدارس التي تم تطبيق االستبانة عليها، وتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها 

)المكان ـ الجهة المشرفة 



 ٢١  الشرعية للبنين بغزةمدرسة األوقاف

 ٤٠ معهد األزهر الديني بغزة
 ٤ الشرعية بالنصيرات) الصحابة ( مدرسة 
 ٣ الشرعية بالنصيرات) أم المؤمنين خديجة ( مدرسة 

 ١٤ معهد األزهر الديني بخان يونس
 ١١ مدرسة األوقاف الشرعية للبنات بخان يونس

٩٣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٩٦

 
 

 املالحق
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  )٨( ملحق رقم 
 خطاب موجه إلى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية للموافقة على تطبيق االستبانة

 في المدارس الشرعية التابعة لها
 

 
 



 

 
 

 

 

١٩٧

 املالحق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  )٩( ملحق رقم 
 خطاب موجه إلى األزهر الديني بغزة للموافق على تطبيق االستبانة

 في المدارس التابعة له
 



 

 
 

 

 

١٩٨

 املالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )١٠( ملحق رقم 

خطاب موجه إلى جماعة التبليغ والدعوة بالنصيرات للموافقة على تطبيق االستبانة في المدارس 
 الشرعية التابعة لها

 
 
 
 



 

 
 

 

 

١٩٩

 املالحق

 
 
 
  )١١(ملحق رقم 

 موافقة رسمية من وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بتطبيق االستبانة
 

 

 

 

 

 


