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 :مقدمة  
بوي هو واحد من الأدوات التي تشكل  يبث الأفكالمنهاج التر ار التي الوعي الإنساني، و

 تخدم المقاصد العليا للأمة، والمصالح ال كبيرة، لكل بلدٍ من بلاد الدنيا.
يعمل المنهاج كذلك على تبصير شباب الأمة بما يدور حولهم من قضايا داخلية 
ين الشخصية المتكاملة للإنسان الصالح الذي يصلح  وخارجية، كما يعمل المنهاج على تكو

يعمل على إصلاح غيره.نفس  ه، و
بوي على أسس واضحة، ولا ينشأ من فراغ، ومن أسسه المهمة، الأسس  يقوم المناهج التر
الفلسفية، والأسس النفسية، والأسس المعرفية، والأسس الاجتماعية، والأسس 
التكنولوجية، ولعل الأسس النفسية تعد من الأسس المنهجية المهمة؛ لأن تحقيق أهداف 

بية بوط بالمتعلم. والأسس النفسية تعتمد على المبادئ النفسية، الت التر ي توصلت والتعليم مر
إليها دراسات علم النفس حول طبيعة المتعلم وخصائصه في كل مراحل النمو العقلي والجسمي 
وحاجاته الطبيعية وغيرها، وكذلك ميوله ورغباته واتجاهاته، التي يجب مراعاتها عند تصميم 

 حيث الأهداف والخ برات والنشاطات المختلفة لإحداث عمليتي التعليم والتعلم، المناهج، من
ها، بأعلى فاعلية ممكنة، والأساس النفسي للمنهاج ينطلق بالمتعلم توضيحاً لأحواله للتعامل مع

 وهو أساس متعدد الجوانب والنواحي.
بية الفرد، وتمكين القيم فيه، هي لأخرى تحتاج لدراسة ا والعلوم الدينية التي تعمل على تر

بوي العام، الذي أسسه المهمة ترتبط بالمتعلم، والباحث في هذا  بطها بالمنهج التر مناهجها، ور
يد أن يشارك به في مؤتمر "التعليم الديني النظامي: )الأساس والمتوسط( في  البحث، الذي ير

لمناهج الوسطية في اليبيا، التصورات وآليات التطبيق". بدولة ليبيا، الذي يهدف إلى نشر 
يره بط بين حاضر التعليم وماضيه، وآلية تطو ؛ مؤسسات التعليم الديني وغيرها، كما يهدف للر

حتى يقوم التعليم على منهج وسط، فالأمة الإسلامية أمة وسط، أي: عادلة وعاملة بالحق؛ 
 لإجراء هذا البحث لابد من الوقوف عند كل من:

 :أولاً: مشكلة البحث
ية يجدها قد اعتورتها كثير من المشاكل التي غزتها، وغيرت الناظر إل بو ى المناهج التر

يحاول الباحث في هذا البحث  بية التي صنعتها العولمة، و واقعها وذلك لارتباطها بالمناهج الغر
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ية وعلم النفس من جانب ومقارنها بالعلوم الدينية؛ حتى تج بو د أن يجد العلاقة بين المناهج التر
 دينية ومناهجها حظها من الانتشار والهيمنة على المناهج في البلاد المسلمة.العلوم ال

 :ثانياً: أهمية البحث
ية وعلاقتها بعلم النفس الذي يهيئ  بو تنبع أهمية هذا البحث من كونه يهتم بالمناهج التر

يه، بط هذه المناهج بالعلوم الدينية. المتعلم لقبول المناهج وما تحتو  ور
بية وعلم    يمكن تلخيص أهمية هذا البحث في السؤال التالي: ما المقصود بمنهاج التر و

بين العلوم الدينية؟  النفس؟ وما العلاقة بينهما و
 :ثالثاً: أهداف البحث 

يف بالتالي:  يهدف البحث إلى التعر
بية. -1  منهاج التر
بية. -2  علم النفس وعلاقته بمنهاج التر
بية وعلم النفس. العلاقة بين العلوم -3  الدينية ومنهاج التر

 :رابعاً: أسئلة البحث
بية بعلم النفس من جانب وما علاقتهما بالعلوم  السؤال الرئيس هو: ما علاقة مناهج التر

 الدينية من جانب آخر؟
 يتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

بية؟1    ماذا يعني منهاج التر
   ما مفهوم علم النفس؟2
بية بعلم النفس؟3    ما علاقة منهاج التر
بية وعلم النفس بالعلوم الدينية؟4    ما علاقة منهاج التر

 :خامساً: منهج البحث
اختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلة البحث؛ لأنه الأنسب لهذا 

ليلي يصف الظاهرة حالموضوع الذي يقع في دائرة العلوم الإنسانية؛ إذ إن المنهج الوصفي الت
بية، و يحلل بياناتها، يستطيع الباحث أن يجد العلائق بين هذه المناهج الثلاثة: )منهج التر علم و

 النفس، والعلوم الدينية(.
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 :سادساً: هيكل البحث
 يتكون هيكل هذا البحث من الإطار العام، وثلاثة مباحث، على النحو التالي: 

ب  ية وأهدافها وأسسها.المبحث الأول: مفهوم مناهج التر
بية.  المبحث الثاني: مفهوم علم النفس وفروعه وعلاقته بمناهج التر

بية وعلم النفس.  المبحث الثالث: العلوم الدينية وعلاقتها بمناهج التر
 سابعاً: الخاتمة: تشتمل على النتائج والتوصيات والمقترحات.

 ثامناً: المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول:
 مناهج التربية وأهدافها وأسسهامفهوم 

يق للناشئة،  يطة الطر بية لرسمها لخر ً جداً؛ لأنها تعالج مضمار التر بية مهمة تعد مناهج التر
بطها بالقيم،  بية الناشئة ور بون من آباء ومعلمين ومجتمع وغيرهم في تر ومن دونها يتعب المر

يم، ولعل رقي الأمم وتقدمها ينظر ية، وغرس إليه من مناهجها الت وتوجيهها نحو السلوك القو بو ر
بطها بقيمه وسلوكي ير ية، و بو اته القيم في نفوس الناشئة، والمجتمع الذي لا يهتم بالمناهج التر

بية تعد المحرك الأساسي لسلوك  وعاداته هو مجتمع فقد جوهره وصار بلا لب؛ لأن مناهج التر
بية بما لها من دور في مجال  بية تعد مهمة جداً فأفراد المجتمع، ومناهج التر قد ورد: "فالمنهج التر

بية وسداتها ووسيلته بية والتعليم موقع القلب من الجسد، فهو لحمة التر ا يقع من منظومة التر
 .(1)لتحقيق أهدافها"

ية، التي وصفها الكاتب وشبهها بالقلب للجسد، ف بو هو مما سبق تتضح أهمية المناهج التر
يمكن أن يش المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد به كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، و

بالصلاة التي ينظر إليها أول ما ينظر في أعمال المسلم، فإن قبلت صلاته، فاز ورفع شأنه، 
 وإذا لم تقبل لم تقبل الأعمال الأخرى.

 :مفهوم منهاج التربية
لذي اهذا المصطلح يتكون من كلمتين، كل واحدة منها لها معناها الخاص ومفهومها 

بية، ولكل منهما معناه الخاص، فالمنهاج لغة تعني:  يدل عليها، فالمصطلح يتكون من منهاج وتر
يق، ومنهج معناها بين وواضح، قال تعالى: لِكل َجعَلنَا  المعنى اللغوي من مادة )نهج(: طر

مِنكم شِرعَةً وَمِنهَاجًا
(2). 

يق، صار نهجاً، وفي الحديث: "   يق الواضح، واستنهج الطر م يمت رسول لوالمنهاج هو الطر
ّ ه عليه وسلم، حتى وصل ثم حارب وواصل وسالم، ونكح النساء، طلق، وترككم  ّ ه صلى الل الل

يق ناهجة بو، بمعنى: نما وزاد، (3)"على حجة بينة وطر با ير بية لغة من ر ، أي: واضحة بينة، والتر
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يؤدبه، ورب يرب ينميه و ، بمعنى: أصلحه وتولى أمره، يقال: رب الولد: تعهده بما يغذيه و
بي بمعنى نشأ وترعرع بى، ير  .(1)ور
 ً  :المنهج أو المنهاج اصطلاحا

لا يختلف في جوهره عن المعنى اللغوي من حيث كونه وسيلة منظمة توصل إلى غايات 
بية اصطلاحاً هي: بية وأهدافها المنشودة، والتر مختلفة، الجسمية تنشئة الإنسان، بجوانبه ال التر

م بأدواره وإعداده اجتماعياً وسلوكياً؛ ليقو والعقلية والروحية والاجتماعية والخلفية وغيرها،
يده بالأفكار والاتجاهات والقيم التي تمكنه من التعبير عن أفكاره ومشاعره،  في الحياة وتزو

ين، وتأهيله؛   .(2)لتحقيق التكيف مع نفسه ومجتمعه(والاتصال والتفاعل مع الآخر
يقصد به المقرر الذي يقدم للطالب في أي  وقديماً كان يستخدم المنهج مرادفاً للمعرفة، و
ياته ول كن بتطور المعرفة وازدياد وسائلها أصبح يعرف المنهج بأنه ليس  مستوى من مستو

ها، الدرس وخارج المقرر فحسب، وإنما هو المقرر، والأنشطة التي تمارس داخل قاعات
ولعل هذا الانتقال من المنهج القديم التقليدي إلى المنهج بمعناه الحديث؛ لما لوحظ على المنهج 
يات الدنيا؛ لأنها تعتمد  التقليدي من أنه يقدم المعارف، وطرق حفظها، وهذه هي المستو

ن يختبر فيها؛ أعلى التذكر والحفظ واسترجاع المعلومات، وهذه سرعان ما يفقدها الطالب بعد 
 لأنه لم يهتم بالمتعلم وميوله، وما بين المتعلمين من فروٍق فرديةٍ.

ية  بو والمنهج التقليدي أهمل دور المعلم القدوة في كل ما يجب أن يقوم به، كما أهمل القيم التر
بداع المعلم، وحصر دوره في تقديم المعرفة وحفظها  المهمة في توجيه السلوك، كما أهمل إ

اعها من الطلاب يوم اختبارهم، والمنهج الحديث انتقل هذه النقلة بسبب التطور الذي واسترج
حدث في جوانب الحياة كافة، العلمية والتقنية والاجتماعية وقيمها، وهو ما أدى إلى النظر في 
مفهوم المنهج؛ لتحدث المواكبة، فأهداف ووظيفة المدرسة، ومهمة المعلم قد تغيرت نتيجة لهذا 

بية ال كبرى قاصرة على حفظ التراث الثقافي ونقله من جيلالتطو  ر، فقد ورد: "لم تعد غاية التر
بية صانعة للتطور، وصانعة للمستقبل بحول الل  ه وقوته"  .(3)إلى آخر، وإنما غدت التر
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بهذا المفهوم والتطور أصبح المنهج بمفهومه الحديث يعني: "مجموعة الخ برات والأنشطة  
، رسة للتلاميذ داخلها وخارجها، بقصد مساعدتهم على النمو الشامل المتكاملالتي تقدمها المد

يجعلهم يبتكرون  يضمن تفاعلهم مع بيئتهم ومجتمعهم، و الذي يؤدي إلى تعديل سلوكهم، و
 .(1)حلولاً مناسبة لما يواجههم من مشكلات"

 لتالي:ا مما سبق يمكن استنباط أن مفهوم المنهج الحديث يجب أن يكون على النحو  
ت إن المنهج هو مجموع الخ برات المخططة التي تقدم للمتعلم لمساعدته على تحصيل مخرجا -1

 تعليمية محدودة، حسب إمكاناته وقدرته التحصيلية.
المنهج هو مخطط شامل لكل ما يقدم للمتعلم من نشاط، وأهداف داخل قاعة دراسته،  -2

 أو خارجها.
ً شاملالمنهج هو خبرات تقدمها المؤ -3 ً يعدل سسة التعليمية؛ لمساعدة المتعلم لينمو نموا ا

يعمل على تفاعل المتعلم مع مجتمعه، كما يساعده في ابتكار الحلول لمشكلات المجت  مع.سلوكه، و
يؤكد أن المتعلم  إن المنهج بمفهومه الحديث شامل وكامل يغطي جوانب الحياة المختلفة، و

أنه عنصر إعمار للمجتمع، يحقق الهدف الذي من هو إنسان شامل في مفاهيمه ووعيه، و
لأرض بمعناها العام والخاص، واستعماراً ل -سبحانه وتعالى-أجله وجد من عبادة متكاملة لل  ه 

 وإخراجاً ل كنوزها؛ لتتحقق المهمة ال كبرى مهمة الخلافة في الأرض.
بية التي تحقق أهدافها في الجوانب المختلفة للمتع م في جسمه وعقله لالمنهج هو أداة التر

بوي كامل، مدخلاته تصميم المنهج، الذي يعني: الأهداف،  وروحه، إذاً المنهج هو نظام تر
ين والمحتوى والنشاط، وكل ما يستخدم من وسائل تعليمية، أو البيئة التعليمية بما فيها من مدي ر

ين ل ومشرفين ومعلمين وغيرهم، كل هذه المدخلات تعتمر وتتفاعل مع بعضها بعضاً؛ تكو
بوي، وأنهم  المخرجات التي تتمثل في أن يكون المتعلمون قد تحققت فيهم أهداف المنهج التر
كانوا من الجودة بمكان حتى يسهموا في حل مشكلات مجتمعهم، وعلى هذا تقوم هذه 
العمليات لتأكيد تحقيق الأهداف المرجوة، ثم التغذية المرتدة التي تؤكد أن المخرجات جاءت 

يعدل.‘ مطلوبكما هو   وإن كان هنالك نقص أو اعوجاج يَقوم و
يفات الجامعة المانعة للمنهج التي تستوعب المدخلات والعمليات والمخرجات  ومن التعر
بوي، يتضمن عناصر مكونة  للمجتمع، يعرف المنهج المدرسي: )المنهج المدرسي هو مخطط تر

                                                 

 .19( المرجع السابق، ص: 1)
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يم، مشتقة يس وتقو فية من أسس فلس من أهداف ومحتوى وخبرات تعليمية وتدر
واجتماعية، ونفسية، ومعرفية، مرتبطة بالمتعلم ومجتمعه، ومطبقة في مواقف تعليمية داخل 
المدرسة وخارَجها تحت إشراٍف منها، بصدد الإسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم 

 .(1)(مبجوانبها العقلية، والوجدانية، والجسمية، وتقوم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعل
بوي، التي يمكن تلخيص يفات السابقة والأخيرة خاصة تنبع مكونات المنهج التر ها من التعر

 في التالي:
ية( -1 بو  .(2)الأهداف، هي: )الغاية التي يراد تحقيقها من خلال العملية التر
المحتوى هو )المعارف والمعلومات المنظمة على نحو معين، التي تنظمها خبرات  -2

ية المرجوة(ونشاطات  بو  .(3)المنهج بما فيها الكتاب المدرسي لتحقيق الأهداف التر
يس: هي المكملة للمنهج داخل الصف وخارجه، وطرق  -3 الأنشطة وطرائق التدر

يس هي ال كيفية التي يتخذها المدرس لتوصيل المادة الدراسية.  التدر
يم: هو القدرة علي إعطاء حكم على قيمة المادة المتعل -4  يرَ محددةٍ.مة، وذلك بموجب معايالتقو

 :أسس المنهج التربوي التعليمي
: )الأسس (4)إن المنهاج لا ينشأ من فراٍغ، إنما يَعتمد على أسٍس عديدةٍ تؤثر فيه، أهمها

 الفلسفية، الأسس النفسية، الأسس الاجتماعية، الأسس المعرفية، الأسس التكنولوجية(.
وقد تشير بعض المصادر إلى أكثر من ذلك، ول كنها جميعاً تدور في فلك واحد مستهدفة  

بوي التعليمي.  بناء وتصميم المنهج التر
 
 
 

                                                 

براهيم، المنهج المدرسي المعاصر، دار الفكر، )ناشرون وموزعون(، عمان، (1 ( أ.د. جودة أحمد سعادة، أ.عبد الل  ه محمد إ
 الأردن.

. دار النشر 22محسن كاظم الفتلاوي، الأستاذ أحمد هلال، المنهاج التعليمي والتوجه الأيديولوجي، ص:  الدكتور (2)
يع، عمان، الأردن:   م.2115والتوز

يع، عمان، الأردن: 44( الدكتورة سهيلة محسن كاظم، ص: 3)  م.2115، دار الشروق للنشر والتوز
ير الم (4) ، دار الأصالة، الخرطوم: 113نهاج التعليمي في ظل تحديات العولمة، ص: د. محمد البشير محمد عبد الهادي، تطو

 م.2112 -ه 1432
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 المبحث الثاني:
 مفهوم علم النفس وفروعه وعلاقته بمناهج التربية

 :علم النفس
لملاحظة ايعد علم النفس من العلوم التي بدأت مع نشأة الإنسان، وكان يعتمد على 

يكا، ثم أصبح بعد هذا يعتمد على  با وأمر المباشرة، ثم أنشئت المعامل، التي تعددت في أور
بة. يبي القائم على التجر  المنهج التجر

يعتمد علم النفس كغيره من العلوم في دراسته للسلوك على طرق ومناهج مختلفة للوصول 
 إلى نتائج دقيقة تمكن من تفسير السلوك.

 نفس:مناهج علم ال
 مناهج علم النفس كثيرة ومتعددة منها:

، وتقوم فكرة هذا المنهج على عرض  Introspectionالاستبطان أو التأمل الباطني -1
يقة إلى  الأفراد لمؤثرات معينة، ثم  يسألونهم عن أثر هذه المؤثرات، وقد أدت هذه الطر

 معرفة العناصر المختلفة التي تتكون منها الإدارات.
، الملاحظة: )هي مراقبة السلوك كما يحدث، وتسجيل ما Observationالملاحظة  -2

 (1)يراقب لغرض علمي أو عملي كمراقبة الطفل في أثناء انفعال الخوف أو في أثناء عملية التعلم
والملاحظة إما عارضة أو مقصودة، العارضة تحدث دون تفكير سابق أو رغبة سابقة، وقد 

في بعض الاكتشافات المهمة، ومن هذه ال كشف عن )البنسلين(، استفاد العلماء منها 
 وغالباً ما يعتمد عليها في ملاحظةِ ظاهرةٍ ما ملاحظةً مقصودةً.

أما الملاحظة المقصودة فهي توجيه الانتباه إلى الظواهر والوقائع لإدراك ما بينها من 
 صلات وروابط للسيطرة على هذه الظواهر أو توجيهها.

يب: -3 يب، التحقق من صحة الفروض التجر   Hypothesisالغرض من التجر
يب عموماً يعد أهم طرق البحث العلمي  يات، أو ال كشف عن وقائع جديدة. والتجر والنظر

 في علم النفس وغيره.

                                                 

بية وعلم النفس (1) براهيم عصمت مطاوع، "قراءات في التر هــ، 1414، مكتبة الطالب الجامعي، مكة: 134، ص: "أ. د: إ
 م.1942
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، يقصد به الطرق والوسائل التي تستعمل في  Clinical Methodالمنهج الإكلينيكي -4
يتضمن دراسة تاريخ الفرد وغيرها.تشخيص وعلاج المشاكل السلوكية للف  رد، و

 :علم النفس العام
يفات فيه، ول كن كلها تدور حول السلوك وما يتعلق بها من عمليات  اختلفت التعر

يفات )علم السلوك والعمليات العقلية(  .(1)عقلية وغيرها، فلذلك نجد من التعر
يف نشأت ثلاث مجموعات، لكل منها اهتمام مركزي،   هي:من هذا التعر

 مجموعة السلوك: هؤلاء الذين اهتموا بدراسة السلوك.
 مجموعة العمليات العقلية: هؤلاء الذين اهتموا بدراسة العمليات العقلية.

 المجموعة الثالثة، هي الأغلبية التي اهتمت بالسلوك والعمليات العقلية معاً.
سة، وآثاره المحسومما سبق يمكن القول إن علم النفس يدرس السلوك من خلال مظاهره 

بط بين مفهوم السلوك بمعناه الواسع، ومظاهره، كما يعبر عنها القائل  القابلة للملاحظة، فهو ير
يكره يحب و يميل و يتحرك و يؤدي و يقول و  .(2)في ما يفكر و

 :فروع علم النفس
بوي، وعلم النفس النمو، وغيرها من الفروع.  لعلم النفس فروعٌ كثيرةٌ منها علم النفس التر

علم النفس النمو هو: فرعٌ من فروع علم النفس العام، يعنى بأصول الكائنات الحية 
يطلق عليها  وسلوكها، كما يتناول تقدم وتطور الكائن الحي منذ التكون حتى اكتمال النمو، و

 .(3)أحياناً علم النفس الطفولة، و"علم النفس المراهقة"، و"علم النفس التطوري"
بو يات عأما علم النفس التر لم ي فهو علمٌ تطبيقي، يحاول الإفادة من مبادئ وقواعد ونظر

بية والتعليم، والعوامل والشروط  النفس العام في مجال دراسة سلوك الإنسان في إطار التر
 .(4)المختلفة المؤدية إلى تطور الكائن فكراً وجسماً ووجداناً بشكٍل سوي متوازنٍ 

بوي يط بية بق مبادئ علم النفس العام على التومن هنا يتضح أن علم النفس التر ر
 ومشكلاتها، وهو علم حديث.

                                                 

بوي، 1) يع، عمان، ال( أحمد بلقيس، ود. توفيق مرعي، الميسر في علم النفس التر ه ، 1414أردن: دار الفرقان للنشر والتوز
 م.1992

 .14( أحمد بلقيس، ود. مرعي، مرجع سابق، ص: 2)
 .14( المرجع السابق نفسه، ص: 3)
 .14( المرجع السابق نفسه، ص: 4)
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ب بية وعلاقتها بعلم النفس سيركز على علم النفس التر وي؛ وحسب دراسة الباحث لمناهج التر
بية.  لارتباطه العضوي بموضوع مناهج التر

ية التطبيقية التي تحاول فهم ما  بوي بأنه من العلوم النظر جري في ييعرف علم النفس التر
يد المعلمين بأفضل  المدرسة وفي غرفة الصف وفهم أسباب حدوثه، إنه العلم الذي يحاول تزو

 .(1)المعلومات التي يحتاجونها؛ لتيسير عملية التعلم في المواقف المختلفة
 الميادين التي يعمل فيها علم النفس التربوي:

بوي في الميادين التالية:  يعمل علم النفس التر
ية ذات العلاقة بالسلوك المدرسي والتوافق والدافعية. مشكلات -1  الطفل التطور
 خصائص المتعلم وطبيعة الفروق الفردية. -2
 استراتيجيات تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية التعلمية. -3
 استراتيجيات تصميم الاختبارات وقياس السلوك. -4

بوي هو: )علم ي يفات المهمة لعلم النفس التر  .(2)لم والتعليم(بحث في عملية التعومن التعر
اط والتعليم هو الذي يقوم المعلم به، حيث يقدم المعرفة والنشاط للمتعلم، أما التعلم فهو نش

 ذاتي يقوم به المتعلم.
بوي يركز على الممارسة والسلوك وعملية  يف السابق: أن علم النفس التر وواضحٌ من التعر

 دعا الباحث ليركز عليه أكثر من غيره.التعلم وعملية التعليم، وهذا ما 
 علاقة علمِ النفس بمناهج التربية:

بوي يشتمل على الموضوعات التالية:  إن الدراسات أثبتت أن علم النفس التر
يم. -4   المناهج.   -3  عملية التعليم.   -2عملية التعلم.       -1  القياس والتقو

ها في جتمع ومناهجها يلاحظ عليها في برامجمن الموضوعات المذكورة والناظر لكليات الم
بوي، حيث إنه يساعد المعلمين على اكتساب  إعداد المعلمين التركيز على علم النفس التر
بط بين  ال كفايات الأساسية اللازمة لممارسة مهمة التعليم بفعالية ونجاح، ولعل هذا يوضح الر

ية التي حقلها المعلم والمتعلم. بو  المناهج التر

                                                 

 .14أحمد بلقيس، ود. توفيق مرعي، مرجع سابق، ص:  (1)
 .19المرجع السابق نفسه، ص:  (2)
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ية التعليمية، التي أساسها المنهج والمعلم والمتعلم والبيئةوهما  بو التعليمية،  أيضا ركيزة العملية التر
بية حديث ية التعليمية، وقد اتفق علماء النفس الطفل والتر بو اً على ضرورة التي تمارس فيها العملية التر

منها  الأولىقة أن يكون ما يقدم للأطفال خلال هذه المرحلة )مرحلة الأساس( خاصة الحل
بو )الصف الأول والثاني والثالث(، بل خلال مختلف مراحل ا برامج لنمو من مناهج تر ية و

ستراتيجيات والأنشطة وتعميمها على أساس المعرفة الدقيقة والعميقة بخصائص اوال
الأطفال ومعالم نموهم في مختلف جوانبهم، الجسمية والعقلية والروحية، كما يعني ذلك 

ً أن  تتم المزاوجة بين ما يقدم للأطفال من برامج ومواد ومستوى نموهم، وما يتوافر أيضا
ية يفصل فيها علم النفس؛ لأهمية  بو لديهم من مهارات وقدرات، وهذه الجوانب التر
ية المبكرة، وتصحيح عملية الاهتمام بمرحلة الأساس ضرورة؛  الطفل في الفئات العمر

 نحو التالي:ولذلك وضعت لها أهداف مهمة، على ال
 أهداف مرحلة الأساس في السودان:

 :(1)أهم أهداف مرحلة الأساس في السودان تتلخص في التالي
بية الناشئة عليها، ونقل التراث الحضاري للأمة إليهم، وتعدي -1 ل ترسيخ العقيدة الدينية وتر

 مع الفاضلة.تسلوكهم وعاداتهم واتجاهاتهم؛ لتنبثق من تعاليم الدين وتراث الأمة وقيم المج
تمليك الناشئة مهارات اللغة: )القراءة، والكتابة، والاستماع، والتحدث(، ومعرفة أسس  -2

ياضيات بالمستوى الذي يمكنهم من استخدام هذه المهارات والمعارف في حياتهم اليومية.  الر
يد الناشئة بالمعلومات والخ برات الأساسية التي تؤهلهم للمواظبة الفاعلة،  -3 يبهم وتزو تدر

 على طرق جمع المعلومات وتصنيفها وتوظيفها.
 إتاحة الفرص للناشئة للنمو المتكامل لاكتشاف قدراتهم وميولهم، وتنمية خبراتهم ومهاراتهم. -4
يفهم  -5 تنمية شعور الناشئة بالانتماء للوطن، وتعمير وجدانهم بحبه، والاعتزاز به، وتعر

يخه وحضارته وتفجير طاقاتهم؛ من  أجل رفعته وعزته. بتار
يف الناشئة بنعم الل  ه في البيئة، وإعدادهم لتنميتها، والمحافظة عليها، وتسخيرها لمنفعة -2  الإنسان. تعر

ية  بالنظر للأهداف التي تمثل المنهج، بل تعد اللبنة الأولى في منهج هذه الفئة العمر
تها التي هي الحقول ا، واتجاهاالمخصصة لها، تجدها كلها تقوم على تهيئة النفوس وفهمها وميوله

بوي.  التي يعمل فيها علم النفس خاصة علم النفس التر
                                                 

ير المناهج، بخت الرضا، السودان، من دون تاريخ، ص: وزارة ال 1)) بية والتعليم، الجهاز القومي لتطو  .14تر
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بية في جوانبها المختل   بية تتضح أيضاً في تأثر التر فة، بالاهتمام وعلاقة علم النفس بمنهج التر
بية على تحقيق التوازن العام في نفس  بالمتعلم وطبيعته وحاجاته النفسية ودوافعه، وتعمل التر

بية بجهد مهم في تحقيق التوازن العاطفي في نفس الفرد، وتح رص المتعلم، وقد ورد: "تقوم التر
يجابية أساسية وسلامتها، وتعنى بجملة مبادئه وميوله ورغباته، وتحاول تلبية حاجاته  على إ

خ ير ومطالبه النفسية والعاطفية في إطار الجماعية البناءة، كما تحاول أن تثير في نفسه حوافز ال
بداع والتعلم والإنتاج"  .(1)والإ

بية ع بية وعلم النفس، حيث يقوم منهج التر لى مما سبََق تتضح العلاقة الواضحة بين منهج التر
يجابية أساسية وسلامتها، وكلها يؤثر ف يها علم تحقيق التوازن العاطفي في نفس الفرد، وتحرص على إ

يهتم بها، وهي الحقول ا بية بعلم لتي يعمل فيها، وتتضح أن علاقة منالنفس تأثيراً كبيراً و اهج التر
يسية باقتدار ومهارة، وقد ورد في ذلك : النفس في تأثيرها على المعلم وتأهيله؛ ليؤدي مهنته التدر

"ودراسة علم النفس التعليمي وعلم النفس النمو والصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي... تؤهل 
يس، باً، وتحصن المعلم لمزاولة مهنة التدر ه ضد متاعب وتمده بالصفات التي تجعل المعلم ناجحاً ومحبو

يس و يادة المهنة ومراعاتها، وتمده بالمعلومات الخاصة بكيفية تعلم الفرد، وسبل تحسين عملية التدر ز
 .(2)كفايتها، وتجنب الطرق غير الصحيحة في التعليم(

بية، حيث يؤهل علم النفومما ذكر تتضح أيضاً علاقة علم النفس بمنهج  س المعلم لمهنته التر
يس التي تحتاج لصفات مؤهلة لها، ومن بينها دراسة المتعلم وميوله  الأساسية، وهي التدر

 واتجاهاته، ومتى تقبله للمواد الدراسية.
بية بعلم النفس بما أورده العلماء: "لعل أشد  وأختتم الحديَث عن العلاقة بين منهاج التر

بية هو علم النفس، وحينما تقدمت البحوث النفسية وتعددت منذ بدالعلوم اتصا اية لاً بالتر
بوي، أو علم النفس  القرن الماضي كان على رأس العلوم النفسية ال كثيرة علم النفس التر

                                                 

بية، القاهرة: 1) بية، دار النهضة العر م، ص: 2115( د. محمود يوسف الشيخ، دراسات في الأصول الثقافية والاجتماعية للتر
24. 

ية والتطبيق، دار النهضة بيروت، لبنان: ( سيد محمود ممدوح عبد المنعم، سيكولوجية التعلم بين ا2) ، 2م، ص: 1943لنظر
 .35نقلاً عن د. محمود يوسف الشيخ، مرجع سابق، ص: 
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 التعليمي، وهذا بدوره قد تشعبت مباحثه، فأصبحت تتناول نواحي كثيرة، يتم على أساسها
ية م بو  .(1)نذ دخول الطفل المدرسة إلى أن يصبح شاباً ورجلاً"تخطيط العملية التر

بية ومناهجها وعلم النفس.إ  ن هذا الذي ذكر يدل دلالة قاطعة على العلاقة الوطيدة بين التر
 المبحث الثالث:

ية وعلم النفس بو  العلوم الدينية وعلاقتها بالمناهج التر
بإن الاستعمار الذي دخل البلاد الإسلامية عمل على  ي، إنشاء مدارس على النمط الأور

بية، على ما كان  وحاول أن يترك التعليم الذي كان يهتم بالقرآن والعلوم الشرعية واللغة العر
عليه، ومثال لهذا ما حدث في السودان زمن الاستعمار الإنجليزي المصري، ورد: )أنشأت 

السودان حالياً(،  دولة جنوبالحكومة مدرسة ابتدائية في بلدة )لادو( في إقليم الاستوائية )
كما شجعت الخلوات بإعفائها من الضرائب ومنحها مساعدات ماليةً؛ وذلك ليتجه إليها الطلبة 

يتخرج الطلبة في الجنوب في المدارس؛ يمثلوا ل في شمالي السودان ووسطه ليصبحوا نوعاً خاصاً، و
حرمون من وظائف ي الذي بسببه يالنوع الآخر من الموظفين، فالنوع الأول: يمثل التعليم الدين

 الدولة، والنوع الآخر: يمثل التعليم المدني الذي يخصص العاملين في الدولة.
ومن هنا بدأت زراعة التفرقة وفصل الدين عن الحياة؛ ليكون بعض الموظفين مدنيين 
يهم ومخصصاتهم، ومن ذلك الوقت برزت بذرة الشقاق  ين دينيين، فميزوا بينهم في ز وآخر

 .(2)لتفرقة وإدخال مفهوم )ما لقيصر لقيصر، وما لل  ه لل  ه(وا
بي يسير في زراعة المفهومين للتعليم )الديني والمدني(، و قد بهذا المفهوم أصبح العالم الأور

يجو التعليم الديني للخلوة ولإمامة الصلاة وغيرها من  يج ين، حيث أصبح خر فرق بين الخر
ً وتقدماً، والذين الأعمال، مثل: الأحوال ذات الصيغة ال عقدية، عدت المدارس تطورا

ية ورجال الدولة.  يدرسون بها للوظائف المدنية مثل الأعمال الهندسية والاستشار
با؛ لتستفحل المشاكل سنة  انتظم هذا النمط معظم البلاد التي استعمرت من قبل أور

يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، وجاء الت لمسلمين، هذا صنيف لبعد سنة، وشهراً بعد شهر، و
 إسلام سياسي، وهذا إسلام غير سياسي، وهذا إسلام إرهابي، وآخر معتدل.

                                                 

بية 1) ياض الممل كة العر يع، الر يخها، دار اللواء للنشر والتوز بية وتار ( الدكتور: أحمد عبد الرحمن عيسى، في أصول التر
 .31م، ص: 1944 -ه 1394السعودية: 

ية، دار الأصالة، الخرطوم، السودان: ( د. محم2) بو ه ، 1424د البشير محمد عبد الهادي، السلوك الإداري في المؤسسات التر
 .314م، ص: 2113
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 :أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي
هذا الواقع الذي فصل بين أنواع التعليم )ديني ومدني( أوقع الأمة في حيرة من أمرها، 

يجد موقعه هض التعليم الديالأمر الذي يتطلب تشخيصاً ودراسة من المسلمين؛ حتى ين ني و
ء، قال ما فرط في الكتاب من شي -سبحانه وتعالى  -في الدنيا، وكما هو معروف أن الل  ه 

َاِب مِن شَيء  : تعالى مَا فَرطنَا فِي الكِت
والمطلوب هو الاجتهاد والتفكير بعقلية متقدة ، (1)

تمثل في المعرفة هي الوحي الملتوحيد مصادر المعرفة، فالمسلمون الآن يؤكدون أن مصادر 
ية المطهرة، وهو الكتاب المسطور، وال كون بما فيه الإنسان وهو  يم والسنة النبو القرآن ال كر

اقرَأ بِاسِم  الكتاب المنظور، والسعي الواجب على المسلمين هو توحيد القراءتين في قوله تعالى:
رَبَك الذِي خَلَقَ 

ِ وقوله: ، (2) ي السمَاوَاِت وَالَأرضِ قِل انظروا مَاذَا ف
، وهو التكامل (3)

 المعرفي المطلوب.
يجاد هذا التكامل المعرفي بين الكتاب المسطور )القرآن  فالمسلمون واجبهم العمل على إ
ية  يم والسنة المطهرة(، والكتاب المنظور )ال كون بما فيه الإنسان(، وهذا يتطلب الرؤ ال كر

ياً  بو يم الديني، فقد بغرض إصلاح منظومة التعليم كله بما فيه التعلالعلمية المتكاملة علمياً وتر
ية بو والتعليمية للتعليم في العالم الإسلامي ولدى  ورد كيف يمكننا تشخيص البنية التر

الأقليات الإسلامية في الغرب لرصد تجليات الأزمة بشكل علمي دقيق بعيداً عن السجالات 
بية؟ ثم ما هي أسس  ياً لإصلاحالأيديولوجية والشعو بو ية متكاملة علمياً وتر منظومة  بناء رؤ

التعليم الديني دون إقصاء لأحد الأطرف عن المعالجة الحقيقية للأزمة؟ فيسقط في العدمية، 
ولا إلقاء كلي للتبعات على المؤامرات الخارجية، وعدم الإقرار بالثغرات الداخلية، وهو ما 

لامي نفسه، صلية ومستمرة بفرضها الدين الإسيعرقل مسيرة الإصلاح التي لم تعد ثقافة أ
 .(4)وعاشها تاريخ المسلمين في شكل تجارب متعددة ومستمرة(

                                                 

 .34 الأنعام:(1)
 .1 العلق:(2)
 .111يونس: (3)
م، 2114ه ، 1424المعاصر: ( د. خالد العمري، د.عبد الرحمن حللي، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، دار الفكر 4)
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بية وعلم النفس والعلاقة بينهماـــــــــــ   ــــــــــــــــــــ الدّين مجلّة أصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبين العلوم الدينية منهاج التر

014 

 

من هذا النص الذي يطرح تساؤلات لابد من الإجابة عليها، الإجابة عليها تأخذ وجهات 
لدنيا انظر مختلفة، ولكل قبلة هو موليها فاستبقوا الخ يرات يا أولي الألباب لعل كم تفلحون، في 

 بمعالجة هذه المشكلات، وفي الآخرة فوزٌ عند الل  ه العلي القدير.
ية والتعليمية للتعليم الديني في العالم ال بو إسلامي فالتساؤل الأول عن تشخيص البنية التر

ولدى الأقليات الإسلامية في الغرب لرصد تجليات الأزمة بشكل دقيق، إن تشخيص البنية 
ية والتعليمية للتع بو ية الفاضلة ليم الديني يعني الفهم الصحيح للدين واستنباط القالتر بو يم التر

وة وما أكثرها في الدين، والالتزام بها؛ لأن التصديق بالدين والاقتناع به، وتمثله لتحقيق القد
يمان والصدق والتواضع  هو واحد من المخارج السليمة والصحيحة المقنعة، فقيم مثل قيمة: الإ

ها الإنسان وتعامل بها بصدق مع أي فئة، وهذا يكون مدعاة للتصديق هي قيم إذا تمثل
يمان، ولذلك كان التركيز على هذا الأمر في صدر الإسلام أمر القدوة، قال  : -تعالى–والإ

 َه ّ َ الل َ وَذَكَر َ وَاليَومَ الآَِخر ّ ه ِمَن كَانَ يَرجو الل ِ أسوَة  َحسَنَة  ل ّ ه لَقَد كَانَ ل َكم فِي رَسوِل الل
 ِ يرًاَكث

يتمثله، حتى أصبح -الل  ه عليه وسلم ىصل-، فالرسول (1) صلى الل  ه - كان يتعهد القرآن و
ً يمشي بين أصحابه، قال  -عليه وسلم وَِإنَك لَعَلى خلق  عَظِيم   :-تعالى–قرانا

وحديث ، (2)
السيدة عائشة عن خلقه حيث قالت: كان خلقه القرآن، بل عندما كان شامة في كل 
تصرفاته ومعاملاته تساءل الناس عن هذه الأخلاق الفاضلة من أين أتى بها هذا النبي 
يد أن نكسر  العظيم؟ فكانت الإجابة كان خلقه القرآن )هذا توضيح للمنهج(، فإذا كنا نر

املة بين التعليم الديني في العالم، علينا أن نتعهد القرآن ونتمثله معأزمة حاجز الخوف، وأن نفك 
 ً ولذلك  ،الناس أجمعين بفهم صحيح ونكران دائم للذات، فالدين المعاملة عدلاً وصدقاً وإحسانا

يحاً في ذلك قائلاً:  ّ هَ يَأمر بِالعَدِل وَالِإحسَاِن وَِإيتَاءِ ذِي القربَىجاء القرآن صر ِإن الل
(3). 

إذاً هذا جانب سلوكي العدل والإحسان، وهو جانب مهم جداً أمرنا به مع المسلم والكافر، 
وهو روح الحضارة والثقافة الإسلامية، فقد ورد أن وعي الإنسان لذاته هو محور الحضارة، 
وهذا المعنى السامي من الأمن والانسجام، الذي هو أساس الدين الإسلامي، وسر الحضارة 

                                                 

 .21الأحزاب:  (1)
 .4القلم:  (2)
 .91النحل:  (3)
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يقاظ الحس الباطني، الالإسلامي ية، تعتمد على إ بو يقة تر ذي ة يبتدئ تكونه في الفرد بطر
 يتوجه به الفرد إلى تحصيل المدركات.

ية المتكاملة، وأسس بنائها، يقوم على الفهم الصحيح للدين واتخاذ الوسائل  والحديث عن الرؤ
فهم ما عند الغير  الغير معالمناسبة والاستفادة من كل التقنيات في توصيل هذه المعاني إلى 

والاعتراف به، ولعل هذا نوع من التعايش مع الواقع وهو المطلوب، أما معالجة الأزمة فلن 
يكون العلاج ناجعاً وناجحاً إلا إذا وضعت المناهج بصورة مفهومة غير تقليدية وفي مواعيدَ واضحةٍ 

هج التفكيري ع وتداركه وتطبيق المنمركزةٍ على المنهج التفكيري، ولا يكون هذا إلا بفهم الواق
بط علوم الدين  الذي يجعل الإنسان يستفيد من مخزون معلوماته لحل كل مشكلاته الآنية، ور
يق إدماج القيم في المناهج؛ لأن القيم هي العنصر الفعال الذي  يكون عن طر بالعلوم العامة، و

بي في الإنسان القناعة بالغايات والأهداف العليا والمقا ، وهذه هي مقاصد صد الحافظة للمجتمعير
يعة، التي دعا إليها الدين، فالمقاصد الخمسة هي: )الدين، والنفس، والعرض، والمال،  الشر

بي في الإنسا ية الإسلامية تر بو ية الإسلامية، فقد ورد: )القيم التر بو ن والعقل(. أما عن القيم التر
به الممتلكات ذا تعمل وتحفظ قدسية الحقوق وشرعية الغاية والهدف، ومن ثم شرعية الوسيلة، و

بى عليها الأفراد مع وحدة  الخاصة للأفراد والدول في ظل الشفافية والمصداقية، التي ير
 .(1)المعايير(

يم في كثير م ية التي يعتمد عليها منهج العلوم الدينية اهتم بها القرآن ال كر بو ن والقيم التر
ّ هِ غَيب  آياته، فقد ورد قوله: السمَاوَاِت وَالَأرِض وَِإلَيهِ يرَجع الَأمر كله فَاعبده وَتَوَكل وَلِل

َبَك بِغَافِل  عَما تَعمَلونَ  عَلَيهِ وَمَا ر
قل ِإننِي هَدَانِي رَبي ِإلَى صِرَاط  مستَقِيم   ، وقوله تعالى:(2)

برَاهِيمَ َحنِيفًا وَمَا كَانَ مَِن المشرِِكينَ قل ِإن  ّ هِ َصلَاتِي وَنسكِي وََمحيَايَ دِينًا قِيَمًا مِلةَ ِإ  وَََََاتِي لِل
يَك لَه وَبِذَلَِك أمِرت وََأنَا َأول المسلِمِينَ  ِينَ لَا شَرِ َم رَب العَال

وما ورد في هذه الآية فيه ، (3)
ية دعوة للعلم والتبحر فيه، الذي من دونه لا يستط بو يع إشارات بينات إلى أن التمسك بالقيم التر

قيمة عليا  -تعالى  –يتقدم، بل يظل في مؤخرة الأمم، وقيمة التوكل وإسناد الأمر لل  ه المجتمع أن 
 لا تدانيها قيمة.

                                                 

ية في منهاج الإسلام وإدماجها في المناهج الدراسية"د. محمد البشير محمد عبد الهادي:  1)) بو )مثال: منهاج المرحلة  ،"القيم التر
ية بالسودان(، شركة القناعة للطباعة والتجارة المحدودة، الخرطوم، السودان:   .1م، ص: 2111ه ،1432الثانو
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ّ ه الذِيَن َآمَنوا مِنكم  :-تعالى-يرفع أولي العلم درجات، قال  -سبحانه وتعالى-فالل  ه  يَرفَِع الل
ّ ه بِمَا تَعمَلونَ َخبِير   وَالذِيَن أوتوا العِلمَ دَرَجَات  وَالل

(1). 
يم، وقوم السلعة واستقامها، أي:  والقيم واحدتها قيمة، والقيمة هي ثمن الشيء بالتقو
يم،  قدرها، وقد وردت كلمة القيمة، ومشتقاتها، وجموعها في كثير من آيات القرآن ال كر

ياه ذَلَِك الدين القَيم وَل َكِ  :-تعالى-قال  ّ هِ َأمَرَ َألا تَعبدوا ِإلا ِإ َ ِإِن الحكم ِإلا لِل  الناِس ن َأكثَر
لَا يَعلَمونَ 

(2). 
قال الزمخشري في ال كشاف: "بأن ذلك الحكم الذي دلت عليه البراهين في أمر العبادة، 
ياه ذلك الدين القيم الثابت الذي  والدين لل  ه"، ثم بين ما حكم به فقال: "أمر ألا تعبدوا إلا إ

 المتعلمين بصورة سهلة وسلسة لابد من. ولتوصيل هذه القيم إلى (3)دلت عليه البراهين"
ية  بو ً عن المناهج التر ية للمواد كلها، بمناهجها التي لا تختلف كثيرا بو إدماجها في المناهج التر

 ومحاولة تطبيق القيم وإدماجها يمكن أن يكون كما في الأمثلة التالية:
ية والتراث ا  يم والسنة النبو إسلامي(، والمجتمع للتطبيق القيم من مصادرها )القرآن ال كر

 المعافى يكون على النحو التالي:
يل القيمة إلى سلوك: عقيدة   سلوك  —قيمة –فكرة  –شكل يوضح تطبيق تحو

                  
  

                                                 

 .11المجادلة:  (1)
 .41يوسف: (2)
بي، بيروت، لبنان: 2/441الزمخشري، ال كشاف،  3))  م.1942ه ، 1412، دار العر
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يل القيم إلى سلوك  (1)شكل يوضح تطبيق تحو

 
 ففي مثاٍل واقعي يكون على النحو التالي:

يمان  .(2)المصدر: النظافة من الإ
يمان  الإ

 الرعاية الصحية
 النظافة

بعده  تنظيف اليدين قبل أكل الطعام و
 ففي هذا المثال نجد أن:
يمان بالل  ه.  العقيدة = الإ

 الفكرة = الرعاية الصحية.
 النظافة.القيمة = 

بعده، وهو سلوكٌ تطبيقي يطبقه أغلب الناس في  السلوك= تنظيف اليدين قبل الأكل و
 كل وقٍت.

                                                 

ية، مرجع سابق، ص: 1) بو  .34( د. محمد البشير محمد عبد الهادي، القيم التر
ية، مرجع سابق، ص:  2)) بو  .34د.محمد البشير محمد عبد الهادي، القيم التر

 عقيدة

 قيمة

 فكرة

تنظيف اليدين قبل الطعام 

  وبعده وبعده

 اإليمان باهلل

 النظافة

الرعاية 

 الصحية

 سلوك
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بهذا يظهر المثال الذي يحقق القدوة الحسنة  يل القيم إلى سلوك، و بهذا نستطيع تحو
 والأسوة الصالحة.

ً من مناهج التعليم  بية التي هي أيضا لديني، حيث لا اوهكذا إدماج القيم في مناهج التر
يختلف المحتوى  يكون الاختلاف إلا في الوسائل، ول كن من حيث الأهداف فلا خلاف، و
يس قد تتفق وقد تختلف، وهذه القيم محورها المتعلم  من مادة لمادة، وكذلك طرق التدر

بوي بالتوجيه والمساعدة في فهم المعلم للمتعلم.  والمعلم، وهذان يعالجهما علم النفس التر
بهذ ية، وعلم النفس والتعليم الديني، حيثو بو  ا الفهم نجد أن العلاقة واضحة بين المناهج التر

ية ومناهج التعليم الديني، وك بو لاهما نجدها كلها تتفق في مكونات المنهج خاصة بالنسبة للمناهج التر
يف بمراحل نمو الناشئة وت جهاته ويحتاج لعلم النفس؛ لإحداث التهيئة وتسهيل المعاملة والتعر

ية المناسبة لذلك، والمعلم الذي أوكلت إليه صياغة عقول الناشئة وشخصي اتهم، وقابليته، والفئة العمر
يجاد روابط وانتماءات عامة بينها، وأهم من ذلك أن  أحوج الناس إلى فحص معلوماته، ومحاولة إ

لمفاهيمَ والأطرَ الشاملة ، ولعل ا(1)يحاول دمج المعلومات الجزئية التي لديه في مفاهيم وأطر شاملة
ية. بو  هي المناهج الدراسية والمعلومات الجزئية هي القيم التر

يعمل على  ير العقل من سائر القيود والأغلال، و إن منهج التعليم الديني يقوم على تحر
إثارة الحواس والوجدان بكونها أبواب التفكير والتنفيذ، كما يعمل على تبجيل العلم والعلماء 

يرفع  يم والسنة و درجاتهم معتمداً في ذلك على مصادر المعرفة، وهي علوم الوحي )القرآن ال كر
 المطهرة(، وعلوم ال كون بما فيها الإنسان.

بية الأفراد والجماعة، ومن ثم يعمل على بناء الشخصي ة ومنهاج التعليم الديني يعمل على تر
بهذا الفهم  ين، و بية شامالمستقلة في تفكيرها، المؤثرة في الآخر لة ومستمرة طول حياة فهي تر

 الإنسان.
بية وعلم النفس والتعليم الديني أنها جميعها محورها الإنسان،  ومن الروابط بين مناهج التر

بية لل بية كلها تبدأ بالفرد، ومن ثم هي تر جماعة؛ وهو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فمناهج التر
ة قيم الصدق الإنساني كله عليها، أو على بعضها خاصلتكون مجتمع القيم التي يجمع المجتمع 

يختلف المجتمع الإنساني في بعضها.  والإخلاص والانتماء و

                                                 

بية والتعليم، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت: 1) يم بكار، حول التر م، ص: 2115ه ، 1422( أ.د: عبد ال كر
124. 
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بية عملية شاملة ومستمرة لا تنقطع في مرحلة من مراحل عمر الإنسان، وهي تعمل  فالتر
ي هذا فدائماً لتحقيق آمال الفرد وتمكينه من تحقيق حاجاته ومطالبه المشروعة لدى مجتمعه 

 العالم المتغير دوماً.
بية التي محورها الإنسان تسعى لتحقيق أهداف مشتركة يمكن تلخيصها في التالي  :ومناهج التر

العمل على تمكين مكارم الأخلاق من صدق وإخلاص وغيره في النفوس التي هي  -1
 مجال عمل علم النفس.

متاحة،  رف التي أصبحتالعمل على تثقيف الفرد وجعله ينهل من العلوم والمعا -2
 وتحتاج لمعالجة ولطرق المعالجة والاستفادة.

يجاد الإنسان الذي يتحمل المسؤولية؛ لتحقيق أهدافه في الحياة العامة. -3  إ
بية  -4 ين المجتمع السوي الذي يكون الأفراد الذين هم محور مناهج التر العمل على تكو

 وعلم النفس والتعليم الديني.
بية وعلم النفس، وكذلك منإن هذه الأهداف  بط التام بين مناهج التر اهج المشتركة توضح الر

 التعليم الديني. 
وللخروج من أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي وتعامله مع العالم الآخر وكذلك 

ية في المناهج، بو لجأ  الأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة بالإضافة إلى دمج القيم التر
ً كانت هذه الأصول، ا لعلماء لعمليات التأصيل، الذي هو إرجاع الأمور إلى أصولها، أيا

يخية، دينية، وغيرها.  تار
ولنأخذ مثالاً على ذلك السودان، حيث اهتم القائمون على الأمر فيه بالتأصيل الإسلامي، 

 ً يات عالية، وقد أدت هذه المؤسسات أداء ً قيما  ،وأنشأوا لذلك مؤسسات ذات مستو
يسوق الباحث لها أمثلة على النحو التالي  :(1)و

يم والعلوم  -1 الجامعات المتخصصة في العلوم المختلفة مثل: جامعة القرآن ال كر
يم،  يقيا العالمية، وجمعية القرآن ال كر الإسلامية، وجامعة أم درمان الإسلامية، وجامعة أفر

يقيا، كل هذه المؤسسات تعمل في إطار م بية وعلومطبعة مصحف أفر م النفس نهاج التر

                                                 

ية، دار الأصالة، الخرطوم، السودان:  ( د.1) بو ه ، 1424محمد البشير عبد الهادي، السلوك الإداري في المؤسسات التر
 .122-124م، ص: 2113
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ية وعلم النفس، وتركز ع بو لى والتعليم الديني والروابط بين هذه العلوم، فهي تدرس المناهج التر
 التعليم الديني الذي يحتاج لكل هذه العلوم.

يمان: ) -2  م(.1992 -ه 1411المركز العالمي لأبحاث الإ
ية: ) -3 ية التأصيل برئاسة الجمهور  م(.1992مستشار
يب في  -4 إدارة التأصيل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إدارة التعر

 الوزارة نفسها.
 المعهد الإسلامي للإصلاح القانوني. -5
بية وعلم النفس والتعل -2 يرة، يهتم هذا المعهد بمناهج التر يم معهد إسلام المعرفة بجامعة الجز

 العلوم.الديني في إطار التكامل المعرفي بين هذه 
 لجنة التأصيل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. -4
 هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف المختلفة. -4

هذه المؤسسات أدت أدوارا مختلفة، خدمت قضية التأصيل الذي أسهم في معالجة أزمة 
يمكن إجمال بعض ما قامت به هذه المؤسسة في الأغراض التالية:  التعليم الديني. و

 الغرض من هذه المؤسسات هو: 
ية(  -1 بو تأصيل مناهج الحياة )السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتر

 بإرجاعها إلى أصولها الإسلامية.
 تأصيل نظم الدولة ومناهج المجتمع. -2
يعية(.تأصيل  -3  أدب المناصحة العامة وآدابها العامة، )هيئات الشورى، والمجالس التشر
 التأصيل الفكري لحركة البحوث والدراسات والتأليف والترجمة والنشر. -4
 .-سبحانه وتعالى  -إظهار توجه الأمة الحضاري والدعوة إلى الل  ه  -5

 وكل هذا ينصب في إطار العلاقة بين مناهج وعلم النفس و العلوم الدينية.
 الخاتمة:

بية وعلم النفس وعلاقتهما،  لديني وعلاقته ثم عرض التعليم ابعد هذا العرض لمناهج التر
يس العلوم الدينية من خلال  بالمناهج وعلم النفس وتدرجه وإمكانية حل الأزمة في تدر

 دراسة القيم وإدماجها في المناهج العامة والتأصيل، توصل الباحث إلى النتائج التالية:
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 النتائج:
بية هدفها التنشئة الاجتماعية السليمة للمتعل -1  مين.مناهج التر
ية محورها المتعلم وما يحتاجه من محتوى، وهذا رابط قوي بين مناهج  -2 بو المناهج التر

بية وعلم النفس.  التر
يم. -3 يس والتقو ية تتكون من الأهداف والمحتوى والأنشطة وطرائق التدر بو  المناهج التر
 بول المعارف الجديدة.قعلم النفس يرتبط بمناهج التربية، حيث إنه يساعد المعلم ويهيئ المتعلم ل -4
ية، حيث إن كليهما يهدف إلى تنشئة  -5 بو العلوم الدينية ذات صلة وثيقة بالمناهج التر

 اجتماعية تناسب قيم المجتمع.
ية، وكذلك علم -2 بو النفس  العلوم الدينية تؤثر في تغيير سلوك الناشئة بما تحمله من قيم تر

س بالعلوم الدينية وفي هذه إشارة إلى علاقة علم النف الذي يهيئ الناشئة لتقبل العلوم المختلفة،
بية.  الذي هو ذو علاقة متينة بمنهج التر

بية خاصة في -4 ية في مناهج التر بو  يمكن أن تحل أزمة التعليم الديني بإدماج القيمة التر
 المحتوى الذي يمكن تحليله واستنباط القيم منه وتوصيلها للطلاب.

فة إلى عليم الديني بعمليات التأصيل التي ترجع العلوم المختليمكن أن تحل أزمة الت -4
 أصولها وفي حالة الدول الإسلامية يكون التأصيل إسلامياً مثل ما أشير إليه في السودان.

 التوصيات:
بوي، والعلوم الديني -1 ية وعلم النفس التر بو ة اختيار المعلم الذي يكون ملماً بالمناهج التر

 )المعلم المثالي(.
يات العلوم المختلفة -2 ية في محتو بو يب المعلم على إدماج القيم التر ثم تحليل المحتوى  ،تدر

 واستنباط القيم وتوصيلها إلى الطلاب.
ية حتى إذا وضع المحتوى كان  -3 بو ية وتضمينها القيم التر بو إحكام صياغة الأهداف التر

 متضمناً لها.
بية بعلم النفس4 بط مناهج التر لقيم والعلوم الدينية من خلال إدماج ا   العمل على ر

ية في المناهج الدراسية العامة، والتأصيل. بو  التر
يب القائمين على أمور  -5 العمل على اتباع نهج التأصيل الديني بإنشاء المؤسسات، وتدر

يعاته المختلفة.  البلاد والعباد على أمر التأصيل وتفر
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بية وع -2 يز البحث العلمي في مناهج التر أصيله لحل أزمة لم النفس والعلوم الدينية، وتتعز
 التعليم الديني.

 أما المقترحات فتكون على النحو التالي:
يز بحوِث التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم ال كون. -1  تعز
يدهم بمناهج العلوم العامة. -2 يبية لمعلمي التعليم الديني، وتزو  دراسة الاحتياجات التدر
يبهم على ما يحتاجون إليه في مناهج دراسة  -3 احتياجات معلمي العلوم العامة، وتدر

يسها.  التعليم الديني وطرق تدر
ّ ه التوفيق،،،  هذا ونسأل الل
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 المصادر والمراجع:
 :المصادر

يم. أولاً:  القرآن ال كر
 ً  : كتب السنة.ثانيا
 ً  : المعاجم.ثالثا

براهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار 1) ن الدعوة للنشر، استنابول )دو( إ
 تاريخ(.

( أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرازق، تحقيق: حبيب الرحمن 2)
 ه .1413، المكتب الإسلامي، بيروت: 2الأعظمي، ط: 

 ً  المراجع: -رابعا
بية وعلم النفس، مكتبة الطالب الجامعي،  -1 براهيم عصمت مطاوع، قراءاٌت في التر إ

 م.1942ه ، 1414: مكة
بوي، دار الفرقان للنشر  -2 د. أحمد بلقيس ود. توفيق مرعي، الميسر في علم النفس التر

يع، عمان، الأردن:   م.1992ه ، 1414والتوز
بي، بيروت لبنان:  -3 م. د. سهيلة 1942ه ، 1412الزمخشري، ال كشاف، دار العر

 محسن.
يع، عمان، ال -4  م.2115أردن: كاظم، دار الشروق للنشر والتوز
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، روح الحضارة الإسلامية، مجلة الأزهر )هدية مجلة  -5

 ه (.1433ه ، القاهرة: 1433الأزهر المجانية لشهر شعبان: 
براهيم، المنهج المدرسي المعاصر، دار الفكر  -2 أ.د. جودة أحمد سعادة، أ. عبد الل  ه محمد إ

 ردن.)ناشرون وموزعون(، عمان، الأ
د. حسن جعفر الخليفة، المنهج المدرسي المعاصر )مفهومه، وأسسه، مكوناته، تنظيماته،  -4

بية السعودية، ط:  ياض، الممل كة العر يره( مكتبة الرشد ناشرون، الر يمه، تطو ه ،  1431، 11تقو
 م.2111

دار  ،د.خالد العمري، د. عبد الرحمن حللي، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي -4
 م.2114ه ، 1424الفكر المعاصر: 



بية وعلم النفس والعلاقة بينهماـــــــــــ   ــــــــــــــــــــ الدّين مجلّة أصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبين العلوم الدينية منهاج التر

004 

 

يع، عمان، الأردن،  -9   م.2115د. سهيلة محسن كاظم، دار الشروق للنشر والتوز
ية والتطبيق، دار النهض -11 ة سيد محمود ممدوح عبد المنعم، سيكولوجية التعلم بين النظر

 م.1943بيروت، لبنان: 
بمحمود يوسف الشيخ، دراساٌت في الأصول الثق -11  ية، دار افية والاجتماعية للتر

بية، القاهرة:   م.2115النهضة العر
ير المنهاج التعليمي في ظل تحديات العولمة  -12  د. محمد البشير محمد عبد الهادي، تطو

 م.2112ه ، 1432دار الأصالة، الخرطوم: 
ية، دار الأصالة، الخرطوم، السودان  -13  بو السلوك الإداري في المؤسسات التر

 م.2113ه ، 1424
ية في منهاج الإسلام وإدماجها في المناهج الدراسية )مثال: منهاج المرحلة  -14  بو القِيم التر

ية بالسودان،( شركة القناعة للطباعة والتجارة المحدودة، الخرطوم، السودان:  ه ، 1432الثانو
 م.2111

محسن كاظم الفتلاوي، الأستاذ أحمد هلال: المنهاج التعليمي والتوجه  -15 
يع، عمان الأردن:   م.2115الأيديولوجي، دار النشر والتوز

بوي، بخت الرضا -12 ير المناهج والبحث التر بية والتعليم، الجهاز القومي لتطو ، وزارة التر
 السودان، )من دون تاريخ(.

يالدكتور  -14 يخها، دار اللواء للنشر والتوز بية وتار ع، أحمد عبد الل  ه عيسى، في أصول التر
بية السعودية:  ياض الممل كة العر  م.1944ه ، 1394الر

بية والتعليم، دار القلم دار دمشق، والدار الشامية،  .أ.د -14 يم بكار، حول التر عبد ال كر
 م.2115ه ، 1422بيروت: 

 


