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م�ستخل�ص البحث

دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة نظر التدريسيني تبلورت

مشكلة البحث احلايل رضورة دراسة هذا الواقع دراسة ميدانية من أجل تقويمه وتطويره مقارنة
بالتطور احلاصل يف اجلامعات العربية والعاملية التي قطعت أشواط ًا طويلة ومهمة يف هذا املجال.
اما أمهية البحث احلايل فتتجىل بام يأيت :

 .1تعد هذه الدراسة أوىل الدراسات املحلية ( عىل حد علم الباحث) التي تناولت تقويم منهج

السرية النبوية.

 .2تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية اجلامعة بعدّ ها مراكز إشعاع علمي وفكري وحضاري.
 .3أمهية التقويم بعده أفضل طريق لتعديل املنهج وتطويره.

من هنا هيدف البحث دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة نظر

التدريسيني .

واعتمد البحث احلايل املنهج الوصفي لتحقيق هدفه ،معتمد ًا جمموعة من اإلجراءات شملت
حتديد جمتمع البحث وعينته فكان جمتمع البحث ( )20تدريسي ًا موزعني عىل كليات اجلامعة
العراقية واخذ الباحث جمتمع البحث كلة عينة باعتامد احلرص الشامل وذلك لصغر حجمه،

واستعمل الباحث االستبانة اداة لبحثه ،التي اجرى الباحث عملية التحقق من الصدق الظاهري
هلا مع حتقق الثبات باستعامل معامل ارتباط بريسون ،كام استخدم الوسط املرجح والوزن املئوي
كوسائل احصائية ايض ًا.

وعرض الباحث النتائج التي توصل اليها يف جماالت (االهداف ،املحتوى ،طرائق التدريس،

الوسائل والتقنيات التعليمية ،التقويم) فكانت نتائج فقرات املجاالت متحققة بنسب متفاوتة فيام
عدا جمال التقويم فلم تتحقق فقرات املجال.

وتوصل البحث اىل عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات منها :افتقار املنهج اىل وسائل

وتقنيات تربوية وتعليمية حمددة لذا نويص تدريب التدريسيني عىل صياغة األهداف العامة وترمجتها

إىل خاصة و سلوكية ،واستعامل التقنيات الرتبوية ،وحتديث املحتوى و رضورة انفتاح مناهج السرية

النبوية عىل معطيات العرص وتطوراته العلمية واقرتح الباحث اجراء دراسة مقارنة لتقويم منهج
السرية النبوية من وجهة نظر الطلبة.
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Abstract

An evaluation study to approach the Prophet’s biography in the Iraqi university from
the standpoint of the teaching staff crystallized the problem of current research need to
examine this reality field study for the evaluation and development compared to the development made in the Arab and international universities، which have a long and important
strides in this area.
The importance of the current research، includes the following:
1. This study is the first local studies (to the knowledge of the researcher)، which addressed the estimate approach Biography of the Prophet.
2. The importance of this study is as the importance of the university as after scientific
radiation، intellectual and cultural centers.
3. The importance of the estimate is to modify the curriculum and development.
So، the evaluation study to approach the Prophet’s biography in the Iraqi university
from the standpoint of the teaching staff aim and adopted the current research descriptive
approach to achieve the goal، drawing a range of measures are included to identify the
research community and appointed was the research community (20) pedagogy distributors on the Iraqi faculties of the university and took the researcher community sample the
adoption of comprehensive inventory because of their small size.
The questionnaire is the researcher tool for his research، which he held Research checking honesty virtual process with consistency check using the Pearson correlation coefficient، also used the weighted average percentile and weight as a means of statistical as
well.
And display the researcher’s findings in the areas of (objectives، content، teaching
methods، teaching methods، techniques) were the results of paragraphs areas achieved
varying degrees with the exception of the area Calendar vertebrae area did not materialize
The research found a number of conclusions and recommendations and proposals including: check areas were moderately often so we recommend the training of teaching staff
for the formulation of objectives and translate them into behavior، and the use of educational technologies، and update the content and the need for openness Biography curricula
prophetic to the modern age and scientific developments and suggested the researcher to
conduct a study compared to evaluate the curriculum Biography from the perspective of
students.
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الف�صل االول
التعريف بالبحث
م�شكلة البحث :

ترتكز مشكلة البحث احلايل بإن طرائق التدريس التقليدية املستندة إىل احلفظ والتلقني

واالستظهار ما زالت تأخذ فعلها يف عملية تدريس العلوم اإلسالمية إىل يومنا هذا يف كلياتنا
ومدارسنا؛ وهذا األمر ينعكس سلب ًا عىل حتصيل الطلبة ومستوى تفكريهم ،ويوجه الباحثون
يف ميدان طرائق التدريس الرتبية اإلسالمية إىل رضورة تنويع األساليب التعليمية يف عرض

موضوعات السرية النبوية وحتليلها ،واعتامد االسرتاتيجيات التي تنمي التفكري وتزيد من فاعلية
التدريس(العبديل،2008،ص.)237

أما الوسائل والتقنيات التعليمية فإن معظم التدريسيني ال يكرتثوا باستعامهلا يف تدريسهم ومن

يستعملها مرة ويرتكها عرشات املرات ،والذي يستعملها ال يعطيها الوقت الكايف واملناسب ،ويف

أحيان أخرى يعدَّ ها بعضهم إحدى األساليب املعوقة إلمتام املحتوى الدرايس يف موعده املحدد،
بذريعة أن استعامهلا يأخذ وقت ًا غري قليل من زمن املحارضة؛ مما يعكس نظرة التدرييس هلا عىل أهنا

من الكامليات ال من الرضوريات يف العملية التعليمية ،األمر الذي جعل واقع الوسائل والتقنيات

التعليمية ضعيف اآلثر يف حتقيق األهداف الرتبوية املرجوة( .بن غالب،2011،ص)27

فلحقه ما حلقها من القصور ،إذ َّ
إن التقويم
أما التقويم فلم خيتلف عن باقي عنارص املنهج
ُ

املتبع يف كلياتنا هيتم يف معظم األوقات بقياس مدى حفظ الطلبة للحقائق واملعلومات باستعامل

االختبارات التحصيلية فقط وضعف االهتامم بقياس مدى قدرهتم عىل التفكري بأنواعه وقدرهتم

عىل اختاذ القرارات والتنبؤ واإلبداع ،الذي يكسبهم املرونة يف التفكري وانتقال آثر التعلم إىل حياهتم

العملية ،وقد أكد هذا القصور دراسة( الربيعي )2005حيث أشارت إىل أن الواقع احلايل للتعليم

اجلامعي يف العراق يعتمد بدرجة كبرية عىل اختبارات التحصيل كوسيلة أساسية لتقويم الطالب
اجلامعي ،وهي غالب ًا اختبارات تقليدية يشوهبا الكثري من العيوب واألخطاء يف ضوء معايري
القياس والتقويم احلديثة ،وتبتعد من جهة أخرى عن رسم الصورة الصحيحة حلقيقة قدرات،
واستعدادات ،ومستويات حتصيل الطلبة املراد تقويمهم تربوي ًا (.الربيعي،2005،ص)2
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هذه املعوقات لعنارص املنهج يف املرحلة اجلامعية أكدهتا نتائج دراسة تلمسها الباحث بوصفه

تدريسي ًا يف مؤسسات التعليم العايل ،كام شخصتها الندوات واملؤمترات العلمية ومنها توصيات
(املؤمتر العلمي احلادي عرش )2005الذي عقد يف بغداد ،والذي أكد رضورة معاجلة ضعف
املناهج بكل عنارصها ( األهداف  ،املحتوى ،الطرائق ،الوسائل والتقنيات التعليمية ،والتقويم).
( اجلامعة املستنرصية)2005،

وكذلك أوىص (املؤمتر العلمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي )2010،املنعقد يف بغداد،

وجوب مواكبة املناهج التعليمية للتطورات العلمية والتكنولوجية يف بنائها ( .وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي )2010،كام أكد املؤمتر العلمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي املنعقد يف

بغداد بتاريخ  ،2012/11/27عىل تطوير املناهج وخصوص ًا طرائق التدريس والتقنيات الرتبوية

وأساليب التعاون مع اجلامعات العاملية (.وزارة التعليم العايل والبحث العلمي)2012،

لذا وجد الباحث رضورة دراسة هذا الواقع دراسة ميدانية من أجل تقويمه وتطويره مقارنة

بالتطور احلاصل يف اجلامعات العربية والعاملية التي قطعت أشواط ًا طويلة ومهمة يف هذا املجال،
وأصبح ذلك مسوغ ًا لبحثه(دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة نظر
التدريسيني).

�أهمية البحث :

يعد البحث العلمي عملية إبداع ترمي لتوليد املعرفة وجتديدها وتسخريها وتطويرها ،من أجل

تعظيم وتعزيز حياة اإلنسان ،الذي يتوق دائ ًام إىل التطور ،ويسعى جاهد ًا إىل التنمية ،التي تفتح له

آفاق ًا أوسع وأرحب ،وقد أصبحت أمهية الدول تقاس بمقدار إنتاجها من الدراسات والبحوث

العلمية ،ومقدار اهتاممها بمسرية البحث العلمي ومتطلباته ،وخري بيئة مالئمة للبحث العلمي

هي اجلامعة ،حيث تعد اجلامعات مراكز اشعاع علمي وفكري وحضاري وركيزة رئيسة للحرية
والديمقراطية والتعددية(البكاء،2006 ،ص.)137

وتقوم اجلامعات بدور مهم يف وضع معايري وآليات جديدة تعمل عىل حتفيز وتشجيع عنارص

العملية التعليمية ،لتسهم يف حتقيق اإلبداع والتنافس عىل املستويني املحيل والعاملي من أجل تعظيم
الكفاءة املنظومية للنشاط االبتكاري يف معظم فروع العلم والتكنولوجيا (ابراهيم،2001 ،
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ص.)200

وتتجىل أمهية املنهج بوصفه وسيلة رئيسة يعتمدها أي نظام جمتمعي يف ترمجة أهدافه ونقلها

إىل الطلبة إلحداث التغيريات التي يرغب فيها ،إذ هيتم بتنمية شخصياهتم بجميع أبعادها وحتفيزهم

عىل التعلم الذايت وتوظيف ماتعلموه يف شؤوهنم احلياتية(،سليم وآخرون،2006،ص.)214

ويعمل أيض ًا عىل صياغة صورة العالقة بني املؤسسة التعليمية وبني أرس الطلبة من خالل تبادل

اآلراء وأخذ وجهات نظرهم يف صياغته (،ابو حتله،2005،ص.)32
وتكمن أمهية املنهج َب ِعده اجلهاز العصبي يف جسم العملية الرتبوية وهو يف الوقت عينه صامم

األمان ضد الغزو الفكري والثقايف بأساليبه املتعددة وضد سلبيات العوامل غري الرتبوية وتأثرياهتا

يف الطلبة(الدليمي ،واهلاشمي،2008،ص.)8

وأن عملية تقويم املناهج الدراسية تعد ركن ًا اساسي ًا من أركان العملية التعليمية ،فهي

عملية قياسية تشخيصية وقائية عالجية يقوم هبا املعنيون(.املنظمة العربية للرتبية والثقافة

والعلوم،1998،ص )186ويرمي تقويم املناهج إىل معرفة مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق
األهداف العامة التي تتضمنها وكذلك نقاط القوة والضعف حتى تتحقق األهداف املنشودة

بأحسن صورة ممكنة(احلموز،2004،ص.)206

كام أن التقويم ليس غاية يف حد ذاته وإنام وسيلة لتحقيق غاية وبالتايل فإن اهلدف الرئيس

للتقويم هو املساعدة يف اختاذ أفضل القرارات لتحسني وتطوير العملية التعليمية (ملحم،2002 ،

ص.)521

ويعد التقويم أفضل طريق لتعديل املنهج وتطويره ،حيث يمكن عربه مالحظة النواحي التي

يكون فيها املنهج فاع ً
ال ،والنواحي التي حتتاج إىل حتسني ،فهو املجس الذي يشخص ما يعرتض
العملية التعليمية من معوقات ،واملنطق الذي حيقق تطويرها (أبو حويج  ،2006 ،ص.)265

وال يمكن مواجهة مشكالت الرتبية والتعليم بأساليب وممارسات تقليدية إال بإتباع املنهج

العلمي والنظرة العميقة التي تتجاوز الرؤية اهلامشية والسطحية للمشكالت ،فال يرضخ للحلول
املؤقتة لكن ينبغي أن ينظر إىل املشكالت نظرة إسرتاتيجية متكاملة برؤية شاملة تعتمد أساس ًا عىل

التطور يف جمال تنفيذ األسس النظرية لتدريس العلوم بشكل عام والعلوم الرشعية بشكل خاص ومن
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أبرزها السرية النبوية ،فالرتبية عنيت بتدريب العقل عىل التفكري الصحيح وتزويده باإلسرتاتيجيات
التي تعينه عىل فهم البيئة املحيطة به ،والقدرة عىل حسن الترصف يف املواقف وحل املشكالت التي
تقابله يف احلياة بطريقة منطقية ختضع ألسس القواعد العلمية(عبد املجيد،1978،ص.)17

وتفردت الرتبية اإلسالمية عن غريها بأهنا ربانية ،إنسانية ،عاملية ،فطرية ،عقلية ،منطقية،

سلوكية بالقدوة ،وتفتقر هلذه املجاالت الرتبيات احلديثة ،وللرتبية اإلسالمية ثوابتها األساس
لتقود ركب الرتبية مدى احلياة ،وهلا قدرهتا املتميزة يف مواكبة العرص باستيعاهبا احللول واملشكالت
الطارئة واستغالل طاقات الكون وتسخريه يف تطوير احلياة ،وبناء رصح احلضارة الكريمة

املرفهة؛ فهي جتمع بني األصالة الربانية واملعارصة احلديثة ،بام يرقى يف بناء كيان الطالب إىل القمة.

(اهلاشمي،2006،ص ،)9فالقرآن الكريم واحلديث النبوي مها مصدرا الترشيع اإلسالمي والعقيدة
االسالمية هي التصور الفكري حلقائق الوجود الكربى وما بينها من عالقات وارتباطات ،والفقه

هو امليدان العميل الذي ينظم عالقة اإلنسان بربه وبمن حوله ،أما السرية النبوية فهي التطبيق العميل
ملنهج اإلسالم بكلياته وجزئياته وعمومياته وخصوصياته متمثلة بشخصية النبي حممد ﷺ الذي

اختاره اهلل عز وجله وجعله أنموذج ًا ونرباس ًا ورساج ًا منري ًا ييضء للبرشية سبل الرفعة والتكريم

ويخُ رجها من الظلامت إىل النور ،ويرضب هلا أروع األمثلة يف السلوك اإلنساين الرفيع يف كل شؤون
احلياة وكل جمال من جماالهتا (اجلالد،2004،ص.)382

والسرية النبوية من العلوم الرشعية املهمة كوهنا جتسد أمام الطلبة أنموذج ًا مثاليا ًكام ً
ال للسلوك

البرشي؛ فسرية النبي حممد ﷺ يف غاية األمهية ألهنا ترمجة عملية لتعاليم اإلسالم ،وقدوة حية

للمسلمني يف كل مكان وزمان كوهنا تعرفنا بحياته وشؤونه مجيع ًا منذ والدته مرور ًا ببعثته حتى

وفاته ﷺ(صالح والرشيدي،1999،ص ،)195فأمهية السرية تأين من كوهنا تعني مضمون حياة
النبي حممد ﷺالقيادية والفكرية ومنهجه يف تبليغ الدعوة إىل اإلنسانية وطريقة عرضه سواء أمن

الوجهة األخالقية أم من الوجهة النفسية والسياسية ،وما واجه من مصاعب وحمن ،وكيف تغلب

عليها بتأييد من اهلل تعاىل ثم عزم الرجال(أبـو الـهيجاء،2001 ،ص.) 141

ومن هنا كانت دراسة السرية النبوية يف عرصنا احلايل رضورة إذ أدركنا أن هناك رصاع ًا خفي ًا

ومعلنا ًيواجهه املسلمون اليوم وال سيام الضعفاء منهم ،الذين يقفون أمام احلضارة الغربية منبهرين
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بام وصلت إليه فولوا وجوههم شطرها ليتخذوها مث ً
ال وقدوة؛ وهلذا يمكن هلذه املادة أن تقلل من
اإلنبهار ،أو تسد الطريق أمام التيارات املوجهة للشباب املسلم(احلديثي،2004،ص ،)60ومن

أجل حتقيق األهداف الرتبوية من تدريس السرية النبوية عىل أكمل وجه وإيصال املادة العلمية
بطريقة صحيحة ،اجتهد كثري من الباحثني للتوصل إىل طرائق تعليمية أكثر فاعلية وجدوى من

الطرائق التقليدية وخصوص ًا الطرائق واألساليب التي تشجع التفكري وتنميه ،والتي جتعل الطالب
يصل إىل النتائج واخلالصات معتمد ًا عىل نفسه دونام اعتامد عىل املدرس(عيل،1982،ص.)32
واستناد ًا اىل ما سبق تتجىل أمهية هذا البحث يف النقاط اآلتية:

تعد هذه الدراسة أوىل الدراسات املحلية ( عىل حد علم الباحث) التي تناولت تقويم منهج

السرية النبوية.

-2تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية اجلامعة بعدّ ها مراكز إشعاع علمي وفكري وحضاري.
 -3أمهية التقويم يعد أفضل طريق لتعديل املنهج وتطويره.

هــدف الـبحـث:

يرمي البحث احلايل إىل(:دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة نظر

التدريسيني).

حدود البحث :يتحدد البحث احلايل بـ:

 -1تقويم منهج السرية النبوية يف املجاالت اآلتية:
أ-األهداف الرتبوية.

ب -حمتوى املادة الدراسية.

ج -طرائق التدريس وأساليبه.

دـ  -التقنيات الرتبوية والوسائل التعليمية.

ه -التقويم.

 -2كليات اجلامعة العراقية(.العلوم االسالمية ،الرتبية للبنات ،االدآب ،الرتبية الطارمية)
 -3تدريسيي مادة السرية النبوية يف كليات اجلامعة العراقية .
-4العام الدرايس .2015- 2014
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حتديد امل�صطلحات :

يف ضوء عنوان البحث يبني الباحث املصطلحات التي وردت فيه وفق ًا ملا يأيت:
او ً
ال  :التقويم :

 .1عالم :2000،انه» عملية منهجية تتطلب مجع بيانات موضوعية ومعلومات صادقة من

مصادر متعددة باستخدام أدوات قياس متنوعة يف ضوء أهداف حمددة لغرض التوصل إىل تقدير
كمي وأدلة كيفية يستند إليها يف إصدار أحكام أو اختاذ قرارات مناسبة».
( عالم،2000 ،ص)79

 .2قطامي وآخرون  :2001،أنه «عملية تتضمن جمموعة من اإلجراءات التي جيرهيا املعنيون

بتثمني املعلومات املتوافرة من جراء عملية القياس وتقييمها وإصدار احلكم عليها واختاذ القرار
املناسب الذي حيدد مدى نجاح عملية التعلم والتعليم» ( .قطامي وآخرون،2001 ،ص)26

 .3احليلة :2007 ،انه «عملية تشكيل حكم معتمد عىل مجع املعلومات وإصدار حكم يف ضوء

أهداف ومعايري حمددة مسبق ًا»(.احليلة،2007 ،ص)12

 .4العزاوي :2007 ،أنه «عملية شاملة تتضمن إصدار حكم معني يف ضوئه يتم التطوير

والتحسني» ( .العزاوي،2007 ،ص.)12
التعريف االجرائي للتقويم:

يعرف الباحث التقويم إجرائيا بأنه عملية إصدار حكم عىل عنارص منهج مادة السرية النبوية

املقرر تدريسها بكليات اجلامعة العراقية(العلوم االسالمية ،الرتبية للبنات ،االدآب ،الرتبية

الطارمية) من خالل استبانة أعدها الباحث هلذا الغرض ،وضمن جماالت املنهج ومكوناته.
ثاني ًا  :املنهج :

 .1أبو جاللة  :2001،هو «وسيلة تستخدمها الرتبية لتحقيق أهدافها املنشودة ،وهو يمثل

نظام له مدخالته تتم من خالله جمموعة عمليات تنتهي إىل خمرجات تتمثل يف الطلبة الذين تعدهم
املؤسسة التعليمية ،بمستوى معني خلدمة أنفسهم وتكييفهم مع ذاهتم ومع بيئتهم من أجل تطوير

جمتمعهم»(أبو جاللة،2001 ،ص.)16

 .2سالمة :2008،هو «جمموعة األنشطة والفرص التعليمية التي تتيح للطلبة التفكري واالبتكار
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مما يسهم يف تعديل سلوكهم يف املراحل التعليمية املختلفة» ( .سالمة،2008،ص.)19

.3عبد احلليم وآخرون :2009،أنه «اخلطة العامة الشاملة ملجموع املواقف(اخلربات) التعليمية

التي هتيئها املؤسسة التعليمية لطلبتها يف داخلها أو خارجها حتت إرشاف منها ،بقصد احتكاكهم

هبذه اخلربات وتفاعلهم معها ،ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل حيدث التعلم مما يؤدي إىل حتقيق
النمو الشامل للطلبة الذي هو اهلدف األسمى والغاية األعم من العملية التعليمية التعلمية» ( .عبد

احلليم وآخرون،2009 ،ص)22

التعريف الإجرائي للمنهج:

هو املخطط الرتبوي الشامل ملجموع املواقف واخلربات التعليمية التي تقدمها اجلامعة العراقية

لطلبتها يف تدريس منهج السرية النبوية ،حتت ارشافها داخل مؤسساهتا  ،لغرض حتقيق أهدافها
املتوخاة من العملية التعليمية التعلمية.
ثالث ًا  :السرية النبوية :

 -1عرفها اجلالد  2004بأهنا« :ترمجة حياة النبي حممد ﷺ باعتباره نبي ًا رسو ً
ال ،ويشمل ذلك
أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته َ
اخللقية ُ
واخللقية ،وحياته قبل البعثة(مولده وطفولته وشبابه

وزواجه ،وغري ذلك)...كام يشمل احلديث عن عرصه وموطنه واألحوال االجتامعية والسياسية
واالقتصادية والسكانية وغريها»(.اجلالد،2004،ص)383

 -2عرفها العيل  2007بأهنا« :حياة النبي حممد ﷺ وشخصيته وصفاته وطريقته يف الدعوة

والتبليغ ،وتربيته لصحابته ريض اهلل عنهم»(.العيل،2007،ص)197

التعريف الإجرائي لل�سرية النبوية:

هو املحتوى املعريف من املفاهيم واحلقائق واألفكار واملعلومات املرتبطة بحياة النبي حممد ﷺ

القيادية والفكرية والعلمية ومنهجه يف تبليغ الدعوة ،والتي تتضمنها املفردات الدراسية املقررة من

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للعام الدرايس( )2015-2014لطلبة االقسام الرشعية يف

كليات اجلامعة العراقية.

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

345

دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية

البحوث املحكمة

الف�صل الثاين
اخللفية النظري
لعدم وجود نظرية معتمدة تشمل متطلبات البحث احلايل أعتمد الباحث خلفية نظرية يستعرض

من خالهلا متطلبات البحث الرئيسية وفق ًا ملا يأيت:
ً
اوال  :التقويم :

التقويم عملية زاوهلا الناس منذ ان عرفوا احلياة واستمروا بمزاولتها عرب الزمن وحتى وقتنا

احلارض ،ملا هلا من أمهية قصوى يف تعديل مسارات احلياة بكل جوانبها.

وهذه املسرية الطويلة للتقويم مرت بمراحل متعددة وصعوبات كثرية وكذلك نجاحات

وتطورات يف الوسائل واألساليب توجت يف ظهور(حركة التقويم) التي ظهرت يف القرن املايض،

وقد ولد من رحم هذه احلركة مصطلح (التقويم الرتبوي) ،حيث اخذ بعض الباحثني املختصني
يف امليدان الرتبوي تفضيل استعامل(التقويم الرتبوي) بد ً
ال من القياس الرتبوي وذلك ألن التقويم

أوسع وأكثر شمو ً
ال ( .العجييل ،2001،ص)10

ويعد العامل االمريكي(رالف تايلر) من ابرز من نادى بالرتكيز عىل استعامل مصطلح التقويم

الرتبوي يف جمال الرتبية والتعليم ،حيث اشار به إىل جمموعة اإلجراءات التي تقيس التغيريات
احلاصلة عند الطلبة اثناء عملية التعليم ،وقد استمرت عملية تطوير ونمو التقويم بشكل رسيع
نتيجة للتأثريات والتطورات اهلائلة يف عامل املعرفة ،األمر الذي ادخل التقويم يف معظم جوانب

احلياة ،حيث أصبح من الرضوري تسخري العديد من الوسائل إلظهار مواطن القوة ونقاط الضعف

لكل فرد تربوي ًا او مهني ًا ليتسنى االستفادة من الطاقات البرشية وعدم تضييع الوقت واجلهد لبناء
جمتمع افضل ( احلسيني،2013،ص. )25

االجتاهات احلديثة للتقومي:

يعدُّ التقويم عنرص ًا مهام من عنارص العملية الرتبوية التعليمية لذلك فإن اجلهود التي بذلت

بتطويره مل تقف عند حد تقييم نتائج الطلبة فقط ،وانام امتدت لتشمل مجيع جوانب العملية الرتبوية
التعليمية بدء ًا باهلدف وصو ً
ال إىل عملية التطوير.

وقد برزت يف العقدين األخريين اجتاهات عاملية نحو التقويم الرتبوي ،واهم هذه االجتاهات

346

م .رسمد خالد عبد الرمحن السامرائي
العاملية احلديثة يف التقويم ،وهي اآليت-:

 .1ان هيدف التقويم إىل التطوير أو إىل اختاذ قرار بشأن االستمرار يف برنامج معني أو منهج

درايس معني أو تعديله أو إهنائه .

 .2ان التقويم قد يكون هنائي ًا جتميعي ًا أو بنائي ًا فاألول جيري يف هناية الربنامج أو املنهج الدرايس،

والثاين يستمر مع الربنامج أو املنهج الدرايس منذ مراحله األوىل.

 .3قد يكون التقويم يف ضوء األهداف املوضوعة للربنامج او املنهج الدرايس أو بعيد ًا عن

األهداف املوضوعة .

 .4ان يكون التقويم عملية مستمرة للمدخالت والعمليات واملخرجات ،إذ ال يمكن ان تتم

بدون النظر اىل العالقات التفاعلية املوجودة بينهام.
(الصائغ وآخرون  ، 1981 ،ص ) 84

�أهداف التقومي الرتبوي :

إن من أهم أهداف التقويم الرتبوي هو املساعدة عىل اختاذ جمموعة من القرارات املرتبطة

بالعملية التعليمية ،وهذه القرارات هي:
أ -القرارات االنتقائية:

«حيث يساعد التقويم يف اختاذ قرارات حيال انتقاء واختيار اكثر عنارص العملية التعليمية كفاءة

وجودة».

ب -القرارات البنائية (التكوينية ) :

«حيث يساعد التقويم يف اختاذ قرارات مستمرة حيال تعديل مسار العملية التعليمية عموم ًا

بجميع عنارصها ،والعمل عىل معاجلة ما قد يتعرض هذا املسار من عقبات ومشكالت»
ج -القرارات التشخيصية:

«حيث يساعد التقويم يف كشف وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف والقصور يف مدخالت

وعمليات وخمرجات أي نظام تعليمي ،ومن ثم تشخيص مواطن اخللل يف أي منها متهيد ًا

إلصالحها».

د -القرارات التجميعية:
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«حيث يساعد التقويم يف اصدار احلكم النهائي عىل مدى قوة النظام التعليمي عموم ًا ،ومدى

جودة خمرجاته ،ومن ثم اختاذ قرارات هنائية بشأن النظام ككل او بعض عنارصه».
ه-القرارات االصالحية:

«حيث يتمثل اهلدف االسايس للتقويم يف «العالج واإلصالح والتطوير ،وال يمكن اختاذ أية

قرارات اصالحية لتطوير أي نظام تعليمي أو احد عنارصه ،ما مل تنبع تلك القرارات من نتائج

عملية تقويم متقنة»(.يوسف والرفاعي  ، 2003 ،ص )38

مو�ضوعات التقومي:

إن املوضوعات التي يمكن إخضاعها للتقويم كثرية ومتنوعة وال يمكن حرصها ،ويف هذا

الصدد يشري (برنكرهوف وآخرون  ) Brinkerhoff and othersإىل ان التقويم الرتبوي جيب

ان يتسع ليشمل كل ما له صلة بالعملية التعليمية .

وقد دأب كتاب التقويم عىل احلديث عن موضوعات التقويم يف إطار تصنيف عام هلذه

املوضوعات ،ومن ذلك التصنيف ملوضوعات التقويم هو عىل النحو اآليت:

 -1املوضوعات التي تكون عىل شكل أشياء أو منتجات أو خمرجات أو نواتج ومن أمثلة

املوضوعات التي يمكن تصنيفها حتت هذه الفئة :منهج درايس ،برنامج معني ،مقرر درايس ،وحدة

دراسية ،خطة للدرس ،تصميم معني.... ،الخ.

 -2املوضوعات التي تأيت يف شكل عمليات أو إجراءات ،كام حيدث عندما يكون املوضوع

اخلاضع للتقويم هو اإلجراءات املستخدمة يف االرشاد الطاليب ،اإلجراءات املستخدمة يف تقويم
مقرر درايس ،العالقة بني البيت واملؤسسة التعليمية ،التفاعل بني املدرس وطلبته.

 -3املوضوعات التي تأيت يف شكل مصادر أو أدوات أو مدخالت كام حيدث عندما نخضع

للتقويم التجهيزات املتاحة عىل مستوى الفصل أو املدرسة ،الكفايات املطلوب توافرها يف املعلم،
املشكالت الصحية لدى املدرسني أو الطلبة (.)Brinkerhoff and others،1983،P.116

ويورد (ورثن وساندرز  )Worthen &Sandersبعض املوضوعات املهمة يف املجال

الرتبوي التي يتم تناوهلا عادة بالتقويم ومنها :تصميم املنهج وعملياته ،النظام الدرايس ،الكتب

348

م .رسمد خالد عبد الرمحن السامرائي
الدراسية ومواد املنهج األخرى ،اخلدمات املدرسية (املواصالت ،خدمات التغذية ،اخلدمات

الصحية) امليزانية ،املناخ الدرايس ،التجهيزات املدرسية ،املكتبة ،السياسة التعليمية ،عالقة املؤسسة
التعليمية باملجتمع ،عالقة املؤسسة التعليمية بالبيت ،اخلطط واألهداف والرؤى املختلفة ،ويضيفان

«ان كل موضوع للتقويم يمكن حتليله من خالل مكوناته والطريقة التي تتفاعل هبا هذه املكونات»،

ومن هذا املنطلق يقرران ان موضوع ًا معين ًا للتقويم قد خيتلف باختالف املنظور أو السياق الذي
جيري من خالله النظر إليه ،وباختالف املدة الزمنية التي يتم فيها إخضاعه للتقويم ،وان املقومني
وجدوا بحكم اخلربة الطويلة ان أفضل الطرق لتكوين فهم واضح ودقيق ملوضوع التقويم تكون

من خالل اخلربة املبارشة ( .)Worthen & Sanders،1987،P7-10

ويرى الباحث أنه يمكن تقويم املوضوع الواحد ألكثر من غرض وذلك من خالل تعدد

الدراسات التقويمية هلذا املوضوع تبع ًا لتعدد منطلقات وأهداف التقويم.
جماالت التقويم الرتبوي يف العملية التعليمية :

تتنوع جماالت التقويم يف العملية التعليمية بتنوع عنارصها ومدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا،

ويمكن إمجاهلا عىل النحو اآليت:
أ -تقويم الطلبة:

ويشمل هذا املجال من التقويم العديد من املجاالت الفرعية ،و يمكن تلخيصها يف تقويم

الطلبة معرفي ًا ،وعقلي ًا ،ومهاري ًا ،ونفسي ًا ،ووجداني ًا ،وعاطفي ًا ،وسلوكي ًا ،فض ً
ال عن تقويم األفكار

البديلة (اخلاطئة) لدهيم ،حيث يشمل ذلك تشخيص تلك األفكار بدقة ،واستبدال تلك األفكار

باألفكار الصحيحة.

ب -تقويم املدرسني:

ويشمل هذا املجال من التقويم العديد من املجاالت الفرعية ،ويمكن تلخيصها يف تقويم

املدرسني اكاديمي ًا ،ومهني ًا ،وثقافي ًا ،وسلوكي ًا ،واخالقي ًا ،واجتامعي ًا ،فض ً
ال عن تقويم نشاطاهتم
ومدى اسهامهم أو مشاركتهم يف العديد من االنشطة الثقافية والعلمية الصفية وغري الصفية.
ج -تقويم املنهج:

ويشمل هذا املجال من التقويم العديد من املجاالت الفرعية ،ويمكن تلخيصها يف تقويم
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أهداف املنهج ،وحمتواه  ،وأساليب وطرائق تدريس هذا املحتوى ،فض ً
ال عن تقويم الوسائل
والتقنيات التعليمية املرتبطة باملنهج ،وتقويم وسائل وأساليب تقويم املنهج.
د -تقويم البيئة التعليمية:

ويعدُّ هذا املجال من جماالت التقويم املهمة يف امليدان التعليمي ،ويشتمل هذا املجال عىل جمالني

فرعيني ،مها:تقويم بيئة الصف الدرايس ،وتقويم البيئة التعليمية.
هـ -تقويم اهليئات اإلدارية والفنية باملؤسسات التعليمية:

وهو جمال مهم ايض ًا يف جماالت التقويم التعليمي ،حيث يتوقف نجاح املدرسني يف حتقيق

أهداف املنهج عىل مدى تعاون اعضاء اهليئة اإلدارية والفنية معهم ومساعدهتم ،وكذلك تقويم

أعضاء اهليئة الفنية باملؤسسة التعليمية.

(يوسف و الرفاعي ،2003،ص )74-63
ثاني ًا:املنهج :

جاء ذكر املنهج يف احلضارة اليونانية واإلغريقية حيث ورد يف كتابات بعض الفالسفة امثال

افالطون يف القرن الرابع قبل امليالد ،وكذلك يف كتابات بعض رجال الرتبية من امثال (كومنيوس

 )Commeniusيف القرن السابع عرش ،وكتابات املريب االملاين ( فروبل )Froebbel
يف القرن التاسع عرش ،وكان أول ظهور هلذه الكلمة يف قاموس (وبسرت) عام 1856م.
ومع هذا فإن الرتبية القديمة مل تشهد مناهج مكتوبة كام يف حارضنا اليوم ،انام كان املنهج يف ذهن

املدرس أو املريب يقوم عىل أساس تعليم الطلبة مواد تعليمية يشعر الكبار بأهنا مهمة هلم(.جامل

 ، 2002،ص33وص .)150

خ�صائ�ص املنهج احلديث:

لقد امتاز املنهج احلديث والفعال بمجموعة من اخلصائص أمهها اآليت-:

 -1اخلاصية التعاونية يف ختطيط وتصميم املنهج :يراعى القائمون عىل ختطيط املناهج وتصميمها

فلسفة املجتمع وحاجاته وخصائص الطلبة وطبيعة تعلمهم ،يشاركهم يف ذلك املختصون يف جمال
الرتبية وعلم النفس وعلم االجتامع ،كام يؤكد املنهج احلديث ارشاك املدرسني والطلبة وأولياء
األمور وأصحاب املؤسسات املختلفة يف املجتمع.
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 -2يساعد املنهج احلديث الطلبة عىل التفاعل بإجيابية يف املوقف التعليمي ،إذ يامرس الطلبة

نشاطاهتم بحرية حتت إرشاف وتوجيه املدرسني.

 -3يتضمن املنهج احلديث مجيع انامط األنشطة حتت ارشاف املؤسسة التعليمية.

 -4خيتار الطلبة اخلربات التعليمية التعلمية التي تناسب مستواهم وميوهلم واجتاهاهتم ،يف ضوء

اإلمكانيات املتوفرة يف املؤسسة التعليمية.

 -5يساعد املنهج احلديث الطلبة عىل العمل التعاوين بفاعلية األمر الذي ينمي لدهيم اجلانب

االجتامعي فض ً
ال عن اجلوانب األخرى من شخصياهتم ( .أبو جاللة،2001،ص)18

 -6يساعد املنهج احلديث والفعال الطلبة عىل تقبل التغريات التي حتدث يف املجتمع يف ظل

الثورة املعرفية.

 -7يساعد املنهج احلديث والفعال املدرسني عىل التنوع يف طرائق التدريس وأساليبه التي

تراعي الفروق الفردية بني الطلبة ،وخصائصهم وميوهلم واجتاهاهتم.

 -8حيقق املنهج احلديث والفعال التكامل بني عنارصه ،بام يربز الصورة الواقعية للمنظومة

الرتبوية.

 -9يساعد املنهج احلديث والفعال املدرسني عىل اختيار الوسائل والتقنيات التعليمية املناسبة

لتحقيق التعلم الفعال واالكثر ثبات ًا.

 -10ينصب دور املدرسني يف املنهج احلديث والفعال ،عىل التوجيه واإلرشاد ومساعدة الطلبة

عىل التعلم الذايت ،واكتساب املهارات واخلربات التي تؤهله لتحقيق تعلم ذي معنى.
(ابو حويج  ، 2006،ص )29

عنا�صر املنهج :

يضم املنهج جمموعة من العنارص ترتابط فيام بينها ترابط ًا وثيق ًا وتؤثر كل منها يف األخرى وتتأثر

هبا ،وبمعنى ان املنهج الرتبوي احلديث عبارة عن منظومة متكاملة ومتفاعلة بعنارصها اخلمس
بعضها مع بعض لتحقيق األهداف املرجوة ،والعنارص اخلمسة التي يتكون منها املنهج اآليت -:
ً
اوال  :االهداف :

متثل األهداف العنرص االول واالهم من جمموعة العنارص األخرى للمنهج .وتتمثل األهداف
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بالعبارات التي تصف االداءات التي نرغب من الطلبة ان يكونوا قادرين عىل القيام هبا قبل احلكم
عليهم بالكفاءة يف تلك االداءات ،كام أهنا تصف النتيجة املرغوب فيها للعملية التعليمية التعلمية

وليس خطوات عملية التدريس ذاهتا)Robert ،1979،P.5( .
ثاني ًا :املحتوى :

يقصد باملحتوى املعرفة التي يقدمها املنهج بأشكاهلا املتنوعة والتي يتضمنها مقرر درايس معني.

ويعد املحتوى احد عنارص املنهج وأوهلا تأثري ًا يف األهداف التي يرمي املنهج حتقيقها .وتتبع يف
عملية اختيار املحتوى ثالث خطوات مرتبة عىل التوايل وهي:

-1اختيار املوضوعات الرئيسة ،يف ضوء ارتباطها ومناسبتها لألهداف.

-2اختيار األفكار األساسية التي حتتوهيا املوضوعات ،وتعد هذه األفكار األساسيات املكونة

للامدة الدراسية.

-3اختيار املادة الدراسية اخلاصة باألفكار الرئيسة ،فبعد اختيار املحور الذي تتمركز حوهلا

األفكار الرئيسة للموضوع جيري اختيار املادة الدراسية اخلاصة لكل فكرة رئيسة .
(الدليمي واهلاشمي  ،2008 ،ص )90-89
ثالث ًا  :طرائق التدريس :

طرائق التدريس هي جمموعة اإلجراءات التي يستخدمها املدرس يف معاجلة املواقف واألنشطة

التعليمية التعلمية لتحقيق االهداف التعليمية املنشودة بأيرس السبل واقرص وقت واقل نفقات
(سالمة وآخرون  ،2009 ،ص .)141

وتصنف طرائق التدريس عىل النحو اآليت -:

-1جمموعة طرائق التدريس املتمركزة حول الطلبة.

-2جمموعة طرائق التدريس املتمركزة حول املدرس.

-3جمموعة طرائق التدريس التي تعتمد عىل املادة التعليمية.
-4جمموعة طرائق التدريس املعتمدة عىل املرحلة الدراسية.
(حممد و حممد  ، 1991 ،ص )116
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هي جمموعه أجهزه وأدوات ومواد يستخدمها املدرس ضمن إجراءات طرائق التدريس

لتحسني عملية التعليم والتعلم (زيتون  ، 2005 ،ص .)343

وتصنف الوسائل والتقنيات التعليمية إىل جمموعة أصناف أمهها:

-1املواد التعليمية السمعية.
-2املواد التعليمية البرصية.

-3املواد التعليمية السمعية والبرصية(.بن غالب  ، 2011 ،ص .)20
خامس ًا  :التقويم:

يعد التقويم من أهم عنارص املنهج نظر ًا لقدرته عىل التأثري يف بقية العنارص األخرى ،فهو

جمموعة النشاطات التي تصمم لقياس فاعلية النظام التعليمي ككل ،فض ً
ال عن ذلك انه هيدف

اىل حتديد مقدار ما حتقق من األهداف التعليمية والرتبوية املنشورة ،فهو عمليه تشخيصيه ،وقائية،

عالجية ،تزودنا بالتغذية الراجعة ،وتعزز عنارص القوه يف املنهج الدرايس ومعاجلة نقاط الضعف

فيه ،من اجل حتسينه و تطويره للوصول إىل مستوى اجلودة العالية يف العملية التعليمية التعلمية.
(احليلة واملرعي  ، 2003 ،ص )380

خطوات تقومي املنهج:

يؤثر التقويم من خالل قراراته املبارشة أو غري املبارشة يف املنهج الدرايس من خالل االستمرارية

أو تعديله أو الغائه ،لرفع فاعلية العملية التعليمية يف حتقيق أهدافها املرجوة ،وبام ان دقة القرارات

تعتمد عىل دقة املعلومات الصادقة ،التي تعد حجر الزاوية يف عملية التقويم ،لذلك جيب علينا
القيام بمجموعة من اخلطوات قبل الرشوع بتقويم عنارص املنهج وهي عىل النحو اآليت-:

 .1حتديد أهداف املنهج :ينبغي ان يكون التقويم منسق ًا مع اهداف املنهج ،اي أن يقوم عىل

التصورات التي تقوم عليها االهداف املوضوعة نفسها لذلك املنهج ،سواء كانت أهداف ًا عامة (فلسفية،

وحضارية ،وسياسية ،واجتامعية ،وروحية.. ،الخ) أو كانت أهداف ًا خاصة أكثر حتديد ًا (مستوى اداء

الطلبة يف مهارة معينة ،رسعة القراءة ،فاعلية طريقه معينة يف التدريس) ،فاألهداف هتدي وترشد

عملية التقويم ،ففي مقارنة ما حتقق من االهداف املوضوعة مع احلاجات يمكن توجيه االهتامم إىل
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نقاط الضعف و سد النقص و تقليص الفجوة بني الوضع احلايل للمنهج واألهداف املرسومة.

 .2حتديد املشكلة أو املشكالت التي تدعو إىل تقويم املنهج :ينبغي ان حتدد املسوغات التي

تدعو إىل تقويم املنهج ليتم بالتايل تطوير املنهج (اخلربات التعليمية املتضمنة فيه) إىل حتقيق اجتاهات
جديدة ،مثال ذلك تقويم املنهج الستيعاب احداث التطورات يف املجاالت العلمية والتكنولوجية

بام يؤدي اىل استجابتها ملتطلبات تنمية املجتمع ،أو تقويم املنهج يف ضوء معايري جديدة بام يؤدي
تواكب التطورات احلاصلة يف عامل املعرفة.
(الكبييس ، 2007 ،ص )82-81

 .3حتديد الوسائل التي تستعمل يف مجع املعلومات :ومن أمثلة وسائل التقويم املستعملة يف

جماالت املنهج ،االختبارات بأنواعها ،واالستفتاءات واملالحظة واملقابلة الشخصية ومقاييس التقدير

والوسائل السوسيومرتية والوسائل االسقاطية ،عل ًام إن اختيار وسيلة التقويم يرتبط بنوع املشكلة.

 .4تفسري البيانات :املقصود هنا تنظيم وترتيب البيانات وتفسريها يف ضوء معايري مقننه كأن يتم

معرفة القيمة املعيارية للدرجة التي حيصل عليها الطلبة وموقعها من املتوسط العام.

.5جتريب احللول املقرتحة :وتتضمن وضع مقرتحات (عالج للمشكلة) موضع التنفيذ الفعيل،

وعن طريق إرشاك املعنيني بعملية التغيري وعقد حلقات وندوات تدريبية للذين يكلفون بإجراء التغيري.
.6متابعة النتائج :دراسة مدى تأثري املقرتحات اجلديدة يف حتقيق األهداف املرجوة مع دراسة

املشكالت التي تظهر يف أثناء التطبيق الفعيل( احلسيني ،2013،ص.)70

الف�صل الثالث
الدرا�سات ال�سابقة

أعتمد الباحث عدد ًا من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تقويم املناهج وملواضيع

دراسية متنوعة.
ً
اوال :دراسة آل عمر : 1999

«دراسة تقويمية لكتايب القرآن الكريم – تالوته ومعانيه  -الرتبية اإلسالمية للصف السادس

األديب يف العراق»
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أجريت هذه الدراسة يف العراق (جامعة بغداد)  ،كلية الرتبية – ابن رشد وكان اهلدف منها

تقويم كتايب القرآن الكريم – تالوته ومعانيه – والرتبية اإلسالمية للصف السادس األديب يف العراق
من وجهة نظر مدريس املادة ومدرساهتا  ،والتعرف عىل مقرتحاهتم بشأن تطوير الكتابني .

ولتحقيق هدف البحث بنى الباحث استبانتني إحدامها ختص القرآن الكريم – تالوته ومعانيه

– وشملت أربعة جماالت هي( :املقدمة  ،األهداف  ،حمتوى الكتاب ومادته العلمية  ،شكل الكتاب
وإعداده وإخراجه)  ،واستعان الباحث بمجموعة من اخلرباء إلقرار صدق االستبيانتني  ،وحسب
الباحث معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار باستعامل معامل ارتباط بريسون  .ومن ثم طبق

الباحث األداة عىل العينة األساسية التي شملت ( )40مدرس ًا ومدرسة موزعني عىل ( )40مدرسة
إعدادية وثانوية يف مركز مدينة بغداد .

عالج الباحث البيانات إحصائي ًا باستعامل النسبة املئوية والوسط املرجح والوزن املئوي  ،وقد

أظهرت الدراسة جمموعة من النتائج كان منها:

 -إن مادة كتاب القرآن الكريم – تالوته ومعانيه – العلمية أخفقت يف زيادة دافعية الطلبة لتعلم

القرآن الكريم وفهمه.

 -مل يتم اختيار اآليات يف كتاب القرآن الكريم – تالوته ومعانيه – بحسب مراعاهتا للمرحلة

العمرية للطلبة.

 ما يطلب حفظه من اآليات مل يكن متناسب ًا مع قابلية الطلبة ومرحلتهم الدراسية. -عدم ارتباط مادة كتاب الرتبية اإلسالمية العلمية بالكتب الدراسية األخرى.

قلة احلصص املقررة لكتاب الرتبية اإلسالمية ( .ال عمر ،1999 ،ص)102-58
ثاني ًا :دراسة اجلالد : 2001

ترمي هذه الدراسة إىل تقويم مناهج الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف سلطنة دار السالم

 ،من وجهة نظر املعلمني والطلبة وذلك للعام الدرايس 2001/2000م ،تكونت عينة الدارسة من

( )40معل ًام ومعلم ًة  ،أما عينة الطلبة فتكونت من ( )462طالب ًا وطالب ًة  ،ومتثلت أدوات الدراسة
من استبانتني واحدة للمعلمني األخرى للطلبة ،واشتملت ُّ
كل استبانة عىل ( )79فقرة ،موزعة

عىل أربعة جماالت  :األهداف  ،واملحتوى  ،واألساليب التدريسية  ،والتقويم وقد أظهرت النتائج.
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ان تقديرات كل من املعلمني والطلبة ألمهية أهداف الرتبية اإلسالمية كانت بدرجة عالية  ،وأما

تقديراهتم ملحتوى الدراسة فكانت بدرجة متوسطة واتفق كل من املعلمني والطلبة عىل ان حمتوى
مناهج الرتبية اإلسالمية ال تعالج القضايا املعارصة ،وال يتالئم مستواه ومستوى الطلبة .

كام أظهرت النتائج َّ
أن أساليب التدريس مازالت تعتمد عىل أسلوب التلقني  ،وتقترص وسائلها

التعليمية عىل السبورة واألنشطة التعليمية ،اما أدوات التقويم فتعتمد عىل االختبارات املقالية فقط.
وأسفرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05بني استجابات الطلبة للمجال

األول (األهداف) تُعزى للجنس ،ولصالح اإلناث ،كام أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند ( )0.05عىل جمال الوسائل التعليمية واألنشطة ،وكانت لصالح الذكور ،وبي ّنت النتائج عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05بني استجابات املعلمني ملجاالت عنارص املنهج،
وتُعزى ملتغري سنوات اخلربة  ،يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05بني استجاباهتم

ملجايل األساليب التدريسية والتقويم ،لصالح املعلمني من محلة شهادة معهد املعلمني للرتبية

اإلسالمية ( .اجلالد )35-8 :2001 ،
ثالث ًا :دراسة السعدي : 2002

«تقويم املناهج الدراسية ألقسام العلوم الرتبوية والنفسية يف كليات الرتبية من وجهة نظر

التدريسيني»

أجريت هذه الدراسة يف جامعة بغداد يف كلية الرتبية-ابن رشد-سنة  ،2002ورمت عىل تقويم

املناهج الدراسية ألقسام العلوم الرتبوية والنفسية يف كليات الرتبية من وجهة نظر التدريسيني وفق

املجاالت اآلتية-:

 -جمال األهداف الرتبوية.

 جمال مفردات املادة الدراسية. -جمال طرائق التدريس.

 -جمال النشاطات والفعاليات املصاحبة.

 -جمال التقويم.

وكانت حدود البحث تشمل جماالت األهداف واملناهج الدراسية ألقسام العلوم الرتبوية
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والنفسية وتدريسيي أقسام العلوم الرتبوية والنفسية يف كليات الرتبية ،ولتحقيق هدف البحث قام

نيت عىل وفق إجراءات علمية معروفة؛ للتحقق من
الباحث باستعامل االستبانة أدا ًة للبحث ،إذ ُب ْ
صدق األداة وثباهتا ،وسالمة فقراهتا.

مكونة من ( )74تدريسي ًا ،موزعني عىل أربعة أقسام ،اختري بصورة
وكانت عينة البحث ّ

عشوائية من املجتمع األص ّ
يل للبحث ،واملكون من ( )132تدريسي ًا لألقسام كافة ،وقد استعمل

الباحث الوسط املرجح ،ومعامل ارتباط بريسون ،والوزن املئوي كوسائل إحصائية.

أما النتائج املهمة التي توصل إليها الباحث فقد أظهرت أن هناك فقرات كانت استجابة عينة

البحث هلا ضعيفة ،مما يدل عىل ضعف استعامهلا من قبل التدريسيني وبخاصة النشاطات والفعاليات

املصاحبة ،كذلك أظهرت النتائج أن معظم األهداف الرتبوية قد حتققت وبنسبة أكرب من املجاالت
األخرى ،إال أن ذلك ال يمنع من أن األهداف الرتبوية بحاجة اىل مزيد من الدقة والوضوح.

وقد أوىص الباحث برضورة انفتاح املناهج الدراسية عىل معطيات العرص وتطوراته العلمية،

ورضورة ْ
العلمي للطلبة ،كام أوىص الباحث بإعادة النظر يف
أن تالئم املناهج الدراسية املستوى
ّ
صياغة األهداف الرتبوية بام يضمن الدقة والوضوح.

أما املقرتحات املهمة التي اقرتحها الباحث فهي ما يأيت-:

 -إجراء دراسة مماثلة لتقويم املناهج الدراسية لألقسام األخرى يف كليات الرتبية يف القطر.

 القيام بدراسة لتقويم املناهج الدراسية يف كليات املعلمني(.السعدي  ، 2002 ،ص ر-ز)رابع ًا :دراسة صربي : 2003

«تقويم مناهج األعداد املهني يف معاهد إعداد املعلمني واملعلامت من وجهة نظر املدرسني

والطلبة»

أجريت هذه الدراسة يف جامعة بغداد يف كلية الرتبية/ابن رشد-سنة  ،2003ورمت اىل تقويم

مناهج اإلعداد املهني (املوضوعات الرتبوية والنفسية والتطبيقات الرتبوية -واملشاهدة والتطبيق)
يف معاهد إعداد املعلمني واملعلامت من وجهة نظر املدرسني والطلبة عىل وفق جماالت عنارص
اإلعداد املهني ،وتشمل-:
 -األهداف.
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 -املحتوى.

البحوث املحكمة

 -طرائق التدريس.

 -التقنيات الرتبوية.

 -النشاطات املصاحبة.

 -التقويم.

 -الرتبية العملية (املشاهدة والتطبيق).

واقترصت الدراسة عىل معاهد إعداد املعلمني واملعلامت ذات اخلمس سنوات ،ومدريس

ومدرسات املواد الرتبوية والنفسية ،وطلبة الصفوف املنتهية للدراسات الصباحية للعام

الدرايس.2002-2001

نيت االستبانة يف ضوء الدراسة
وقد استعمل الباحث اإلستبانة أدا ًة لتحقيق أهداف بحثه ،إذ ُب ْ

االستطالعية ،مراجعة األدبيات ،والدراسات السابقة ،ثم عرضت عىل جمموعة من اخلرباء لغرض

التحقق من صدق األداة وسالمة الفقرات ،ومن ثم إعادة االختبار من أجل التحقق من ثبات
األداة ،وتوصل الباحث اىل الشكل النهائي لالستبانتنيٌّ ،
كل عىل انفراد (أستبانة الطلبة) وتكونت

من ( )150فقرة موزعة عىل املجاالت السبعة ،و(استبانة املدرسني واملدرسات) وتكونت من
( )145فقرة موزعة عىل املجالت السبعة.

املئوي ،ومعامل ارتباط بريسون ،وسائل إحصائية،
وقد استعمل الباحث الوسط املرجح ،والوزن
ّ

ملعاجلة البيانات التي حصل عليها من عينتي البحث  ،وقد توصل الباحث اىل النتائج اآلتية-:

 -يف استبانة املدرسني واملدرسات حتقق ( )104فقرة موزعة ،عىل سبعة جماالت ،ومل تتحقق

( )41فقرة.

 -يف استبانة الطلبة حتقق ( )121فقرة ،موزعة عىل سبعة جماالت ،ومل تتحقق ( )29فقرة.

أما توصيات الباحث فكان منها-:

 -التجديد والتنقيح للكتب الرتبوية والنفسية يف ضوء تقويمها واألخذ بمقرتحات املدرسني

واملدرسات ومالحظاهتم واستطالع آرائهم يف موضوعات الكتب.

 -رضورة انفتاح املناهج الدراسية عىل معطيات العرص وتطوراته العلمية ،وبنح ٍو واسع من
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أجل ركب التقدم املتسارع.

 -زيادة مدة الرتبية العملية (املشاهدة والتطبيق).

وقد اقرتح الباحث جمموعة من الدراسات املستقبلية منها-:

 -إجراء دراسة تتبعية تشمل العينة نفسها من الطلبة الذين تلقوا برنامج اإلعداد املهني يف

الدراسة احلالية للوقوف عىل نتائجها يف األعوام املقبلة.

 إجراء دراسة مماثلة يف كليات املعلمني(.صربي ، 2003 ،ص)110-40خامس ًا :دراسة الصاحلي : 2008

دراسة تقويمية لكتاب» طرائق التدريس العامة يف معاهد اعداد املعلمني واملعلامت من وجهة

نظر املدرسني والطلبة»

أجريت هذه الدراسة يف العراق (جامعة بغداد /كلية الرتبية -ابن رشد) ،واستهدفت تقويم

كتاب طرائق التدريس العامة يف معاهد إعداد املعلمني واملعلامت من وجهة نظر املدرسني والطلبة من

خالل الكشف عن مواطن القوة والضعف يف الكتاب وكذلك التعرف عىل مقرتحاهتم بشأن تطويره،
اشتملت عينة البحث عىل املدرسني الذين يدرسون كتاب طرائق التدريس العامة يف معاهد إعداد

املعلمني واملعلامت والبالغ عددهم ( )21مدرس ًا ومدرسة وبلغت عينة الطلبة ( )502طالب ًا وطالبة .

ولتحقيق أهداف البحث استعملت الباحثة االستبانة أداة جلمع بياناهتا ،إذ صممت استبانتني

إحدامها للمدرسني واألخرى للطلبة شملت املجاالت (املحتوى أسلوب عرض املادة  ،لغة الكتاب

 ،شكل الكتاب وإخراجه  ،أسئلة الكتاب التقويمية) ،واستعانت الباحثة بعدد من اخلرباء إلقرار
صدق االستبانتني ،وتأكدت عن طريق إعادة تطبيق االستبانتني بصورهتام النهائية ،اذ تكونت من
( )75فقرة خاصة باملدرسني و( )65فقرة خاصة بالطلبة .

وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة النتائج كان منها -:

-1رفع املوضوعات املتكررة يف الكتاب وإضافة موضوعات بديلة.

-2رضورة مشاركة املدرسني واملختصني يف طرائق التدريس العامة يف تطوير الكتاب .
-3عرض املادة بأسلوب شائق وجذاب يثري التفكري واملناقشة.

(الصاحلي  ،2008 ،ص)105-63
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سادس ًا :دراسة الزيدي : 2009

البحوث املحكمة

«تقويم كتاب أسس الرتبية يف كليات الرتبية – جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيني والطلبة»

يرمي البحث اىل تقويم كتاب «أسس الرتبية» من وجهة التدريسيني والطلبة عىل وفق املجاالت

اآلتية :

املقدمة واملحتوى واسلوب عرض املادة ولغة الكتاب وشكل الكتاب واخراجه الفني.

اما حدود البحث فهي كتاب أسس الرتبية الذي يدرس لطلبة الصف االول يف كليات الرتبية

– جامعة بغداد – والتدريسيون الذين يامرسون تدريس الكتاب  ،وطلبة الصف االول يف كليات
الرتبية – جامعة بغداد للدراسة الصباحية للعام الدرايس 2008 – 2007

وقد شملت العينة جمتمع التدريسيني االصيل البالغ عددهم ( )21تدريسي ًا  ،وعينة من طلبة

الصف االول وقد بلغ عددهم ( )3009طالب وطالبات  ،ولتحقيق هدف البحث بنت الباحثة
استبانتني احدامها للتدريسيني واالخرى للطلبة يف ضوء دراسة استطالعية  ،وبالرجوع اىل املصادر

التي تناولت معايري تقويم الكتب والدراسات السابقة وبعدها حتققت الباحثة من صدق االداة
بعرضها عىل جمموعة من اخلرباء ،وتأكدت الباحثة من ثباهتا عن طريق اعادة تطبيق االستبانتني  ،ثم

طبقت االستبانتني يف صورهتام النهائية.

اذ تكونت من ( )69فقرة خاصة بالتدريسيني و ( )65فقرة خاصة بالطلبة  ،موزعة عىل مخسة

جماالت  ،وقد عاجلت الباحثة البيانات احصائي ًا باستعامل معامل ارتباط بريسون والوسط املرجع
والوزن املئوي والنسبة املئوية.

وقد اظهرت نتائج البحث ان هناك ( )87فقرة متثل جوانب متحققة ،و ( )47فقرة متثل جوانب

غري متحققة يف كتاب «أسس الرتبية» الذي يدرس لطلبة الصفوف الثانية يف كليات الرتبية – جامعة

بغداد(.الزيدي ،2009 ،ز)
سابع ًا :دراسة ( : )2000،Murnof

 -أجريت الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية

-جاءت حتت عنوان ( تقويم كتب اجلغرافية يف الواليات املتحدة االمريكية يف ضوء املعايري

العاملية).
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 -هدفت الدراسة تقويم ثالثة كتب للجغرافية التي تدرس يف الواليات املتحدة األمريكية يف

ضوء املعايري العاملية.

 -اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ملنهج مناسب لتحقيق أهداف الدراسة.

 -تكونت الدراسة من ثالثة كتب هي( كتاب اجلغرافية العامة) و( كتاب اجلغرافية الطبيعية

للواليات املتحدة األمريكية) و( كتاب اجلغرافية السكانية للواليات املتحدة األمريكية) وكذلك

عينة من املعلمني واملعلامت قوامها ( )400معلم ومعلمة.

 -أداة الدراسة هي عبارة عن استبانة أعدها الباحث يف ضوء املعايري العاملية مكونة من أربع

حماور رئيسة هي( األهداف ،املحتوى ،الطرائق والتقنيات والتقويم).

 -استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية للمعاجلات اإلحصائية.

 -أظهرت نتائج الدراسة أن كتب اجلغرافية ال تتضمن املعايري العاملية بالشكل املطلوب حيث

بلغت النسبة العامة لتوفري املعايري())8.P،2000،Murnof.)%38،41
ثامن ًا :دراسة ( : )2001. Smith
 -أجريت الدراسة يف اسرتاليا

 -جاءت الدراسة حتت عنوان( تقويم كتب الدراسات االجتامعية يف مرحلة التعليم األسايس

يف اسرتاليا يف ضوء املعايري العاملية).

 -هدفت الدراسة إىل تقويم كتب الدراسات االجتامعية يف مرحلة التعليم األسايس يف اسرتاليا

يف ضوء املعايري العاملية.

 -اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل كمنهج مناسب لتحقيق هدف الدراسة.

 -تكونت عينة الدراسة من(كتاب التاريخ العام) و(كتاب تاريخ اسرتاليا) وكذلك من

( )241معل ًام ومعلمة ممن يدرسون الكتابني.

 -أعد الباحث قائمة من املعايري العاملية بلغت ( )114معيار ًا وقام بأعداد أستبانة ضمن تلك

املعايري،تم تقديمها اىل (  )116معل ًام ومعلمة.

 -استخدمت الدراسة الوسائل اإلحصائية اآلتية-:

أ .اختبار . T-Test
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ب .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.

البحوث املحكمة

ج .ومعادلة الفاكرونباخ

د .التكرارات والنسبة املئوية.

 -أظهرت نتائج الدراسة أن مناهج الدراسات االجتامعية عينة الدراسة ال تتضمن املعايري

العاملية بشكل جيد ،حيث بلغت النسبة (  )%14،71وهي نسبة ضعيفة جد ًا.

وبلغت النسبة من وجهة نظر املعلمني(  )%9،03وهي نسبة تبني عدم توافر املعايري العاملية يف

مناهج الدراسات االجتامعية للمرحلة األساسية يف اسرتاليا)P.A،2001 ،Smith( .
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :

ّ
إن اإلفادة التي حصل عليها الباحث من الدراسات السابقة تتمثل يف ما يأيت :

 .1كيفية البدء بالدراسة واخلطوات ،التي يتم إجراؤها ،واملستلزمات التي حتتاج إليها .

 .2بلورة شعور الباحث باملشكلة ،وجعل القارئ يشعر هبا من طريق إبرازها واستظهارها.

 .3توضيح أمهية البحث احلايل واحلاجة إليه .

 .4حتديد جمتمع البحث ،واختيار عينة الدراسة من املرشفني واملدرسني .

 .5التثبت من صالحية األدوات (االستبانات) يف قياس ما يراد قياسه ،وطرائق استخراج

صدقها وثباهتا .

 .6استعامل الوسائل اإلحصائية املالئمة لغرض التوصل إىل النتائج التي يرمي إليها البحث.

الف�صل الرابع
منهجية البحث واجراءاته
سيعرض الباحث يف هذا الفصل منهجية البحث واإلجراءات التي اتبعها من اجل حتقيق

األهداف املبتغاة من هذا البحث ،واملتمثلة يف حتديد نوع املنهج املستخدم يف هذا البحث ووصف

جمتمع وعينة البحث ،وكذلك التعرف عىل أداة البحث وطريقة التأكد من صدقها وثباهتا وإجراءات
تطبيقها ،فض ً
ال عىل ذلك األساليب والوسائل اإلحصائية التي تم استعامهلا يف تفسري نتائج البحث
وعىل النحو اآليت-:
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مل يعد منهج البحث مسألة عشوائية اعتباطية ،وإنام غدى أسلوب ًا خاضعا لقواعد حتكمه أسس

موضوعية ومنطقية ،منها ما يتعلق بامدة البحث نفسها ومنها ما يتناول الباحث نفسه ،واملزايا التي

جيب أن يتمتع هبا(.عبد الرمحن وزنكنه ،2007 ،ص)3

ويرى الباحث أن املنهج السليم هو ذلك املنهج الذي يتيح جما ً
ال واسع ًا حلرية التفكري ،مع

وضع بعض الرشوط التي حتد من خيال الباحث دون ان تقيض عليه ،وبام ان البحث احلايل يسعى

إىل دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة نظر التدريسيني ،فإن املنهج

املناسب للقيام هبذا البحث هو املنهج الوصفي التحلييل.

ويعد املنهج الوصفي احد مناهج البحث العلمي التي يكثر استخدامها بصورة واسعة يف

جماالت العلوم االجتامعية والسلوكية والرتبوية  ،إذ يعد املنهج الوصفي استقصاء ينصب عىل
ظاهرة من الظواهر التعليمية كام هي قائمة بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات

بني عنارصها أو بينها وبني ظواهر تعليمية أخرى ،وهو ال يقف عند ذلك فقط وانام يذهب ابعد من

ذلك فيقوم بالتحليل والتفسري واملقارنة من اجل الوصول إىل تعميامت ذات مغزى يزيد هبا كمية
املعارف عن تلك الظاهرة املدروس(.اجلابري،2011،ص)277
ثاني ًا :جمتمع البحث:

يعرف جمتمع البحث بأنه مصطلح علمي منهجي يراد به كل من يمكن أن تعمم عليه نتائج

البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو كتب أو مناهج أو مباين دراسية ...الخ ،وذلك طبق ًا للمجال
املوضوعي ملشكلة البحث املراد انجازه(.احلسيني ،2013 ،ص ،)15ام كرشود فيعرف املجتمع
بانه :عبارة عن مجيع وحدات املعاينة التي نقوم بدراستها ،أو بعبارة أخرى هو مجيع والوحدات التي

نريد االستدالل عىل خواصها عن طريق العينة( .كرشود ،2007 ،ص)147

ويتحدد جمتمع البحث يف الدراسة احلالية بتدريسيي مادة السرية النبوية يف كليات اجلامعة

العراقية فض ً
ال عن املتخصصني يف السرية النبوية يف كليات اجلامعة فبلغ عدد جمتمع البحث احلايل

من التدريسيني لتقويم مادة السرية النبوية ( )20تدريسي ًا موزعني بني الكليات  ،وكام مبني يف
اجلدول رقم (.)1
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جدول ()1
جمتمع البحث من التدريسيني موزع ًا عىل الكليات
النسبة
%40

العدد
8

الكلية
العلوم االسالمية

%25

5

اآلداب

%30
%5

%100

ثالث ًا :عينة البحث :

6

1

20

اجلامعة

البنات

الرتبية الطارمية

البحوث املحكمة

العراقية
املجموع

ت
1
2
3

4

يتوجب عىل الباحث تكوين إطار  Frameيمكنه من خالله اختيار العينة ،بحيث يشتمل

هذا اإلطار عىل مجيع مفردات املجتمع ليكون االختيار سلي ًام (ملحم ،2002 ،ص  )221وبعبارة

فرصا متساوية
العينة ممثلة للمجتمع األصيل وان تكون لوحدات املجتمع األصيل ً
أخرى أن تكون ّ

يف االختيار (أبو مغيل وعبد احلافظ ،2007 ،ص  ،)13وحيقق أسلوب العينات فوائد كثرية منها:
انخفاض الكلفة ،وسعة املجال ،والدقة ،وتوفري الوقت واجلهد ،وتساعد العينة يف احلصول

عىل املعلومات التي قد يصعب احلصول عليها باحلرص الشامل(داؤد وأنور ،1990 ،ص )75
وذلك يف املجتمعات الكبرية  ،أما يف املجتمعات املحدودة فيفضل اعتامد احلرص الشامل؛ فتكون

ونظرا ألهداف البحث احلايل ،وطبيعته ،وأدواته ،حدد الباحث
عينة البحث هي املجتمع نفسه؛
ً

عينة البحث احلايل باحلرص الشامل فعد جمتمع التدريسيني عينة للبحث ،فبلغت عينة البحث من
ّ
التدريسيني( )20تدريسي ًا ُيمثلون جمتمع البحث .
رابع ًا :أداة البحث:

بام إن هذا البحث يسعى إىل دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة

نظر التدريسيني ،فإن الوسيلة املالئمة لطبيعة هذا البحث وحتقيق أهدافه وللوصول إىل نتائج متسمة

بالدقة هي االستبانة.

إن استخدام االستبانة يف البحوث تستخدم للتوصل إىل معلومات ومعرفة خربات واجتاهات

وأراء قد ال يمكن احلصول عليها بوسائل أخرى ،والستخدام االستبانة اعتبارات كثرية منها
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طبيعة البحث ونوع املعلومات املطلوبة ،ومدى توافرها يف بحوث أخرى ،وهكذا تعد االستبانة
أداة تساعد عىل مجع البيانات قوامها االعتامد عىل مجع إجابات اإلفراد حول موضوع البحث(،عبد

الرمحن وزنكنة 2008 ،ص.)355

ولتحقيق أهداف البحث اعد الباحث أداة بحثه عىل النحو األيت:

األداة (استبانة) لتقويم مناهج السرية النبوية يف كليات اجلامعات العراقية املبينة يف حدود

البحث ،عىل وفق عنارص املنهج( ،األهداف ،املحتوى ،طرائق التدريس ،الوسائل والتقنيات
التعليمية والتقويم).

خطوات بناء أداة البحث:

 -1االستبانة االستطالعية املفتوحة بصيغتها االولية :

للتوصل إىل تقويم منهج السرية النبوية بصيغتها األولية أعد الباحث استبانه استطالعية مفتوحة

وجهها لعدد من املتخصصني يف السرية النبوية والذين يدرسون هذه املادة ،ألن البحث مستند يف

التوصل إىل دراسة تقويمية من وجهة نظر التدريسيني فأعد الباحث االستبانة االستطالعية املفتوحة
اخلاصة بالتوصل لتقويم منهج السرية النبوية من وجهة نظر التدريسيني واخلرباء بصيغتها األولية

مسرتشد ًا بآراء تدريسيني متخصصني بـ( :املناهج ،وطرائق التدريس ،العلوم الرشعية)((( ،والتزم
توجيهات اخلرباء إلمتام صياغة االستبانة .وزع الباحث االستبانة االستطالعية املفتوحة عىل أساتذة

ومتخصصني بامدة السرية النبوية ،واملناهج التعليمية ،وطرائق التدريس العلوم الرشعية ،فأتم
الباحث بناء فقرات االستبانة املقرتحة ،فتوصل الباحث إىل تقويم منهج السرية النبوية من وجهة

(((

 .1أ.د عدنان عىل الفراجي  /تدرييس اختصاص السرية النبوية  /اجلامعة العراقية  /كلية العلوم االسالمية.
 .2م.د صبيحة عالوي  /تدرييس اختصاص السرية النبوية /اجلامعة العراقية  /كلية الرتبية بنات
 .3أ.م.د.داود عبدالسالم /تدرييس اختصاص مناهج /جامعة بغداد  /كلية الرتبية -ابن رشد.

 .4أ.م.د خالد الدليمي /تدرييس اختصاص قياس وتقويم /جامعة بغداد  /كلية الرتبية -ابن رشد.

 .5م.د زينة جميد الكبييس /تدرييس اختصاص طرائق تدريس /اجلامعة العراقية  /كلية الرتبية بنات.

.6أ.م.د حسني عليوي الطائي  /تدرييس اختصاص طرائق تدريس /اجلامعة العراقية  /كلية العلوم االسالمية.
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نظر اخلرباء بصيغتها األولية وال سيام اختيار الفقرات التي متثل جماالت التقويم ويمكن أن يقدمها
باستبانة مغلقة لعينة البحث للتوصل إىل تقويم منهج السرية النبوية من وجهة نظر التدريسيني.
-2االستبانة املغلقة بصيغتها األولية:

للتوصل إىل فقرات االستبانة يف جماالهتا الرئيسة ،وفقرات كل جمال ال بد من استبانة أولية ،ومن

ثم التوصل إىل صدقها وثباهتا ،بعد اختيار مقياس مالئم ،وقد اعتمد الباحث مقياس()Likert
اخلاميس ملا يتمتع به هذا املقياس من مزايا جيدة فهو ُيعطي املفحوص بدائل كثرية يستطيع املفحوص
أن خيتار ما يتالئم مع شدة استجابته جتاه كل فقرة من فقرات األداة (زيتون،2001،مج،2ص،)700
ً
شيوعأ ،وأكثرها شمو ً
ال وأيرسها صنع ًا ،واعتمد ليكرت فيه وضع سلم من
و ُيعد من أكثر املقاييس

مخس درجات يرتاوح ما بني املوافقة بشدة إىل عدم املوافقة(الظاهر وزمياله ،1999 ،ص،)43
ويف ضوء ذلك اعتمد الباحث أمام كل فقرة مخسة بدائل هي(:متحققة بدرجة عالية جد ًا ،و

متحققة بدرجة عالية  ،متحققة بدرجة متوسطة ،ومتحققة بدرجة قليلة ،ومتحققة بدرجة قليلة
جد ًا) ،وصو ً
ال إلمتام إعداد االستبانة ،فحدد الباحث من خالل االستبانة املفتوحة التي وجهها
للمتخصصني ،ومن خالل إطالعه عىل عدد من األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت هذا
املجال من وجهة نظر التدريسيني ،فأعد الباحث استبانة مغلقة تضم جماالت تقويم مادة السرية

النبوية بصيغتها األولية من وجهة نظر التدريسيني ووزع فقرات هذه االستبانة بني املجاالت
اآلتية (األهداف الرتبوية ،حمتوى املادة الدراسية ،طرائق التدريس وأساليبه ،والوسائل والتقنيات

التعليمية ،التقويم).

وليتسنى للباحث تطبيق االستبانة عىل عينة البحث األصلية ،البد من التأكد من صالحية

فقراهتا ،بالتثبت من صدقها ،وثباهتا ،وللتثبت من أن هذه الفقرات متثل فقرات فعلية يف تقويم

منهج السرية النبوية ،كان البد من االجراءات اآلتية:
 -3صدق األداة (االستبانة):

تعد األداة صادقة عندما تقييس ما وضعت لقياسه أو تقيس ما افرتض أن تقيسه.

( ،)Galford،1956،P.461ومن هنا يتضح إن صدق األداة يأخذ تنوعا من املعاين بنا ًء عىل

الغرض الذي بنيت األداة من أجله ،األمر الذي يشري إىل أن األداة فاعلة وصاحلة لتحقيق األهداف
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املرجوة(.النبهان ،2004 ،ص)272

والصدق مفتاح مهم لفاعلية البحوث والدراسات ،فإهنا إذا فقدت صدقها ال قيمة هلا ،آذ يعد

الصدق رشط أساس للبحوث النوعية والكمية)Cohen،etal،2005، P.117 ( .

وقد استعمل الباحث الصدق الظاهري الذي يقصد به املظهر العام لألداة من حيث املفردات

وكيفية صياغتها ،ومدى وضوحها ،وكذلك يتناول الصدق الظاهري تعليامت األداة ودقتها ودرجة
وضوحها وموضوعيتها ومدى مناسبتها للغرض الذي وضعت من أجله.
(العزاوي،2007،ص)94

وقد بني ( )Ebelأن اخلبري أو احلكم يستطيع أن يصدر حك ًام وهذا احلكم يعمل وزن ًا كبري ًا

كمؤرش عىل صدق األداة ،وأن أفضل وسيلة للتحقق من الصدق الظاهري هو أن يقرر جمموعة من
اخلرباء واملحكمني مدى حتقيق الفقرات للصفة أو الصفات املراد قياسها.
()556-553.PP،1972،Ebel

والجل ذلك أعد الباحث االستبانة ،وعرضهام عىل جمموعة من خرباء العلوم الرشعية وطرائق

التدريس ،واملتخصصني ،ويرى( سامره وآخرون) أن الفقرة مقبولة إذا حصلت عىل نسبة اتفاق

اخلرباء( )%80أو أكثر فإهنا متوافقة من حيث الصدق الظاهري.
(سامرة وآخرون،1989،ص)120

وتوصل الباحث إىل صالحية فقرات االستبانة وتوزيعها عىل املجاالت الالزمة معتمد ًا نسبة

اتفاق يبن اخلرباء( )%80فأكثر ،وأشار عدد من اخلرباء إىل تعديالت يف صياغة عدد الفقرات،
وعدَّ ل الباحث ما وجه به اخلرباء ،وبعد ما توصل إليه الباحث من آراء اخلرباء ثبت له أن فقرات

االستبانة صاحلة وتتميز بالصدق الظاهري وأصبحت جاهزة للتطبيق عىل عينة استطالعية للتثبت

من ثباهتا.

 -4ثبات األداة ( االستبانة ) :

يعد الثبات من اخلصائص السيكومرتية املهمة ،حيث يقصد به الكشف عن الفروق احلقيقة

بني االفراد يف السمة اخلاصة املقاسة ،فض ً
ال عىل ذلك كشف الدقة واالتساق يف نتائج األداة ومدى
تذبذب نتائجها (امطانيوس ،1997 ،ص .)286وقد توصل الباحث اىل ثبات أداة البحث بطريقة
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إعادة تطبيق األداة؛ من خالل إعادة تطبيقها عىل عينة البحث ،فالثبات يعني أن تعطي األداة النتائج

نفسها إذا ما أعيد تطبيقها عىل األفراد أنفسهم وحتت الظروف نفسها بعد مدة حمددة (داود وعبد

الرمحن ،1990 ،ص .)22وكانت الفرتة بني التطبيقني اسبوعني ،ثم أتم الباحث احتساب درجات

االستبانة وفق ًا للمقياس اخلاميس يف التطبيقني ،وتم التحليل اإلحصائي باستعمل معادلة بريسون

( )Pearsonبني جمموعتني من الدرجات(البيايت وإثناسيوس ،1977،ص )183حلساب الثبات

 ،فكان ( ،)0.90وهو معامل ثبات جيد إذ يؤكد ( )Hadgesأن معامل الثبات يعد معام ً
ال جيد ًا
إذا بلغ ( )0.67فأكثر)1960،Hadges - p22(.

وبعد التثبت من صالحية فقرات االستبانة وصدقها الظاهري وثباهتا صاغها الباحث بصيغتها

النهائية وفق املقياس اخلاميس ،أصبحت جاهزة للتطبيق عىل العينة األصلية للتوصل إىل النتائج.
 -5تطبيق األداة :

طبق الباحث أداة بحثه املتمثلة يف االستبانة بصيغتها النهائية عىل العينة املشمولة بالبحث يف املدة

الزمنية الواقعة بني يوم االثنني املوافق  2014/12/9إىل يوم االثنني املوافق ،2014/12/30

وقد التقى الباحث بعدد من إفراد العينة وبني هلم أهداف البحث وكيفية اإلجابة عن فقرات أدواته
وقد حرص الباحث عىل اإلجابة عن أسئلة أفراد العينة واستفساراهتم دون التأثري يف إجاباهتم
وبذلك متت اإلجابة عن فقرات أدوات البحث ،من قبل افراد العينة بكل سهولة ويرس وبدون أي

تدخل من قبل الباحث ،وبعد االنتهاء من اإلجابة ،قام الباحث عىل مجع اإلجابات من أفراد عينة

البحث من أجل تفريغ البيانات ملعاجلتها إحصائي ًا.

قام الباحث بتمثيل كل بديل من البدائل اخلمسة برقم يمثله؛ بإعطاء بديل متحققة بدرجة عالية

جد ًا الرقم ( ،)5ومتحققة بدرجة عالية الرقم( ،)4ومتحققة بدرجة متوسطة الرقم( ،)3ومتحققة

بدرجة قليلة الرقم( ،)2ومتحققة بدرجة قليلة جد ًا الرقم( ،)1وتوصل إىل الوسط املرجح ،والوزن
املئوي لكل جمال من املجاالت الرئيسة ،ولكل فقرة من فقرات هذه املجاالت يف االستبانة ،للتوصل
إىل مدى حتقق املجاالت والفقرات لصعوبات تدريس مادة التفسري ،فاملجال أو الفقرة الذي حيصل

عىل وسط مرجح ( )3فأكثر ووزن مئوي( )%60فأكثر ُيعد متحقق ًا من وجهة نظر التدريسيني عينة

البحث ،وبذلك توصل الباحث إىل تقويم منهج السرية النبوية النهائية من وجهة نظر التدريسيني
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خامساً :الوسائل االحصائية :

استعمل الباحث في بحثه الوسائل اإلحصائية ،والمعادالت الحسابية وتوصل من خاللها

إلى النتائج الالزمة لمبحث وعمى النحو اآلتي:

م .رسمد خالد عبد الرمحن السامرائي

أ -معامل ارتباط بيرسون :
ياسفقرة.
الوسائل االحصائية :
(:)70
خامساً
االستبانة المغلقة بطريقة إعادة التطبيق:
معامل ثبات
وكانت لق

بحثه الوسائل اإلحصائية ،والمعادالت الحسابية وتوصل من خاللها
الوسائل الباحث في
خامس ًا :استعمل
االحصائية :
إلى النتائج الالزمة لمبحث وعمى النحو اآلتي:

استعمل الباحث يف بحثه الوسائل اإلحصائية ،واملعادالت احلسابية وتوصل من خالهلا إىل

أ -معامل ارتباط بيرسون :
االستبانةاآليت:
وعىل النحو
للبحث
الالزمة
المغلقة بطريقة إعادة التطبيق:
معامل ثبات
ياس
النتائج  لق



معامل ارتباط بريسون :
ر = نمجسص–مجس×مجص
لقياس معامل ثبات االستبانة املغلقة بطريقة إعادة التطبيق:






[(ن مج س( – 2مج س)([ ]2ن مج ص( – 2مج )]2

ر=



نمجسص–مجس×مجص
[(ن مج س( – 2مج س)([ ]2ن مج ص( – 2مج )]2

العينة .
العينة .
أفرادأفراد
عددعدد
ن =ن =
األداة.األداة.
ثبات ثبات
لحساب
والثاينوالثاني
األولاألول
التطبيقين
المتغيريفين في
قيم قيم
ص=
س،س،
حلساب
التطبيقني
املتغريين
ص=
.
العينة
اد
ر
أف
عدد
=
ن
(الظاهر وآخرون ،9999،ص (،)949عودة ،2002،ص)276
ص)276
عودة،2002،
األداة.
لحساب ثبات
ص (،)141األول والثاني
وآخرون،1999،ين في التطبيقين
(الظاهرس ،ص= قيم المتغير
ب -معادلة حساب الوسط المرجح:

(الظاهر وآخرون ،9999،ص (،)949عودة ،2002،ص)276

املرجح:
الوسط
حساب
معادلة
الوسط المرجح لمتثبت من تحقق وترتيب المجاالت الرئيسة،
حسابمعادلة
الباحث
الوسط المرجح:
استعملمعادلة
ب-

يسيين :
التد
حتققنظر
لمتثبتوجهة
النبوية
الوسطرة
الوسطالسي
منهج
مثل
والفقرات
المجاالت الر
وترتيبررتيب
تحقق وت
من
المرجح
تقويم معادلة
الباحث
استعمل
استعملالتي تُ
ئيسة،والفقرات
الرئيسة،
املجاالت
للتثبتمنمن
املرجح
معادلة
الباحث
والفقرات التي تُمثل تقويم منهج السيرة النبوية من وجهة نظر التدريسيين :

التي تمُ ثل تقويم منهج السرية النبوية من وجهة نظر التدريسيني :

الوسط المرجح = (ك( +)5 ×1ك(+)4 ×2ك(+)3 ×3ك(+)2 ×4ك)1×5
مج ك
)(+ك(+)3 ×3ك(+)2 ×4ك )1×5
الوسطالمرجح = (ك( +)5 ×1ك4 ×2
في وزنه في المقياس
ك 5 ×9تكرار البديل األول مضروبا
ك 4 ×2تكرار البديل الثاني مضروبا في وزنه في
المقياسك 
مج
ك 3 ×3تكرار البديل الثالث مضروبا في وزنه في المقياس
في وزنه في المقياس
ك 2 ×4تكرار البديل الرابع مضروبا
املقياس
مرضوب ًا يف وزنه يف
ك 5 ×1تكرار البديل األول
ك 9×5تكرار البديل الخامس مضروبا في وزنه في المقياس (عدس ،9983،ص)930

المئوي :يف وزنه يف املقياس
الوزنمرضوب ًا
حسابالثاين
معادلةالبديل
ك4 ×2ج-تكرار

المقياس
المئويزنه في
مضروبا في و
األول
استعملالبديل
ك 5 ×9تكرار
تحقق وترتيب المجاالت الرئيسة،
لمتثبت من
معادلة
الباحث
املقياس
الوزن يف وزنه يف
مرضوب ًا
الثالث
ك 3 ×3تكرار البديل

ك 4 ×2تكرار البديل الثاني مضروبا في وزنه في المقياس
والفقرات التي تُمثل التقويم من وجهة نظر التدريسيين:
المقياس
وزنهنهيففي
مضروبا يففي وز
البديل الثالث
تكرار البديل
 2تكرار
ك3 ×4
ك×3
املقياس
الرابع مرضوب ًا
في وزنه في المقياس
مضروبا
ابع
ر
ال
البديل
ار
ر
تك
2
ك×4
المرجح
الوسط
مرضوب ً
ص)130
(عدس،1983،
املقياس
يف
وزنه
يف
ا
اخلامس
البديل
تكرار
ك1×5
)930
ك 9×5تكرار البديل الخامس مضروبا في وزنه في المقياس (عدس ،9983،ص
43

ج -معادلة حساب الوزن املئوي:
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استعمل الباحث معادلة الوزن املئوي للتثبت من حتقق وترتيب املجاالت الرئيسة ،والفقرات

التي تمُ ثل التقويم من وجهة نظر التدريسيني:
الوزن املئوي =

الوسط املرجح

الدرجة القصوى للمقياس

×100

(عدس ،1983،ص( )13اإلمام وآخران ، 1987،ص)31

الف�صل اخلام�س
عر�ض النتائج ومناق�شتها
يستعرض الباحث يف هذا الفصل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة احلالية والتي هدفت إىل

(دراسة تقويمية ملنهج السرية النبوية يف اجلامعة العراقية من وجهة نظر التدريسيني) وذلك من

خالل توصل الباحث إىل حتقق الفقرات من الوسط املرجح والوزن املئوي فالفقرة التي حتصل
عىل وسط مرجح ( )3فأكثر ووزن مئوي( )%60فأكثر تعد متحققة ،ورتبها الباحث يف ضوء ذلك
ضمن املجاالت الرئيسة تنازلي ًا وفق ًا ملا يأيت:
ً
اوال :عرض نتائج جمال االهداف وتفسريها :

يتبني من الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات جمال األهداف الرتبوية الذي يتضمن ()15

فقرات تراوحت أوساطها املرجحة بني ( )2،50-4،40وأوزاهنا املئوية بني ( ،)50-88فتحققت
بذلك ثالثة عرش فقرة منها  ،ومل تتحقق ثالث فقرات ،واجلدول اآليت يبني ذلك:
الوزن املئوي

370

الوسط

املرجح

88

4،40

71

3،55

أهداف املنهج
تؤكد األهداف عىل غرس القيم واالجتاهات العربية
واإلسالمية.

تدعم األهداف التعلم بصورة مستمرة.

الرتبة

ت

1

3

2

8

م .رسمد خالد عبد الرمحن السامرائي
تتصف األهداف بقابليتها للتنفيذ.

70

3،50

66

3،30

66

3،30

65

3،25

تنمي األهداف التفكري ملنهج السرية عىل نحو متدرج.

64

3،20

هل متت صياغة األهداف العامة ملنهج السرية النبوية

6

64

3،20

تعمل األهداف عىل ربط املقررات الدراسية ببعضها.

6

10

63

3،15

مدى وضوح األهداف اخلاصة ملفردات املنهج.

7

5

62

3،10

تراعي التوازن بني احتياجات الطلبة واحتياجات املجتمع.

8

11

62

3،10

تعزز األهداف التنمية املهنية املستدامة.

8

15

61

3،05

تنسجم األهداف مع األعداد املستقبيل للطلبة

9

12

59

2،95

56

2،80

50

2،50

انسجام األهداف مع طبيعة االجتاهات املعارصة يف تدريس
مادة السرية النبوية.

تكسب األهداف الطلبة املعلومات واحلقائق واملفاهيم
األساسية لتطور وفهم أحداث السرية النبوية.

تتنوع أهداف املنهج من حيث العمومية واخلصوصية والفردية
واجلامعية

تراعي األهداف جوانب شخصية الطلبة

املعرفية،الوجدانية واملهارية (النفس حركية).
مدى وضوح صياغة األهداف السلوكية لتفصيالت مفردات
املنهج.

3

9

4

2

4

4

5

13
1

10

7

11

14

12

6

يتبني من اجلدول أعاله أن فقرة (تؤكد األهداف عىل غرس القيم واالجتاهات العربية

واإلسالمية ).احتلت املرتبة األوىل حيث حصلت عىل وسط مرجح ( )4،40ووزن مئوي ()88
وبدرجة حتقق عالية جد ًا.
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وحصلت فقرة (تدعم األهداف التعلم بصورة مستمرة) عىل املرتبة الثانية بوسط مرجح

( )3،55ووزن مرجح ( )71وبدرجة حتقق عالية ،وحصلت فقرة (تتصف األهداف بقابليتها

للتنفيذ) عىل املرتبة الثالثة بوسط مرجح ( )3،50ووزن مئوي ( )70وبدرجة حتقق عالية،
وحصلت الفقرات (انسجام األهداف مع طبيعة االجتاهات املعارصة يف تدريس مادة السرية

النبوية) و((تكسب األهداف الطلبة املعلومات واحلقائق واملفاهيم األساسية لتطور وفهم أحداث
السرية النبوية) عىل املرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )3،3ووزن مئوي ( )66وبدرجة حتقق متوسطة،
وحصلت فقرة (تنمي األهداف التفكري ملنهج السرية عىل نحو متدرج) عىل املرتبة اخلامسة بوسط

مرجح ( )3،25ووزن مئوي ( )65وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرات (هل متت صياغة
األهداف العامة ملنهج السرية النبوية) و(تعمل األهداف عىل ربط املقررات الدراسية ببعضها) عىل

املرتبة السادسة بوسط مرجح ( )3،20ووزن مئوي ( ،)64وحصلت فقرة (مدى وضوح األهداف
اخلاصة ملفردات املنهج) عىل املرتبة السابعة بوسط مرجح ( )3،15ووزن مئوي (.)63

وحصلت الفقرات (تراعي التوازن بني احتياجات الطلبة واحتياجات املجتمع) و(تعزز

األهداف التنمية املهنية املستدامة) عىل املرتبة الثامنة بوسط مرجح ( )3،10ووزن مئوي ()62

وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت فقرة (تنسجم األهداف مع األعداد املستقبيل للطلبة) عىل املرتبة

التاسعة بوسط مرجح ( )3،05ووزن مئوي ( ،)61وحصلت فقرة (تتنوع أهداف املنهج من حيث
العمومية واخلصوصية والفردية واجلامعية) عىل املرتبة العارشة بوسط مرجح ( )2،95ووزن

مئوي ( )59وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت فقرة (تراعي األهداف جوانب شخصية الطلبة
املعرفية،الوجدانية واملهارية (النفس حركية)) عىل املرتبة احلادية عرش بوسط مرجح ( )2،80ووزن

مئوي ( )56وبدرجة حتقق ضعيفة.

وحصلت الفقرة (تراعي األهداف جوانب شخصية الطلبة املعرفية،الوجدانية واملهارية (النفس

حركية) عىل املرتبة الثانية عرش بوسط مرجح ( )2،50ووزن مئوي ( )50وبدرجة حتقق ضعيفة.

يتبني من اجلدول اعاله أن مستوى حتقيق الفقرات يف جمال األهداف كان بدرجة متوسطة عىل

الغالب ويرى الباحث وبالرغم من حتقق هذا املجال يف اغلبها إال أنه ليس بمستوى الطموح إذ

أن األهداف هي املخرجات التي يصبو املجتمع واملؤسسات الرتبوية ككل لتحقيقها لذا كان يأمل

372

م .رسمد خالد عبد الرمحن السامرائي
الباحث حتققها بدرجة أعىل مما أفرزته نتائج البحث فض ً
ال أنه بصالح األهداف يصلح كل العنارص

األخرى للمنهج وبضعفها تضعف كل املكونات يف العملية التعليمية كوهنا عملية تراكمية،

فاألهداف الشاملة املتكاملة حتقق عملية تربوية متكاملة.

ومن هنا أمجعت الدراسات عىل اختالفها عىل أن فشل أو نجاح أي منهج يرتبط بشكل مبارش

بكيفية وضع األهداف وجتديدها ومتثل األهداف الرتبوية املعايري التي جيري يف ضوئها اختيار املواد

وتنظيم حمتوياهتا واعداد أساليب التدريس والتقويم بوسائله املختلفة ،وقيام العملية التعليمية عىل

أسس سليمة(.الدليمي واهلاشمي،2008،ص)84
ثاني ًا :عرض نتائج جمال املحتوى وتفسريها :

يتبني من الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات جمال املحتوى املادة الذي يتضمن ( )13فقرة أن

أوساط املرجحة للفقرات تراوحت بني ( )2،60-3،90وأوزاهنا املئوية بني ( ،)52-78فتحققت
بذلك ثامن فقرات  ،ومل تتحقق اربع فقرات  ،واجلدول اآليت يبني ذلك:
الوزن
املئوي

الوسط
املرجح

74

3،70

يساعد املحتوى عىل اكتساب الثقافة عند الطلبة.

70

3،50

ينسجم املحتوى مع األهداف املعرفية ملنهج السرية النبوية.

78

72
67

3،90

3،60
3،35

حمتوى املنهج

الرتبة

ت

يركز املحتوى عىل املفاهيم والتعميامت التارخيية األساسية للسرية النبوية.

1

8

يساعد املحتوى عىل اكتساب املفاهيم واحلقائق والتعميامت للسرية النبوية.

3

ينمي املحتوى حب التعلم التعاوين يف مادة السرية النبوية.

5

يساهم املحتوى يف حل مشكالت واقعية يواجهها الطلبة ويواجهها

65

3،30

62

3،10

يتضمن كل بداية فصل األهداف التي ينبغي حتقيقها يف هنايته.

56

2،80

ينسجم املحتوى مع األهداف الوجدانية.

61
55

3،05
2،75

جمتمعهم.

ينسجم املحتوى مع األهداف املهارية.

يربط املحتوى بني جوانب التنظري والتطبيق.
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55

2،75

يراعي املحتوى معطيات البحوث والدراسات احلديثة.

10

11

54

2،70

يرتبط املحتوى بميول وحاجات الطلبة ورغباهتم.

11

6

52

2،60

يؤكد املحتوى عىل املهارات العقلية واملهارية التي حيتاجها الطلبة.

12

5

يتبني من اجلدول أعاله أن الفقرة (يركز املحتوى عىل املفاهيم والتعميامت التارخيية األساسية

للسرية النبوية) حصلت عىل املرتبة األوىل بوسط مرجح ( )3،90ووزن مئوي ( )78وبدرجة حتقق

عالية ،وحصلت فقرة (يساعد املحتوى عىل اكتساب املفاهيم واحلقائق والتعميامت للسرية النبوية)
عىل املرتبة الثانية بوسط مرجح ( )3،70ووزن مئوي ( )74وبدرجة حتقق عالية ،وحصلت فقرة
(يساعد املحتوى عىل اكتساب املفاهيم واحلقائق والتعميامت للسرية النبوية) عىل املرتبة الثالثة بوسط

مرجح ( )3،60ووزن مئوي ( )72وبدرجة حتقق عالية ،وحصلت فقرة (ينسجم املحتوى مع

األهداف املعرفية ملنهج السرية النبوية) عىل املرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )3،50ووزن مئوي()70
وبدرجة حتقق عالية ،وحصلت فقرة (ينمي املحتوى حب التعلم التعاوين يف مادة السرية النبوية)

عىل املرتبة اخلامسة بوسط مرجح ( )3،35ووزن مئوي ( )67وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت
فقرة (يساهم املحتوى يف حل مشكالت واقعية يواجهها الطلبة ويواجهها جمتمعهم) عىل املرتبة

السادسة بوسط مرجح ( )3،30ووزن مئوي ( ،)65وحصلت الفقرة (يتضمن كل بداية فصل
األهداف التي ينبغي حتقيقها يف هنايته) عىل املرتبة السابعة بوسط مرجح ( )3،10ووزن مئوي

( )62وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (ينسجم املحتوى مع األهداف املهارية) عىل
املرتبة الثامنة بوسط مرجح ( )3،05ووزن مئوي ( )61وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة

(ينسجم املحتوى مع األهداف الوجدانية) عىل املرتبة التاسعة بوسط مرجح ( )2،80ووزن مئوي
( )56وبدرجة حتقق ضعيفة.

وحصلت الفقرات (يربط املحتوى بني جوانب التنظري والتطبيق) و (يراعي املحتوى معطيات

البحوث والدراسات احلديثة) عىل املرتبة العارشة بوسط مرجح ( )2،75ووزن مئوي ()55
وبدزجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (يرتبط املحتوى بميول وحاجات الطلبة ورغباهتم) عىل
املرتبة احلادية عرش بوسط مرجح ( )2،70ووزن مئوي ( )54وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت
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الفقرة (يؤكد املحتوى عىل املهارات العقلية واملهارية التي حيتاجها الطلبة) عىل املرتبة الثانية عرش

بوسط مرجح ( )2،60ووزن مئوي ( )52وبدرجة حتقق ضعيفة.

يتبني من اجلدول اعاله أن مستوى التحقق يف جمال املحتوى كان بدرجات متفاوتة ويرى

الباحث أن جمال املحتوى ال يمكن التهاون فيه أو غض النظر عىل اإلخفاق الذي يعرتيه إذ أن
املحتوى وبكل عنارصه وهي (املعرفة) والتي تشمل احلقائق والتفسريات والقواعد والتعريفات،

و( املهارات والعمليات) والتي تشمل القراءة والكتابة والتفكري الناقد واإلبداعي واختاذ القرار،
والعنرص األخري للمحتوى وهو(القيم) حيث تشمل املعتقدات مثل احلسن والسيئ والصح واخلطأ

واجلميل والقبيح كل هذه العنارص عىل متاس مبارش وكبري بحياة الطلبة وهبا يرتقي الطلبة وتنهض

دوهلم وأممهم واإلخفاق يف تقديم املحتوى املناسب ينعكس بشكل فادح عىل كل جوانب احلياة
واملجتمع الذي يقوم فيه هذا املحتوى الدرايس.

ويف هذا الصدد تؤكد(بحري وحبيب  )1985بأن الدول املتقدمة قد اهتمت تربوي ًا بالكتب

الدراسية وباإلرشاف عىل تأليفها مما يدل بوضوح عىل أمهيتها وقيمتها الرتبوية الكبرية (بحري

وحبيب،1985،ص.)195
ثالث ًا :عرض نتائج جمال طرائق التدريس وتفسريها :

يتبني من الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات جمال طرائق التدريس الذي يتضمن ()15

فقرة أن أوساط املرجحة للفقرات تراوحت بني ( )2،30-3،70وأوزاهنا املئوية بني(،)46-74
فتحققت بذلك سبع فقرات من وجهة نظر عينة البحث ،ومل تتحقق ثالث فقرات من وجهة عينة
البحث ،واجلدول اآليت يبني ذلك:
الوزن
املئوي

الوسط
املرجح

طرائق التدريس

الرتبة

ت

74

3،70

تسهم يف تنمية ميل الطلبة نحو مادة السرية النبوية.

1

8

70

3،50

2

2

تسهم طرائق التدريس يف توضيح وفهم املعلومات واحلقائق واملفاهيم
والتعميامت للسرية النبوية.
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68

3،40

تسهم طرائق التدريس يف حتقيق أهداف تدريس مادة السرية النبوية.

3

1

66

3،30

توفر طرائق التدريس قدر ٌا كافي ًا من املعلومات واحلقائق واملفاهيم.

4

14

65

3،25

تراعي الفروق الفردية بني الطلبة.

5

12

63

3،15

تساعد عىل اكتساب الطلبة القيم واالجتاهات االجيابية.

6

13

61

3،05

تستغل طرائق التدريس الوقت املخصص

7

11

60

3،00

تؤكد عىل العالقات الديمقراطية واإلنسانية بني الطلبة.

8

3

58

2،90

جتعل الطلبة يفكروا أكثر مما حيفظوا.

9

5

55

2،75

تثري اهتامم الطلبة وحتفزهم عىل بذل اجلهد خالل عملية تعليمهم.

10

6

54

2،70

تتيح طرائق التدريس مواقف عدة لتحقيق التكامل بني جماالت املعرفة.

11

10

52

2،60

تشجع الواجبات البيتية املستمرة.

12

15

50

2،50

تشجع الطلبة عىل النشاط الذايت واجلامعي يف عملية التعليم والتعلم.

13

7

48

2،40

تنمي عند الطلبة أساليب املناقشة واالستقصاء وحل املشكالت.

14

4

46

2،30

تسهم طرائق التدريس يف تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة.

15

9

تبني من اجلدول أعاله أن الفقرة (تسهم يف تنمية ميل الطلبة نحو مادة السرية النبوية) حصلت

عىل املرتبة األوىل بوسط مرجح ( )3،70ووزن مئوي ( )74وبدرجة حتقق عالية ،وحصلت الفقرة

(تسهم طرائق التدريس يف توضيح وفهم املعلومات واحلقائق واملفاهيم والتعميامت للسرية
النبوية) عىل املرتبة الثانية بوسط مرجح ( )3،50ووزن مئوي ( )70وبدرجة حتقق عالية ،وحصلت

الفقرة(تسهم طرائق التدريس يف حتقيق أهداف تدريس مادة السرية النبوية) عىل املرتبة الثالثة بوسط
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مرجح مرجح ( )3،40ووزن مئوي ( )68وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (توفر طرائق

التدريس قدر ٌا كافي ًا من املعلومات واحلقائق واملفاهيم) عىل املرتبة الرابعة بوسط مرجح ()3،30

ووزن مئوي ( )66وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (تراعي الفروق الفردية بني الطلبة)
عىل املرتبة اخلامسة بوسط مرجح ( )3،25ووزن مئوي ( )65وبدرجة حتقق متوسطة.

وحصلت الفقرة (تساعد عىل اكتساب الطلبة القيم واالجتاهات االجيابية) عىل املرتبة السادسة

بوسط مرجح ( )3،15ووزن مئوي ( )63وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (تستغل
طرائق التدريس الوقت املخصص) عىل املرتبة السابعة بوسط مرجح ( )3،05ووزن مئوي ()61
وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت فقرة (تؤكد عىل العالقات الديمقراطية واإلنسانية بني الطلبة)

عىل املرتبة الثامنة بوسط مرجح ( )3،00ووزن مئوي ( )60وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت
الفقرة (جتعل الطلبة يفكروا أكثر مما حيفظوا) عىل املرتبة التاسعة بوسط مرجح ( )2،90ووزن مئوي

( )58وبدرجة حتقق ضعيفة.

وحصلت الفقرة (تثري اهتامم الطلبة وحتفزهم عىل بذل اجلهد خالل عملية تعليمهم) عىل املرتبة

العارشة بوسط مرجح ( )2،75ووزن مئوي ( ،)55وحصلت الفقرة (تتيح طرائق التدريس

مواقف عدة لتحقيق التكامل بني جماالت املعرفة) عىل املرتبة احلادية عرش بوسط مرجح ()2،70
ووزن مئوي ( )54وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تشجع الواجبات البيتية املستمرة) عىل

املرتبة الثانية عرش بوسط مرجح ( )2،60ووزن مئوي ( ،)52وحصلت الفقرة (تشجع الطلبة
عىل النشاط الذايت واجلامعي يف عملية التعليم والتعلم) عىل املرتبة الثالثة عرش بوسط مرجح

( )2،50ووزن مئوي ( )50بدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تنمي عند الطلبة أساليب

املناقشة واالستقصاء وحل املشكالت) عىل املرتبة الرابعة عرش بوسط مرجح ( )2،40ووزن مئوي
( )48وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تسهم طرائق التدريس يف تنمية التفكري الناقد لدى
الطلبة) عىل املرتبة اخلامسة عرش بوسط مرجح ( )2،30ووزن مئوي ( )46وبدرجة حتقق ضعيفة.
نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مستوى التحقق يف جمال (طرائق التدريس) كان اكثر من

نصفها بدرجة(ضعيفة) ويرى الباحث أن هذه النتيجة خميبة لآلمال إذ أن العامل قطع أشواط ًا كبرية

يف جمال طرائق التدريس من خالل اعتامد طرائق وأساليب ونامذج تدريسية حديثة تشجع الطلبة
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إذ يشري (عطية )2008بأن طرائق التدريس احلديثة والفعالة هي التي حتقق أهداف املنهج

والتي تساعد عىل حدوث التعلم الفعال من خالل أثارة الدافعية لدى الطلبة واستثامرها ومراعاة
استعدادات الطلبة وميوهلم وتوفري بيئة تعليمية مالئمة( .عطية،2008،ص)30
رابع ًا :عرص نتائج جمال الوسائل والتقنيات التعليمية وتفسريها :

يتبني من الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات جمال الوسائل والتقنيات التعليمية الذي

يتضمن( )12فقرات أن أوساط املرجحة للفقرات تراوحت بني( )2،30- 2،90وأوزاهنا املئوية

بني( ،)46- 58ومل تتحقق اية فقرة من وجهة عينة البحث ،واجلدول اآليت يبني ذلك:
الوزن
املئوي

الوسط
الوجح

الوسائل والتقنيات التعليمية

الرتبة

ت

58

2،90

تساعد الوسائل والتقنيات التعليمية التغلب عىل صعوبات التعلم.

1

6

57

2،85

تزيد ميل الطلبة ورغبتهم نحو مادة السرية النبوية.

2

3

56

2،80

حتقق املشاركة االجيابية للطلبة يف عملية التعليم

3

10

55

2،75

4

7

54

2،70

تتيح للطلبة فرص ًا متعددة منها فرص املتعة وحتقيق الذات.

5

11

53

2،65

ختلق جو ًا شائق ًا ورغبة أكيدة نحو تعلم أفضل.

6

9

52

2،90

تولد الرغبة وحب االستطالع.

7

12

51

2،55

8

1

50

2،50

9

5
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49

2،45

أثراء معلومات الطلبة وقدراهتم التعليمية.

10

4

48

2،40

تقلل اللفظية يف التدريس.

11

8

46

2،30

تنوع الوسائل والتقنيات التعليمية بام يناسب اإلمكانات املتاحة.

12

2

يتبني من اجلدول أعاله ان الفقرة(تساعد الوسائل والتقنيات التعليمية التغلب عىل صعوبات

التعلم) عىل املرتبة األوىل بوسط مرجح ( )2،90ووزن مئوي ( )58وبدرجة حتقق ضعيفة،
وحصلت الفقرة (تزيد ميل الطلبة ورغبتهم نحو مادة السرية النبوية) عىل املرتبة الثانية بوسط

مرجح ( )2،85ووزن مئوي ( )2،75وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (حتقق املشاركة
االجيابية للطلبة يف عملية التعليم) عىل املرتبة الثالثة بوسط مرجح ( )2،80ووزن مئوي ()56

وبدرجة حتقق ضيفة ،وحصلت الفقرة (توظف الوسائل والتقنيات التعليمية األحداث املهمة يف
حمتوى املنهج) عىل املرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )2،75ووزن مئوي ( )55وبدرجة حتقق ضعيفة،

وحصلت الفقرة (تتيح للطلبة فرص ًا متعددة منها فرص املتعة وحتقيق الذات) عىل املرتبة اخلامسة

بوسط مرجح ( )2،70ووزن مئوي ( )54وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (ختلق جو ًا
شائق ًا ورغبة أكيدة نحو تعلم أفضل) عىل املرتبة السادسة بوسط مرجح ( )2،65ووزن مئوي

( )53وبدرجة ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تولد الرغبة وحب االستطالع) عىل املرتبة السابعة

بوسط مرجح ( )2،90ووزن مئوي ( )52وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تيرس الوسائل

والتقنيات التعليمية فهم وأدراك املفردات الرئيسة ملحتوى منهج السرية النبوية) عىل املرتبة الثامنة

بوسط مرجح ( )2،55ووزن مئوي (.)51

وحصلت الفقرة (تتواءم الوسائل والتقنيات التعليمية مع املفردات الرئيسة ملحتوى املنهج) عىل

املرتبة التاسعة بوسط مرجح ( )2،50ووزن مئوي ( )50وبدرجة ضعيفة ،وحصلت الفقرة (أثراء

معلومات الطلبة وقدراهتم التعليمية) عىل املرتبة العارشة بوسط مرجح ( )2،45ووزن مئوي
( )49وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تقلل اللفظية يف التدريس) عىل املرتبة احلادية عرش
بوسط مرجح ( )2،40ووزن مئوي ( )48وبدرجة حتقق ضعيفة ،وحصلت الفقرة (تنوع الوسائل
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البحوث املحكمة

والتقنيات التعليمية بام يناسب اإلمكانات املتاحة) عىل املرتبة الثانية عرش بوسط مرجح ()2،30

ووزن مئوي ( )46وبدرجة حتقق ضعيفة.

من خالل مالحظة اجلدول اعاله تبني أن مستوى التحقق يف جمال الوسائل التقنيات الرتبوية

كان بدرجة ضعيفة ،وهذا يشري إىل أن استعامل التقنيات الرتبوية املتطورة يكاد يكون معدوما يف
تدريس منهج السرية النبوية ،إذ حصل هذا املجال عىل أدنى مستوى من بقية املجاالت إذ تفتقر
املؤسسة التعليمية إىل وجود وسائط وتقنيات حديثة وبالتايل اعتامد التدرييس عىل اجلانب اللفظي يف
توصيل املعلومة للطلبة دون اعتامد التقنيات وهذه احلالة هلا الكثري من اجلوانب السلبية منها شعور
الطلبة بامللل وضعف دافعيتهم واجتاههم نحو املادة مما يؤدي إىل ضعف حتصيلهم الدرايس والتفوق

العلمي.

ومثلام هو معروف أن استعامل الوسائل والتقنيات الرتبوية تسمح للطلبة باكتساب اخلربة من

خالل ما يقومون به من ممارسة فعلية ألنشطة ومهام عملية واقعية تتطلب استخدام كافة حواسهم

املجردة من سمع وبرص وشم وملس وتذوق واخلربة التي يكتسبوهنا باستعامل وسائل العمل

املحسوسة تكون أبقى أثر وأعمق استيعاب ًا( بن غالب ،2011،ص.)74
خامس ًا :عرض نتائج جمال التقويم وتفسريها :

يتبني من الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات جمال التقويم الذي يتضمن( )15فقرة و

أن أوساطها املرجحة للفقرات تراوحت بني( ،)3،00- 3،80وأوزاهنا املئوية بني(،)60- 77
فتحققت مجيع فقراهتا من وجهة نظر عينة البحث ،واجلدول اآليت يبني ذلك:
الوزن
املئوي

الوسط
الرجح

التقويم

الرتبة

ت

76

3،80

يوفر التقويم التغذية الراجعة.

1

9

75

3،75

يثري التقويم دافعية الطلبة نحو التعلم.

2

6

74

3،70

حيقق التقويم مستويات املجال املعريف كلها.

3

15

73

3،65

يغطي التقويم مفردات املحتوى الدرايس.

4

7
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72

3،60

يركز التقويم عىل الفهم العميق الواعي.

5

4

71

3،55

يكون التقويم ذو صياغة علمية سليمة ودقيقة.

6

10

70

3،50

حيدد التقويم مدى استفادة الطلبة مما تعلموه.

7

8

69

3،45

8

14

68

3،40

التعرف عىل نقاط قوة وضعف التدرييس يف تقديم املادة الدراسية.

9

13

67

3،35

تنوع أساليب التقويم من تقويم موضوعي وتقويم مقايل وشبه مقايل

10

12

66

3،30

تشمل أدوات التقويم االختبارات التحريرية بنوعيها املقايل واملوضوعي

11

1

64

3،20

يساعد التقويم عىل توضيح فاعلية الطرائق يف تدريس املقرر.

12

11

63

3،15

يراعي التقويم الفروق الفردية لدى الطلبة.

13

5

61

3،05

يعتمد تقويم كمي ونوعي.

14

3

60

3،00

يساعد عىل معرفة مدى مناسبة الطرائق للوضع القائم يف الكلية.

15

2

تشمل أدوات التقويم االختبارات الشفوية بشكل مستمر أثناء
املحارضة.

يتبني من اجلدول أعاله أن الفقرة (يوفر التقويم التغذية الراجعة) حصلت عىل املرتبة األوىل

بوسط مرجح ( )3،80ووزن مئوي ( )76وبدرجة حتقق جيدة ،وحصلت الفقرة (يثري التقويم
دافعية الطلبة نحو التعلم) عىل املرتبة الثانية بوسط مرجح ( )3،75ووزن مئوي ( )75وبدرجة

حتقق جيدة ،وحصلت الفقرة (حيقق التقويم مستويات املجال املعريف كلها) عىل املرتبة الثالثة بوسط
مرجح ( )3،70ووزن مئوي ( )74وبدرجة حتقق جيدة ،وحصلت الفقرة (يغطي التقويم مفردات

املحتوى الدرايس) عىل املرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )3،65ووزن مئوي ( ،)73وحصلت الفقرة

(يركز التقويم عىل الفهم العميق الواعي) عىل املرتبة اخلامسة بوسط مرجح ( )3،60ووزن مئوي

( )72وبدرجة حتقق جيدة ،وحصلت الفقرة (يكون التقويم ذو صياغة علمية سليمة ودقيقة) عىل
املرتبة السادسة بوسط مرجح ( )3،55ووزن مئوي ( )71وبدرجة حتقق جيدة.
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وحصلت الفقرة (حيدد التقويم مدى استفادة الطلبة مما تعلموه) عىل املرتبة السابعة بوسط

مرجح ( )3،50ووزن مئوي ( )70وبدرجة حتقق جيدة ،وحصلت الفقرة (تشمل أدوات التقويم
االختبارات الشفوية بشكل مستمر أثناء املحارضة) عىل املرتبة الثامنة بوسط مرجح ( )3،45ووزن

مئوي ( )69وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (التعرف عىل نقاط قوة وضعف التدرييس يف

تقديم املادة الدراسية) عىل املرتبة التاسعة بوسط مرجح ( )3،40ووزن مئوي ( )68وبدرجة حتقق

متوسطة ،وحصلت الفقرة (تنوع أساليب التقويم من تقويم موضوعي وتقويم مقايل وشبه مقايل)
عىل املرتبة العارشة بوسط مرجح ( )3،35ووزن مئوي ( )67وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت
الفقرة (تشمل أدوات التقويم االختبارات التحريرية بنوعيها املقايل واملوضوعي) عىل املرتبة احلادية

عرش بوسط مرجح ( )3،30ووزن مئوي ( )66وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (يساعد
التقويم عىل توضيح فاعلية الطرائق يف تدريس املقرر) عىل املرتبة الثانية عرش بوسط مرجح ()3،20

ووزن مئوي ( )64وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (يراعي التقويم الفروق الفردية لدى

الطلبة) عىل املرتبة الثالثة عرش بوسط مرجح ( )3،15ووزن مئوي ( )63وبدرجة حتقق متوسطة.

وحصلت الفقرة (يعتمد تقويم كمي ونوعي) عىل املرتبة الرابعة عرش بوسط مرجح ()3،05

ووزن مئوي ( )61وبدرجة حتقق متوسطة ،وحصلت الفقرة (يساعد عىل معرفة مدى مناسبة

الطرائق للوضع القائم يف الكلية) عىل املرتبة اخلامسة عرش بوسط مرجح ( )3،00ووزن مئوي

( )60وبدرجة حتقق متوسطة.

يتبني من اجلدول اعاله أن مستوى جمال التقويم حصل عىل درجة ( متوسطة) يف اكثر من نصف

الفقرات ،ويرى الباحث أن جمال التقويم بالذات ليس من الصعوبة واالستحالة انسجامه مع ما

وصلت إليه املستجدات والتطورات العاملية ،إذ ال يتطلب عناء ًوجهد ًا كبري ًا لالرتقاء هبذا املجال

كام أن االطالع عىل وسائل التقويم العاملية ومتابعتها من قبل القائمني عىل هذا املجال من مدرسني
ومسؤولني يف املؤسسات الرتبوية العراقية حيقق نتائج جيدة ،أو من خالل االلتحاق بدورات

عاملية خمتصة هبذا اجلانب أومن خالل دورات حملية يديرها أساتذة أكفاء هبذا التخصص ،أن هذه
املقرتحات وغريها تنهض بالتقويم وأساليبه وبالتايل يقف الباحث أمام تساؤل حمري ملاذا مل حيقق هذا
املجال مستويات متقدمة أسوة ببقية دول العامل هل اإلخفاق من قمة النظام الرتبوي ومؤسساته ،أم
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اإلخفاق من قبل املدرسني أم اإلخفاق من كل هذه العوامل.

إذ يشري السامرائي( )2012إىل أن التعليم اجلامعي يف العراق بحاجة اىل توافر اختبارات

حتصيلية حمكية املرجع تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات يمكن من خالل استخدامها
قياس حتصيل الطلبة والتحقق من مدى متكنهم أو إتقاهنم للامدة الدراسية ،كام يمكن أن متثل هذه
االختبارات أدوات مناسبة لتشخيص ومعرفة األهداف الرتبوية التي حتققت والتي مل تتحقق واقرتاح
األساليب التدريسية والتدريبية يف ضوء نتائج عملية التقويم(السامرائي،2012،ص.)966

الف�صل ال�ساد�س
اال�ستنتاجات والتو�صيات واملقرتحات
حتت ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث يقدم االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

االتية:

االستنتاجات :

 .1ان املنهج يتطلب صياغة أهداف عامة وخاصة وسلوكية واضحة.
 .2رضورة صياغة املحتوى صياغة علمية تربوية.

 .3افتقار املنهج اىل طرائق تدريس واضحة املعامل.

 .4افتقار املنهج اىل وسائل وتقنيات تربوية وتعليمية حمددة.

 .5ال توجد اساليب تربوية حمددة حديثة واالقتصار عىل ما تتطلبه العملية الرتبوية بشكل عام

وروتيني.

التوصيات :

 -1تدريب التدريسيني عىل صياغة األهداف العامة وترمجتها إىل خاصة و سلوكية.

 -2رضورة اعادة النظر يف منهج السرية النبوية واعداد منهج علمي عميل من قبل متخصصني

يتضمن عنارص املنهج.

 -3رضورة انفتاح مناهج السرية النبوية عىل معطيات العرص وتطوراته العلمية.

 -4إدخال املستحدثات التقنية من األجهزة والوسائل التعليمية يف تدريس املوضوعات السرية
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النبوية.

 .5تدريب التدريسيني عىل الطرائق التدريسية احلديثة من طريق مركز التعليم املستمر
املقرتحات :

 .1إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل كليات اجلامعات العراقية للمواد الرشعية والرتبوية

االخرى.

 .2إجراء دراسة حتليلية لكتب السرية النبوية يف ضوء األهداف الرتبوية املوضوعة هلا.
 .3اجراء دراسة مقارنة لتقويم منهج السرية النبوية من وجهة نظر الطلبة.

*
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امل�صادر
 .1ابراهيم ،جمدي عزيز ،املنهج الرتبوي العاملي ،ط ،1مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة،

2001م.

 .2أبو اهليجاء ،فؤاد ،طرق تدريس القرآنيات واإلسالميات وأعدادها باالهداف السلوكية،

ط ،1دار املناهج للنرش والتوزيع ،عامن– االردن 1421 ،هـ 2001 -م.

 .3أبو جاللة ،صبحي محدان ،املناهج امليرسة ملرحلة التعليم األساس ،ط ،1مكتبة الفالح

للنرش والتوزيع ،الكويت2001 ،م.

 .4أبو حتله ،أيناس عمر حممد ،نظريات املناهج الرتبوية ،ط ،1دار الصفاء للنرش والتوزيع،

عامن ،االردن2005 ،م.

 .5ابو حويج ،مروان ،املناهج الرتبوية املعارصة -مفاهيمها وعنارصها ،ط ،2الدار العلمية

الدولية ،عامن ،األردن2006 ،م.

 .6أبو مغيل ،وائل ،وعبد احلافظ سالمة ،اإلحصاء يف الرتبية ،ط ،1دار اليازوري العلمية للنرش

والتوزيع ،عامن ،األردن2007 ،م.

 .7آل عمر  ،حممد إقبال عمر  ،دراسة تقويمية لكتايب القرآن الكريم – تالوته ومعانيه الرتبية

اإلسالمية للصف السادس األديب يف العراق( ،رسالة ماجستري غري منشورة)  ،كلية الرتبية – أبن

رشد  ،جامعة بغداد .1999 ،

 .8اإلمام  ،مصطفى حممود وآخران  ،التقويم والقياس  ،العراق ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ،

1987م.

 .9امطانيوس ،ميخائيل ،القياس والتقويم يف الرتبية احلديثة ،منشورات جامعة دمشق ،سوريا،

.1997

 .10بحري  ،منى يونس وحايف حبيب ،املنهج والكتاب ،جامعة بغداد -كلية الرتبية -أبن

رشد ،العراق1985 ،م.

 .11البكاء ،طاهر خلف ،العقل العراقي يف حميط مضطرب -رسالتي يف أصالح التعليم العايل

يف العراق واالرتقاء به ،جامعة هارفرد ،كامربج ،الواليات املتحدة االمريكية ،أب 2006م.
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 .12بن غالب ،طارش ،الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم،ط ،1دار اليازوري العلمية للنرش

والتوزيع ،عامن ،األردن2011 ،م.

 .13البيايت ،عبد اجلبار توفيق ،وزكريا زكي اثناسيوس ،اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف

الرتبية وعلم النفس ،العراق،بغداد،مطبعة مؤسسة الثقافة العاملية1977،م.

 .14اجلابري ،كاظم كريم رضا ،مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،ط ،1مكتب النعيمي

للطباعة واالستنساخ ،بغداد2011،م.

 .15اجلامعة املستنرصية ،املؤمتر العلمي احلادي عرش.2005،

 .16جامل ،عبد السالم عبد الرمحن ،أساسيات املناهج التعليمية واساليب تطويرها ،ط ،2دار

املناهج للنرش والتوزيع ،عامن ،االردن2002 ،م.

 .17اجلالد ،ماجد زكي .تقويم مناهج الرتبية االسالمية يف املدارس الثانوية يف سلطة بروناي

دار السالم .جامعة الريموك ،االردن.2001،

 .18اجلالد ،ماجد زكي ،تدريس الرتبية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية ،ط،1

دار امليرسة للنرش والتوزيع والطباعة ،عامن– األردن1425 ،هـ2004 ،م.

 .19احلديثي ،إحسان عمر حممد سعيد( ،سلسلة ابحاث يف طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية)،

ط ،1كلية الرتبية ابن رشد  -جامعة بغداد1425 ،هـ2004 ،م.

 .20احلسيني ،عيل عبد الكريم ،القياس والتقويم يف املواد االجتامعية ،ط ،1دار

للنرش والتوزيع ،بريوت2013 ،م.

احلسيني

 .21احلموز ،حممد عواد ،تصميم التدريس ،ط ،1دار وائل للنرش ،عامن ،األردن.2004 ،

 .22احليلة واملرعي ،حممد حممود وتوفيق أمحد  ،طرق التدريس العامة ،ط ،3دار املسرية ،عامن،

االردن2003 ،م.

 .23احليلة ،حممد حممود ،مهارات التدريس الصفي ،ط ،1دار املسرية ،عامن ،االردن2007 ،م.

 .24داود وعبدالرمحن ،عزيز حنا ،وأنور حسني ،مناهج البحث الرتبوي ،العراق -بغداد-

جامعة بغداد -مطابع دار احلكمة للطباعة والنرش1411 -هـ1990 -م.

 .25الدليمي واهلاشمي ،طه حسني وعبد الرمحن عبد ،املناهج بني التليد والتجديد ،ط،1
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أسامة للنرش والتوزيع ،األردن2008 ،م.

 .26الربيعي ،ياسني محيد عيال ،تقنني اختبار هتمون -نلسون للقدرات العقلية لدى طلبة

اجلامعة ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة)  ،كلية الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد2005،م.

 .27زيتون ،كامل عبد احلميد ،التدريس نامذجة ومهاراته ،ط ،2عامل الكتب للنرش ،القاهرة،

2005م.

 .28الزيدي  ،أشواق حسني لعيبي  ،تقويم كتاب أسس الرتبية يف كليات الرتبية جامعة بغداد

من وجهة نظر التدريسيني والطلبة  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية  /ابن رشد  ،جامعة
بغداد .2009 ،

 .29السامرائي ،حممد أنور ،بناء اختبار حتصييل حمكي املرجع لطلبة أقسام العلوم الرتبوية

النفسية ،جملة األستاذ ،العدد( ، )203كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة بغداد 2012 ،م.

 .30السعدي ،حاتم جاسم عزيز ،تقويم املناهج الدراسية ألقسام العلوم الرتبوية والنفسية

يف كليات الرتبية من وجهة نظر التدريسيني ( ،رسالة ماجستري غري منشورة)  ،جامعة بغداد ،كلية

الرتبية (أبن رشد) .2002 ،

 .31سالمة وآخرون ،عادل ابو العز ،طرائق التدريس العامة ،ط ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع،

عامن ،االردن2009 ،م.

 .32سالمة ،عادل ابو العز ،ختطيط املناهج املعارصة ،ط ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن،

األردن2008 ،م.

 .33سليم ،حممد صابر وآخرون ،بناء املناهج وختطيطها ،ط ،1دار الفكر ،عامن ،األردن،

2006م.

 .34سامرة ،عزيز وآخرون ،مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية ،ط ،2دار الفكر عامن،

االردن.1989

 .35الشبيل ،ابراهيم مهدي ،املناهج -بناؤها -متثيلها -تقويمها -تطويرها ،ط ،2دار األمل

للنرش ،أربد ،األردن2000 ،م.
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للرتبية والثقافة والعلوم ،املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العريب  ،الكويت 1981،م.

 .37الصاحلي  ،سعاد حييى عيل  ،دراسة تقويمية لكتاب طرائق التدريس العامة يف معاهد إعداد

املعلمني واملعلامت من وجهة نظر املدرسني والطلبة  ،رسالة ماجستري غري منشورة جامعة بغداد ،
كلية الرتبية – ابن رشد .2008 ،

 .38صربي ،داود عبد السالم  ،تقويم مناهج األعداد املهني يف معاهد أعداد املعلمني واملعلامت

من وجهة نظر املدرسني والطلبة يف العراق)(،أطروحة دكتوراه غري منشورة)  ،جامعة بغداد ،كلية

الرتبية (أبن رشد).2003

 .39صالح والرشيدي ،سمري ،يونس امحد ،وسعد حممد ،الرتبية اإلسالمية وتدريس العلوم

اإلسالمية ،ط ،1مكتبة الفالح للنرش والتوزيع ،الكويت1420 ،هـ1999 ،م.

 .40الظاهر ،زكريا حممد وآخرون ،مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية ،األردن  ،عامن ،مكتبة

دار الثقافة– ط1999– 1م.

 .41عبد احلليم ،أمحد املهدي وأخرون ،املنهج املدريس املعارص -أسسه -بناؤه -تنظيامته-

تطويره ،ط ،2دار املسرية ،عامن ،األردن2009 ،م.

 .42عبد الرمحن وزنكنة ،أنور حسني ،عدنان حقي شهاب ،األنامط املنهجية وتطبيقاهتا يف

العلوم األنسانية والتطبيقية،بغداد2007 ،م.

 .43عبد املجيد ،عبد الرحيم ،مبادئ الرتبية وطرق التدريس ،ط ،3مكتبة النهضة املرصية،

القاهرة1978 ،م.

 .44العبديل ،حسام عبد امللك( ،مباحث يف طرائق تدريس العلوم الرشعية) ،ط ،1دار النهضة

للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق2008 ،م.

 .45العجييل وآخرون ،صباح  ،مبادئ القياس والتقويم الرتبوي  ،ط ،1منشورات مكتبة امحد

الدباغ،بغداد2001،م.

 .46العيل ،صالح محيد ،الرتبية اإلسالمية ماهيتها– مبادئ تعلمها– طرق تدريسها دراسة

حتليلية تأصيلية مقارنة ،ط ،1دار الكلم الطيب ،دمشق1428 ،هـ2007 ،م.

 .47عدس ،عبدالرمحن ،مبادئ اإلحصاء الرتبوي ،األردن ،عامن ،مكتبة األقىص ،الطبعة
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م .رسمد خالد عبد الرمحن السامرائي
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 .48العزاوي ،رحيم يونس كرو ،مقدمة يف املنهج العلمي ،ط ،1دار دجلة للطباعة والنرش،

عامن ،األردن2007 ،م.

 .49عطية ،حمسن عيل ،اجلودة الشاملة واملنهج ،ط ،1دار املناهج للنرش والتوزيع ،عامن،

األردن2008 ،م.

 .50عالم ،صالح الدين حممود ،القياس والتقويم الرتبوي والنفيس -أساسياته وتطبيقاته

وتوجيهاته املعارصة ،ط ،1دار الفكر العريب ،القاهرة2000 ،م.

 .51عيل ،رس اخلتم عثامن ،تدريس السرية النبوية يف مناهج التاريخ املدرسية ،ط ،1دار العلوم

للطباعة والنرش ،الرياض1402 ،هـ1982 ،م.

 .52عودة  ،أمحد ،القياس والتقويم يف العملية التدريسية ،األردن ،إربد ،دار األمل للنرش

والتوزيع ،اإلصدار اخلامس.2002،

 .53قطامي وآخرون ،أساسيات تصميم التدريس ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،

عامن ،االردن2001 ،م.

 .54الكبييس ،عبد الواحد محيد ،القياس والتقويم – جتديدات ومناقشات  ،ط ،1جرير للنرش

والتوزيع ،عامن ،االردن2007 ،م.

 .55كرشود ،عامر الطيب ،البحث العلمي ومناهجه يف العلوم االجتامعية والسلوكية ،الطبعة

األوىل ،األردن2007 ،م.

 .56حممد وحممد ،داوود ماهر ،جميد مهدي ،أساسيات يف طرائق التدريس العامة ،جامعة

املوصل ،كلية الرتبية 1991م.

 .57ملحم  ،سامي حممد ،القياس والتقويم يف الرتبية وعلم النفس ،ط ،1دار املسرية للنرش

والتوزيع والطباعة ،األردن2002،م.

 .58املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،الكتاب املدريس ،وحدة البحوث ،تونس،
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