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Abstract
This study aimed to compare the curriculum of Islamic education for the fourth grade in
the Hashemite Kingdom of Jordan and the curriculum of religious culture and ethics for
the fourth grade in the Republic of Turkey in the areas of construction and implementation,
and the sample of the study included the Jordanian curriculum for Islamic education for
the fourth grade and the Turkish curriculum for Islamic education for the fourth grade for
the academic year 206 In this study, the two researchers followed the comparative
analytical approach, and the study tried to answer the study questions by referencing the
documents and references and reviewing the previous relevant studies and studying and
analyzing them. The study showed the following results: The Jordanian Ministry of
Education showed some commitment in the construction and implementation of the Islamic
education curriculum with the orientations of the general framework of educational
curricula. The Turkish curriculum also showed a commitment in its curriculum with the
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general framework of the religious culture curriculum. Curriculum planning in a central
authority in Jordan, as well as in Turkey, the results also showed that there is a great interest
in teacher qualification in both countries before and during service as it was found that
there is some similarity in the evaluation system used in both countries, but it was found
from The results of the Turkish curriculum focused on the moral and social aspect to other
aspects other than the Jordanian curriculum calculation results have shown that focused on
different aspects in proportion to the age group of this row. At the end of the study, the
researchers concluded a set of recommendations to use both approaches to improve and
develop the two curricula.
Keywords: Comparative Study, Islamic Education Curriculum, Moral Education
Curriculum.
an introduction

"دراسة مقارنة بني منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف اململكة األردنية اهلامشية ومنهاج
الثقافة الدينية وعلوم األخالق يف اجلمهورية الرتكية يف جمايل البناء والتنفيذ"
د .ارايف امحد الطراونة

د .بتول أمحد الطراونة

aryaf_25@yahoo.com

trwn2012@gmai.com
جامعة مؤتة – األردن

امللخص
هدفت هذه الدراسة للمقارنة بني منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الرابع األساسي يف اململكة األردنية اهلامشية ومنهاج الثقافة
الدينية وعلوم األخالق للصف الرابع يف اجلمهورية الرتكية يف جمايل البناء والتنفيذ ،واشتملت عينة الدراسة على املنهاج األردين
للرتبية اإلسالمية للصف الرابع األساسي واملنهاج الرتكي للرتبية اإلسالمية للصف الرابع للعام الدراسي 2017/2016م،
واتبعت الباحثتان يف هذه الدراسة املنهج التحليلي املقارن ،وحاولت الدراسة اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل الرجوع اىل
الواثئق واملراجع واستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة ودراستها وحتليلها ،وخلصت الدراسة اىل النتائج االتية :أظهرت
وزارة الرتبية والتعليم األردنية التزاما اىل حد ما يف بناء وتنفيذ منهاج الرتبية اإلسالمية مع توجهات االطار العام للمناهج
التعليمية ،كما أظهرت املناهج الرتكية كذلك التزاماً يف منهاجها مع االطار العام ملنهاج الثقافة الدينية ،كما أظهرت النتائج أن
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السلطة املشرفة على بناء وختطيط املناهج يف سلطة مركزية يف األردن وكذلك احلال يف تركيا ،واظهرت أيضاً النتائج أن هنالك
اهتماماً كبرياً يف أتهيل املعلم يف كال البلدين قبل وأثناء اخلدمة كما تبني أن هناك تشاهباُ اىل حد ما يف نظام التقومي املتبع يف
كال البلدين ،ولكن تبني من النتائج ان املنهاج الرتكي ركز على اجلانب األخالقي واالجتماعي على حساب اجلوانب األخرى
خبالف املنهاج األردين فقد أظهرت النتائج أنه ركز على اجلوانب املختلفة بصورة متناسبة مع الفئة العمرية هلذا الصف.
وخلصت الباحثتان يف هناية الدراسة اىل جمموعة من التوصيات لالستفادة من كال املنهاجني يف التحسني والتطوير يف املنهاجني.
الكلمات املفتاحية :دراسة مقارنة ،منهاج الرتبية اإلسالمية ،منهاج الرتبية األخالقية.
مقدمة
يتميز هذا العصر ابالنفجار املعريف الذي تشهده مجيع دول العامل ،وقد أحدث هذا االنفجار يف املعرفة تطورات عاملية يف فكر
وثقافة تلك الدول مما ترتب على ذلك تغريات جذرية يف كافة اجلوانب املختلفة .ومبا ان العامل اليوم أصبح كالقرية الصغرية،
أصبح من السهل أيضا تقريب املسافات بني الدول وتبادل اخلربات والثقافات لتجاوز املشكالت اليت قد تواجه أي جانب
من اجلوانب احلياتية املختلفة ،ال سيما اجلانب الرتبوي منها .ولقد حظي اجلانب الرتبوي بقدر كبري من االهتمام على مستوى
دول العامل ،وحتديداً تطوير التعليم واملناهج التعليمية ،فقد أصبح التطوير ضرورة حتمية ابعتباره األداة القادرة على إعداد املواطن
مبا ميكنه من مواجهة متطلبات العصر وتكنولوجيا املعلومات.
وحتتل مناهج الرتبية اإلسالمية منزلة هامة بني املناهج الدراسية يف خمتلف دول العامل وهذه االمهية مأخوذة من أمهية الدين
اإلسالمي للمجتمعات والشعوب ،فهو يعترب دعامة أساسية وركيزة هامة يف اجملتمع وهو من أهم مصادر الثقافة اليت ينبغي ان
يتشرهبا كل فرد ،فالعقيدة الدينية السليمة هي أساس تكوين اإلنسان الصاحل ،ومن هذا املنطلق كانت الرتبية اإلسالمية يف
البيت ويف املدرسة ضرورة لبناء جمتمع صاحل تبدأ ابلنشئ والشباب ألهنم الركيزة األوىل والدعامة القوية إلنشاء جيل قوي
متماسك ومتكامل عقيدة وسلوكاً.
ويعرف مفهوم منهج الرتبية اإلسالمية انه " نظام من احلقائق واملعاير والقيم اإلهلية واملعارف واخلربات اإلنسانية النامية اليت
هتدف إىل إجياد الشخصية اإلسالمية املهتدية اليت تعمل يف إطار اجتماعي لرتقية احلياة وعمارة األرض وفق منهج
هللا"(الساموك،2005،ص)37
إن دواعي التطوير متعددة ومتنوعة هي ترتبط أكثر ما ترتبط مبظاهر األزمة التعليمية الراهنة ورؤية املستقبل ونوعية املتعلم املراد
إعداده ليصافح القرن احلادي والعشرين ويتفاعل بنجاح مع املتغريات السريعة ،ويستند النظام التعليمي الناجح يف تطبيق
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اسرتاتيجيته إىل مقررات واضحة وحمددة ومتكاملة تنسجم مع خطط التنمية ومع الرؤية املستقبلية لوضعنا ومكانتنا على اخلارطة
الدولية ابملقارنة مع الدول األخرى.
ولقد لوحظ يف اآلونة األخرية انتشاراً واسعا لدراسات املقارنة بني الدول املختلفة يف اجملاالت التعليمية اليت هتدف إىل ابراز
نقاط القوة والضعف هبدف التحسني واإلصالح ملا هو أفضل .وتزداد فرص التحسني والتطوير كلما كانت املقارنة بني دول
متقاربة يف الدين والعادات والتقاليد واالهتمامات واألهداف .وتنبع أمهية الدراسات املقارنة يف عاملنا اليوم من الدور الذي
تثري به النظرية الرتبوية والفكر الرتبوي ويف تطوير املناهج املختلفة ونظم التعليم وحل مشكالهتا (حممد.)2008،
وسنحاول يف هذا البحث املقارنة بني منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف األردن ،ومنهاج الثقافة الدينية واالخالق يف
تركيا للوصول يف كال املنهاجني إىل مستوى أفضل من التحسني وتعزيز نقاط القوة وإثرائها.
وقد اطلعت الباحثتان على جمموعة من دراسات املقارنة بني املناهج املختلفة يف عدة بلدان مثل دراسة أبو غزالة (:)2002
هدفت هذه الدراسة اىل تقومي كتاب الرايضيات للصف السادس األساسي الفلسطيين اجلديد ومقارنته مع كتب الرايضيات
للصف السادس األساسي املستخدمة يف فلسطني حىت عام ( ،)2000/1999ومها كتاب اململكة االردنية اهلامشية وكتاب
مجهورية مصر العربية .ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام أسلوب حتليل للمحتوى ( )content analysisيف حتليل
ومقارنة املناهج الثالث للخروج ابلنتائج اآلتية وجود تشابه يف املوضوعات الدراسية املطروحة يف املناهج الثالث مع وجود
اختالفات بسيطة خاصة بكل منهج ،وجود تباين يف النسب املئوية لتوزيع مستوى األهداف الرتبوية اليت يقيسها كل منهج
من املناهج الثالث تبعا لتصنيف بلوم .وأوصت الدراسة ابالستمرار يف تدريس كتاب الرايضيات الفلسطيين اجلديد ألنه حيتوي
على موضوعات دراسية متعددة وأهداف قابلة للتحقيق ،وتزويده بدليل للمعلم موضحا فيه األساليب الناجحة يف عرض املادة
الدراسية ودعمها ابألنشطة االثرائية وطرق احلل الصحيحة ألسئلته وضرورة ربط حمتواه ابملزيد من األمثلة والتمارين البيئية احمللية،
واملوضوعات الدراسية األخرى كالعلوم ،وإجراء مزيد من الدراسات التقوميية لتشتمل على موضوعات وكتب الرايضيات
األخرى واملباحث األخرى.
كل من اجنلرتا وأملانيا ،ومشلت عيّنة
وهدفت دراسة كايزر( :)2008إىل مقارنة تدريس ّ
الرايضيّات يف النظام التّعليمي يف ّ
الرايضيّات
الرايضيّات من اجنلرتا .و( )102من ال ّدروس من أملانياّ .
وتوصلت الباحثة إىل أ ّن تدريس ّ
ال ّدراسة ( )242درساً يف ّ
اجملردة ،ويف
الرايضيّات النّظريّة ّ
يف أملانيا خيتلف عنها يف اجنلرتا من جوانب متع ّددة منهاّ :أهنا يف أملانيا أكثر اهتماماً يف تدريس ّ

الرتبويّة يف اجنلرتا تتّجه حنو التّفريد واالهتمام
اجنلرتا
فسرت الباحثة ذلك أ ّن الفلسفة ّ
ّ
ينصب االهتمام ابألهداف التّطبيقيّة .وقد ّ
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الرتبويّة متأثّرة إىل ح ّد
ابجلوانب الربامجاتيّة ممّا يعين قلّة االهتمام ابملعرفة النّظريّة على عكس التّطبيقيّةّ ،أم يف أملانيا فالتّقاليد ّ

كبري ابلعلوم األكادمييّة.

وكذلك دراسة احلسن ( :)2009هدفت هذه الدراسة اىل البحث يف أوجه التشابه واالختالف بني مناهج الرايضيات يف
قطر ومناهج الرايضيات يف السودان من حيث األهداف واحملتوى وطرق التدريس والتقومي ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
لإلجابة عن أسئلة الدراسة كما استخدم الطريقة العشوائية البسيطة الختيار عينة الدراسة يف كال البلدين .أما األداة فقد
استخدم الباحث االستبانة اليت صممها من النوع املفتوح املغلق ابإلضافة اىل جدول املقارنة الذي صممه الباحث لتحليل
وتقومي حمتوى كتب الرايضيات .أما النتائج فقد أظهرت الدراسة أنه يف حمور األهداف متت صياغة األهداف بطريقة اجرائية
يف كال البلدين وأهنا مرتبطة مبحتوى الكتاب وشاملة للمجاالت املعرفية والوجدانية  ،بينما يف حمور احملتوى وجد أن احملتوى
مناسب من حيث الكم وشامل ملستجدات العصر ويساهم يف تثقيف الطالب ابلعلوم واخلربات وان جهة التأليف من اجلهات
احلكومية ابإلضافة اىل وجود موضوعات متشاهبة بني البلدين  ،ويف حمور طرائق التدريس وجدت الدراسة أن طريقة احلوار
واملناقشة هي الطريقة املستخدمة بكثرة يف املنهاجني وان الطريقة االستنباطية واالستقرائية مستخدمة بدرجة متوسطة ،وأخريا
حمور التقومي فقد وجدت الدراسة أن البلدين استخدما األسئلة املقالية واملوضوعية بدرجة كبرية لتقومي الطلبة وأن أسر الطالب
هتتم بنتائج تقوميهم بدرجة متوسطة ويف هناية الدراسة قدم الباحث جمموعة من التوصيات اليت تركز على تطوير األهداف
واحملتوى وطرائق التدريس وطرق التقومي يف البلدين.
وأما دراسة)  :)2012 Jebetفقد هدفت هذه ال ّدراسة املتمركزة حول تدريس القضااي احمللّيّة والعامليّة املثرية للجدل يف مناهج
ال ّدراسات االجتماعية (دراسة مقارنة بني املدارس الكينيّة واملدارس األمريكيّة) اىل الكشف عن األفكار البنّاءة للمعلّمني حول
ملادة ال ّدراسات االجتماعيّة .وبغض النّظر عن املمارسات
القضااي املثرية للجدل يف مدارس الوالايت املتّحدة ومدارس كينيا ّ
الروابط بني
ّ
الرتبويّة املثرية للجدل ألعضاء هيئة التّدريس على املستوى احمللّي والعاملي ،جاءت هذه ال ّدراسة للتّح ّقق من ّ
الرتبويّة وممارساهتم التّعليميّة  ،وجاءت أيضاً للكشف عن مدى فكر وممارسات املعلّمني حول تطوير
أيدلوجيّات املعلّمني ّ

التّعليم واملواطنة وال ّدميقراطيّة  ،ومتّت مناقشة آراء علماء ما بعد االستعمار وكيفيّة إجياد حلول ألساليب التّدريس املثرية للجدل
الصفيّة خالل دروس معلّمي ال ّدراسات االجتماعية
يف كال املنطقتني  .مجعت البياانت من خالل املقابالت واملالحظات ّ
حساسة للغاية كقضااي يف جمتمعهم
وحتليل الواثئق  ،كشفت النتائج أ ّن املعلّمني جتنّبوا تدريس القضااي املثرية للجدل اليت تعترب ّ

يف كال ال ّدولتني.
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وجاءت دراسة ( : )2012()Merey, Jus ,&Karatekinواليت هدفت إىل مقارنة مناهج ال ّدراسات االجتماعيّة بني

تركيّا والوالايت املتّحدة األمريكيّة من حيث مصطلحات تعلّم القيم  ،حيث اعتمدت هذه ال ّدراسة منوذج البحث النّوعي ومتّ
كل من ال ّدولتني من خالل طريقة حتليل الواثئق وبيّنت نتائج ال ّدراسة أب ّن مناهج تركيّا ترّكز
احلصول على البياانت من مناهج ّ
وحب الوطن ...
أكثر على القيم االجتماعية والفرديّة مثل اإلحساس مع اآلخرين ّ
وحتمل املسؤوليّة والتّضامن واألعمال اخلرييّة ّ

وحتمل املسؤوليّة
اخل ،ويف اجلهة املقابلة جاء ّ
الرتكيز يف مناهج أمريكا على القيم االجتماعية والفرديّة مثل اإلحساس مع اآلخرين ّ
الصراع.
الصاحل العام  ،حماولة منع وقوع ّ
والتّضامن واحرتام حقوق اآلخرين(ال ّدميقراطيّة  ،التّ ّنوع ) ّ
وقد هدفت دراسة خوري ( :) 2012الوصفية التحليلية اىل حتليل كتاب العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا يف كل من
فلسطني واألردن يف ضوء معايري الثقافة العلمية.حيث استخدمت أداة خاصة بتحليل احملتوى تتضمن معايري الثقافة العلمية
األربعة .وتكون جمتمع الدراسة من كتب العلوم العامة للمرحلة االبتدائية الدنيا يف كل من فلسطني واألردن،أما عينة الدراسة
فقد مت اختيارها حبسب العينة متعددة املراحل ( ) Multi- Phase Samplingحيث اختريت وحدات التحليل بشكل
عشوائي وعلى مراحل .ولتحليل النتائج مت حساب تكرارات بنود معايري الثقافة العلمية يف الكتاب  ،ومن مث حساب النسب
املئوية للتكرارات ومقارنتها ابلنسب املئوية للمحك .وأظهرت نتائج الدراسة أن كال من كتب العوم الفلسطينية واألردنية مل
يلتزم مبعايري الثقافة العلمية يف كتبها ،وبناء على هذه النتائج خرجت هذه الدراسة مبجموعة من التوصيات اخلاصة ابإلدارة
العامة للمناهج والباحثني.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تسعى الدول املتقدمة دائما إىل مقارنة مدارسها وطالهبا ومنا هجها بدول أخرى افضل منها حرصا منها على تطوير مستوى
التعليم واملناهج التعليمية ،فإذا كان هذا احلال يف الدول املتقدمة فمن ابب أوىل إجراء مثل هذه الدراسات يف الدول النامية
فهي اكثر حاجة للمقارنة للنهوض ابملستوى التعليمي والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعاجلتها واالستفادة
من خربات الدول اخلرى يف جمال تطوير املناهج التعليمية .
وتتمحور هذه الدراسة حول مقارنة منهاج الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف األردن ،ومنهاج الثقافة الدينية واألخالق للصف
الرابع يف تركيا فيما خيص اهم القضااي املتعلقة ببناء وتنفيذ املنهاج.
وحتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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 -1ما هي طبيعة كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف األردن وتركيا؟
 -2ما هي طبيعة التدريب البيداغوجي واملعريف ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف األردن وتركيا؟
 -3ما هي اسرتاتيجيات اإلشراف على التخطيط والتنفيذ ملنهاجي الرتبية اإلسالمية يف األردن وتركيا؟
 -4ما هو املنظور الرتبوي يف بناء وتنفيذ منهاجي الرتبية اإلسالمية يف األردن وتركيا؟
 -5ما هو نظام التقومي املتبع ملنهاجي الرتبية اإلسالمية يف األردن وتركيا؟
 -6ما هي جماالت القوة وجماالت التحسني يف منهاجي الرتبية اإلسالمية يف األردن وتركيا؟

أمهية الدراسة
إن البعد التارخيي والبعد الديين واالرتباط اجلغرايف تشكل يف جمملها عوامل مؤثرة يف العالقة بني اململكة األردنية اهلامشية
واجلمهورية الرتكية .وحتتم على كال الطرفني التقارب مع اآلخر على خمتلف األصعدة ملواجهة التحدايت اليت تواجه األمة
اإلسالمية يف كال البلدين ومبا أن التعليم من أهم الركائز املؤثرة يف العامل احلديث تكون احلاجة ملحة لتبادل اخلربات وممارسة
النقد البناء لالستفادة من اخلربات والتجارب مبا يعود ابلنفع على اجلميع.
أهداف الدراسة:
ترتكز أهداف الدراسة يف ما أييت:
 .1املقارنة بني منهاجي الرتبية اإلسالمية يف اجلمهورية الرتكية واململكة األردنية اهلامشية يف جمايل البناء والتنفيذ.
 .2الوقوف على أبرز نقاط القوة يف منهاجي الرتبية اإلسالمية يف كال البلدين.
منهجية الدراسة وأدواهتا
استخدمت الباحثتان منهج املقارنة التحليلية من خالل اإلجراءات اآلتية:
 -1مسح الدراسات السابقة للمقارنة بني منهاج الرتبية اإلسالمية يف بلدان خمتلفة ومن بينهم األردن وتركيا
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 -2حتليل احملتوى للكتب املقررة يف كال الدولتني
 -3استخدام مصادر متعددة جلمع املعلومات ،مثل اإلطار العام للمناهج والتقومي ،اإلطار العام للنتاجات العامة واخلاصة
ملبحث الرتبية اإلسالمية للصف الرابع ،دليل املعلم ملبحث الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف كال البلدين.
نتائج الدراسة
إجابة السؤال األول :ما هي طبيعة كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف األردن وتركيا؟
أوالً :طبيعة كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع يف األردن
مواصفات الكتاب املدرسي يف األردن
احملتوى
الرتبية وأهدافها يف األرد ّن  .ودروسه تدعو اىل االهتمام ابلتّوجهات الدينية
 ينسجم حمتوى كتاب الرتبية االسالمية مع فلسفة ّالصاحل.
احلس الديين وتسهم يف إعداد املواطن األردينّ املنتمي ّ
اليت ّ
تنمي ّ

الصف  .حيث
اخلاصة للمبحث و ّ
العامة و ّ
 يلتزم الكتاب ابإلطار العام للمناهج والتّقومي ،واإلطار العام للمبحث والنّتاجات ّبين حمتواه بناء على وثيقة اإلطار العام للمناهج.

 يراعي ال ّدقة واحلداثة يف عرض احملتوى.يتوخي املوضوعيّة والواقعيّة يف تقدمي املعلومات وعرضها ،ويربطها مبواقف دينية من التاريخ االسالمي.
 ّالصف الواحد.
للصفوف املختلفة واألفقي مع كتب املباحث املختلفة يف ّ
الرأسي للمبحث نفسه ّ
 يراعي التّنسيق والتّكامل ّالرتكيب والتّقومي  .وال يقتصر فقط على املهارات العقليّة ال ّدنيا
 يهتم ابملهارات العقليّة العليا لدى الطّالب مثل  :التّحليل و ّمثل التّذ ّكر واالسرتجاع.
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 احملتوى يتمركز حول الطّالب يف العمليّة التّعليميّة والتّعلّميّة  ،ويتيح الفرص له حلل املشكالت والتّفكري اإلبداعي والنّاقد.ودور املعلم فيه ميسر وموجه لعمليه التعليم.

الصلة الوثيقة مبوضوع الكتاب .
الرسوم واألنشطة ذات ّ
 يشتمل الكتاب على ّالصور و ّ
املادة العلميّة لرتاعي الفروق
 يستخدم بعض العبارات اليت تنمي اخلربات املميّزة للطّلبة املبدعني  ،ويهتم أبسلوب عرض ّالفرديّة بني الطّلبة .
املادة العلميّة فيه.
تعرف القارئ أبهداف املنهاج وحمتواه وابلكتاب وأسلوب عرض ّ
 خيلو الكتاب من وجود مقدمة له ّ يتوافر يف الكتاب قائمة ابحملتوايت تتضمن عناوين الدروس وصفحاهتا. يتيح اجملال للطلبة ابلرجوع اىل مصادر تعليمية أخرى يف سبيل احلصول على املعلومة ( .مراجع مثل الكتب واجملالّت ،ومواقع االنرتنت )....
 يستشهد ابآلايت القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة مع توثيقها املناسب.املادة وتنظيمها:
طريقة عرض ّ
 عرضت املادة العلمية يف الكتاب بطريقة سلسة وسهلة وموضوعية ومراعية للمرحلة العمرية واخلصائص النمائية للطلبة.حل املشكالت لدى الطّلبة.
 يعرض الكتاب مواقف وأنشطة مناسبة لتنمية مهارة ّ يساعد الطلبة على أسلوب التّعلّم ال ّذايت. يستخدم األسلوب القصصي يف كثري من الدروس .درج يف تقدمي األفكار واملفاهيم واخلربات واملهارات.
 يتّ ّخيلو من احلشو والتّكرار .
 ّ2550
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الرتكيز على عنصر التّشويق يف النّص حلفز الطّلبة على املطالعة واملتابعة والبحث.
 ّ التّنويع يف املوضوعات ويف األمثلة وأسلوب العرض.لكل درس بعرض جمموعة من الصور أو أمثلة توضيحية تثري تفكري الطلبة مع وجود خامتة للدرس .
 التّمهيد ّكل درس من دروس الكتاب لتكون حموراً تبىن عليه الوحدة.
 إبراز املفاهيم األساسيّة يف ّالربط بني أجزاء الكتاب بطريقة منطقيّة وواضحة.
 ّاللّغة:
 تراعي لغة الكتاب املستوى اللّغوي للطّلبة الذين يؤلّف هلم الكتاب . وضوح التّعبريات اللّغويّة ودقّتها يف املعىن .الرتاكيب اللّغويّة وخلّّوها من التّعقيد.
 سالمة ّ دقّة التّعبري ووضوحه ابستخدام املفردات واملصطلحات املناسبة للمعاين .خيلو الكتاب من األخطاء النّحوية واإلمالئيّة بنسبة كبرية.
 ّالتّقومي:
الشموليّة والتّنويع يف اسرتاتيجيّات التّقومي وأدواته الواردة يف الكتاب  .على حنو يضمن قياس خمتلف املعارف واملهارات
 يراعي ّلدى الطّلبة.

 اعتماد أسلوب تّقومي متنوع بني األنشطة واالختبارات والورقة والقلم وحل التدريبات..املستمرة .
 اشتمال دروس الكتاب على عمليّات التّقومي البنائيّةّ
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درج والتّسلسل لدى عرض الفقرات واألنشطة التّقومييّة املختلفة( .وزارة الرتبية والتّعليم (2007،
 مراعاة التّ ّاثنياً :طبيعة كتاب الثقافة الدينية للصف الرابع يف تركيا
تتشابه مواصفات كتاب الثقافة الدينية للصف الرابع يف تركيا يف غالبيتها مع مواصفات كتاب الرتبية اإلسالمية يف األردن وفيما
يلي تفصيال هلذه املواصفات:
احملتوى:
ينسجم حمتوى كتاب الثقافة الدينية مع اإلطار املرجعي والنتاجات العامة ملنهاج الثقافة الدينية يف تركيا ،ويبدأ تدريس املنهاج
من الصف الرابع لذلك فهو حيتوي على األساسيات اليت جيب أن يتعلمها الطالب يف هذه املرحلة العمرية مبا يتناسب مع
الرتكيب والتّقومي  .وال يقتصر فقط
ثقافة وأعراف الشعب الرتكي ،و يهتم ابملهارات العقليّة العليا لدى الطّالب مثل :التّحليل و ّ

على املهارات العقليّة ال ّدنيا مثل التّذ ّكر واالسرتجاع ،و يتمركز حول الطّالب يف العمليّة التّعليميّة والتّعلّميّة ،ويتيح الفرص له

الرسوم
حلل املشكالت والتّفكري اإلبداعي والنّاقد .ودور املعلم فيه ميسر وموجه لعمليه التعليم .ويشتمل الكتاب على ّ
الصور و ّ
املادة العلميّة لرتاعي الفروق الفرديّة بني الطّلبة ،حيتوي
الصلة الوثيقة مبوضوع الكتاب ،ويهتم أبسلوب عرض ّ
واألنشطة ذات ّ
املادة العلميّة فيه .ويتوافر يف الكتاب
تعرف القارئ أبهداف املنهاج وحمتواه وابلكتاب وأسلوب عرض ّ
الكتاب على مقدمة له ّ

قائمة ابحملتوايت تتضمن عناوين الدروس وصفحاهتا .ويتوفر كذلك صفحة لإلرشادات لكيفية التعامل مع الكتاب ،ويتيح

اجملال للطلبة ابلرجوع اىل مصادر تعليمية أخرى يف سبيل احلصول على املعلومة ( .مراجع مثل الكتب واجملالّت  ،ومواقع
االنرتنت  ،)....ويستشهد ابآلايت القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة مع توثيقها املناسب.
املادة وتنظيمها:
طريقة عرض ّ
 عرضت املادة العلمية يف الكتاب بطريقة سلسة وسهلة وموضوعية ومراعية للمرحلة العمرية واخلصائص النمائية للطلبة.حل املشكالت لدى الطّلبة.
 يعرض الكتاب مواقف وأنشطة مناسبة لتنمية مهارة ّ يساعد الطلبة على أسلوب التّعلّم ال ّذايت. يستخدم األسلوب القصصي يف كثري من الدروس .2552
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درج يف تقدمي األفكار واملفاهيم واخلربات واملهارات.
 يتّ ّخيلو من احلشو والتّكرار .
 ّ التّنويع يف املوضوعات ويف األمثلة وأسلوب العرض.لكل درس بعرض جمموعة من الصور أو أمثلة توضيحية تثري تفكري الطلبة مع وجود خامتة للدرس .
 التّمهيد ّكل درس من دروس الكتاب لتكون حموراً تبىن عليه الوحدة.
 إبراز املفاهيم األساسيّة يف ّ ال يوجد ّربط واضح بني أجزاء الكتاب ووحداته.التّقومي:
الشموليّة والتّنويع يف اسرتاتيجيّات التّقومي وأدواته الواردة يف الكتاب .على حنو يضمن قياس خمتلف املعارف واملهارات
 يراعي ّلدى الطّلبة.

 اعتماد أسلوب تّقومي متنوع بني األنشطة واالختبارات والورقة والقلم وحل التدريبات..املستمرة .
 اشتمال دروس الكتاب على عمليّات التّقومي البنائيّةّ
درج والتّسلسل لدى عرض الفقرات واألنشطة التّقومييّة املختلفة
 مراعاة التّ ّإجابة السؤال الثاين :ما هي طبيعة التدريب البيداغوجي واملعريف ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف األردن والثقافة الدينية يف تركيا؟
أوالً :طبيعة التدريب البيداغوجي واملعريف ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف األردن
يف ظل التطوير الرتبوي الذي يشهده األردن يف خمتلف نواحي العملية التعليمية ،كان ال بد من أتهيل وتدريب املعلمني بوصفهم
جزء ال يتجزأ عمليه التعليم .حيث ال يتحقق اهلدف من تطوير املناهج دون أتهيلهم وتدريبهم بوصفهم املطبقني هلذه املناهج
يف الغرف الصفية ،ويف ظل اقتصاد املعرفة الذي طورت املناهج األردنية بناء عليه فإنه جيب على املعلمني اتقان جمموعة من
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املعارف واملهارات اليت تساعدهم على ترمجة الكتاب املدرسي (النتاجات ) اىل خطوات تنفيذية تتمثل ابألساليب واألنشطة
وا سرتاتيجيات التدريس والتقومي املتنوعة يف داخل الغرفة الصفية .ابإلضافة اىل ضرورة اتقاهنم استخدام املصادر واالساليب
التكنولوجية اليت تساعدهم على ترمجة احملتوى العلمي أبسلوب شيق وجذاب ابستخدام التكنولوجيا مما حيقق الفائدة املرجوة
من املنهج عند الطلبة.
وقبل إخضاع املعلم اىل الدورات التدريبية ال بد من اكسابه املعلومات واملعارف العلمية يف جمال ختصصه لتمكنه هذه املعلومات
من الوقوف يف غرفة الصف وترمجة الكتاب املدرسي اىل نتاجاته املطلوبة أبسس علمية صحيحة  .لذلك فإن معلم الرتبية
االسالمية يف األردن بعد اجتيازه امتحان الشهادة الثانوية يلتحق بتخصصات كلية الشريعة يف اجلامعات املختلفة حيث تقوم
هذه الكليات على إعداد طلبتها واكساهبم املعلومات الصحيحة واملتخصصة والعلمية يف جمال ختصصهم على مدار أربع
سنوات متتالية ليتخرج بعدها املعلم ويلتحق يف سلك التعليم من خالل وزارة الرتبية والتعليم اليت ال تكتفي فقط ابلتأهيل
العلمي واألكادميي للمعلم أثناء دراسته اجلامعية بل تقوم إبخضاعه للعديد من الدورات التدريبية كما ذكر سابقا ليكتسب
جمموعة من املهارات واملعارف واالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تتماشى مع اقتصاد املعرفة.

الدورات اليت خيضع هلا معلم الرتبية االسالمية يف االردن:
يقوم قسم التأهيل والتدريب واإلشراف الرتبوي بتنمية مهارات البحث العلمي واملهارات العلمية يف جماالت التعليم املختلفة
لدى الطلبة ،وحيقق التنمية املهنية املستدامة بتدريب وأتهيل وحتفيز املوظفني ورفع املستوى األكادميي والرتبوي والثقايف هلم،
ومن الدورات اليت خيضع هلا املعلمون هي -:
 .1دورة املعلمني اجلدد  :بواقع  160ساعة تدريبية متخصصة حيث يتم إخضاع املعلمني هلذه الدورة بعد تعيينهم بشكل
مباشر ليتم تدريبهم على أسس الرتبية والتعليم واالسرتاتيجيات املتبعة عند التدريس وأساليب التقومي املختلفة مبعىن تدريبه
وأتهيله تربواي ليساعده هذا التدريب على أداء أفضل يف الغرف الصفية.
 .2دورات ( انتل و  )icdlلتطوير مهارات املعلمني التكنولوجية وااللكرتونية .
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 .3دورة املناهج املطورة حيث يتم تدريب املعلمني على اسرتاتيجيات التدريس والتقومي احلديثة تبعا لتطوير وزارة الرتبية والتعليم
ملناهجها.
اثنياً :طبيعة التدريب البيداغوجي واملعريف ملعلمي الثقافة الدينية يف تركيا
يتم إعداد املعلم يف تركيا كما أييت:
 .1حي ّدد قانون التعليم الوطين مدة التأهيل الالزم إلعداد املعلم أبربع سنوات من الدراسة يف الكليات أو املعاهد بعد
الثانوية العامة و بعد اجتياز اختبار القبول ابجلامعات و الكليات  ،و يشمل برانمج إعداد املعلم ثالثة حماور :
إعداد ثقايف  ،و أكادميي  ،و مهين
 .2و تعتمد الدراسة يف كليات الرتبية و معاهد إعداد املعلمني على تطبيق نظام الفصل الدراسي و الساعات املعتمدة
يتم برانمج اإلعداد حسب املرحلة اليت سيوجه هلا الطالب بعد
 ،كما يهتم برانمج اإلعداد ابلتدريب امليداين  ،و ّ
خترجه .
ّ

 .3و هتتم وزارة الرتبية بتدريب املعلمني على رأس العمل ؛ لذلك تنظم دورات تدريبية داخل مؤسسات التعليم العايل
يف برامج مسائية أو صيفية أو بتفريغهم الكامل للدراسة .

التعقيب على ما سبق:
أتهيل معلم الثقافة الدينية يف تركيا

أتهيل معلم الرتبية اإلسالمية يف األردن

حيصل املعلم على أتهيل متخصص يف جمال الرتبية االسالمية يتشابه أتهيل املعلم يف تركيا مع أتهيله يف األردن يف
وملدة أربع سنوات يف كليات الشريعة ابجلامعة .حيث يتم من جمال التخصص ،حيث يدرس املعلم ملدة أربع
خالهلا تزويد املعلم ابملعلومات الدينية اليت تؤهله لتدريسها يف سنوات الشريعة االسالمية  ،يتم فيها أتهيله ثقافيا
وأكادمييا ومهنيا ليتمكن من توظيف هذه املعلومات

املدارس.

الدينية فيم بعد بعملية التعليم.
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يتم عقد دورات تدريبية أثناء التحاق املعلم بسلك التعليم منها يوجد برانمج تدرييب ميداين أثناء الدراسة اجلامعية
دورة املعلمني اجلدد،اليت يؤخذ عليها أهنا دورة تدريبية تربوية يف ابالتفاق مع معاهد املعلمني حيث يتم إعداد
غالب ساعاهتا والقليل منها يف جمال التخصص .وتعترب موازية الربانمج حسب املرحلة اليت سيوجه هلا الطالب بعد
للربامج التدريبية يف اجلامعات لكنها تعطى للمعلم فور تعيينه خترجه..وهذا النوع من التدريب امليداين غري موجود
كمعلم جديد يف وزارة الرتبية والتعليم.

يف األردن .

حيصل املعلم على دورات تدريبية وهو على رأس عمله ،حيث

يتم عقد دورات تدريبية للمعلم يف تركيا أثناء التحاقه

تساعد هذه الدورات املعلم على التطوير املستمر ومواكبة بعمله يف امليدان  ،حيث تعمل هذه الدورات على
التكنولوجيا من أجل توظيفها يف التعليم  ،مثل دورات االنتل و التطوير املستمر ملهارات املعلم املختلفة.
 icdlواملناهج املطورة.
إجابة السؤال الثالث :ما هي اسرتاتيجيات اإلشراف على التخطيط والتنفيذ ملنهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن والثقافة الدينية
يف تركيا:
اوالً :اسرتاتيجيات اإلشراف على التخطيط والتنفيذ ملنهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن:
يقصد بعملية تنفيذ املنهاج اهنا إحدى العمليات الرئيسة لصناعة املنهاج واليت ختتص بتطبيق املنهاج وتعميمه ومتابعته ،
وتدريسه  ،وتتمثل يف تعليم وتعلم املنهاج للطلبة (نشوان .)2006,وتعرفه الباحثتان أبهنا :تلك العمليات اليت تتوسط عملية
ترمجة املنهاج الرمسي إىل منهاج فعلي ،وهي عملية تتوسط ما بني التخطيط والتقومي وترتبط هبا وال ميكن فصلها عنهما ،فهي
مالزمة هلا أي اهنا تصاحب اسرتاتيجيات التخطيط والتقومي وطرائقهما  .وسيتم احلديث عن إحدى هذه االسرتاتيجيات
واملعمول هبا يف األردن وهي:
✔ االسرتاتيجية

املركزية

اعلى

(من

اسفل)

اىل

تركز هذه االسرتاتيجية على األمور اجلامعة وعلى قدر مشرتك من التعليم عند اجلميع لتكوين رأي واحد مشرتك عندهم مع
الرتكيز

على

الثوابت

والقيم

الوطنية

أو

القومية.

ويرى أصحاب هذه االسرتاتيجية أن املعلمني غري خمولني ببناء املنهاج،واهنم على قدر غري كايف من الناحية املعرفية والبيداغوجية
لذلك .ابإلضافة اىل أن املدارس ال متتلك الكفاايت الالزمة لوضع مثل هذه املناهج .ولذلك البد لإلدارات العليا واخلرباء من
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وضع هذه املناهج  ،فهم األكفأ واألقدر على ذلك .ابلتايل يكون هناك منهاج واحد ملزم جلميع املدارس لتدريسه ،حيث
يقوم فريق متخصص من ذوي اخلربات والعالقات يف التدريس بتأليف املنهاج ،وقد مينح املعلمني فرصاً إلبداء آرائهم حول
املنهاج لتعديله.إن هذه االسرتاتيجية تساعد على نقل الرتاث ونشره ،وتنظم احملتوى على أساس منطقي يدركه املتعلم ،كما أنه
مبقارنة املنهاج املبين على هذه االسرتاتيجية بغريها فهو يعد منهاج سهل البناء والتنفيذ ويعتمد على الدقة العالية يف الرتكيز
على احملتوى واملادة العلمية.
ويف االردن تتوىل وزارة الرتبية والتعليم االشراف على بناء وتنفيذ املناهج ويقوم جملس الرتبية والتعليم بوضع اخلطوط العريضة
للمنهاج (الوثيقة ) لكافة املراحل التعليمية ويتكون جملس الرتبية والتعليم من اعضاء ميثلون خمتلف الفعاليات الرتبوية املهمة
برائسة وزير الرتبية والتعليم  .حيث تقوم املديرية العامة للمناهج ابختيار أعضاء جلنة التأليف واعضاء جلنة التوجيه واالشراف
(جلنة اخلرباء) اليت تتكون غالبيتها من اساتذة اجلامعات ،حيث تقوم جلان التأليف بتأليف وبناء املناهج وفق رؤية اإلطار العام
للمناهج احملدد من قبل وزارة الرتبية والتعليم .ويعرض احملتوى العلمي (الكتب املدرسية) ابلتسلسل على اللجان ومن مث على
جملس الرتبية إلقراره بشكل رمسي بعد جتريبه على املدارس.
ويكون لإلدارة املركزية (وزارة الرتبية والتعليم ) دور يف تنفيذ املنهاج من خالل تدريب املشرفني على الية تنفيذ املنهاج حىت
تتوىل مهام تدريب املعلمني وتقومي املنهاج على ارض الواقع من اجل التزود ابلتغذية الراجعة لتعديل املنهاج وتطويره واعداد
الواثئق اليت تثري املنهاج وجتريبه على عينة استطالعية من اجل التحسني والتطوير .
وميثل االطار العام للمناهج يف االردن اخلطوة االوىل يف اعداد املناهج الدراسية فهو القاعدة اليت تنطلق منه الفرق املختصة يف
وضع االطر الفرعية ملناهج املباحث املختلفة  ,وخطوطها العريضة وينطلق هذا االطار من مجلة من املبادئ والتصورات املتعلقة
ابحملتوى والنتاجات العامة واسرتاتيجيات التدريس والتقومي والنتاجات املتوقعة من كل مبحث واحملاور اليت يقوم عليها وربط
ذلك ابلتكنولوجيا والتحضري لالقتصاد املعريف وتطوير ممارسات التعليم (.وزارة الرتبية والتعليم.)2003,
اثنياً :اسرتاتيجيات اإلشراف على التخطيط والتنفيذ ملنهاج الثقافة الدينية يف تركيا:
يعد نظام التعليم الرتكي نظام مركزي يهدف إىل بناء شخصية قومية تركية متشبعة ابملبادئ الكمالية واألسس العلمانية
و تنمية الشعور القومي و الروح الوطنية و األخالقية و االعتزاز ابلقيم املعنوية و الثقافية  ،و لتحقيق تلك الغاايت تلتزم
املؤسسات التعليمية الرتكية مببدأ عدم التمييز الديين  ،و تعتمد مبدأ االختالط بني الذكور و اإلانث يف خمتلف املراحل  .و
ظل النظام التعليمي متذبذابً يف ذلك
رغم تلك احملاوالت لتصفية اهلوية اإلسالمية إالّ أ ّن ذلك مل يتح ّقق بشكل كامل  ،و ّ
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بني الصيغة العلمانية املتطرفة و بني إدخال الرتبية الدينية و اخللقية  ،حاله كحال موقع تركيا متذبذابً بني الشرق و الغرب  ،و
بني اإلسالم و العلمانية  ،ليخلق منطاً فريداً من األنظمة التعليمية اليت عانت من أزمة اهلويّة .
التعقيب على ما سبق:
اسرتاتيجية البناء والتنفيذ يف املنهاج األردين

اسرتاتيجية البناء والتنفيذ يف املنهاج الرتكي

نظام البناء واالشراف على املناهج يف األردن هو نظام مركزي(من نظام البناء واالشراف على املناهج يف تركيا هو أيضا نظام
أعلى ألسفل) حيث تتوىل فيه الوزارة وهي اجلهة املسؤولة االشراف مركزي(من أعلى ألسفل)،حيث تتوىل فيه الوزارة اإلشراف على
على بناء وتنفيذ املناهج،حبيث تكون الكتب موحدة يف مجيع بناء وتنفيذ املناهج ،حبيث تكون كافة الكتب موحدة يف مجيع
املدارس وعلى املعلم القيام بتنفيذها داخل الغرف الصفية مبا يتالءم املدارس.وما يؤخذ على النظام التعليمي أنه متذبذب بني العلمانية
مع سياسة وزارة الرتبية والتعليم واالجتاهات والقيم اإلسالمية اليت املتطرفة وإدخال الرتبية الدينية واخللقية ،ابإلضافة إىل أنه يعاين
تسعى لتحقيقها والواردة يف اإلطار العام والنتاجات العامة واخلاصة من أزمة اهلوية وذلك ألنه متذبذب بني الشرق والغرب وبني
أعاله .ومبا حيقق معامل اهلوية اإلسالمية.

االسالم والعلمانية.على عكس النظام التعليمي األردين الذي
يتصف ابهلوية اإلسالمية.

إجابة السؤال الرابع :ما هو املنظور الرتبوي يف بناء وتنفيذ منهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن ومنهاج الثقافة الدينية يف تركيا:
أوالً :املنظور الرتبوي يف بناء وتنفيذ منهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن
تعد عملية إعداد وأتليف وتطوير املناهج والكتب املدرسية أحد أهم املسؤوليات اليت تقوم هبا وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة
األردنية اهلامشية ،لذا تبنت وزارة الرتبية والتعليم ممثل ة ابملديرية العامة للمناهج خطة تطوير تقوم على إعداد مناهج حديثة تليب
ليؤدي
احلاجة إىل التّحول حنو االقتصاد املبين على املعرفة من خالل ّ
الرتكيز على دور الطالب يف عمليّة التّعلم وتغيري دور املعلم ّ
املتقدمة ،إذ أن
أدوارا جديدة ،وتنويع مصادر التّعلم وتضييق الفجوة الرقميّة بني النّظام التّعليمي يف األردن واألنظمة التّعليمية
ّ

النّمو املتسارع يف استخدام التّكنولوجيا ووسائل االتّصاالت يف جوانب احلياة مجيعها ،وانتقال اجملتمعات من االقتصاد املبين
الرتبية التّجاوب مع احلاجات
املهتمني حبقول ّ
على اليد العاملة واألرض واآللة إىل االقتصاد املبين على املعرفة يفرض على ّ
غريات ،وبرزت احلاجة إىل ضرورة إجراء تطوير تربوي شامل وخاصة املناهج والكتب
ظل هذه التّ ّ
اجلديدة للطّلبة واجملتمع يف ّ

املدرسية ،إذ متّ وضع مرتكزات وأسس تربويّة حديثة لبناء مناهج حديثة وهي-:
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املعريف .
 تضمني املناهج مناحي وطرائق حديثة منسجمة مع كفاايت منظومة االقتصاد ّ تركيز التّعلّم على الطّالب على اعتبار أ ّن الطّلبة هم حمور العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة.وميسراً ومشرفاً ومقيماً.
 تغيري دور املعلّم ّليؤدي أدواراً جديدة  ،حبيث يكون ّ
مطوراً ّ
 توظيف معارف الطّلبة ومهاراهتم وكفاايهتم يف تطوير اجملتمع وتلبية احتياجاهتم .متنوعة .
 -استخدام اسرتاتيجيّات تعليم ّ

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت بوصفها أداة للتّعلّم.ولتحقيق ذلك مت تشكيل جلان للقيام ابألدوار واملهام املطلوبة ،وتتألف اللجان من أعضاء من إدارات -:املناهج
واالمتحاانت والتدريب ،وفريق من اخلرباء واملستشارين ،وجلنة تنسيق تتألف من أعضاء املناهج ،ومتّ إعداد األدوار واملهام لكل
من هذه اللجان ،ضمن مراحل عملية تنتهي يف إعداد اإلطار العام ،يش ّكل املنهاج اجلزء األول منه ،والذي حيتوي على
النتاجات اليت ينبغي على الطالب حتقيقها بعد إهناء املرحلتني األساسية والثانوية ،كما تتضمن كيفية استخدام النتاجات يف
التخطيط والتطوير والتدريس والتقومي.
مث أتيت املرحلة التالية لإلطار العام للمناهج وهي النتاجات العامة واخلاصة ،وتعد مرجعاً يف إعداد املواد واملصادر التعليمية
املتنوعة .وتتضمن النتاجات الكفاايت العامة واخلصائص واملعارف واملهارات اليت ينبغي للطلبة أن ميتلكوها أو يتم ّكنوا منها
يف هناية املرحلة ال ّدراسية ،وتشمل هذه النتاجات على أمور عامة مشرتكة من مثل اإلميان ابهلل تعاىل ،واالنتماء للوطن ،والوالء
الصاحلة ،والتّعلم مدى احلياة ،والتّجديد والتّواصل ،والعمل اجلماعي،
للملك ولألمتني العربية واإلسالمية ،وحتقيق املواطنة ّ
الرتابط والتّكامل
وكفاايت تكنولوجيا االتّصاالت واملعلومات ،والتّفكري النّاقد ،وحل مشكالت ،وروعي فيها البنائيّة والتّسلسل و ّ
مبا يتناسب واملستوايت العمرية للطّلبة.

وكل كتاب مدرسي يرتبط به دليل للمعلم ،تقوم مديرية املناهج ابإلشراف على أتليفه ،وهو ميثل مرجعاً متخصصاً متوفراً
الصفيّة من نتاجات تعلّميّة واسرتاتيجيات تدريس وتقومي ومفاهيم وأنشطة
احلصة ّ
للمعلم يف أي وقت إذ يتناول معظم عناصر ّ
إثرائية ،ومعلومات إضافية للمعلم والطالب ،وهو أحد الركائز األساسية لتنفيذ الكتاب املدرسي ،كما يعد مرشداً يساعد املعلم
على ختطيط الدروس وتنفيذها مما ميكن املعلم من هتيئة الفرص املناسبة للطلبة لتحقيق نتاجات التعلم املطلوبة للمبحث املعين
وجيب أن يكون دليل املعلم مرافق للكتاب املدرسي أثناء إعطاء احلصة الصفية من قبل املعلم املعين ،وعلى املعلمني املعنيني أن
خيرجوا عن اإلطار التقليدي للتعليم واالعتماد على االسرتاتيجيات احلديثة للتعلم واملضمن يف أدلة املعلمني.
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ونظراً للتطور اهلائل يف وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلأت إدارة املناهج إىل السري يف تطوير املناهج والكتاب
املدرسي من خالل ما يعرف ابلتّعلم اإللكرتوين وذلك ابستخدام وسائل االتصال احلديثة وذلك إبيصال املعلومة للمتعلّم أبقصر
وقت وأقل جهد وأكرب فائدة ،فلجأت وزارة الرتبية والتعليم ممثلة إبدارة املناهج إىل إنشاء مديريّة حوسبة املناهج هدفها هو
الرتبية والتّعليم ،لذلك
إنتاج وتطوير وتقدمي مواد تعليمية تعلّمية الكرتونية داعمة للمناهج والكتب املدرسية يف مدارس وزارة ّ

قامت الوزارة بوضع خطة حلوسبة املباحث جلميع الصفوف من الصف األول حىت الصف الثاين عشر فبدأت حبوسبة مواد
التعلم االلكرتوين لعدد من املباحث للصف احلادي عشر منها الفيزايء والرايضيات والعلوم واللغة العربية ،اللغة االجنليزية.

ّأما املعلمني يف األردن فإ ّن وزارة الرتبية والتّعليم تؤكد على أمهيّة دور املعلم وان فعاليّته تتوقّف على إتقانه جمموعة من الكفاايت
،منها ما يتصل ابحملتوى األكادميي ،ومنها ما يتّصل ابملؤهل ،ومنها ما يتّصل مبهارات إنسانية ومنها ما يتّصل مبهارات تنظيميّه
الرتبوي وحي ّدد درجة إتقان املعلّم للكفاايت املطلوبة ويعمل على حتسني أداء املعلم
ّأما تقومي املعلم فيقع على عاتق املشرف ّ

األهم عن اسرتاتيجيّات تنفيذ
حبضور دورات تدريب كدورة املعلمني اجلدد أو دورة املناهج اجلديدة .ذلك ألنه املسئول ّ
األول و ّ

املنهاج فهو الذي يقود املنهاج وين ّفذه يف امليدان مع الطّلبة .

بوي يف األرد ّن فهو االنتقائيّة املتأملّة  ،بدليل ما ورد يف اإلطار العام للمناهج والتّقومي
بوي الذي يتبنّاه النّظام ّ
ّأما املنظور ّ
الرت ّ
الرت ّ
يوضح رؤية املنهاج املبين على النّتاجات ومواصفات معلّم املنهاج املبين على النّتاجات  ،واسرتاتيجيّات
لعام  ، 2013والذي ّ
تنفيذ املنهاج  ،إذ ينادي واضعو اإلطار العام املعلّمني أبن خيتاروا الطّريقة املثلى املناسبة للموضوع والنّتاجات بعد التّفكري يف

العديد من االسرتاتيجيّات املمكنة  ،وعليهم أن حي ّددوا النّشاط األفضل لتحقيق النّتاج املطلوب(وزارة الرتبية والتعليم.)2003،
اثنياً :املنظور الرتبوي يف بناء وتنفيذ منهاج الثقافة الدينية يف تركيا
إن املنظور الرتبوي الذي يتبناه النظام الرتبوي الرتكي هو املنظور البنائي (من أعلى إىل أسفل) القائم على النظرية املعرفية إذ
وضعت يف معايري التعليم يف تركيا أن يكون الطلبة منتجني وقادرين على توظيف املعرفة وبنائها واكتساب املهارات لتوظيفها
يف احلياة العامة.
التعقيب على ما سبق:
املنظور الرتبوي يف املنهاج األردين

املنظور الرتبوي يف املنهاج الرتكي
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حسب اإلطار العام للمناهج وهو الوثيقة الرمسية اليت يبىن يعتمد بناء املناهج يف تركيا على املنظور الرتبوي ( من
عليها املنهاج فإن املنهاج األردين هو املنهاج املبين على أعلى ألسفل) وهو املنظور القائم على النظرية املعرفية اليت
النتاجات  ،وابلتايل فهو يعتمد على املنظور الرتبوي القائم تركز على بناء احملتوى من العام للخاص حبيث يكون
على االنتقائية املتأملة حيث ينادي واضعو املناهج املعلمني الطلبة قادرين على إنتاج وتوظيف املعرفة يف جوانب
أبن خيتاروا الطريقة األفضل للموضوع والنتاجات بعد حياهتم املختلفة.
التفكري يف العديد من االسرتاتيجيات املمكنة وعليهم أن
حيددوا النشاط األفضل لتحقيق النتاج املطلوب .وابلتايل
فإن االنتقائية املتأملة جتمع مابني املنظور البنائي والسلوكي
والتجرييب ألن املعلم عليه أن خيتار الطريقة األفضل لتحقيق
النتاج املطلوب.
إجابة السؤال اخلامس :ما هو نظام التقومي املتبع ملنهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن ومنهاج الثقافة الدينية يف تركيا:
أوالً :نظام التقومي املتبع ملنهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن
ملا كانت املناهج املطورة حتتاج اىل تطوير اسرتاتيجيات تدريسها ،فإن اسرتاتيجيات التقومي تتطلب تطويرا أيضا لينسجم معها.
ويف هذا اإلطار سيتم احلديث عن نظام التقييم املتبع يف مناهج اململكة األردنية اهلامشية بناء على التطوير احلاصل يف مناهجها
واسرتاتيجيات تدريسها .
املعروف أن التقومي عملية مستمرة موجهة لتحسني التدريس وتعلم الطلبة  ،فالتقومي النوعي ينمي مهارات التقومي الذايت من
الطالب واملعلم ،ونظام التقومي والتقييم اجليد ورفع التقارير جيب أن يكون مبنيا على نتاجات تعلم اثبتة وواضحة(وزارة الرتبية
والتعليم)2003،
قدميا تناول التقومي والتقييم جماالت حمددة مثل :التذكر ،وتطبيق املعرفة ،واملهارات ،أما يف السياق العاملي احلايل فإن مدى
أوسع من النتاجات من مستوايت تفكري أعلى أصبحت مطلوبة ،للتأكد من أن الطلبة يستوعبون املعرفة ،ويظهرون املهارات
 ،وينمون االجتاهات ،ألجل مواطنة بناءة وتعلم مدى احلياة يف جمتمع اقتصاد املعرفة.
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إن التقومي الذي يقوم به املعلم والتقومي الذي يقوم به الطالب يشجعان على حتمل مسؤولية أكرب لتحقيق نتاجات التعلم
املقصودة  ،فمن خالل التقومي الذايت يتم تشجيع الطلبة على التفكري يف أهداف تعلمهم وكيفية تقدمهم ،وتشجع ممارسات
التقومي اجليدة املعلمني على أن أيخذوا حاجات الطلبة بعني االعتبار ،وأن يراجعوا طرق التدريس ،ومن مث يعززوا جناح الطلبة
 .ويف ما يلي تفصيل لنظام التقومي املتبع يف اململكة االردنية اهلامشية-:
ال بد يف البداية من حتديد أنواع التّقومي ليتم استخدام االسرتاتيجيات املناسبة له ،فقد ورد يف العديد من املصادر أن أنواع
التقومي هي :
الشخصي .
 التّقومي ّ التّقومي التّكويين. التّقومي اخلتامي.أما عن االسرتاتيجيات التقوميية احلديثة اليت تتماشى مع اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة فيهي كما يلي-:
 -1التّقومي املعتمد على األداء ويتضمن( :األداء  ،املعارض  ،العروض التّوضيحيّة ،التّقدمي)
 -2القلم والورقة ويتضمن( :املقالة  ،االختبارات  ،االختبارات القصرية  ،اختيار اإلجابة)
 -3املالحظة وتتضمن ( :مالحظة منظمة ،ومالحة تلقائية)
 -4التواصل ويتضمن  (:املؤمتر  ،املقابلة  ،األسئلة واألجوبة)
 -5مراجعة ال ّذات وتتضمن  (:يوميّات الطّالب ،ملف الطّالب ،التّقومي ال ّذايت).

وميكن تسجيل معلومات التّقومي أبدوات ع ّدة:
الرصد
 .1قائمة ّ
 .2سلّم التّقدير

 .3سلّم التّقدير اللّفظي
 .4سجل وصف سري التّعلّم
السجل القصصي
ّ .5
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ابلشمول والتّ ّنوع حبيث تضمنت قياس خمتلف املعارف واملهارات لدى الطّلبة
ونالحظ أبن اسرتاتيجيّات التّقومي اتسمت ّ

كل وحدة منه بعدد مناسب من األسئلة
 ،كما حيوي كتاب الطّالب جمموعة من عمليّات التّقومي البنائيّة
ّ
املستمرة وتنتهي ّ
الرتبية والتّعليم )2003،
واألنشطة التّقومييّة املختلفة(وزارة ّ
اثنياً :نظام التقومي املتبع ملنهاج الثقافة الدينية يف تركيا
إن نظام التقومي املتبع يف تركيا يوجه املعلم إىل استخدام توليفة من أساليب وطرائق للتقومي حبيث تتناسب مع املواقف التعليمية
املختلفة وتراعي الفروق الفردية بني الطلبة ،فال بد للمعلم من ان خيتار اسرتاتيجيات تقومي تتالءم مع النتاجات احملددة واألنشطة
املختارة واجلوانب الفكرية والشخصية واالجتماعية للمتعلم ،ومن خالل الرجوع إىل دليل املعلم للصف الرابع ملنهاج الثقافة
الدينية الرتكي مت استخالص جمموعة من أساليب التقومي املقرتحة:
 التقييم ابستخدام املشروع التقييم القائم على املالحظة التقييم الذايت تقييم األقران (تقييم الطلبة لبعضهم البعض) سجل الطالب (ملف اإلجناز) التقييم عن طريق العمل اجلماعي تقييم املعلم (تقييم الطلبة للمعلم).التعقيب على ما سبق:

نظام التقييم يف املنهاج الرتكي

نظام التقييم يف املنهاج األردين

ابلشمول والتّ ّنوع حبيث تضمنت قياس خمتلف يتسم ابلشمول والتنوع ومراعاة الفروق الفردية ويتناسب
يتسم ّ
مع النتاجات التعليمية احملددة.
املعارف واملهارات لدى الطّلبة.
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حيوي كتاب الطّالب جمموعة من عمليّات التّقومي تركز األنشطة على اجلوانب الفكرية والشخصية
كل درس منه بعدد مناسب من واالجتماعية للمتعلم ،وتنتهي كل وحدة بعدد من
البنائيّة
ّ
املستمرة وينتهي ّ
األسئلة واألنشطة التقوميية املتنوعة .

األسئلة واألنشطة التّقومييّة املختلفة.

خيلو التقومي من اسرتاتيجية تقييم األقران وتقييم الطلبة وجود نظام تقييم األقران وتقييم الطلبة للمعلم
للمعلم.

إجابة السؤال السادس :جماالت القوة ونقاط التحسني يف منهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن ومنهاج الثقافة الدينية يف تركيا:
أوال :جماالت القوة ونقاط التحسني يف منهاج الرتبية اإلسالمية يف األردن
املقرر  ،دليل املعلّم  ،وثيقة اإلطار العام والنّتاجات
 -1توافّر واثئق املناهج املختلفة واملع ّدة بطريقة جيّدة مثل  :الكتاب ّ
العامة  ،وثيقة اإلطار العام للمناهج والتّقومي .بطريقة ورقية والكرتونية مما يسهل على الباحث الوصول اليها واالستفادة
ّ
منها من خالل توظيفها مبجاالت البحث املختلفة.

 -2اعتماد فلسفة املنهاج املبين على النّتاجات  ،إذ يبىن املنهاج على ما حيتاج الطالب اىل تعلمه ،وما يكونون قادرين على
تعلمه .وكذلك ما حيتاج اليه اجملتمع ،وهذا يعين أن النتاجات هي خصائص عامة ملا سيمتلكه املتعلم من معارف ومهارات
وما يتشكل لديه من اجتاهات مطورة يف املباحث مجيعها  ،وحتقيق هذه النتاجات سيؤدي اىل متكني الطلبة من االعتماد
على أنفسهم يف احلياة .ونالحظ هنا أنه مت الرتكيز على املتعلم ودوره كونه حمور العمليّة التّعلّميّة التّعليميّة ،واملعلم يف هذه
العملية ميسر وموجه مبا حيقق هذه النتاجات التعلمية.

 -3هنالك تطور كبري يف العديد من املفاهيم واملصطلحات الرتبوية واملناهجية ويعود السبب يف ذلك اىل التطور الكبري الذي
أحدثه انتقال األردن اىل فكر اقتصاد املعرفة ومن األمثلة على ذلك االنتقال من مفهوم األهداف إىل النّتاجات ابإلضافة
اىل اختالف مسميات أساليب التدريس والتقومي والواردة كلها يف اإلطار العام للمناهج والتقومي.
 -4متيّز احملتوى ابلتزامه مبا جاء يف واثئق اإلطار العام للمناهج والنتاجات العامة واخلاصة ،كما أنه امتاز ابلدقة واملوضوعية
الشموليّة والتّ ّنوع من حيث مستوايت املعرفة املختلفة.
و ّ
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 -5متيز احملتوى ابشتماله على األنشطة والصور اليت تتيح اجملال للطالب ابستخدام مصادر أخرى للمعرفة غري الكتاب .مثل
الرجوع لالنرتنت وهبذه الطريقة يكون احملتوى قد شجع الطلبة على أسلوب التعلم الذايت.
 -6خيلو الكتاب من احلشو والتكرار  ،ولغته واضحة ومناسبة للفئة العمرية كما أن الرتاكيب اللغوية دقيقة وبعيدة عن التعقيد
ومت استخدامها بشكلها املناسب يف الدروس.
 -7استخدام أساليب تدريس وتقومي خمتلفة ،حيث متيز الكتاب ابستخدام اسرتاتيجيات متنوعة وشاملة للتقومي تقيس خمتلف
املهارات واملعارف للطلبة .كما يالحظ استخدام التقومي التكويين والبنائي بكثرة يف دروس الكتاب.
بوي للمنهاج جاء خليطاً بني املعرفية والسلوكية (االنتقائية املتأملة )حيث أعطت املعلم اخليار ابنتقاء الطريقة
 -8املنظور ّ
الرت ّ
األفضل واألنسب للموقف التعليمي.

جماالت التحسني
 .1عند بناء املنهج أٌمهل حمور التكنولوجيا وطريقة توظيفها يف املنهاج وذلك يتعارض مع التطور الرتبوي يف األردن املبين على
اقتصاد املعرفة.
 . 2يف ما يتعلق مبحتوى الكتاب ال بد من وجود مقدمة للكتاب تعرف القارئ أبهداف املنهج وحمتواه  ،وابلكتاب وأسلوب
عرضه.
 .3األفضل أن يتم تقسيم الكتاب اىل وحدات منفصلة كل وحدة حتوي جمموعة من الدروس وذلك للمحافظة على ترابط
الكتاب.
 . 4جيب إخضاع املعلمني لدورات يف ختصصهم األكادميي (الرتبية االسالمية) أثناء عملهم ،وذلك لنقص الدورات التدريبية
حيث ال يوجد دورات ختصصية ملعلمي الرتبية االسالمية يف االردن.
 .5اخضاع املعلمني لدورات هلا عالقة ابلتكنولوجيا وذلك من أجل تطوير مهاراهتم التكنولوجية ليتمكنوا من توظيف
التكنولوجيا يف التعليم.وابلتايل احلصول على نتائج تعلمية أفضل مبا يتناسب مع توجهات النظام الرتبوي األردين حنو اقتصاد
املعرفة.
 .6يف ما يتعلق إبسرتاتيجية التنفيذ واإلشراف على املنهاج األفضل إعطاء مساحة للمعلم وإشراكه يف عملية بناء املناهج
وذلك ألنه األقرب للطالب واألقرب للواقع التعليمي .
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اثنياً :جماالت القوة ونقاط التحسني يف منهاج الثقافة الدينية يف تركيا
 .1ربط املعرفة ابحلياة والرتكيز على اجلانب األخالقي هبذه املرحلة العمرية لتأسيس الطلبة على قضية االخالق يف الدين
والتعامل االجتماعي.
 .2استخدام أنشطة تعليمية متنوعة تراعي جوانب الفروق الفردية وتناسب مستوايت الطلبة.
 .3االستعانة ابألشكال والصور والرسومات لتقريب الفكرة ألذهان الطلبة.
 .4وجود نظام تقييم متميز ومتنوع يشمل طرق واسرتاتيجيات متعددة.
 .5امهال جانب املعرفة الدينية يف موضوعات الرتبية اإلسالمية الضرورية (مثل جانب القرآن وجانب السرية وجانب العبادات
والفقه).
 .6خلو الكتاب من احلشو والتكرار الغري مناسبني.
 .7التدريب املهين واألكادميي للمعلم وأتهيلهم معرفياُ وبيداغوجياً.
التوصيات:
عند مقارنة منهاجي الرتبية االسالمية يف كل من االردن وتركيا وجدت الباحثتان أن املنهاج األردين مقارنة ابلرتكي ميتاز ابلقوة
والرتكيز على الصبغة اإلسالمية لذلك ارأتت الباحثتان وضع جمموعة من التوصيات اليت ميكن االستفادة منها يف حتسني
املناهج بناء على نتائج إجاابت األسئلة املقارنة يف هذه الدراسة  .وأهم هذه التوصيات ما يلي-:
 .1ضرورة توعية أصحاب القرار واملعنني ابملناهج يف وزارة الرتبية أبمهية التأهيل األكادميي اجليد للمعلم قبل البدء مبمارسة
مهنة التعليم والتطبيق العملي.
 .2ضرورة وضع معايري خاصة ابألردن لتدريس الرتبية اإلسالمية واملناهج األخرى وضرورة الرتكيز يف هذه املعايري على
اجلانب األخالقي ،واالجتماعي ابإلضافة للجانب التكنولوجي.
 .3ضرورة تبين اسرتاتيجية الدمج والتشاركية يف قضية االشراف على ختطيط وبناء املنهاج.
 .4إزالة احلشو والتكرار من املنهاج املدرسية والرتكيز على املعلومات املهمة والتأكيد على نوعية وكيفية التعلم وليس
الكم.
 .5ضرورة توفري البنية التحتية للتكنولوجيا وتوظيف التكنولوجيا يف املنهاج.

2566

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

 .6ضرورة العمل على حتسني البيئة الصفية والتقليل من أعداد الطلبة يف الصف الواحد ليتمكن الطلبة من اجراء
األنشطة التعليمة اليت تتطلب االستقصاء والعمل التعاوين.
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