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 ك 

نظر  اتالتربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجهدرجة تقويم منهاج 
  المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس

  إعداد
  خوري ذياب ديمة بطرس

  إشراف
  سهيل صالحة .د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهاج التربية المسيحية للمرحلة األساسـية األولـى فـي    
والقدس من وجهات نظر المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتدريس منهاج مدارس الضفة الغربية 

بمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمـي،   التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى وعالقته
وعدد الدورات التدريبية التي شارك بها المعلم، وبلغ عدد المعلمين  ونوع التخصص، والمدرسة،

) 7(فقـرة موزعـة علـى    ) 142(واستخدمت الباحثة استبانه مكونة مـن   معلم ومعلمة،) 65(
وتأكدت الباحثة من صدقها بعرضها على لجنة محكمين، وتم حساب معامـل الثبـات   . مجاالت

، كما أجريت مقابلـة  )0.97(لالستبانه كلها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل الثبات 
  . في وزارة التربية والتعليم من المؤلفين والعاملين) 6(مع 

  :وحاولت الدراسة تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

ما درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجهات نظـر   .1
  المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس؟

ة المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجهات درجة تقويم منهاج التربية الدينيهل تختلف  .2
باختالف متغيـرات الجـنس، والمؤهـل     نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس

 العلمي، ونوع التخصص، ونوع المدرسة، وعدد الدورات التدريبية؟

  ما آراء الفريق الوطني والمسؤولين العاملين في منهاج التربية الدينية المسيحية؟ .3

عد استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة فقد أظهرت النتائج أن درجة تقويم منهـاج  وب
التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضـفة  



 ل 

وجاء %). 78.8(بنسبة مئوية بلغت ) 3.94(الغربية والقدس جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ 
في المرتبـة األولـى   ) المربي الديني(مجال المعلم  :ت الدراسة على النحو التاليترتيب مجاال

واحتل المرتبة الثانية مجال المنهاج والطالب بمتوسط حسابي بلغ ). 4.35(بمتوسط حسابي بلغ 
، وجاء مجال األساليب والوسائل واألنشطة في المرتبة الثالثة بمتوسـط حسـابي بلـغ    )4.03(
لمرتبة الرابعة مجال الشكل الخارجي واإلخراج الفنـي للكتـب، حيـث بلـغ     ، واحتل ا)4.02(

، واحتل المرتبة الخامسة مجال األهداف حيث حصل علـى متوسـط   )3.94(متوسطه الحسابي 
واحتل المرتبة السادسة مجال التقويم فقد حصل على متوسط حسـابي بلـغ   ) 3.91(حسابي بلغ 

فقد كانت لمجال المحتوى الذي حصـل علـى متوسـط     أما المرتبة السابعة واألخيرة .)3.79(
 ).3.55(حسابي بلغ 

كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعـا لمتغيـرات الجـنس،    
 .والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، والتخصص

 (α=0.05)وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـــة 
  ).6-3(لدورات التدريبية التي شارك بها المعلمين، ولصالح عدد الدورات من تبعا لمتغير ا

عدم تدخل مركز المناهج في المشاركة مع المؤلفين كذلك عدم  كما أظهرت نتائج المقابلة
وجود أخصائيين تربويين، وعدم إشراك معلمين مختصين بتعليم التربية الدينية المسـيحية فـي   

كما أن الوزارة ال تتحمل مسؤولية المنهاج كباقي المباحث األخرى وتترك الحمل . تأليف المناهج
  .للمدارس المسيحية والمسؤولية على األمانة العامة

إجراء مراجعة لمنهاج التربية الدينيـة  : وأوصت الباحثة بعدة توصيات كان من أبرزها
واالهتمام بمراجعة األهداف التعليمية خاصة األهداف الوطنية لما لها مـن  المسيحية وتطويره، 

وتطـوير  األهمية في المحافظة على الكيان المسيحي في فلسطين، وضرورة اإلسراع في تعديل 
إشراك معلمي التربية المسيحية في تطـوير منهـاج التربيـة    محتوى التربية الدينية المسيحية و

  .الدينية المسيحية
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  المقدمة

لقد جاء  ،بنوع خاص فلسطينفي حياة الناس عامة وفي  اًيلعب الشعور الديني دورا مهم
ليهدي الناس إلى اهللا األب  )14:1يوحنا "(الذي صار بشراً وسكن بيننا" الكلمة السيد المسيح وهو

  . إياهم صوب الحق والحياة شعورهم الديني وموجهاً بقوة الروح القدس مهذباً

الـذي   اهللالمسيحية في مساعدة المؤمنين على إدراك سـر  الدينية وتكمن أهمية التربية 
 عقيدة وحياة وطقوسا ،فينشأ المؤمن على إيمانه المسيحي القدسالسيد المسيح بقوة الروح  هكشف

مساهماً في نموها وتطورهما بعيدا عن  ومجتمعهفي كنيسته  ايجابياً فاعالً ويكون عضواً ورسالة
ترجمها إلى حياة ورسالة لخيـره وخيـر النـاس     اإليمانبعقائد  فإذا ما أحاط المؤمن الالمباالة
   .أجمعين

ض الحياة المعاصرة المؤمن إلى الكثير من المتغيرات والضغوطات التي تضع فيه عروتُ
فمن األهمية أن تستخدم التربية المسيحية جميع الوسائل التربوية المنسجمة  ،االضطراب والحيرة

شخصيته اإلنسـانية واالجتماعيـة    تنميةلصقل شخصية المؤمن و ،مع طبيعة اإليمان المسيحي
على أسس إيمانية وإنسانية سليمة تساعده على تحديد موقفـه وموقعـه    ،والروحية بشكل متناغم

  .وسط جميع التيارات الكثيرة والمتضاربة

إضافة لذلك فتتزامن التربية المسيحية مع طموح الشعب الفلسطيني نحـو بنـاء ذاتـه    
 ،فتساهم مع غيرها من المرجعيات التربوية على بناء اإلنسان فردا وجماعة ،ه ومستقبلهومجتمع

  ).1999 ،لتربية المسيحيةا لمبحث الفريق الوطني(لخير األمة وتقدمها السليم 

والوزارة  ،)1998(ومنذ إقرار خطة المنهاج الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي عام 
تعمل على تنفيذ الخطة على عدة مراحل شملت صياغة الخطوط العريضة والتحكيم والتـأليف  
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واإلقرار وذلك وفق سياسة الوزارة في إشراك قطاع واسع من التربويين والمؤلفين من معظـم  
  ).2000، مركز تطوير المناهج(قطاعات المجتمع وليس من القطاع التربوي فحسب 

منهـا   التربية والتعليم لجنة مسكونيه لصياغة الخطوط العريضة سـعياً  لقد كلفت وزارة
وقد جاءت تركيبة الفريق الوطني بشكل يضـمن   لبة،لجميع الطالمسيحية لتوفير التربية الدينية 

 ،العائلة الكاثوليكيـة و ،العائلة األرثوذكسية(فلسطين تمثيل جميع العائالت الكنسية المتواجدة في 
، وعمل أفراد الفريق الوطني بروح الجماعـة  )العائلة اإلنجيليةو ،وذكسية الشرقيةالعائلة األرثو

واضعين نصب أعينهم سالمة العقيدة ومصلحه الطالب وخصوصية التربية الدينيـة، وشـمولية   
  .العملية التربوية

سير تنفيذ هذه  تعد المناهج من أكثر البرامج التربوية حاجة إلى التقويم المستمر لمعرفةو
خـر بضـرورة   ستفحالها، والمنـاداة مـن وقـت آل   إوحتى يمكن تالفي األخطاء قبل  ،البرامج

وذلك لكثرة التغيرات التي تحدث فـي المجتمعـات وزيـادة المعـارف      ،اإلصالحات التربوية
، الشـافعي والكثيـري وعلـي   (التي تقضي بإعادة النظر في المناهج  ،والمعلومات بشكل هائل

1996.(  

حورا أساسيا في العمل التربوي الذي غالبا مـا تتجـه إليـه األنظـار     وتظل المناهج م
الطالب فكـراً   ويمثلهاباعتباره الرسالة التي تضعها الوزارة وتحتضنها المدرسة وينفذها المعلم 

  ) 2009 ،ياسين(ومعتقداً وسلوكاً 

يصب مباشرة في تطـوير   ويمهلمنهاج، ولذا فإن تقمضامين االكتاب المدرسي  ويترجم
م الكتب المدرسية وتحليلها عملية تشخيصية عالجية تقـود إلـى تطـوير    ويفعملية تق ،المنهاج

وقد تفيد في فهم محتـوى   ،المناهج وتحسين محتوى الكتب من خالل الحذف واإلضافة والتعديل
الكتب وتحسين عملية التدريس وتوضيح ما في الكتب من وسائل وأنشطة مما يزيد من فاعليـة  

وليست ،وعملية تحليل الكتب المدرسية تؤدي إلى توضيح األهداف ومصادر اشتقاقها استخدامها،
 ،وأدوات صـادقة عملية تحليل الكتب عملية سهلة بل أنها تستند إلى منهجية علمية موضـوعية  
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وثابتة للكشف عن طبيعة محتوى الكتب المدرسية من حيث الشكل والمضمون بهدف تحـديثها  
  ).2006، عليمات(وتطويرها 

تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على منهاج التربية الدينية المسيحية لصفوف المرحلـة  و
جها، وإيماناً بتحسـين جـودة   في ظل سعى وزارة التربية والتعليم لتطوير مناهاألولى األساسية 

  . وتأهيل معلميها وتحسين تدريسها، كتب التربية المسيحية

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

سعت وزاره التربية والتعليم منذ توليها أمور التعليم في فلسطين إلى وضع مناهج مميزة 
تقـويم  ب هتمتاوموحدة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني مالئمة لمتطلبات العصر الحالي، وكذلك 

االرتقـاء   نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية وبالتالي حسينالنظام التربوي وتطويره بهدف ت
  . والتقدم في مناحي الحياة

إذ أدرجت التربية  جديدة،وضمن جهودها الوطنية، فقد قامت السلطة الفلسطينية بخطوة 
بتعيين لجنـة   ،ن مع الكنائس المسيحيةالدينية المسيحية ضمن نظامها التعليمي، وقامت وبالتعاو

وقد عملت هذه اللجنة بالفعل على إعـداد الكتـب    ،وطنية إلعداد المنهاج الضروري لهذه الغاية
  .لكل الصفوف المناسبة

 التربية الدينيـة منهاج  نتائج لقاء دورة لمعلمي حولكتبت مجلة جذورنا المسيحية مقال 
صعوبات في التعامل مع منهاج التعليم  وجودن تبيلدينيه انه ه الذي اقامه مركز االتربية االمسيحي

 المسيحي الجديد الذي أعدته لجنة مسكونية والصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، أما بالنسبة
ن أن هناك نقص في روحانية األماكن المقدسة، والتي ليست موجودة ضمن المناهجللمحتوى تبي، 

الفلسطيني مطلب أساسي في المنهاج، إذ أن الوجـود علـى أرض   المحتوى الجغرافي فمراعاة 
وكان هنالك رد وهو أن االعتماد في إظهار هذه الروح يقع  ،المسيح البد أن يبرز بشكل واضح

وأيضا عدد الحصـص المخصصـة    ،كما تبين أيضا عدم وجود دليل معلم ،على عاتق المربي
وال يكفـي   ،)2007 ،مركز التربية الدينية(فقط  لمادة التعليم المسيحي اقتصر على حصة واحدة

باستمرار، فمـن المعـروف أن هـذه     وتطويرهابل من الضروري تقويمها  ،المناهج صممأن ت
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والنتمائها الـوطني  ، المناهج هي تجريبية، ومن الضروري تقويمها ألجل االستفادة في المستقبل
ة مثلها مثل باقي المناهج المدرسية على منهاجها األهمية التربوي إعطاءوفي ظل عدم  ،والديني

بالمسـؤولية  شعرت الباحثة  ،سبيل المثال ال الحصر عدم وجود مشرفين لمادة التربية المسيحية
  .لدراسة منهاج التربية الدينية المسيحية لحاجته إلى التجديد والتحديث الدينية والتربوية

  :ثالثة أسئلة رئيسة إلجابة عنا فإن مشكلة الدراسة تتحدد في وبناء على ما سبق،

نظـر  ات ما درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجه .1
 المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس؟

ات درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجههل تختلف  .2
باختالف متغيـرات الجـنس، والمؤهـل     الضفة الغربية والقدس نظر المعلمين في مدارس

 العلمي، ونوع التخصص، ونوع المدرسة، وعدد الدورات التدريبية؟

 ما آراء الفريق الوطني والمسؤولين العاملين في منهاج التربية الدينية المسيحية؟ .3

 فرضيات الدراسة

  :الفرضيات اآلتيةسعت الدراسة إلى اختبار 

في درجة تقويم معلمي ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق .1
 .لمتغير الجنس ىالتربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعز

في درجة تقويم معلمي ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
لمتغيـر المؤهـل    ىالمسيحية للصفوف الثالث األولى تعز التربية المسيحية لمنهاج التربية

 .العلمي

في درجة تقويم معلمي ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
لمتغيـر نـوع    ىالتربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعـز 

 .التخصص
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في درجة تقويم معلمي ) α=0.05(مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .4
لمتغيـر عـدد    ىالتربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعـز 

 .الدورات التدريبية

في درجة تقويم معلمي ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
لمتغيـر نـوع    ىالمسيحية للصفوف الثالث األولى تعـز التربية المسيحية لمنهاج التربية 

 .المدرسة

  أهداف الدراسة

  :الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتيةسعت 

 ألهدافه العامـة  التربية المسيحية للمرحلة األساسية األولىالوقوف على مدى تحقيق منهاج  -1
  .التي صمم من أجلها والخاصة

  .التربية المسيحية للمرحلة األساسية األولىبيان أوجه القوة والضعف في منهاج  -2

  .التربية المسيحية للمرحلة األساسية األولىتقديم مؤشرات علمية موثوقة عن جودة منهاج  -3

  أهمية الدراسة

والتـي سـعى    ،إن اإليمان المسيحي هو الوديعة التي سلمنا إياها سيدنا يسوع المسـيح 
المسيحيون إلى المحافظة عليها ببطولة وأمانة عبر األجيال بالرغم من الصعوبات الجمة التـي  

ولكن الخطر يكمن في أن يتحول اإليمان مع مـرور   ،اعترضت طريقهم خالل تاريخهم الطويل
 الزمن وتحت ضغط الظروف التاريخية واالجتماعية الكثيرة إلى واقع اجتماعي سطحي ال ينفـذ 

مما يؤثر تأثيراً سلبياً علـى الحيـاة والشـهادة المسـيحية     ، إلى الحياة اليومية العامة والخاصة
وهنا يتطلب من التربية الدينية أن تعمل باستمرار في ضوء المستجدات في الكنيسـة   ،بمجملها

لى هذه والمجتمع على بلوره أهدافها األساسية لتكون قادرة على اتخاذ الوسائل الكفيلة بالوصول إ
  .األهداف
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 ،وتنمية إيمان شخصي ينفذ إلى الحياة اليومية ،اإليمان يهدف التعليم المسيحي إلى معرفة
واستيعاب االنتماء االجتماعي ليكون المؤمن حاضرا  ،وتعميق االنتماء الكنسي األصيل والحقيقي

واالحتفال  ،ب الحياةوزرع عقلية إيمان تمتد إلى جميع جوان ،وفعاالً ايجابياً في مجتمعه حضوراً
وتطوير عالقات ايجابية بجميع فئات المجتمع ليكـون   ،بأسرار اإليمان كعالمات خالص وحياة

التعليم المسيحي (حضوره شهادة حية لمحبة اهللا لجميع البشر ومساهمة في بناء المجتمع والوطن 
  ).5ص  ،2006، في المدارس المسيحية

من هذا المنطلق ترى الباحثة أن أهمية تقويم كتب التربية الدينية المسيحية يسـتمد مـن   
وأهمية التقـويم فـي    للبشرأهمية التربية الدينية وتحقيق أهدافها التي تتمثل في إيصال كلمه اهللا 

  . تعزيز نقاط القوة في التربية والنهوض بنقاط الضعف

لقي الضوء في أهميتها على جانبين أساسـيين فـي   وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها ت
  :التعليم كما يلي

  األهمية البحثية: أوال

 الفريق الوطنيو بتزويد وزارة التربية والتعليم ومركز المناهجتساهم نتائج هذه الدراسة 
الضعف في المنهـاج والعمـل علـى     بمواطن بمعرفة واضحة للتربية المسيحية إلعداد منهاج

حيث  الدينية المسيحية ةبخلفية بحثية حول تقويم مناهج التربيإفادة للباحثين والدارسين و تفاديها،
  .ةدراسات الحقل ومصدراً ستكون لهم هذه الدراسة مرجعاً

  ية العمليةاألهم: ثانيا

تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلـة  تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها 
التربيـة المسـيحية   على كتب  ىجرالدراسة لكونها األولى التي تُ هذه انفرادو األساسية األولى

، )2001-2000(عام األساسي فيللصف األول  ،ألول مره منذ تطبيقه للمرحلة األساسية األولى
-2002(الصف الثالث األساسي فـي عـام    ،)2002-2001(الصف الثاني األساسي في عام 

نظر المعلمين والمعلمات الذين يتعاملون  اتوجه ألنها من واقعية ةدراسة تقويمي، وهي )2003
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نظرهم أهمية في تحديد مواطن القوة  اتفي ميدان الدراسة ولذلك فان لوجه مع هذه الكتب يومياً
  .والضعف في المنهاج

  حدود الدراسة

 :اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية

من  ، وأفراد المقابلةالضفة الغربية والقدسفي التربية المسيحية معلمي ومعلمات  :حدود بشرية
 .مؤلفي كتب ومسؤولين في وزارة التربية والتعليم

 .2015_2014الثاني الفصل الدراسي : حدود زمنية

 .الضفة الغربية والقدسفي  والخاصة المدارس الحكومية: حدود مكانية

 وخصائص أفراد العينة، وثباتها هاصدق أدواتترتبط نتائج هذه الدراسة ب :منهجيةحدود 

التربية المسيحية للصفوف الـثالث   تقويم منهاجهذه الدراسة على  اقتصرت: حدود موضوعية
 ).األول والثاني والثالث( األولى

  مصطلحات الدراسة

  :هالمصطلحاتالتعريفات الّآتية الدراسة  عتمدت

الجزئية التي وضع مـن  الحكم على مدى تحقيق المنهاج بجميع عناصره لألهداف هو  :التقويم
مجموعة اإلجراءات التي يتم بواسطتها جمع معلومات حول فعالية وجودة المنهـاج   وهو ،أجلها

أهدافـه ووسـائله وأنشـطته     :ثم تقييم عناصره كافـة ) وأجزائه ،وفصوله ،ووحداته، دروسه(
 ،بهدف تحديد نقاط القوة في كل عنصر مـن عناصـره والعمـل علـى تـدعيمها     ؛ واختباراته

ثم العمل على تعديل المنهاج وتحسينه وتطـويره  ، وتشخيص نقاط الضعف والعمل على تالفيها
ويقاس التقويم إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصـل عليهـا   ، )163 :2006 ،دروزة(

  .تقويم منهاج التربية المسيحية المعدة لغرض الدراسة استبانهالمعلم في 
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تتضـمن   ،وهي ككل عملية اتصـال وتواصـل   ،عملية تواصل إيمانيهي  :التربية المسيحية
 ،وأيضا هي عملية نقل هذه البشارة إلـى أشـخاص آخـرين    .المرسل إليه والرسالةوالمرسل 

 ،رفيق معلم التربيـة المسـيحية  (ودعوتهم إلى اإليمان بها والى التوبة ، صغارا كانوا أم كبارا
2002:11.(  

احتفال بالمسيح الحي الذي يواصل عمله بين البشر بواسطة عالمات ملموسـة  وهو  :يتورجياالل
مؤتمر التعليم المسيحي الثـاني  (تحقق للمحتفلين اليوم ما حققه المسيح في تجسده وموته وقيامته 

  ) 200ص ،2001 ،األوسطللشرق 

تسـمى لـدى المسـيحيين العـرب      ،أداء الصلوات المسيحية على أنه :عرف أيضايو
 ،نحن والمسيحية في العالم العربي وفـي العـالم  (وتعني عموما أداء طقوس القداس ) راراألس(

2002: 198(.  
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 اإلطار النظري :أوالً

 الدراسات السابقة  :ثانياً

  التعقيب على الدراسات السابقة :ثالثاً
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  الفصل الثاني

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

مفهوم التربيـة  المراحل التي مر بها التعليم المسيحي، ويتناول هذا الفصل عرضاً عن 
الدينية المسيحية، وأهدافها، ومنهاجها، ومحتواها، وأساليب تدريسها وأنشطتها، ومعلم التربيـة  

عدد من الدراسـات   المسيحية، وتقويم المناهج وأهمية تقويم منهاج التربية المسيحية، كما يتناول
  . ذات الصلة بتقويم المناهج

  اإلطار النظري :أوال

فالمنهاج ،يعد المنهاج أحد عناصر العملية التعليمية، وال تتم عملية التعلم والتعليم إال بـه 
هو الذي يحدد معالم الطريق ويرسم النهج الذي على المعلم والطالب أن يسلكاه أثناء سيرهما في 

التعليمية، وهم في طريقهما نحو تحقيق األهداف التعليمية التعلمية، واألمور التي يجب أن العملية 
يعرفاها، والعلوم التي عليهم أن يلما بها،والمهارات التي عليهما أن يكتسباها، واألنشطة التربوية 

ي يجب التي يجب أن يختبراها، واألدوات والوسائل التي يجب أن يستخدماها، وطرق التقويم الت
  .أن يمرا بها من أجل التأكد على تحقيق الغايات المخططة واألهداف التربوية المنشودة

المنهاج على أنه كافة النشاطات التربوية الصفية والالصفية ) 4:2006(وعرفت دروزة 
  .التي يمر بها الطالب بغية إكسابه الخبرات التربوية التي تحقق األهداف المرغوبة

افة المجتمع وشخصيات أفراده ما هي في حقيقتها إال نتاج مناهج دراسية فمن هنا، فإن ثق
نشأ بها الفرد وتربى عليها وغذى عقله بها،فإذا كانت المناهج جيدة صلح المجتمع وإذا كانت هذه 
المناهج ضعيفة تدهور وتأخر وبالتالي بات من الضروري مراجعة وتقييم هذه المناهج إلصدار 

ها من خالل معايير خاصة للتقويم،من أجل تقويمهـا بهـدف اإلصـالح    حكم وقيمة على جودت
  .والتطوير نحو األفضل واألحسن

أنه يتوجب على المسـيحيين أن يمتلكـوا القـيم    ) Bazmeni, 1997(وذكر بازمينوا 
األخالقية التي يقرون بها ويطبقوها في حياتهم،وهذه دعوة إلى االستقامة في صـنع القـرارات   

  :خطيط لها، ويستشهد بثالثة أمثلة على ذلك وهيالمنهجية والت
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إذا كان المسيحيون يقرون بقيمة األفراد كونهم مخلوقين على صـورة اهللا، فـإن علـيهم أن     -
يغيروا أساليب التدريس أو يكيفوها لتمكين مختلف الناس من تعلم وتطبيق حقيقة اهللا بطـرق  

احد، فإن لم يكن ذلـك؛ أصـبح التعلـيم    تنسجم مع رغبات اهللا وأساليبهم التعليمية في آن و
والتخطيط المنهجي خاضعا للنهج غير المالئم والمتمثـل فـي تلقـين الطـالب المحتـوى      

  .واألسلوب

إذا كان المسيحيون يؤكدون على فكرة وجود أب سماوي يضبط أطفاله لمصلحتهم؛ فإن عليهم  -
ط المنهجي الذين سيحققان النفع أن يؤيدوا وجود الضبط واألمر المناسبين في التعليم والتخطي

إن هذا االلتزام هو مهمة صعبة التنفيذ بشكل استثنائي في سياق . للطالب والتمجيد لتعاليم اهللا
مجتمعي غير منضبط أو مقيد باإلجمال، ومن المفارقات الساخرة أن هذا المجتمع أيضا فـي  

  .صراع مع اإلساءات بأشكالها المختلفة وبنسب مهولة

ان المسيحيون يقرون بوجود الطاقة اإلبداعية لدى كل شخص خلق؛ فعليهم أن يفسـحوا  إذا ك -
إن التمسك باألهداف السلوكية في التخطـيط  . المجال للتعبير اإلبداعي في التخطيط المنهجي

المنهجي قد يؤدي في الواقع إلى كبت الحرية واإلجابات المفتوحة، وهما عامالن ضروريان 
  .كما أن تقييدا كهذا قد ال يمكّن الطالب من التفكير بمفردهم. في الصفللتعبير اإلبداعي 

  المراحل التي مرت بها التربية المسيحية

أرسل اهللا ابنه فاديا ومخلصا، وفيه وبه يدعو البشر إلى أن يصبحوا في الروح القـدس،  
أنحاء األرض أرسل أبناءه بالتبني ومن ثم ورثته في الملكوت، ولكي تنتشر هذه الدعوة في كل 

... .اذهبـوا وتلمـذوا  (المسيح الرسل الذي كان قد اختارهم ملقياّ إليهم مهمة التبشير باإلنجيـل  
،انطلق الرسل وكرزوا في كل مكان، )19\28:(متى) وعلموهم ان يحفظوا جميع ما أوصيتكم به

ان سالكين سلوكه في مبشرين باإليم ،وهذه الذخيرة التي خلفها الرسل حافظ عليها خلفائهم بأمانه
الشركة األخوية، محتفلين به في الليتروجيا والصالة، ومنذ البدء أطلق اسم الكرازه على الجهود 
التي تبذل في الكنيسة لمساعدة البشر على االيمان وبال شك استمدت خدمة الكرازة القـوة مـن   



13 

ي، حيـث بـدأ أسـاقفة    صل في التعليم المسيحأالمجامع كمجمع التريدنتيني الذي جعل الكرازة 
والهوتيين قديسين أمثال القديس بطرس كنيزيزس في نشر عدد من الكتب للتعليم المسيحي، ومن 
ثم تبنى األب األقدس يوحنا بولس الثاني رغبة األساقفة في دورات السينودس لألساقفة في تدوين 

مصدره الكتاب المقـدس  للعقيدة الكاثوليكية ويكون  ن يقدم عرضاًأ المسيحي الذي يهدف التعليم
األساقفة ورعاة الكنائس (واآلباء القديسين ويكون موجه بشكل خاص إلى المسؤولين عن الكرازه 

وليكون بمثابة أداة لمساعدتهم في القيام بمهمتهم لتعليم شعب اهللا ومن خاللهم الى معلمي التعليم 
  )2012،جورج يلدا(المسيحي وسائر المؤمنين 

 ،االقدس بيوس الخامس في وضع كتاب تعليم مسـيحي حبـري   كما كان الفضل األب
مكمال للتعليم المسيحي الذي كان قد انتشر ويسمح لالكليروس بوضع منهج رسمي للتعليم الديني 

ــدنتيني   ــع التريــــــ ــررات المجمــــــ ــا لمقــــــ  .وفقــــــ
(http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/papi/226-Pio-V.htm (  

كتب للتربية الدينية المنهج  البطريرك يعقوب بلترتي في تأليف اما في فلسطين فقد اعتمد
المسيحي الحبري الذي يتناول الجوانب األربعة لإليمان المسيحي وهي العقائديـة واللوترجيـا   

  ).1978ماركيرلس،مركز (والحياتية والتبشيرية 

والكـرازة  " كرازة"ظهرت التربية المسيحية نسبة إلى يسوع المسيح، فهي في جوهرها 
كلمة مشتقة من اليونانية والسريانية، وتعني إعالن البشرى بحدث الخالص، أي هي عملية نقل 

عزيز هذه البشارة إلى أشخاص آخرين صغارا أم كبارا ودعوتهم إلى اإليمان بها والى التوبة وت
لجميع الناس، دون أي اعتبار للجنس، والعمر والحال في تربية تتجاوب مع دعواتهم  ،محبتهم هللا

الخاصة وتوافق طبعهم، وثقافتهم، وتقاليدهم العريقة، وتنفتح بالوقت نفسه على تبادل أخوي بينهم 
ربية مسـيحية  وبين سائر الشعوب لدعم الوحدة الحقّة والسالم في العالم وللمسيحيين الحق في ت

تؤمن للشخص اإلنساني النضوج ولكي يغدو المعمدين في بادئ األمر وفي كل يوم وقد دخلـوا  
خطوة إلى معرفة سر الخالص وليتعلموا أن يعبدوا األب بالروح والحق، وأن يشهدوا للرجـاء  

  ).2014طوال، (الذي فيهم 
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مواد منهج دراسي،  إن التربية المسيحية ليست محض تلقين معلومات وتحفيظ مادة من
بقدر ما هي تنمية تعرف األوالد إلى المسيح وأعماله وأقواله، ليزدادوا إيمانا به وحبا له وتعلقـا  
به، وال تقتصر رسالة التربية المسيحية على إعطاء األوالد ثقافة دينية بل تتعدى هذه الغاية إلى 

البعـد   :بعـدان لهـذه العالقـة   مساعدتهم على تنمية عالقتهم الشخصية بيسوع المسيح، وهناك 
العمودي باالتحاد به في الصالة واألسرار، والبعد األفقي بمحبة اآلخرين والتضحية في سـبيلهم  

  ).19-11: 2001اليسوعي، (

  منهاج التربية المسيحية

لما كانت غاية التعليم المسيحي أن يجعل اإليمان عند البشر حياً، ظاهراً وذات فاعليـة  
بالعقيدة، فليسهر األساقفة على أن يوصلوه بانتباه وباهتمام كلي، إلى األوالد وإلى وذلك بإنارتهم 

وليتبع في هذا التعليم النظام واألسلوب الموافق، ال للمادة . األحداث، وإلى الشباب وحتى البالغين
التي نحن بصددها فقط، ولكن أيضاً لطبيعة، وطاقات، وعمر المسـتمعين وظـروف حيـاتهم،    

س هذا التعليم على الكتاب المقدس والتقليد، والطقسيات، وسلطة الكنيسة التعليمية وحياتهاوليؤس .
زيادة على ذلك، فليحرص األساقفة على أن يكون معلمو التعليم المسيحي معدين كمـا ينبغـي   

ـ . لمهمتهم ة يجب عليهم أن يتقنوا معرفة تعليم الكنيسة ومبادئ علم النفس وسائر العلوم التربوي
يجب على األساقفة أيضاً أن يبذلوا قصارى جهدهم كي يجددوا أو يحسنوا ثقافـة  . نظرياً وعملياً

  .)1965بولس أسقف الكنيسة الكاثوليكية، (البالغين الدينية 

تنيـر تنشـئة   " :لقد عبر المجمع الفاتيكاني الثاني عن مهمات التعليم المسيحي كالتـالي 
وتعود إلى المشاركة الفعالـة الواعيـة فـي     ،ب روح المسيحاإليمان وتقويه، وتغذي الحياة حس

المهمات كلُّها ضرورية، فكما أن الجسم البشري  .وتحث على العمل الرسولي ،األسرار الطقسية
هو بحاجة كي يحيا إلى أن تعمل كلُّ أعضائه، هكذا تحتاج الحياة المسيحية، لتبلغ نضجها، إلـى  

واالنتماء الجمـاعي، والـروح    ،، والتربية األخالقية، والصالةمعرفة اإليمان: تنمية كّل أبعادها
فإذا ما ُأهمل التعليم المسيحي أحد هذه األبعاد، ال يبلغ اإليمان المسيحي مـلء نمـوه   . الرسولي

  ).2000البيسيري، (



15 

  حيةأهداف التربية المسي

مجاالتـه،  تهدف التربية إلى إحداث تغير ايجابي في نفس اإلنسان وتنميته فـي جميـع   
وتنمية مهاراته العلمية واألخالقية والسلوكية المرغوب بها في المجتمع، كذلك للتربية المسيحية 

  :مجموعة من األهداف تتوزع على مجموعة من العناوين

إن الهدف األساسي هو اإليمان المسيحي بشموليته وأساسياته، لتوسـيع  : األهداف اإليمانية •
ألساسية لإليمان المسيحي بشكل مبسط ومتدرج ليشمل جميع مدارك الطالب حول المفاهيم ا

مراحل حياة الطالب وبطريقة تحبب الطالب وترغبه باإليمان وتشوقه إلـى المعرفـة، وال   
يتوقف اإليمان عند مجرد المعرفة بل تشمل أيضا تنمية اإليمان وتقويته وتعميقـه ونمـوه   

ن شخصي نابع من الداخل وقـادر علـى   وإحيائه وتنشيطه، ومن هنا تأتي أهمية تنمية إيما
  .مواجه التحديات الكثيرة التي يتعرض لها الطالب

وهي تزويد المتعلم بفكرة واضحة عن العقائد المسيحية األساسية التـي  : األهداف العقائدية •
، وأما األهداف المرجوة من هذه )القسطنطيني–النيقاوي (تلخصها الكنيسة في قانون اإليمان 

المعرفة والحياة بمعنى أنها ليست معرفة ذهنية بل معرفـة مرتبطـة بالحيـاة     العقائد فهي
  .وظروفها

وتتمثل في أن يعيش الطالب إيمانه قوالً وفعالً، فيكون التعليم حياة وليس : األهداف الحياتية •
مجرد درس تعليمي، من خالل تأثير اإليمان على سلوك الطالب، ويأتي بثمار ملموسة في 

المجتمع، فالمطلوب هو ربط اإليمان المسيحي بواقع الملموس لحياة الطالـب  المدرسة وفي 
اليومية والعملية، التربية المسيحية تهدف إلى تهذيب األخالق وتنميتها وتطبيـق المفـاهيم   
المسيحية على أرض الواقع، من خالل تربية الضمير وتقويته ليتعلم الطالب أن يميز بـين  

 .الخير والشر

إن األهداف اإليمانية والعقائدية والحياتية تؤدي إلى بلورة حياة روحيـة  : حيةاألهداف الرو •
العالقة باهللا والتقـرب منـه والشـعور بمحبتـه     : لدى المتعلم، وتشمل هذه الحياة الروحية
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ومخافته بحيث يكون اإليمان مصدر فرح للطالب، فتسعى التربية المسيحية إلـى تعميـق   
 .صل الصحيح مع يسوع المسيح بقوة الروح القدسالعالقة والمساعدة على التوا

كما تسعى التربية الدينية المسيحية إلى تنمية أهمية الصالة في حياة الطالب وممارستها 
ممارسة حيوية وربطها بالحياة، ومساعدة الطالب على البحث عن إرادة اهللا في حياته واكتشاف 

ؤمن لوضعها في خدمة بنـاء الشخصـية   المواهب الروحية التي يضعها الروح القدس في كل م
 .وخدمة الجماعة المسيحية والمجتمع

تهدف التربية المسيحية في هذا المجال إلى تقوية إيمان الطالب وتعزيـز  : األهداف الكنسية •
انتماءه إلى الكنيسة، واتخاذ دوره فيها فيكون من حجارتها الحيـة يشـارك فـي حياتهـا     

  .الليتورجية ورسالتها

من المعلوم أن فلسطين تتسم بالتعددية الكنسية الواسعة، من هنا تـأتي  : ةيالمسكوناألهداف  •
أهمية البعد المسكوني في التربية الدينية، إذ يدرس طالب من كنائس مختلفة في حصـص  
التربية الدينية، فمن أهداف التربية المسيحية وضع الوحدة المسيحية، والتنشئة على الـروح  

معرفة وجهات النظر المتشابه والمختلفـة بـين الكنـائس بطريقـة      المسكونية، من خالل
موضوعية بعيده عن الجدل، والتركيز على القواسم المشتركة بين الكنائس في حصة التربية 
الدينية، وتطوير العالقات اإليجابية بين الكنائس المختلفة مما يعزز عالقات ايجابيـة بـين   

  .المسيحيين في فلسطين

تهدف التربية المسيحية إلى تنمية اإلنسان وغـرس القـيم اإلنسـانية    : يةاألهداف الشخص •
ليكتشفها الطالب ويحولها إلى نمط سلوك في حياته اليومية والواقعية، كما تهـدف التربيـة   
المسيحية إلى مساعدة الطالب على مواجهة التحديات، فينمي شخصية إنسانية قادرة علـى  

ات المجتمع وتحدياته، فيجـد الحلـول للمشـكالت    مواجهة مشكالته وعلى مواجهة صراع
االجتماعية والشخصية وتجعل منه إنسانا متكيفاً ومتعايشاً بسالم في مجتمع متعدد األديـان  

 .والكنائس، قادراً على مناقشة اآلخرين بطريقة حضارية وإيجابية
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جتماعية في تهدف التربية المسيحية إلى تطوير مجموعة من القيم اال: األهداف االجتماعية •
مجتمع متعدد ومتنوع، تساعد الطالب على العيش االيجابي مع اآلخرين، ومن هـذه القـيم   
التعرف على اآلخرين من المسيحيين وعلى الديانات األخرى بـروح الحـوار، والتعامـل    

 ،االيجابي على اعتبار اآلخر إنساناً والتعامل معه كإنسان مخلوق على صورة اهللا ومثالـه 
تطلب تقبل اآلخرين والتعامل معهم باحترام ومحبة وصـدق، إن التعامـل مـع    وهذا ما ي

اآلخرين ال يعني الضعف وال ينفي الشهادة المسيحية، فالمسيحي مدعو إلى أن يكون رسوالً 
ألنه نور  ؛معتزاً وفخوراً بمسيحيته وقادراً على التعامل مع األديان األخرى من دون خوف

 .العالم وشاهد للمسيح

ال تنفصل التنشئة المسيحية عن البيئة التي يعيش فيها الطالب ومن هنا : داف المجتمعيةاأله •
تأتي أهمية تنشئة الطالب على انتمائه لبلده ووطنه، كما وتهدف التربية المسيحية إلى بلورة 

 :الشخصية الفلسطينية المسيحية من خالل عدة توجهات منها

والمجتمع ،فالمسيحية ال تفصل المسيحيين عن المجتمع، أهمية الهوية المسيحية الفلسطينية
فتعمل التربية الدينية على إبراز الهوية الفلسـطينية العربيـة    ،ال يفصل المسيحيين عن اإليمان

لتعزيز ثقة الطالب بهويته المسيحية الفلسطينية؛ لتقوية االنتماء إلى الوطن ومحبته وإلى اإليمان 
  .المسيحي والتمسك به

ربية المسيحية إلى تخريج طالب يكونون مواطنين صالحين في المجتمع بعـد  تهدف الت
تعلمهم الدين المسيحي، ويتعرف الطالب على جذور المجتمع الذي يعيش فيه فيكـون عنصـر   
فاعالً فيه قادراً على الحضور المسيحي اإليجابي على نطاق المجتمع وفي الحياة العامة ويأخـذ  

عتدال واالنفتاح وبروح الحوار واالحترام للديانات األخرى بعيـداً  دوره فيه، ويخدمه بروح اال
لجنـة التعلـيم   (عن التعصب، وهكذا يكون المسيحي شاهداً للمسيح في البيئة التي يتواجد فيهـا  

  ).2006المسيحي للمدارس المسيحية في األراضي المقدسة، 

عليم المسـيحي طريقـة   في كتابة القيم األخالقية للت) Bazmeni, 1997(ذكر بازمينوا 
  :إعداد هدف مفصل ليتناسب مع المحتوى كما يلي
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  .تحديد هدف عام استناداً إلى االحتياجات الحالية. 1

  لهم؟/رسم فروع لهذا المجال العام مثل ماذا يعني المصطلح الرئيس بالنسبة لي. 2

شخصـية أو  والتي ساعدت على تطور ال ،توضيح المعرفة والخبرة في كل فرع من الفروع. 3
  .ساعدت اآلخرين في هذا الفرع أو ذاك

وضع أهداف للوقت الحالي، بحيث يظهر المتعلمون وفقاً لها تقدماً من خالل تطـوير نفـس   . 4
  .المعرفة والخبرة

  المحتوى التعليمي المسيحي

ألفّ البطريرك يعقوب بلترتي لجنة إلعداد كتب للتربية ) 1973(يمكن القول أنه في عام 
، ووزع المحتوى وفق مخطط عام يتناول في كل سنة جانباً معيناً من اإليمان المسـيحي  الدينية

بشكل يتناسب مع عمر الطالب، فهناك برنامج عقائدي يتناول العقائد األساسـية فـي اإليمـان    
المسيحي يليه برنامج ليتورجي يتناول الحياة الليترجية واألسرار والعمل الليتـورجي وربطـه   

مركـز  (يح، ويليه برنامج حياتي يتناول الحياة المسيحية مـن جوانبهـا المتعـددة    بالسيد المس
  ).1978ماركيرلس،

وانسجاماً مع ما سبق، عملت المناهج الجديدة للتربية الدينية على توزيع محتوى اإليمان 
بحيث تكون السنة  )من الصف األول إلى الصف الثاني عشر(المسيحي على الصفوف المختلفة 

ذات محتوى عقائدي، والثانية ذات محتوى ليتورجي، والثالثة ذات محتوى حيـاتي، إن   األولى
هذا التوزيع ال يعني أن المحتوى العقائدي يخلو من جوانب ليتورجية وحياتية، ألنـه ال يمكـن   
الفصل بين هذه الجوانب الثالث، ولكن التركيز يبقى في كـل سـنة أساسـاً علـى المحتـوى      

  .المخصص لهذه السنة

ويمكن القول أن كل ثالث صفوف تشكل مجموعة واحدة متكاملة، وكأنّها كتاب واحـد  
الصفوف األول إلى الثالـث،  : المجموعة األولى. بما فيها من أبعاد عقائدية وليتورجية وحياتية
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الصفوف السابع إلى التاسع، : الصفوف الرابع إلى السادس، المجموعة الثالثة: المجموعة الثانية
وعليه فإن الطالب، في كل مجموعة مـن  . الصفوف العاشر إلى الثاني عشر: عة الرابعةالمجمو

  . هذه المجموعات يحصل على عرض شامل لإليمان المسيحي بأبعاده الثالث

، 14-12، 11-9 ،8-6(بالطبع تتوجه كل مجموعة من المجموعات إلى عمر معـين  
تتوسع المجموعة بشـكل دائـري وفـق     وبانتقالها من مرحلة عمرية إلى أخرى،) 18\15-17

  ).31-29: 2004دائرة الدراسات الدينية، (طاقات المتعلم وحاجاته 

وبذلك فإن كتب التربية المسيحية للصفوف الثالثة األولى حللّت بناء على ما جـاء فـي   
  .الكتاب التربية المسيحية الرسمي، ومن كتاب الخطوط العريضة لمنهاج التربية المسيحية

  :وحدات تعليمية) 6(كتاب الصف األول للتربية المسيحية يتضمن  •

كانت الوحدة األولى تهيئة للدخول إلى منهاج التربية المسيحية من خالل تحقيق األهداف 
محتـوى  . رسم إشارة الصليب والتدرب على الصالة وحركاتها وتعلم الصالة الربانيـة : التالية

خل إلى الدين المسيحي، يا رب علمنا أن نصلي، متى مد: دروس تتمثل في) 6(الوحدة يتضمن 
أما األسلوب والوسائل فمن خالل اسـتعمال  . نصلي، اتبعني، أحبوا بعضكم بعضا، نحب ونطيع

اللغة البسيطة القريبة من القلب، واللجوء إلى األسلوب الـواقعي الملمـوس، وربـط المفـاهيم     
  .الصالة بالحركات الجسمية المناسبة، والتركيز على حركات

اكتشاف اهللا انطالقا من : بينما تناولت الوحدة الثانية محبة اهللا من خالل األهداف التالية
محتـوى الوحـدة   . اكتشاف خصوصية اإلنسان في الخلق تطوير محبة اهللا لدى الطفل، خالئقه

اهللا خالق السماء واألرض، وخلق اإلنسـان علـى صـورة اهللا    : دروس تتمثل في) 6(يتضمن 
اُألسلوب المتبع . ودعوة إبراهيم، ه، وعناية اهللا بخالئقه، وقصة ادم وحواء، ونوح والطوفانومثال

وتحاشي البراهين العقلية التـي ال تـتخط   ، االندهاش والتعجب أمام جمال خالئق اهللا: من خالل
نيـة  قدرات العقلية لدى الطفل في هذا العمر، وحفظ اآليات البسيطة والسهلة تقريب المفاهيم الدي

  .عن طريق الحواس
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وتحدثت الوحدة الثالثة عن ميالد يسوع المخلص، واألهداف العامة هي التعرف علـى  
التعرف على يسوع من خالل ميالده، استيعاب أهمية يسوع  ،مريم العذراء في البشارة والزيارة

) 6(أما محتوى الوحـدة فهـي  . المسيح في حياة المؤمن احترام يسوع لمريم ويوسف وطاعتهما
السالم عليك يا مريم، ومريم العذراء تزور اليصابات، وهكـذا ولـد يسـوع،    : دروس كالتالي

أمـا األسـلوب المخطـط لتنفيـذ     . وأبشركم بفرح عظيم، وأتينا لنسجد له، والهرب إلى مصر
األسلوب السردي البسيط المشوق إلحداث الميالد، واإلشارة إلى جغرافيـة األحـداث   : الدروس

وشرح الكلمات األساسية فـي الروايـة،   ،فظ اآليات األساسية في أحداث الميالدبشكل بسيط، وح
   .وإحاطة هذه األحداث بجو من الفرح واالبتهاج

: ثم جاءت الرابعة لتبين بعض عجائب السيد المسيح من أجل تحقيق األهـداف التاليـة  
بيسوع، وتعزيـز  إبراز محبة يسوع، واكتشاف من هو يسوع من خالل عجائبه، وتقوية اإليمان 

عـرس  : دروس وهـي ) 7(وقد تضمنت الوحدة الرابعة . مشاعر الشكر، وتنمية محبة كلمة اهللا
وشـفاء   ،وشفاء المخلع، وإقامة ابن األرملة نائين ،قانا، وإشباع الخمسة أالف، وتسكين العاصفة

مشـاعر  التركيز علـى  : أما األسلوب فهو مقترح كالتالي. و شفاء البرص العشرة،أعمي أريحا
يسوع اتجاه المتألمين، والتركيز على من هو يسوع من خالل عجائبه، واالبتعاد عن التفاصـيل  
الصغيرة التي تشتت الطفل وتبعده عن الهدف األساسي، والتركيز على األمثلة الواقعيـة التـي   

  .يستطيع الطفل اإلهتمام بالمتألمين، وإبراز العبرة من الحياتية من عجائب السيد المسيح

التعرف علـى  : لتحقق األهداف التالية أما الوحدة الخامسة فقد تناولت بعضا من أمثاله،
تعاليم السيد المسيح من خالل األمثال، وإدراك محبة اهللا للبشر وإهتمامه بخالصهم، والتعـرف  
على ملكوت اهللا وميزاته وطريقة الدخول فيه، واستيعاب التعاليم اإلنجيلية والمبـادئ الحياتيـة   

محتوى الوحدة الخامسـة  . ألساسية، واكتشاف صور الخير والشر في حياتنا من خالل األمثالا
مثل الخروف الضال، واالبن الضال، ومثل الفريسي والعشـار،  : دروس هي) 6(يحتوي على 

سـرد  : أما األسلوب فيعتمـد علـى  . ومثل الشبكة، ومثل الغني واليعازر، ومثل الغني والجاهل
وجذاب، والتركيز على مواقف الحياتية واألدبية في األمثال، وإبراز العبـرة   األمثال بشكل شيق
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األساسية في المثل، وشرح الظروف الواقعية المرتبطة بالمثل، واسـتنتاج الناحيـة التعليميـة    
  .والحياتية من كل مثل ليكون مرشداً للطفل في حياته اليومية

مرحلة األخيرة من حيـاة يسـوع علـى    أما الوحدة السادسة واألخيرة فقد تحدثت عن ال
إدراك محبة اهللا لنا من خالل موت المسـيح وقيامتـه،   : األرض من أجل تحقيق األهداف التالية

وأن يستوعب الطفل معنى ألالم السيد  ،وأن يدرك الطفل أهمية األسبوع األخير من حياة يسوع
باهللا الذي غلب الموت ليعطينـا   المسيح وقيامته وأهميتها في اإليمان المسيحي، وأن يثق الطفل

وأن يتعزز إيمان الطفل بيسوع المسيح الحي دائماً وأبداً، أن يدخل الطفل فـي عالقـة    ،الحياة
محتوى الوحدة السادسة يحتـوى  . بالسيد المسيح من خالل األسرار خاصة سر القربان األقدس

وبطـرس   ،بض على يسوعأحد الشعانين، والعشاء األخير، والق: دروس موضوعه كالتالي) 7(
األسـلوب  . وصلب يسوع وموته، وقيامة يسوع من بين األموات ،ومحاكمة يسوع ،ينكر يسوع

التركيز في رواية اآلالم على محبة اهللا لبني البشر، والتشديد على أن السـيد  : المقترح استخدامه
خرين، والتركيز على وإثارة حب البذل والعطاء في سبيل اآل ،المسيح بموته وقيامته يعطينا حياة

وأن يأتي سرد األحداث مشوقاً وفي نفس الوقت مركزاً على ما  ،التوبة كطريق للمصالحة مع اهللا
  .هو أساسي لتثبيت اإليمان

ركز الكتاب على الرسوم والصور التي تجذب انتباه التالميذ، وضم أسئلة تـؤدي إلـى   
وكـذلك إضـافة بعـض     ،روق الفرديـة مع مراعاة الف ،إكساب التالميذ أسلوب التفكير العلمي

نـدى   ،كاترين خوري ،القس سمير إسعيد ،األب نزيه الحايك(المالحظات في الحاشية للمعلمين 
  ).1:كتاب التربية الدينية المسيحية ،خزمو، وداد خير، آمال أبو عيطه

يتمحـور حـول   ) طقسـي (أما كتاب التربية المسيحية للصف الثاني فهو منهاج ليتورجي  •
  : فقد قُسم إلى ثالث وحدات ،اإلسرار المقدسة واألعياد الطقسية وأهميتها

مساعدة الطالب علـى  : تدور الوحدة األولى حول األسرار عامة لتحقق األهداف التالية
وتعداد األسـرار   ،وإدراك معنى األسرار انطالقاً من العالمات الملموسة ،اكتشاف محبة اهللا لهم
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 ،وإدراك الطفـل أهميـة العمـاد    ،أن يسوع اختارهم ليكونوا تالميـذه  وإدراك الطالب ،السبعة
واإليمان سلوك وليس مجرد كالم نردده، ومساعدة الطالب انطالقا من انتمائه إلى العائلة وقرية 

االحتفـال   ،واكتشاف أهمية سر الزواج والكهنوت ،ووطنه على تعميق انتمائه للكنيسة والرعية
ويسـوع يحـب    ،اهللا محبة: درس تعليمي) 12(توى الوحدة مكونه منمح ،الروحي بعيد الميالد

وأنا أؤمن  ،بالعماد نصبح أبناء اهللا ،اتبعني ،و يحبنا يسوع حبا ملموساً،ومحبة الوالدين ،األطفال
ويدعوني فاستجيب له، والكهنوت والكنيسة،والزواج والكنيسة، ونحتفـل   ،يا رب، ونعم يا رب

مقترح لتنفيذ المحتوى هو األسلوب الواقعي البعيد عن التجريد بمعنى أنه أما األسلوب ال. بالميالد
يوصل المحتوى انطالقاً مما يراه الطالب ويلمسه، واستخدام األمثال من الحياة العامة للطالـب،  

  .والشرح البسيط

الوحدة الثانية هي مسيرة نحو الفصح عبر الصوم والتوبة برفقـة األسـرار ولتحقيـق    
إدراك الطالب أهمية الصيام باالمتناع عن الشر والخطيئة، وإدراك أهمية سـر  : اليةاألهداف الت

التوبة وطلب الغفران، وإدراك الطالب لمفهوم التضحية، والتحدث عن قيامة السيد المسيح ونقل 
وإدراك الطالب أهمية األسبوع المقدس والعادات االجتماعية المرتبطة به،  ،الفرح إلى اآلخرين

أهمية المعنى الروحي والديني لعيد الفصح، واحترام القربان المقدس وأهميته واالستعداد وإدراك 
الصوم الذي يحبه اهللا، وبسر التوبة : دروس مرتبة كالتالي) 9(المحتوى التعليمي يتكون من . له

ُأعود إلى اهللا، ويسوع يتألم من أجلنا، ويا قدس أشرق عليك النور، األسـبوع المقـدس، أحـد    
األسـلوب المخطـط لتنفيـذ    . قيامة، القربان األقدس، واصنعوا هذا لذكري، وهذا هو جسديال

  .واستخدام التراتيل البسيطة المرتبطة بالقداس اإللهي ،الشرح البسيط: المحتوى

أما الوحدة الثالثة فهي تدور بشكل خاص حول الروح القدس الذي نالـه الرسـل فـي    
اكتشاف التالميذ أهمية الروح القدس في الحياة : داف التاليةالعنصره وتسعى الوحدة لتحقيق األه

 ،وتوضيح سر مسحة المرضى واالهتمام به ،وتنمية انتماء الطالب إلى الكنيسة والرعية ،اليومية
دروس ) 7(وقد عرض المحتوى التعليمي من خـالل   .ومعرفة الطالب األعياد المسيحية المهمة

يرون، والثمار المقدسة، وأنتم نـور العـالم، وهـل فـيكم     الروح القدس، والعنصره، والم: هي
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اعتمد الكتاب أسلوب الحوار والمناقشة والعمل والفهم دون إهمـال  . مريض، واألعياد المسيحية
كتـاب   ،األب نزيه الحايك، القس إبراهيم نيروز، كاترين خوري، ندى الحايـك (أعمال الذاكرة 

  ).2 :التربية الدينية المسيحية

التربية المسيحية للصف الثالث األساسي فإن الكتاب ينقسم إلـى أربـع وحـدات     أما كتاب •
  . تتركز في التطويبات والوصايا العشر

إدراك : الوحدة األولى تدور حول أحبب الرب إلهك، تحقق األهداف التعليميـة التاليـة  
اإليمـان عـن    وتنمية ،وتعميق فكرة التلمذة من خالل تالميذ يسوع ،مفهوم النور ونور المسيح

 ،وفهم كلمة اهللا واستيعابها، اكتشاف عالقة محبة اهللا ال عالقة الخـوف  ،طريق العمل بالوصايا
 ،وصايا لنـا  ،أنا نور العالم: ولتحقيق األهداف كان المحتوى التعليمي .احترام اسم اهللا وإكرامه

 ،وطوبى ألنقياء القلـوب  ،وطوبى للجياع والعطاش إلى البر ،وطوبى للحزانى ،وطريق السعادة
أما األسلوب فترك للمعلم الحرية في استخدام األساليب التي . وطوبى للمضطهدين من أجل البر

تشجع الطالب على الحوار والتفكير لتنمية قدراته الفكرية التحليلية ولتشجيعه على سماع كلمه اهللا 
  .وتعاليمه

 ،واحتـرام الكتـاب المقـدس    ،هـك الوحدة الثانية لتحقيق نفس األهداف أحبب الرب إل
واحترام اسم اهللا  ،وإدراك عالقة الطالب باهللا المحبة ،اّب ومساعدة الطالب على أن يعرف أن اهللا

) 5(المحتوى التعليمـي يتكـون مـن    .وتدريب الطالب على حركات الصالة المختلفة ،وإكرامه
السماوات، وأحبـب الـرب   وأبانا الذي في  ،طوبى لمن يسمع كالمي :دروس عناوينها كالتالي

  . إلهك، وليتقدس اسمك، ويعلمنا يسوع أن نصلي

تحقـق الوحـدة الثالثـة     .الوحدة الثالثة تهدف إلى أن يتعلم الطالب حب القريب كنفسه
أن يقبل الطالب القريب ويحترمه ويعامله باللطف، وتدريب الطالـب  : األهداف التعليمية العامة

دة الطالب على فهم معنى العطاء، والتعامـل بلطـف مـع    على المسامحة والمصالحة، ومساع
يتكون المحتـوى التعليمـي   . الجميع، والتمثل بالقداسة، واحترام ملكية اآلخرين والملكية العامة
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 ،تعطوا، واغفـروا يغفـر لكـم   ... أحبب قريبك كنفسك، وأعطوا: دروس تعليمية وهي) 6(من
  .حترم مقتنيات اآلخرينوِأ ،وعلى مثال القديسين ،وباركوا وال تلعنوا

الوحدة الرابعة يدور موضوعها على حياتنا في الجماعة وتحقـق األهـداف التعليميـة    
وتعريف الطالب بمفهوم العماد وأهميـة   ،تدريب الطالب على االحترام والمحبة األسرية: التالية

وتنميـة   ،دسـة وتعميق االنتماء لقدسية األماكن المق ،تدريب الطالب على المواظبة على الصالة
المحتوى التعليمي للوحدة الرابعـة   .ومساعدة الطالب على الثقة باهللا ومن ثم بنفسه ،حب الوطن
 ،ونحب وطننـا  ،وبالدنا المقدسة ،ويوم الرب ،أكرم أباك وأمك: دروس كالتالي) 6(يتكون من 

واقع حيـاة   يركز مؤلفو الكتاب على استخدام القصص من .وثابتون في الرجاء ،أنتم نور العالم
أما أسئلة التقويم فقد وضعت للمعلم ليستنتج ما الـذي فهمـه    ،الطالب واعتماد أسلوب المناقشة

األب نزيـه  . (الطالب من فكرة الدرس، وليعرف هل نجح في إيصـال الفكـرة للطـالب أم ال   
  ). 3 :كتاب التربية الدينية المسيحية،ندى خزمو، إبراهيم نيروز، بيرتا امسيح ،الحايك

ويتأمـل   ،ووفق ما جاء في مقدمة الكتب الثالثة اعتبار هذه الكتب هي كتب تجريبيـة 
مؤلفو الكتب الثالث من المعلمين تزويدهم بالمالحظات واالقتراحات البناءة لالستفادة منها فـي  

  .المستقبل للوصول إلى الغاية المنشودة

  أساليب التعليم المسيحي

إن نوعية التربية الدينية في الحصة وطريقة إدارة المربي الديني لها تلعب دوراً هامـا  
إلثارة اهتمام الطالب بالتربية الدينية، فإذا ما أحس الطالب أن حصة التربية الدينية تعالج أمورا 
 قريبة من حياته، وتخاطب ظروفه وصعوباته ومشكالته وتستجيب للتساؤالت التي يطرحها فإنه

يهتم بها أكثر، ليس هناك أسلوب واحد أو أسلوب خاص في التربية المسيحية، إذ أنها تسـتخدم  
سن أعمار المسيحيين وتطورهم العقلي ونضجهم "أساليب مختلفة ومتنوعة، وهذا التنوع يقتضيه 

  ) 1979البابا يوحنا بولس الثاني، (الكنسي والروحي وباقي الظروف الخاصة بكل منهم 
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وأسـلوب   ،اليب التربية المسيحية باإلضافة إلى أسلوب تطبيق الكتاب المقدسإن أهم أس
اإلشارات الطقسية والكنسية، هما األسلوبين االستقرائي وستنتاجي، فاألسـلوب الـذي يـدعى    

كاألحداث الكتابية واألعمال الطقسية وحيـاة الكنيسـة والحيـاة     ،استقرائيا يقوم بعرض األفعال
أنه يجاوب على انتظار قلب  ،ب يقدم فوائد كبيرة ألنه يتوافق وتدبير الوحيوهذا األسلو .اليومية

أال وهو التوصل إلى معرفة أشياء معقولة انطالقاً من حقائق محسوسـة، إنـه    ،اإلنسان العميق
  .يتطابق أيضاً مع ميزات معرفة اإليمان التي هي معرفة بواسطة اإلشارات

إنه أسـلوب يشـرح   . لوب االستنتاجي بل يتطلبهأما األسلوب االستقرائي ال ينفي األس
إال عنـدما   ،ولكن التركيبة االستنتاجية ال تبلغ قيمتها كلها .األفعال ويصفها انطالقا من أسبابها

  ).2000،المطران فرنسيس البيسري(تبلغ المسيرة االستقرائية نهايتها 

جهة ومـن طبيعـة    تعتمد التربية المسيحية بعض األسس المستمدة من علم التربية من
فقد طور علم التربية مجموعة من األسس التربوية التـي ال   ،اإليمان المسيحي من جهة أخرى

ومن بين هـذه األسـس    .يمكن االستغناء عنها والتي تساهم في صقل فعل اإليمان لدى الطالب
  :العامة ما يلي

ق سلبي، بل عالقـة  ليست العالقة بين المعلم والطالب عالقة مرسل ومتل: األسلوب النشط .1
تفاعل بين شخصين يتسمان بالحيوية والتبادل التي تجعل العملية التربوية عمال حيويا أكثر 

  .منها تعليماً جامداً وتلقيناً ممال

وأن مشاركة الطالب بكـل مراحـل اللقـاء     ،الطالب شريك في العملية التربوية: المشاركة .2
 .الديني أثناء الحصة يساعد الطالب على التحول من طرف سلبي إلى طرف نشط ومشارك

إنـه وسـيلة    ،إن النشاط الخارجي ليس هدفا بحد ذاته: النشاط الخارجي والنشاط الداخلي .3
 .لة فيهإلثارة النشاط الداخلي أي االستجابة لنداء اهللا له ولكلمة اهللا الفاع

نعني بالواقعية الجهد المبذول لجعل القيم الدينية قريبة من واقع الحياة في ظروفها : الواقعية .4
 .المختلفة لتكون استجابة لحاجات حقيقية لدى الطالب
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من الضروري أن يتعرف المتعلم تدريجياً على مفردات اإليمان التي تساعده علـى  : اللغة .5
ولكن هذه المفردات بحاجة إلى شرح واستيعاب  ،تفاهم معااالندماج في الجماعة المؤمنة وال

 .كي ال تظل مجرد تعابير يستعملها الطالب من غير فهم

تخضع األنشطة في كل مرحلة عمرية ألحكام خاصة تقتضيها  :األسلوب واألعمار المختلفة .6
لمرجو ومن المهم مالئمة النشاط مع عمر المتعلم لكي يصل إلى الهدف ا. طبيعة سن المتعلم

 .منه

يجب أن تظل قنوات االتصال مفتوحة بين المجال الكنسي : الربط بالمجتمع الكنسي والمدني .7
 . والمجال المدني لكي يكون التدريس عامال من عوامل االندماج االجتماعي

ال يفي أن يعرف الطالب إيمانه المسيحي بل من الضروري أن يكون قادراً علـى  : التعبير .8
ة صحيحة، ومن هنا تأتي ضرورة استعمال الوسائل التي تدرب الطالب التعبير عنه بطريق

 .على هذا التعبير وتطويره

يجب أن يتحلى بها المعلم الذي يبتكر الوسائل المتنوعة الكفيلة لدفع المتعلم : الخلق واإلبداع .9
 .)1999مركز تطوير المناهج الفلسطينية، (للمشاركة والحيوية خالل العملية التعليمية 

 ،والمحتـوى  ،األنشطة أحد عناصر المنهاج كنظام وهي تتحدد في ضـوء األهـداف  ف
وتهدف األنشطة إلى تحويـل العمليـة   . كما أنها بدورها تؤثر في تحديد هذه العناصر ،والتقويم

 ،مما يكسبها فوائد عدة أهمها إثارة اهتمام المتعلمـين  ،التعليمية من عملية تعليم إلى عملية تعلّم
رق للتعلم تضع المتعلم في مواقف تعليمية تحتم علية التفكير، وإيجاد العديـد مـن   واستخدام ط

واآلراء المتعددة في الموضوع الواحد، والعمل على تحقيـق أهـداف تربويـة     ،وجهات النظر
معرفية ووجدانية ونفس حركية واجتماعية، وإيجاد طرق مختلفة من التعلـيم، وإتاحـة   : شاملة

يق المعارف والمهارات التي اكتسبوها، وأخيرا تشجع التعلم الذاتي مـن  الفرص للمتعلمين لتطب
 ).2008، برنامج التعليم المفتوح(قبل المتعلمين 

  :تعتمد التربية المسيحية على تنوع من األنشطة التعليمية منها
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السرد الذي يساعد على استيعاب قصص وروايات الكتاب المقدس فـي عهديـه القـديم     .1
  .والجديد

أما التمثيل فيساعد على الطالب  ،الحركة المناسبة تساعد في فهم الكلمة: والتمثيل الحركة .2
 .على االندماج في القصص التي يرويها المعلم

وتطبع في كيان  من الوسائل التي تساعد الطالب على التعبير عن المشاعر الدينية،: الرسم .3
 .الطالب الحقائق الدينية

من الحركة والتمثيل مما يساعد الطالب على التعبير  تناول موضوع ما في جو: االحتفال .4
 .عن مشاعره الدينية، وإستيعاب الموضوع في جو من الفرح والحركة

لكن ثمة تعابير لإليمان وآيات مـن   ،التربية الدينية ليست مادة للحفظ والملل: الحفظ غيباً .5
خول فـي المـوروث   ألنها تساعده على الد ،الكتاب المقدس يجب أن يعرفها الطالب غيباً

 .الثقافي للجماعة المؤمنة وتساعده على المشاركة في االحتفاالت الدينية المختلفة

وهي من الوسائل الهامة الستيعاب األمور الدينية ومـن المناسـب أن   : الترتيل والصالة .6
يعرف الطالب الترانيم التي يستعملها المؤمنون في كنائسهم وهذا ما يساعده على االندماج 

 .حياة الجماعة المؤمنةفي 

ال يكفي أن يعرف الطالب الحركات العبادية بل أن يتدرب عليها لكـي  : التدريب العملي .7
 .يتقنها ويفهم معانيها

الحواس هي الباب المؤدي إلى العقل والقلب، وعليه فمن من : الوسائل السمعية والبصرية .8
 .اعهاالضروري استعمال الوسائل السمعية البصرية على اختالف أنو

 ،تشكل األماكن المقدسة في فلسـطين رصـيداً تربويـاً عظيمـاً     :زيارة األماكن المقدسة .9
فالتعرف على األماكن المقدسة وزيارتها بطريقة منتظمة وحية تسـاعد الطـالب علـى    

 .األنتماء لبالدهم ومحبتها
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هم على المعلم أن يشجع الطالب على إجراء بحوث بسيطة تكون في متناول أيدي: البحوث .10
 . مع إعطائهم المراجع الضرورية

من الوسائل التي تحفز مشاركة الطالب والتعبير عمـا يجـول فـي    : النقاش في الصف .11
 .خاطرهم

يمكن أن تكون النصوص جامدة فالعمل مع الطالب علـى هـذه   : العمل على النصوص .12
 .النصوص يساعد في اكتشاف معانيها وتحليلها وفهمها واستيعابها

تساعد هذه الطريقة على التعامل السـوي بـين الطـالب    : ت صغيرهالعمل في مجموعا .13
 .واإلصغاء واحترام الرأي األخر والتعبير عن الرأي

ورحالت  ،واإلعترافات ،ومنها القداس اإللهي في الطقوس المختلفة: النشاطات الالمنهجية .14
ـ  ،إلى األماكن المقدسة المسيحية واألديان األخرى المالجئ وزيارة المؤسسات الخيرية ك

اللقاء باألهل لدمجهم بالعملية التربوية وغير ذلك من النشاطات الالمنهجية  ،ودور العجزة
 ).1999 ،مركز تطوير المناهج الفلسطينية(التي توسع أفاق الطالب ومداركهم 

 :الكاثوليكية للكنيسة العام المسيحي التعليم دليل ويقول

 النـاس  من للكثيرين أصبحت بحيث كبرى أهمية ذات االلكترونية االتصال وسائل إن"
 يضيف ثم ".المسيحي وللتعليم باإلنجيل للكرازة أساسياً استعمالها وأصبح ،لإلعالم أساسية وسيلة

 اإلنجيليـة  الرسـالة  دمـج  لضرورة واعين يكونوا أن المسيحي التعليم على القيمين على يجب"
 "الحديثة االتصال ئلوسا أوجدتها التي الجديدة الثقافة هذه في والكنسية

إن . ينصح البابا الراحل يوحنا بولس الثاني معلمي التعليم المسيحي أن يتكلّموا لغة اليوم
  )http://www.cer.sscc.edu.lb/node/62(لغة اليوم هي اللغة السمعبصرية 
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  معلم التربية المسيحية

 إذهبـوا (المـؤمنين  في بداية انتشار المسيحية اعتمد يسوع على الرسل في نشر وتعليم 
ومن  ).28/19 متى( “به َأوصيتكم ما بكلِّ يعملُوا أن وعلِّموهم ....وعمدوهم األمم جميع وتلمذوا

ثم تولى مهمه التعليم المسيحي االساقفه من خالل المجامع، يسمح لالكليـروس بوضـع مـنهج    
 .رســـمي للتعلـــيم الـــديني وفقـــا لمقـــررات المجمـــع التريـــدنتيني      

)http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/papi/226-Pio-V.htm (ــب  طلـ
  اكرم اوضح شو دخل االساقفه بمعلم التربية المسيحية 

ـ   على األساقفة ة، هـذه  أن يبشروا الناس بإنجيل المسيح، في ممارسة مهمـتهم التعليمي
وبقوة الروح، عليهم أن يـدعوهم إلـى   . المهمة تسمو على غيرها من المهمات مهما عال شأنها

وليقدموا لهم سر المسيح كامالً أعني هذه الحقائق التي  ؛اإليمان، أو أن يثبتوهم في اإليمان الحي
ال يمكن جهلها دون جهل المسيح بالذات؛ وليدلوهم أيضاً على الطريق التي أوحاها اهللا لمجـده  

من جهة أخرى على األسـاقفة أن يبينـوا    .تعالى وبالوقت ذاته للحصول على الخالص األبدي
البشرية، مرتبة أيضاً حسب تصميم اإللـه الخـالق،   للبشر، على أن األرض ذاتها والمؤسسات 

فليعلّمـوا إذاً،  . وبالتالي باستطاعتها أن تسهم بنوع معتبر في بناء جسد المسيح. لخالص الناس
حسب تعليم الكنيسة، كم هو واجب احترام الشخص اإلنساني في حريته وحياته الجسدية بالذات؛ 

والد وتربيتهم؛ والمجتمع المدني بشرائعه ومهنه؛ العمـل  والعائلة في وحدتها وثباتها وانجابها لأل
والراحة، والفنون واإلختراعات؛ والفقر والغنى؛ وأخيراً ليعرضـوا كيفيـة حـل المشـكالت     
المستعصية إلقتناء الخيرات المادية وإنمائه، وتوزيعها العادل، ومشاكل السالم والحرب، والوحدة 

  .)1965لكنيسة الكاثوليكية،بولس أسقف ا(األخوية للشعوب بأسرها 

فانه يتطلب فيمن يتصـدى لـه أن    ،ولما كان التعليم مهنة لها أصولها ومبادئها الخلقية
وأن . يمتلك قدراً كافياً من الكفايات والمهارات المهنية، حتى يمارس مهنته على أسس صـحيحة 

لفكر والممارسـات  أدت إلى تطوير ا ،العصر الحالي ليحفل بتطورات علمية وتكنولوجية هائلة
مما يستوجب على المعلم مواكبة هذه التطـورات،   ،التربوية وتنوع أساليب التعليم وتكنولوجيته
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وتعتمـد  . باكتساب المعارف والخبرات الجديدة وبنائها وتحديثها من أجل تحسين أدائه التعليمي
علمون وإخالصهم للمهنـة  زيادة فاعلية النظام التعليمي على الكفايات والمهارات التي يمتلكها الم

وإدراكهم للمسئوليات الملقاة عليهم ورغبتهم في أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة طـوال  
تقع مسؤولية التربية الدينية علـى عـاتق الجماعـة    ). 281: 2000مصطفى، (حياتهم المهنية 

ودعوتـه   المسيحية ككل وضمن هذه الجماعة المسيحية يتمايز دور كل واحد بحسـب موقعـه  
وفـي  ). األساقفة والكهنة والرعاة والرهبان والراهبات والمدرسة والبيت(ورسالته في الكنيسة 

يأتي دور المربي الديني الذي يشكل حلقة وصل بين الطالـب   ،وسط كل هؤالء وبالتفاعل معهم
لبلـوغ   وجميعهم، فهو منتدب من الكنيسة لينقل إيمانها إلى األجيال الصاعدة ويعمقهم باإليمـان 

  .الخالص

انتبه لنفسك ولتعليمـك  . والمحبة واإليمان والعفاف ،كن قدوة للمؤمنين بالكالم والسيرة"
 4تيموثـاوس   1"(وواظب على ذلك، فانك إذ فعلت ذلك خلصت نفسك واللذين يستمعون اليـك  

يكـون  تأتي هذه اآليات لتوضح الكفاءات التي على معلم التربية المسيحية امتالكها ل)) 16-12(
  .أهال لتعليم التربية المسيحية

إن معلم التعليم المسيحي هو أكثر مـن  : (لقد شدد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قائالً
إن من ، والشاهد هو القادر على توعية الكيان اإلنساني العميق). إنه شاهد إليمان الكنيسة، معلّم

عبصرية هو اليوم معلم التعليم المسـيحي الحـق   ويتقن اللغة السم، يأخذ على عاتقه هذه التوعية
http://www.cer.sscc.edu.lb/node/62).(  

أن هناك ست خطوات محددة التي إذا قام بها المعلم الحكيم ) 2000(ذكر جرجس وولذر 
  :وتقليل السلبيات المتعلقة بإصدار المناهج) اإليجابيات(سيعمل على زيادة الفوائد 

مـا   .دليل المعلم ومـواد الطالـب   ى نظرة عامة من خالل قراءةابدأ بمحاولة الحصول عل .1
هـل تتعلـق هـذه األهـداف     ؟ ما أهداف الدرس؟أهداف السنة الدراسية؟ ما أهداف الوحدة

بحاجات محددة لطلبة؟ هل هناك أي حاجات ملحة للطلبة، والتي لم يتم تلبيتها بشكل كـاف  
  من خالل المنهاج الذي تم إصداره؟
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إذا كان هناك أي . ار تلك العوامل المطروحة والتي ال يمكن تغيرها بسهولةخذ بعين االعتب .2
ربما هناك حاجـة  . تدرج منطقي بين الدروس فإنه من الحكمة إتباع اإلطار العام للدروس

 .مالئمة لمحتوى معين أو منهجية ألي درس محدد

ماذا تريد أن . المنهاجعكس قول كاتب  -حدد بشكل واضح قدر اإلمكان ماذا تريد أن تقول .3
 تنقل لطلبة؟ ماذا تريد من الطلبة أن يحققوا في الدرس؟

قم بتطوير خطة للفصل الدراسي باستخدام المنهاج الذي تم نشره أو إصداره كإطـار عـام    .4
 .ولكن إستعن بأفكار أخرى كما تراها ذات صلة

 .قم بتجميع الموارد المطلوبة .5

 .قم بتعليم الدرس .6

  تقويم المنهاج

عملية تقوم المنهاج وسيلة إلعادة النظر في العملية التربوية بشكل منـتظم بحيـث    تعد
تساعد هذه العملية على التقاط الجوانب اإليجابية للعملية  ،تحافظ على حيويتها وتطورها ونموها

أما مجاالت التقويم  ،التربوية لتطويرها والجوانب السلبية ونقاط الضعف فيها لتالفيها ومعالجتها
  :لتربوي المسيحي فهي مختلفة باختالف جوانب العملية التربويةا

  .الناحية المعرفية للتأكد من أن الطالب استوعب الحقائق الدينية استيعابا صحيحا ودقيقا -1

  .األهداف الموضوعة للتحقق من أن هذه األهداف وصلت إلى غايتها -2

حية إدراكاً صحيحاً وإذا ما المجال الحركي لمعرفة إذا ما كان الطالب يدرك الطقوس المسي -3
 ...).كالصالة والصوم(اكتسب المهارات الضرورية 

 .المجال االنفعالي للتأكد من أن الطالب ينمو في سلوكياته المسيحية في تصرفاته اليومية -4
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المجال االجتماعي لمالحظة طريقة التعامل بين الطالب، ومدى إصغائهم بعضهم لـبعض   -5
 .السوية للنقاش واحترامهم المتبادل والطريق

 .األسلوب المتبع إذا ما كانت األساليب المتبعة متناسبة لألهداف و للمحتوى -6

 .األدوات المستعملة لرؤية مدى مناسبتها للعملية التربوية -7

األنشطة للتأكد من مالئمتها مع الموضوع والبيئة االجتماعيـة وحاجـات الطـالب ومـن      -8
الفريق الـوطني لمبحـث   (بها من النواحي المختلفة مناسبتها للعملية التربوية وحسن القيام 

 ).1999التربية المسيحية،

 :ثمة العديد من النقاط الهامة التي ينبغي تحريها في حال تقويم منهاج تربوي مسيحي

هل تتوافق المدرسة الالهوتية لكل من الناشر و مؤلف المنهاج مع النظام الالهوتي للكنيسـة  . 1
  مفاهيم الهوتية مناسبة لفئات عمرية مختلفة و ظاهرة بالمجمل؟ أو الكهنوت؟ و هل تقدم

هل يقر المنهاج بالكتاب المقدس على النحو الذي تؤمن به الكنيسة أو المجتمع المعني به؟ و . 2
هل جميع إرشادات الكتاب المقدس معالجة بحسب تسلسل المنهـاج لتغطيـة كافـة الفئـات     

  ؟العمرية

لمتعلمين متنوعة وذات صلة بمواقفهم الحياتية؟ هل تتضمن انخراط هل النشاطات المتوفرة ل. 3
الطالب بشكل فاعل في العملية التعليمية و تدعوهم إلى مواجهة تحديات للتعامل مع تساؤالت 

  مالئمة حول اإليمان المسيحي؟

هل تسمح خطط الدروس بتكييف المواد المطروحة بحيث تمكن من التعامل مع ضيق الوقت  .4
المصادر المتاحة و حجم الصف و تفاوت قدرات الطالب؟ هل يمكن للمعلمين قليلـي  و مع 

الخبرة استخدام المواد بشكل فاعل؟ هل بإمكان المعلمين ذوي الخبرة استخدامها أو تكييفهـا  
  بصورة إبداعية؟



33 

ب هل تأخذ المادة احتياجات الطالب و اهتماماتهم و مخاوفهم بعين االعتبار؟ هل تزود الطال .5
 بطرق مناسبة يستطيعون من خاللها تطبيق الحقيقة المسيحية و تشـجعهم علـى االسـتجابة   

  لربوبية المسيح في جميع مجاالت حياتهم؟

هل تصميم المواد المستخدمة والوانها ونوعيتها تعد جذابة وملفتة لالنتباه؟ وهـل الشـروح   . 6
  نهاج أكثر من مرة؟المتعلقة بالجنس و العرق مالئمة؟ وهل يمكن أن يستخدم الم

ويجب أن يقوم ذوو الخبرة في تقييم المناهج المنشورة بتحديد األهمية النسـبية للـردود   
وعلى المقيمين أن يحيطوا علماً بنقاط القوة والضعف . اإليجابية على كل من التساؤالت السابقة

لمفيد أن يقومـوا  وقد يكون من ا. في المواد المنشورة وباالحتياجات الخاصة لوضعهم التعليمي
بتطوير مقاييس لمقارنة المجاالت المذكورة في المنهاج، كما وقد تكون هنالـك حاجـة لطـرح    

إن المهمة األصعب فور اختيار المنهاج هي إعداد المعلمين السـتخدام هـذا   . تساؤالت إضافية
  )Bazmeno,1997:228( بحيث يتالءم مع كل صف من صفوفهم االختيار وتكييفه بشكل فاعل

  الدراسات السابقة: ثانياً

نظراً لتدني وجود دراسات سابقة للمنهاج المسيحي أو كتب التربية المسيحية في فلسطين 
فإن الباحثة تعرض دراسات تقويم لموضوعات مشابهة تدرس المنهاج ومعاييرها بشكل  ،خاصة

  .عام والكتب ومحتواها وتنظيمها وتقويمها بشكل خاص

هدفت الدراسة إلى تحديد عدد من معـايير تقيـيم   ) Karamevar,2014( دراسة كاراميفار. 1
، وذلك باالعتماد على أفكـار المعلمـين والطـالب الـذين     )ELT(الكتب المدرسية االنجليزية 

وللقيام بذلك،أجرى الباحث مقـابالت  . استخدموا الكتب العالمية في معاهد اللغة أصفهان، إيران
/ أجل معرفة آرائهم حول الكتب المدرسية الذين يدرسـونها و   طالباً من )15( مدرسا )15(مع 

وأظهرت البيانات التي جمعت من المقابالت مواصفات المعلمين والطالب التـي  . أو يتعلمونها
وأخيرا، بناءاً علـى  . أخذت بعين االعتبار عند تقييم أو الحكم على الكتب المدرسية الخاصة بهم

  .الستبيانات المحليةالمقابالت تم تطوير اثنين من ا
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هدفت الدراسة إلى تقييم سلسلة  (Sadehavandi.Alemi,2012)دراسة ساديفاندي واليمي . 2
وهي كتـب تسـتخدم لـدورات اللغـة     ) Strange and Hall, 2005لـ ( Pacesetterكتب 

للجدد، وللمبتدئين، وقبل المبتدئين، والمتقدمين، وهذه . االنجليزية كلغة أجنبية في أربعة مستويات
تستخدم في العديد من معاهد اللغة في إيران، كما هدفت إلى تحديد مدى مالئمة هذه السلسلة من 

من ) (Litz, 2000ية، واستخدم استبيان ليتز الكتب في سياقات كتب اللغة االنجليزية كلغة أجنب
معلم من معلمـي  ) 64(أجل لدراسة سلسلة شاملة في جميع الجوانب األساسية، وشملت الدراسة 

اللغة االنجليزية كلغة أجنبية قاموا بتقييم هذه السلسلة من الكتب وأشارت نتائج اإلحصاء الوصفي 
تلبـي احتياجـات   ) Pacesetter(ن هذه السلسـة  أن هناك توافق عام في اآلراء بين المعلمين أ

المتعلمين من خالل المنهاج التواصلي، على أي حال، برزت نقطتان مهمتان بحاجة إلى مزيـد  
النقطة األولى هي أن هذه السلسلة ال تعمل بكفاءة في رصـد عالمـات ونقـاط    . من المعالجة

هي إدماج الثقافة األوروبية في كل مهارة لمهارات التحدث باللغة االنجليزية، أما النقطة الثانية ف
ونشاط في هذه السلسلة والتي قد تسبب تشويش وحيرة على جزء من متعلمي اللغـة األجنبيـة   

وإحدى الطرق ). اإليرانية(الشباب ألنها غير مألوفة مع بعض جوانب الثقافة في اللغة األصلية 
أعاله هي أن المعلمين الذين يستخدمون هذه  المشار إليها) النقطتين السابقتين(لمعالجة القضيتين 

 . السلسلة يمكنهم التفكير في إعداد تدريبات بديلة لحل هذه المشكلة

للصف األول األساسي في األردن ) لغتنا العربية(تقييم كتاب "بعنوان ) 2012(دراسة حمادنه . 3
فت الدراسة إلـى تقـويم   هد" من وجهة نظر المعلمين في مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق

للصف األول األساسي في األردن من وجهة نظر المعلمين فـي مديريـة   ) لغتنا العربية(كتاب 
معلماً ومعلمة، وتكونت أداة الدراسـة  ) 77(وقد تكونت عينة الدراسة من). قصبة المفرق(تربية 

رة من فقرات فقـ) 15(فقرة موزعة على خمس مجاالت، وقد أشارت النتائج إلى أن ) 54(من 
فقرة لم تحقق مواصفات الكتاب ) 39(االستبانة حققت مواصـفات الكتاب المدرسي الجيد، وأن 

 اج الفني للكـتاب جـاء فـي المسـتوى   المدرسي الجيد، كما أظهرت النتائج أن مجـال اإلخر
لغة الكتاب، واألهداف، والمحتـوى، والرســوم   : (القوي، في حين صنفت المجاالت األخرى

، في المستوى المتوسط، أما بالنسبة للتقديرات اإلجمالية للكتاب فقـد جـاءت فـي    )ـوروالص
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وقد أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللـة إحصــائية تعـزى   . المسـتوى المتوسط
مع وجود فـروق وفــقاً لمتغيـر الخــبرة    . لمتغير الجنس،وكانت الفروق لصالـح اإلناث

في حين لم تظهر فروق دالة إحصائياً بالنسـبة لمتــغير    ،)نواتس 5أقل من (ولصالح الخبرة 
  .المـؤهل العـلمي

تقويم محتوى كتاب الفقه للصف األول الثـانوي بالمملكـة   "بعنوان ) 2012(دراسة الخالدي . 4
هدفت الدراسة إلى تحديد معايير الجودة ومؤشراتها، "" العربية السعودية في ضوء معايير الجودة

أن يبني في ضوئها محتوى كتب الفقه بالمرحلة الثانوية، وتحديد مدى تـوافر تلـك   التي ينبغي 
المعايير بكتاب الفقه للصف األول الثانوي، وتعرف الفروق في درجة توافر تلك المعايير وفقـا  

تكونـت  . وتم استخدام المنهج الوصفي والتحليلـي . لطبيعة العمل ومكان التطبيق لعينة الدراسة
مشرفا، وخلصت الدراسة إلى ) 46(معلما و) 154(ة المختارة بطريقة عشوائية من عينة الدراس

تحقق معايير جودة المحتوى بكتاب الفقه بدرجات مختلفة وفقـا  :مجموعة من النتائج كان أهمها
لمؤشرات كل معيار وللدرجة الكلية للمعيار حيث تحققت معايير المجال األول والمجال كـامال  

 ،ايير المجال الثاني والمجال كامالً بنسبة تراوحت بين المنخفضة والجيـدة بنسبة منخفضة ومع
ومعايير المجـال   ،ومعايير المجال الثالث والمجال كامال بنسبة تراوحت بين المنخفضة والجيدة

وتحققت معايير الجودة للكتاب  ،الرابع و المجال كامال بنسبة تراوحت بين المقبولة والجيدة جدا
كما ال توجد فروق بين أفراد العينة فـي تقـديراتهم    ،وهي نسبة منخفضة%) 59(كامال بنسبة 

، )مشرف -معلم(ة للمجاالت وفقا لطبيعة العمل يلمعايير جودة محتوى كتاب الفقه والدرجة الكل
ة يتوى كتاب الفقه والدرجة الكلنة في تقديراتهم لمعايير جودة محيوال توجد فروق بين أفراد الع
  . للمجاالت وفقا لمكان التطبيق

تقييم محتوى مناهج التربية المدنية للصـفوف  " بعنوان ) 2011(دراسة مرتجي والرنتيسي . 5
هدفت الدراسة إلى إعداد قائمـة بقـيم   " السابع والثامن والتاسع األساسي في ضوء قيم المواطنة

ربيـة المدنيـة للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي في ضوء المواطنة المناسبة لمناهج الت
الخصوصية الفلسطينية، وتحديد مدى توافر قيم المواطنة بمحتـوى تلـك المنـاهج، واسـتخدم     

وتوصلت الدراسة إلى تدني مراعـاة   .الباحثان المنهج الوصفي، إضافة إلى تحليـل المحتـوى
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سابع والثامن والتاسـع لقيم المواطنة وعدم التوازن فـي  محتوى مناهج التربية المدنية للصف ال
بينما . توزيعها حيث كانت حقوق اإلنسان والقيم الـسياسية والمـسؤولية االجتماعية أعلى القيم

كان الوعي البيئي والوحدة الوطنية واالنفتاح على الثقافات األخرى أقل القيم تضمناً على الرغم 
 . من أهميتها

جودة محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا " بعنوان ) 2011( دراسة حماد. 6
إلى التعرف علـى مسـتوى    هدفت الدراسة" بفلسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمه

توافر معايير جودة تنظيم المحتوى ومعايير جودة المحتوى فـي كتـب التربيــة اإلسـالمية   
ولتحقيق ذلـك اسـتخدم الباحـث    ،بفلسـطين "السابع والثامن والتاسع " للمرحلة األساسية العليا

معلما ومعلمـة ممـن يدرسـون    ) 43(أداة الدراسة، وطبقها األداة على عينة قوامها " االستبانة"
الـصفوف، وقد توصل البحث إلى أن مجال المحتوى حصل علـى أعلى متوسط في الصـف  

في حين أن تنظيم المحتوى حصل على نـسب  ،منالسابع يليه مجال إخراج الكتاب للصف الثا
متوسطة في بعض المعايير وضعيف في البعض اآلخر أما باقي المجاالت فقد حصـلت علـى   
متوسطات عالية ومتوسطة وضعيفة، مما يدلل على أن الكتب الثالثة كانت متوسطة الجودة في 

 .التنظيم والمحتوى

لتربية الوطنية للمرحلة األساسـية الـدنيا فـي    تحليل كتب ا"بعنوان ) 2009(دراسة هندي . 7
هدفت الدراسة إلى نقد وتحليل كتب التربية الوطنية الفلسطينية : المنهاج الفلسطيني دراسة نقدية

للصفوف األساسية األربعة األولى في ضوء معايير مقترحة، وقامت الباحثة بإعداد قائمة معايير 
عايير خاصة بمحتوى كتب التربية الوطنية، معـايير  م: تضمنت أربعة جوانب على النحو التالي

خاصة بتنظيم المحتوى، معايير خاصة بطرق عرض المحتوى، معـايير خاصـة بالتـدريبات    
وتحددت عينة الدراسة في كتب التربية الوطنية، لتالميذ المرحلة األساسـية  . واألسئلة واألنشطة

وأظهرت نتائج الدراسة أن . زأيه األول والثانيالدنيا، األول والثاني والثالث والرابع األساسي بج
درجة تحقيق المعايير الكلية لجميع الجوانب وللصفوف األربعة، أن المحتـوى احتـل المرتبـة    
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األولى، وأن تنظيم المحتوى احتل المرتبة الثانية، واألنشطة واألسئلة جاءت في المرتبة الثالثة، 
 .الرابعة واألخيرة بينما جاءت طريقة عرض المحتوى في المرتبة

تحليل محتوى كتب التربيـة الوطنيـة وتقويمهـا للصـفوف     "بعنوان ) 2009(دراسة بشير . 8
" الخامس، السادس، السابع من وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظات شـمال الضـفة الغربيـة   

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويمها للصفوف الخامس، والسـادس،  
السابع من وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظات شمال الضفة الغربية، باإلضافة إلى تعـرف  و

) الجنس، والمؤهل العلمي، وخبرة المعلم، والصف، وعدد مرات تدريس المادة(عالقة متغيرات 
على تقويم كتب التربية الوطنية للصفوف الخامس، والسادس، والسابع، ولتحقيق هدف الدراسة، 

وجمعت البيانات الالزمـة   ،بتحليل محتوى كتب التربية الوطنية للصفوف المذكورة قام الباحث
معلما ومعلمة، وقد توصلت الدراسة إلى أن ) 246(من خالل استبانة، وتكونت عينة الدراسة من 

 ،درجة تقويم المعلمين والمعلمات لكتب مبحث التربية الوطنية للصـفوف األساسـية الخـامس   
قد أتت مرتفعة جدا،  ،في محافظات شمال الضفة الغربية في جميع المجاالت والسابع ،والسادس

وأن درجة تحقيق المعايير الكلية لجميع الصفوف أتت مرتفعة، أمـا النتـائج الكليـة المتعلقـة     
بالمحتوى لجميع الصفوف فحققت درجة مرتفعة وجاءت في المرتبة األولى، أما النتائج المتعلقة 

فكانت في المرتبة الثانية، وفيما يتعلق بنتائج تنظيم المحتـوى فكانـت فـي     باألنشطة واألسئلة
المرتبة الثالثة، والنتائج الكلية المتعلقة بطريقة عرض المحتوى جاءت في المرتبة الرابعة، كمـا  
أشارت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقويم كتـب مبحـث التربيـة    

في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى ) السابع ،السادس ،الخامس(ساسية الوطنية للصفوف األ
لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي، والصف، وتدريس المادة، بينما وجدت فروق تعزى لمتغيـر  

 .الخبرة

تقويم منهاج الجغرافيا في ضوء أهداف التربية البيئية للصف "بعنوان ) 2009(دراسة عدوان . 9
هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج الجغرافيـا  " ة نظر معلمي الدراسات االجتماعيةالعاشر من وجه

في ضوء أهداف التربية البيئية للصف العاشر من وجهة نظر معلمي الدراسـات االجتماعيـة،   
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معلم ومعلمة ) 65(واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، و قام باستطالع آراء 
أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن استبانة . ات اإلجتماعية للصف العاشرمـن معلمـي الدراسـ

فقرة حول أهداف التربيـة البيئيـة، ولقد تم تقسيم هذه األهداف ضمن ثـالث  ) 46(مكونة من 
وكانت من أهم نتائج الدراسة أن أغلب أفـراد العينـة فـي    .مجاالت معرفية ومهارية ووجدانية

اتفقوا على أن المنهاج قد راعى أهداف التربيـة البيئية ولكـن بشـكل   المجال المعرفي األول 
أما في فقرات المجال المهاري الثاني فيوجد إجماع عليها من أفراد العينـة   ،متوسط إلى حد ما

وتوجد موافقة أيضاً من أفراد  ،بأنه قد تم التطرق إليها في المنهاج ولكن بشكل متوسط فما فوق
وجداني الثالث على أن المنهـاج قـد راعـى أهداف التربية البيئية أيضـاً  العينة في المجال ال

كما كشفت الدراسة أيضاً عن عدم وجود  ،وكان ذلك بشكل متوسط وأعلى من ذلك بشكل ملحوظ
الخبـرة  (فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزي إلي كل من عوامل

روق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التفاعل بـين كـل مـن    وعدم وجود ف، )والمؤهل والجنس
 ).الخبرة والمؤهل والجنس(

تقويم كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية المطورة "بعنوان ) 2008(دراسة العياصرة . 10
هدفت الدراسـة  ، "في األردن في ضوء المعايير األساسية لتأليف الكتب من وجهة نظر المعلمين

، تب التربية اإلسالمية للصف الثامن والعاشر األساسي من وجهة نظـر المعلمـين  إلى تقويم ك
معلما ومعلمة وتمثلت أداة الدراسة في استبانه اشـتملت علـى   ) 49(تكونت عينة الدراسة من 

أظهرت النتائج أن تقديرات معلمي التربيـة اإلسـالمية   ، مجاالت) 5(فقرة موزعه على ) 85(
) التقـويم ،والنشاطات التربوية، الطريقة وأساليب التدريس، المحتوى، فاألهدا(لجميع المجاالت 

واتفق المعلمون والمعلمات على وجود بعض السـلبيات فـي الكتـاب    ، كانت بدرجة متوسطه
 ،كبر حجم المادة العلمية مقارنة مع عدد الحصص المخصصـة للتربيـة اإلسـالمية    -:أبرزها

وعدم توفير الرسـومات التوضـيحية    ،باالستقصاءوخلوه من أسلوب حل المشكالت والتدريس 
وعـدم   ،إلى مصادر المعرفة األخرى وعدم تشجيع الطلبة على الرجوع ،والخرائط بشكل كاف

مناسبة حجم الكتاب وإخراجه واعتماده على األساليب التقليدية في التقويم، وبينت الدراسة عـدد  
 ،خلوه من التناقض والخلل، بلغة سليمةفي عرض المحتوى : من جوانب القوة في الكتاب تتمثل
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ويحسن توظيف األدلة الشرعية ويثير ، ينظم األفكار والعناوين الرئيسية والفرعية بشكل مناسب
كما أشارت الدراسة إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة    . تفكير الطلبة وينمي مهاراتهم العقلية

 .ستوى العلميإحصائية بين استجابة المعلمين تعزى لمتغير الجنس والم

للمرحلة األساسية من " منهاج العلوم الفلسطيني الجديد"تقييم "بعنوان ) 2006(دراسة بخيتان . 11
هـدفت  ": وجهة نظر مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربيـة 

الصـف األول   للمرحلة األساسية الممتدة من" منهاج العلوم الفلسطيني الجديد"الدراسة إلى تقييم 
وُأخـذت عينـة    ،األساسي وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلـوم 

معلما، وزعت على العينة المدروسة استبانة قاست فاعلية منهاج العلـوم  ) 399(عشوائية بلغت 
ج والعالقة بين المنهـا ، والتقييم، واألنشطة، والمحتوى، األهداف: الجديد في خمسة مجاالت هي
أن فاعليـة منهـاج   : وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة. وكل من التكنولوجيا والمجتمع

العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر عينة الدراسة أن تقييم المشرفين أعلى خمس درجات من 
 :تقييم المعلمين، وبلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال من مجاالت المنهاج كما يلـي 

. ثم األهداف وآخرها الطـرق التقييميـة  ، األنشطة التعليمية يليها محتوى ثم العلوم والتكنولوجيا
وأظهرت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسـطيني الجديـد   
تعزى لمتغير التخصص لمصلحة اللذين يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء، والمتغيـر  

ولمتغير مسـتوى المرحلـة   ، مؤهل العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة اقل من بكالوريوسال
كما أظهرت الدراسة بأنه ال يوجد فروق  ،التعليمية لصالح الذين يدرسون المرحلة األساسية الدنيا

 .ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس أو سنوات الخبرة التربوية في سلك التربية والتعليم

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم منهاج الجغرافيا فـي مـدارس   ) Eric,2005(دراسة اريك . 12
وقد استخدم الباحث استبانه قام بتوزيعها على المدارس مـن خـالل    ،اوروبا من حيث األهداف

وقد شملت العينة جميع المسئولين التربويين المختصين  ،مسئولين عن التربية في مجلس اوروبا
وجود مشكالت في  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،منهاج في التعليم االوروبيفي تقويم ال
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إن المنهاج الحالي في المدارس اُألوروبية ال يساعد الطلبـة   ،منهاج الجغرافيا من حيث األهداف
 .بأن يكونوا متفوقين أكاديميا

اسكتلندا من خالل وجهة تناولت تقويم منهاج الجغرافيا في ) Wiles,2005(دراسة وليس . 12
استخدم الباحث استبانة موجهة لمعلمي الجغرافيا لمعرفة إذا مـا كانـت طـرق     ،نظر المعلمين

استخدم الباحث المـنهج الوصـفي    ،التدريس المطبقة حاليا تتالءم مع العصر ومع المنهاج أم ال
تم اختيارهم ) 145(م التحليلي حيث قام بتطبيق األداة على عينة من معلمي الجغرافيا بلغ عدده

حيث أظهرت النتائج أن مناهج الجغرافيا الحالية  ،بطريقة عشوائية من مدارس المرحلة األساسية
 .ال تتالءم مع الواقع وال مع الطلبة وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مناهج الجغرافيا

فـي   بدراسة هدفت تقويم ثالثة من كتـب الرياضـيات  ) ,2004JenMai(دراسة جينماي . 13
جمهورية الصين الشعبية للمرحلة اإلعدادية، حيث قام الباحث ببناء قائمة معايير لتقويم الكتـب،  

معلماً ومعلمه وقد توصل الباحث إلى أن الكتب الثالثة تحقـق  " 300"وتمثلت عينة الدراسة بـ 
، الثةوأنه يوجد اختالف في مستويات الرضا عن الكتب الث ،من األهداف التعليمية% 100نسبة 

وأن المعلمين أعطوا درجة عالية لتصميم الكتاب بينما أعطوا درجة منخفضة لصفات محتـوى  
 .وأن هناك ارتباط بين كل من المنهاج القديم والحديث ،الكتب

للصف السادس األساسـي مـن   " لغتنا الجميلة " تقويم كتاب "بعنوان ) 2003(دراسة عقل . 14
هدفت الدراسة إلى تقويم " دارس محافظة سلفيت الحكوميةوجهة نظر المعلمين والمعلمات في م

كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فـي مـدارس   
سلفيت الحكومية وقد حاولت الدراسة التعرف إلى التقـديرات التقويميـة اإلجماليـة للمعلمـين     

في مدارس فلسطين، ومن خالل التقديرات التقويمية والمعلمات لهذا الكتاب الجديد، الذي يدرس 
أهداف الكتاب، والمحتوى، وأسلوب العرض، واألسئلة التقويمية، والشكل (للمجاالت الستة وهي 

، وذلك للتعرف إلى نقاط القوة وتعزيزها، )الفني للكتاب وإخراجه، والوسائل التعليمية واألنشطة
الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها، اسـتخدمت الباحثـة    ولتحقيق أهداف. ونقاط الضعف ومعالجتها
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معلماً ومعلمة، في العام الدراسي ) 33(فقرة، وتكون عينة الدراسة من ) 81(استبانة مكونة من 
 :، كان أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ما يأتي)2002/2003(

الجميلـة للصـف السـادس    أن التقديرات التقويمية الكلية للمعلمين والمعلمات لكتاب لغتنا  •
األساسي، قد جاءت قوية ومرتفعة جداً، ويعني هذا أن الكتاب جاء أعلـى مـن المسـتوى    

  .المقبول تربوياً

أظهرت التقديرات التقويمية لمجاالت الدراسة الستة أن مجال الشـكل واإلخـراج الفنـي     •
فقد جاءت درجة تقديره مرتفعة جداً،وأن مجـال األهـداف احتـل     ،للكتاب، احتل المرتبة

المرتبة الثانية، فكانت درجة تقديره مرتفعة جداً، كما أن مجال المحتوى جاء في المرتبـة  
الثالثة، فجاءت درجة تقديره مرتفعة جداً، كذلك مجال أسـلوب العـرض احتـل المرتبـة     

ه مجال األسئلة التقويمية، واحتـل المرتبـة   الرابعة، فجاءت درجة تقديره مرتفعة جدا، تال
الخامسة، وجاءت درجة تقديره مرتفعة، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة مجال الوسائل 

  .التعليمية واألنشطة، وجاءت درجة تقديره مرتفعة

وضوح األهداف واتفاقها مع األهداف العامة  :ظهور عدد من جوانب القوة في الكتاب ومنها •
  .تعميق الحس الوطني الفلسطيني وروح االنتماء-.في خطة المنهاج الفلسطيني

  مناسبة الكتاب لطلبة الصف السادس األساسي من حيث الشكل واإلخراج الفني له  •

للصف السابع  تقويم كتاب التربية اإلسالمية الفلسطيني" بعنوان) 2003(دراسة عبد الجليل . 15
هدفت الدراسـة إلـى   " األساسي من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية بمحافظة نابلس

تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساسي في المنهاج الفلسطيني من وجهـة نظـر   
اتجاهات الكتـاب وأهدافـه ومحتـواه    : وقد وضع الباحث سبعة مجاالت للتقويم هي. المعلمين

كما هدفت الدراسة أيضاً إلى بيان أثر كل من . وتقنياته التربوية وشكله وكشافه وأسئلته التقويمية
وسـنوات  ، ومكان المدرسة، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة، الجنس: المتغيرات التالية

لدراسته قام الباحث بتطوير أداة . معلماً ومعلمة) 40(التدريس للمادة، وتكونت عينة الدراسة من 
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يرى المعلمون والمعلمات الذين يقومون بتدريس : وقد أظهرت النتائج ما يأتي .عبارة عن استبانه
كمـا أن  ، كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساسي أن الكتاب مقبول تربوياً بدرجة عالية

ف السابع فـي  تقديرات المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريس كتاب التربية اإلسالمية للص
تقويم الكتاب لجميع مجاالت الدراسة كانت عالية ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى 

 .وسنوات تدريس المادة، والتخصص ومكان المدرسة، والمؤهل العلمي، والخبرة، متغير الجنس

مهوريـة  تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثـامن بالج "بعنوان ) 2003(دراسة الربيع . 16
، هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب التربية اإلسالمية الجزء "اليمنية من وجهة نظـر المعـلميـن

األول المقرر على طالب الصف الثامن باليمن، ومدى تطابقه مع مواصفات الكتاب المدرسـي  
ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستطالع آراء مدرسي الكتـاب مـن خـالل اسـتبيان     ، الجيد
صفات ومعايير الكتاب المدرسي ومدى توفرها في الكتاب المعني وبعد التأكد مـن صـدق   لموا

وكانت أهم نتائج الدراسـة أن مـادة   ، معلماً) 42(وقد بلغ عدد أفراد العينة  ،وثبات أداة الدراسة
الكتاب المدرسي مناسبة وتحقق مادة الكتاب األهداف التربوية المحددة ولغة الكتـاب المـذكور   

وواضحة ومناسبة وطريقة عرض الكتاب مناسبة وتحفز على القراءات اإلضافية وأيضا  سليمة
مواصفات إخراج الكتاب وعناصر الكتاب مناسبة وجيدة واشتمال الكتاب على أنشطة مناسبة ولم 

 .يتضمن الكتاب رسوم وأشكال توضيحية

المقـرر  " لغتنا الجميلة"تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب "بعنوان ) 2002(دراسة طموس . 17
،هـدفت الدراسـة إلـى    "للصف السادس األساسي في فلسطين وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث

المقـرر للصـف   " لُغتُنا الجميلة " معرفة مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب
ات باتجاهاتهم السادس األساسي بمحافظات غزة، كما هـدفت إلـى معرفـة عالقة تلك التقدير

اتبـع الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي مـستخدماً أداتـين ، )تحديث المناهج(نحو التحديث 
قـام بتطويرهما وهما اسـتبانةٌ لتقـويم أبعـاد الكتـاب، ومقياس لالتجاهات نحـو تحـديث   

ات الـذين  من المعلمين والمعلم) 205(تكونت عينة الدراسة من ، المناهج، وزعتا على المعلمين
 .يدرسون الكتـاب
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توصلت الدراسة إلى أن تقديرات المعلمين التقويمية اإلجمالية للكتاب بلغـت مسـتوى   
أن أفضل جوانب أو أبعـاد الكتـاب هـو بعـد اإلخراج الفني ويليـه البعـد المتعلـق     -عاٍل

طريقــة  بخصوصيات مـادة اللغـة العربيـة ويليه البعدان المتعلقان بالمادة المعروضــة و 
 -وضوح الطباعة: كما أشارت النتائج إلى بعض جوانب القوة في الكتاب وأهمها. عرض المادة

وجود  -خلو الكتاب من األخطاء العلمية واللغوية -اشتمال الكتاب على فهرس يوضح محتوياته
تركيز المحتوى على القيم بأنواعها، أما أهم جوانـب الضـعف التـي     -أهداف بداية كل وحدة

عدم  -عدم مناسبة عدد صفحات الكتاب لمستوى الصف الحصص المقررة: تها النتائج فهيأظهر
عدم وجود اختبـارات   -احتواء مقدمة الكتاب على مؤشرات واضحة عن طرق تدريس الكتاب

   .عدم انتهاء كل وحدة بخالصة مناسبة ترتبط باألهداف -شاملة نهاية كل وحدة

تناولت الدراسة تحليالً لكتاب التربية الوطنية للصف ): (Karaman, 2000دراسة قرمان . 18
السادس األساسي، في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم تحليل الكتاب، من حيث عدد 
القيم الواردة فـي المحتوى ونوعها، وخلصت إلى أن الكتاب بشكله الحالي يحتاج إلى مراجعـة  

ظاهرة منها والضمنية، ونصحت بعمل نقلة نوعية في جيدة ومتعمقة، من حيث القيم المتضمنة ال
المحتوى من القـيم التي تؤكد على الجانب المعرفي فقط، إلى التأكيد على القـيم االجتماعيـة   
واألخالقية، بحيث يصبح المضمون أكثر انسجاماً، ويحقق التطور النمائي للفئة المستهدفة مـن  

 .من الناحية المعرفية والوجدانية والعقليسنة، ) 13- 12(الطلبة من الفئـة العمريـة 

  التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً

أشار عدد من الدراسات إلى أن تقويم المناهج المدرسية تم من وجهات نظر المعلمـين  
، )2012(وحمادنـة   ،)2012(وساديفاندي واليمي  ،)2014(كاراميفار  التربويين مثل دراسات

، وعقـل  )2005( Wiles، ودراسـة  )2008(، والعياصـرة  )2009(وبشير )2009(وعدوان 
وجاء التقويم في دراسات أخرى في ضـوء  ) 2003(، والربيع )2003(، وعبدالجليل )2003(

، وجودة المحتوى وتنظيمه كدراسة )2012(معايير مختلفة منها معايير الجودة كدراسة الخالدي 
، أما دراسة هندي )2012(تجي والرنتيسي ، وفي ضوء قيم المواطنة كدراسة مر)2011(حماد 
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فقد كانت في ضوء معايير مقترحة تضمنت أربع جوانب بمحتوى الكتـب وتنظيمـه   ) 2009(
ومن بعضها األخر جاء التقويم من وجهة نظر . ومعايير عرضه وبالتدريبات واألسئلة واألنشطة

  .)2006(مشرفي ومعلمي المدارس كدراسة بخيتان 

الدراسات السابقة استخدمت االستبانه أداة للدراسة كدراسة كـل مـن   ويالحظ أن معظم 
، )2009(، وبشـير  )2001(، وحمـاد  )2012(حمادنـة  (، )2012(دراسة ساديفاندي واليمي 

وعبدالجليل  ،(Eric, 2005)ودراسة  ،)2006(، وبخيتان )2008(، والعياصرة)2009(وعدوان 
ومن الدراسات ما استخدمت أداتـين مثـل دراسـة    ) 2003(، والربيع)2003(، وعقل)2003(

في حين أن بعض الدراسات اعتمدت على إعداد قائمـه  ) 2002(طموس ، و)2014(كاراميفار 
، )2004(، وجينماي)2012(بمعايير تقيم للمحتوى أو تحليل الكتاب كدراسات مرتجي والرنتيسي

  ).2000(وقرمان

ساديفاندي تناولت بعض الدراسات تقييم للكتب المدرسية بمجاالت مختلفة منها دراسات 
، )2003(، وعقل )2006(، وبخيتان )2008(، والعياصرة )2012(حمادنة ، و)2012(واليمي 

وبعض منها تناول تقييم للمحتوى أو تنظيمه أو تـوفر  ) 2003(، وطموس)2003(وعبدالجليل 
، وحماد )2012(، ومرتجى والرنتيسي )2012(المعينة مثل دراسات الخالدي بعض من المعايير 

ومن الدراسات ما تناولت ) 2000(وقرمان  )2005(Wiles،ودراسة )2009(، وبشير )2011(
  .)2005( Ericودراسة ) 2009(تقييم ألهداف المنهاج مثل دراسة عدوان 

ـ   تناولت بعض الدراسات تحليل وتقييم ألكثر من كتاب لم  اترحلـة تعليميـة كالدراس
، )2009(، وهندي )2011(، وحماد )2012(ومرتجي والرنتيسي ،)2012(وساديفاندي واليمي 

وبعضها تناول تقييم  ،)2004(، وجينماي)2006(، وبخيتان )2008(، وعياصره )2009(وبشير 
، وقرمـان  )2009(، وعـدوان  )2012(، والخالـدي  )2012(لكتاب واحد كدراسات حمادنـة  

 ).2003(، وطموس )2003(، وعبدالجليل )2003(، وعقل )2000(

تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أن تقويم المناهج المدرسية تم من وجهات 
، )2009(وبشـير  )2009(، وعـدوان  )2012(نظر المعلمين التربويين مثل دراسات حمادنـة  
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، والربيـع  )2003(وعبدالجليل  ،)2003(وعقل ) 2005( Wiles،دراسة )2008(والعياصرة 
، ودراسة )2011(، دراسة حماد )2012(دراسة الخالدي  :واختلفت مع دراسات التالية) 2003(

، ودراسة بخيتان (Eric, 2005)، دراسة )2009(، ودراسة هندي )2012(مرتجي والرنتيسي 
  .حيث جاءت في ضوء معايير أو وجهات نظر أخرى) 2006(

راسات السابقة اختلفت مع هذه الدراسة في استخدمها االستبانه أداة للدراسة أن معظم الد
، )2009(، وعـدوان  )2009(، وبشـير  )2001(، وحمـاد  )2012(كدراسة كل من حمادنـة  

ــان )(Eric, 2005،ودراســة)2008(والعياصــرة ــدالجليل ، )2006(، وبخيت ، )2003(وعب
في استخدام ) 2002(الدراسة مع دراسة طموس وتشابهت هذه ) 2003(، والربيع)2003(وعقل

 .أداتي للدراسة

اختلفت الدراسة الحالية في استخدامها لجميع عناصر المنهاج بما فيها مخرجات المنهاج 
المتمثلة بمجال المنهاج والطالب ومجال المعلم الذي لم يأتي على ذكر هذين المجـالين أي مـن   

 .الدراسات السابقة

ة الضفة الغربية والقدس باختالف مع الدراسات السابقة التـي لـم   استهدفت هذه الدراس
 .تتطرق إلى استهداف مدارس القدس في دراساتهم

استفادت الباحثة من عرض الدراسات السابقة بزيادة معرفتها العلمية والتربوية وأساليب 
 .عرض ومناقشة النتائج
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثـة   تناولت الباحثة في هذا الفصل وصفا مفصالً
وأدوات الدراسة والتحقق  ،مجتمع وعينة الدراسة في تنفيذ الدراسة والتي تضمنت منهج الدراسة،

  .المعالجة اإلحصائية في تحليل الدراسة إلىباإلضافة ، وإجراءات الدراسة، وثباتها هامن صدق

  منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع البيانات من الميدان ومن 
 الباحثـة كما اسـتخدمت   وفرضياتها،أسئلة الدراسة  عنثم معالجتها إحصائيا لمحاولة اإلجابة 
بعـض  لمالئمتها لطبيعة الدراسة ومعرفـة آراء   مقننةالالمنهج النوعي من خالل المقابلة غير 

منهـاج  حـول   منهاج التربية المسـيحية  يوزارة التربية والتعليم وبعض من مؤلف في نالعاملي
  .التربية المسيحية

  مجتمع الدراسة

من ن مجتمع الدراسة تكومون منهـاج  علّجميع معلمي ومعلمات التربية المسيحية الذين ي
الحكوميـة   التربية المسيحية للصفوف األول والثاني والثالث األساسي فـي جميـع المـدارس   

-2014في الفصل الثاني من العام الدراسي ، والخاصة في الضفة الغربية والقدس في فلسطين
باإلضافة إلى بعض من المسؤولين عن إعداد المناهج الفلسطينية، ومؤلفي منهاج التربية  .2015

  .المسيحية للصفوف األولى

  عينة الدراسة

الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية المسـيحية للصـفوف الثالثـة     ةتكونت عين
األولى في جميع المدارس الحكومية والخاصة في الضفة الغربية والقدس حيث بلغ عدد المعلمين 

معلمة الذين يعلمون التربيـة المسـيحية للصـفوف    ) 59(معلمين و ) 6(منهم ) 65(والمعلمات 
  .ربية والقدسالثالثة األولى في الضفة الغ
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يبين توزيع عينة الدراسة بناء على متغيـرات الجـنس، والمؤهـل    ) 1( والجدول رقم
  .العلمي، ونوع التخصص، ونوع المدرسة، وعدد الدورات التي التحق بها المعلم

  توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة : )1(جدول 

 النسبة المؤية التكرار التصنيف  المتغير

  الجنس
 9,2 6 ذكر

 90.8 59 أنثى

  المؤهل العلمي
 20 13 دبلوم

 75.4 49 بكالوريوس

 4,6 3 دراسات عليا

  نوع التخصص
 46,2 30 الهوت

 53,8 35 غير الهوت

  نوع المدرسة
  89,2  58  خاصة
  10,8  7  حكومية

عدد الدورات 
  ةالتدريبي

  27,7  18  دورات 3أقل من 
  35,4  23  دورات 6- 3من 
  36,9  24  دورات 6من أكثر 

  أداتا الدراسة

  :وهما الدراسة اتيمن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد أعدت الباحثة أد

 .استبانه خاصة أعدت لتحقيق أهداف الدراسة - 

من الفريق الوطني لتـأليف منهـاج التربيـة    مجموعة من المتخصصين مقابلة شبه مقننه ل - 
تطوير المناهج وذوي صلة بتطـوير منـاهج   المسيحية، ومجموعة من العاملين في مركز 

 .التربية الدينية المسيحية

 :االستبانة :األداة االولى �

  :وفق المراحل التالية وإعدادهاببنائها وقامت الباحثة بإعداد استبانه خاصة للدراسة 
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 :خطوات إعداد االستبانة: المرحلة األولى -

درجـة  التعرف على  إلىهدفت االستبانه التي أعدتها الباحثة : تحديد الهدف من االستبانه �
نظر المعلمين في  اتتقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجه

  .مدارس الضفة الغربية والقدس

مثل على كتب خاصة اعتمدت الباحثة في بنائها لالستبانة االطالع : مصادر بناء االستبانه �
واإلطالع على الخطوط العريضة لمنهاج التربية المسـيحية   ،كتاب المناهج ومعايير تقييمها

 .الذي وضعه الفريق الوطني لمبحث التربية المسيحية

الجـنس،  (: لمعلـم وهـي  ا على معلومـات  القسم األول من االستبانة اشتمل :القسم األول �
 ).دورات التي التحق بها المعلموالمؤهل العلمي، ونوع التخصص، ونوع المدرسة، وعدد ال

مجاالت، وانبثق من كل مجال مجموعـه   ةوالتي تكونت في مجملها من سبع :القسم الثاني �
التربية المسيحية بناء على المجال  منهاجل هميمن الفقرات التي تقيس وجهة نظر المعلم وتقي

 .فقرات لكل مجاليبين مجاالت االستبانه وعدد ال) 2(المتعلق بالمنهاج، والجدول رقم 

  مجاالت االستبانه وعدد فقرات كل مجال: )2(جدول 

 عدد الفقرات المجال

 26 األهداف

 26 المحتوى

 19 األساليب والوسائل واألنشطة

 22 التقويم

 12 الشكل الخارجي واإلخراج الفني

 20 )المربي الديني(المعلم

 17 المنهاج والطالب

  142  المجموع
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بتقسيم سلم اإلجابة عن مجاالت االستبانة وفق سلم ليكرت الخماسي المكـون  قامت الباحثة  �
 ).3(كما هو موضح في الجدول رقم  معيناً رقماً ةمن خمس درجات، وقد مثلت كل درج

  فقرات االستبانة نتوزيع سلم اإلجابة ع: )3(جدول 

 أعارض بشده أعارض محايد أوافق أوافق بشده

5 4 3 2 1 

في المكان الذي يراه مناسباً أمام كل فقـرة  (*) وقد طلب من كل معلم أن يضع عالمة 
 ).1(هي  للفقرةوأدنى عالمة ) 5(من الفقرات ويتضح من الجدول السابق أن أعلى عالمة هي 

 صدق االستبانه �

يوضحها )) 6(الملحق رقم (بصورتها األولية  هافقد تم عرضاالستبانة للتأكد من صدق 
، مناهج وطـرق التـدريس  العلى مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعات، في تخصصات 

 )9(وقد بلغ عددهم ، عربيةالغة للاو، تربويالتخطيط الدارة وواإل، دراسات في الدين المسيحيوال
وطلب منهم إبداء مالحظاتهم حول مالئمـة الفقـرات   ، )8(كما هو موضح في الملحق ،محكمين

 وأخذت الباحثة بمالحظـاتهم ، صياغة اللغوية أو أي اقتراحات أو تعديالت أخرىللمجاالت، وال
تساعد األهداف (مثال تم تعديل فقره مركبه مثل حذف بعض الفقرات أو تعديل الفقرات المركبة، 

وتـم  وأصبحت ثـالث فقـرات،   ) في تحقيق انتماء الطالب من العائلة والوطن للكنيسة والرعية
متضـمنة   النهائيةبصورتها إلى أن أخرجت  وهكذا يها بناء على ملحوظاتهمإجراء التعديالت عل

يوضح الصورة النهائية لالستبانة بعد ) 7(فقرة موزعة على سبع مجاالت والملحق رقم  )142(
  .إجراء التعديالت

 ثبات االستبانه �

حسـاب  ، فـي  )كرونباخ ألفـا (باستخدام معادلة للتأكد من ثبات االستبانه قامت الباحثة 
واالستبانة ككل، إذ بلغت قيمة الثبات لالستبانة ، معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة

يوضح درجه الثبات ) 4(والجدول رقم ، ومناسبة ألغراض الدراسة ةوهي قيمة مرتفع) 0.977(
  .لكل مجال والدرجة الكلية للمجاالت
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  ألداة الكليةلمجاالت االستبانة وا معامالت الثبات: )4(جدول 

 معامل الثبات قيمة الفقرات عدد المجال

 9310. 26 األهداف

 9090. 26 المحتوى

 9230. 19 واألنشطة والوسائل األساليب

 9280. 22 التقويم

 8660. 12 للكتب الفني واإلخراج الخارجي الشكل

 8770. 20 )الديني لمربيا( المعلم

 8800. 17 والطالب المنهاج

 9770. 142 الكلية األداة

 المقابلة �

فقـد عملـت    ،في هذه الدراسة معمقةوهادفة و يةمن أجل التوصل إلى نتائج موضوع
ولين في مركز المنـاهج،  ؤالمس ةمقننة، والتي استخدمتها في مقابل مقابلة شبهالباحثة على إعداد 

 ،التربية المسيحية التي اختصت بتأليف منهاج" اللجنة المسكونية"وواضعي منهاج الدين المسيحي 
رض ألوصول إلى كيفية تشكيل المنهاج ومسؤولية كل منهم في تنفيذ المنهـاج علـى   اجل أمن 

  :وقد شملت المقابلة األسئلة التاليةالواقع والمعيقات التي تواجه المنهاج وكيفية حلها، 

 ما أسس تشكيل الفريق الوطني إلعداد منهاج التربية المسيحية؟ .1

 أليف كتب التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ كيف تمت عملية ت .2

 كيف تم تدريب المعلمين على تدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ .3

 ما معايير المعلم المؤهل لتدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟  .4

 حية؟يمن األطراف التي تتحمل مسؤولية منهاج التربية المس .5

  ما االختالفات بين منهاج التربية المسيحية وبقية المناهج؟  .6
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 ما األمور التي يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار عند تحديث منهاج التربية المسيحية؟ .7

  .يظهر أسماء من تمت مقابلتهم وتخصصاتهم ووظائفهم )9( والملحق رقم

  إجراءات الدراسة

  :لدراسة وهياآلتية لتحقيق أهداف االباحثة الخطوات واإلجراءات  تاتبع

 .تحديد مشكلة الدراسة وجمع المعلومات المتعلقة بها - 

والتي تمثل بجميع معلمي ومعلمات الدين المسيحي للمرحلة وعينتها تحديد مجتمع الدراسة  - 
 .األساسية الدنيا في الضفة الغربية والقدس

 .مقننةلشبه االدراسة االستبانه الخاصة والمقابلة  اتيإعداد أد - 

أساتذة الجامعات، من  ةالدراسة المتمثلة باالستبانه وأسئلة المقابلة على مجموع اتيعرض أد - 
إدارة وتخطـيط  و ،دراسات في الدين المسـيحي و ،في تخصصات مناهج وطرق التدريس

 .، وأخذ آرائهمولغة عربية ،تربوي

الوطنية وأرسلتها الحصول على كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح  - 
الباحثة للوزارة التربية والتعليم الفلسطينية التي بدورها زودت الباحثة بكتاب رسمي لتسهيل 
مهمة الباحثة لتوزيع استباناتها على مختلف المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس التربية 

 .المسيحية للصفوف الثالثة األولى في الضفة الغربية والقدس

سماء المدارس التي تدرس منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية الحصول على أ - 
ومن أجل الدقة الحصول على كتاب أيضا من األمانة  ،وعناوينها من وزارة التربية والتعليم

 .العامة للمدارس المسيحية

مـن  أكثر االستبانات من المدارس وقد استغرقت عملية توزيع االستبانات وتجميعها وزيع ت - 
وأيضاً ، شهرين تقريبا بسبب البعد الجغرافي وظروف المواصالت بين المحافظات والباحثة
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لوجود مدارس ال تدرس التربية الدينية المسيحية ألسباب مختلفـة ومـذكورة فـي كتـاب     
 .الوزارة

قامت الباحثة باالتصال مع مجموعه من المسؤولين عن المنهاج التربية الدينية المسـيحية   - 
قابالت معهم في اماكن عملهم وثم اجراء المقابله وطرح اسئله تخـتص بكيفيـه   الجراء م

تأليف المنهاج ومعاير التأليف ومسؤلية تتبع المنهاج وتدريب المعلمين وتسجيلها اما صوتيا 
 .او كتابيا ومن ثم استخالص الفروق والتشابه والخروج بنتائج المقابله

، ومن ثم تحليلها، (SPSS)للعلوم االجتماعية  ةصائياإلح رزمةإدخال البيانات في برنامج ال - 
 .والخروج بالتوصياتومقارنتها بالدراسات السابقة،  والخروج بالنتائج، ومناقشتها،

  متغيرات الدراسة 

  :تضمنت الدراسة خمس متغيرات مستقلة ومتغيراً تابعاً

  :المستقلة المتغيرات :أوال

 .ذكر وأنثى :وله فئتان: الجنس .1

 .دبلوم وبكالوريوس ودراسات عليا :وله ثالثة مستويات :العلميالمؤهل  .2

 .الهوت وغير الهوت: وله مستويان :نوع التخصص .3

 .خاصة وحكومية :ولها مستويان: المدرسة .4

 6أكثر من  ،دورات 6-3من  ،دورات 3أقل من  :ولها ثالث مستويات :الدورات التدريبية .5
  .دورات

تجابة المعلمين لتقويم منهاج التربيـة المسـيحية للمرحلـة    وهي درجة اس المتغير التابع :ثانيا
  .األساسية األولى في مدارس الضفة الغربية والقدس
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  المعالجة اإلحصائية

  :المعالجات اإلحصائية اآلتية بياناتاستخدمت الباحثة في تحليل ال

والنسب  لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، .1
  .ومجاالتها المئوية لكل فقرة من فقرات الدراسة

لفحص الفرضـيات  (T-test for independent samples) للمتغيرات المستقلة اختبار ت .2
  .التخصصو المدرسةوالجنس المتعلقة ب

المؤهـل  لفحص الفرضيتين المتعلقـين ب  (One Way ANOVA)األحادي  التباين تحليل .3
  .والدورات التدريبية ،العلمي

 لدرجـة وا ،مجال األهـداف  بين متوسطات البعدية مقارنةلل LSD)( اقل فرق دال اختبار .4
 .متغير الدورات التدريبيةوفق  ،الكلية

 .اختبار كرونباخ الفا لحساب معامل ثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة واألداة الكلية .5
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة
 

 بسؤال الدراسة األول النتائج المتعلقة  :أوالً

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :ثانياً

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :ثالثاً
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 الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة

درجة تقويم منهاج التربيـة الدينيـة المسـيحية     علىسعت الدراسة الحالية إلى التعرف 
  .األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدسللمرحلة األساسية 

ومقابلة شبه مقننة لجمع المعلومات من  ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد استبانه،
المعلمين ومن الفريق الوطني الذي أعد منهاج التربية المسيحية للصفوف الثالثة األولى، وكذلك 

  .ارة التربية والتعليممن عدد من المسؤولين في وز

  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول :أوالً

ما درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجهـات نظـر   

  المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس؟

الباحثـة المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات     ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت 
المعيارية، والنسب المئوية، لتحديد درجة تقويم المعلمين لكتاب التربية الدينية المسيحية للمرحلة 

النتائج التي توصـلت  ) 22-6(وتبين الجداول . األساسية األولى في المجاالت الواردة وفقراتها
  .إليها الباحثة

لتقدير التي اتبعتها الباحثة في الحكم على وجهات نظر المعلمين يبين ا) 5(والجدول رقم 
  .حول تقويمهم لمنهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى

 للمرحلة المسيحية الدينية التربية لمنهاج تقويمهم في المعلمين نظر اتوجه تقدير: )5(جدول 
  األولى األساسية

  جداً منخفضة  منخفضة  متوسطة  مرتفعة  جدا مرتفعة

4.21 – 5  3.41 – 4.2  2.61 – 3.4  1.81 – 2.6  1 – 1.8  
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 منهـاج  تقويم درجة ما(لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على 
 الضـفة  مدارس في المعلمين نظر اتوجه من األولى األساسية للمرحلة المسيحية الدينية التربية
  )؟والقدس الغربية

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب المئويـة لمجـاالت     تم 
  :يبين النتائج) 6(االستبانة والجدول رقم 

االسـتبانة   لمجاالتالحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  المتوسطات: )6( جدول
  الكلية واألداة

 المجال رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 التقدير

 مرتفعة 78.2 0.48 3.91 األهداف مجال 1

 مرتفعة  71.0 0.53 3.55 المحتوى مجال 2

 مرتفعة 80.4 0.53 4.02 واألنشطة والوسائل األساليب مجال 3

 مرتفعة 75.8 0.51 3.79  التقويم مجال 4

 مرتفعة 78.8  0.59 3.94 للكتب الفني واإلخراج الخارجي الشكل مجال 5

مرتفعة   87.0 0.39 4.35 )الديني لمربيا( المعلم مجال 6
 جدا

 مرتفعة 80.6 0.42 4.03 والطالب المنهاج مجال 7

 مرتفعة 78.8 0.40 3.94 الكلية األداة

 األساسية للمرحلة المسيحية الدينية التربية منهاج تقويم درجةأن ) 6(يتضح من الجدول 
جاءت مرتفعـة بمتوسـط    والقدس الغربية الضفة مدارس في المعلمين نظر اتوجه من األولى

  ).78.8(بنسبة مئوية بلغت ) 3.94(حسابي بلغ 

فقـد   ،أما بالنسبة للدرجات التقويمية لمجاالت الدراسة فقد جاءت مرتفعة ومرتفعة جـداً 
بدرجـة  ) 78.2(بنسبة مئويـة بلغـت   ) 3.91(حصل مجال األهداف على متوسط حسابي بلغ 

بنسـبة مئويـة بلغـت    ) 3.55(تفعة، بينما حصل مجال المحتوى على متوسط حسابي بلـغ  مر
وبدرجة مرتفعة، وحصل مجال األساليب والوسائل واألنشطة على متوسط حسابي بلغ %) 71(
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وبدرجة مرتفعة، أما مجال التقويم فقد حصل على متوسـط  ) 80.4(بنسبة مئوية بلغت ) 4.02(
بدرجة تقدير مرتفعة، بينما بلغ المتوسط الحسابي ) 75.8(ئوية بلغت بنسبة م) 3.79(حسابي بلغ 

وبدرجـة  )78.8(بنسبة مئويـة بلغـت   ) 3.94(لمجال الشكل الخارجي واإلخراج الفني للكتب 
بنسـبة مئويـة   ) 4.35(فقد كان بمتوسط حسابي بلغ ) المربي الديني(مرتفعة، أما مجال المعلم 

بينما حصل مجال المنهاج والطالب على متوسط حسابي بلغ وبدرجة مرتفعة جداً، %) 87(بلغت 
  .وبدرجة مرتفعة)80.6(بنسبة مئوية بلغت ) 4.03(
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على مجال  للفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية : )7(جدول 
  األهداف

 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

3 
) التربية الدينية المسيحية(تُركز أهداف الكتب 

 .على تعميق اإليمان باهللا
4.38 0.71 87.6 

مرتفعة 
 جدا

14 
من خـالل  (تنمي األهداف عالقة الطالب باهللا 
 )التركيز على موضوع المحبة باهللا

4.37 0.60 87.4 
مرتفعة 

 جدا

9 
تُركز أهداف المنهاج علـى جـوهر اإليمـان    

 .)قانيمأأي لإلله الواحد في ثالثة (المسيحي 
4.29 0.81 85.8 

مرتفعة 
 جدا

 85.4 0.68 4.27 .تُركز األهداف على تنمية الحس الديني 5
مرتفعة 

 جدا

25 

تتنوع األهداف لتشـمل الجوانـب المختلفـة    
، طقسـي ، أخالقي ،عقائدي(لأليمان المسيحي 

 )كنسي

 مرتفعة 84.0 0.75 4.20

17 
 تسعى أهداف المنهاج إلى جعل الطالب عضواً

 .في الكنيسة حياً
 مرتفعة 83.4 0.68 4.17

19 
تسعى األهداف لتنمية انتمـاء الطالـب إلـى    

 .الكنيسة بعيدا عن التعصب الفئوي
 مرتفعة 83.4 0.70 4.17

15 
االنتمـاء  تساعد األهداف في تحقيق انطـالق  

 .للطالب من العائلة للكنيسة
 مرتفعة 82.6 0.68 4.13

23 
تساعد األهداف على تطوير مهـارة الحـوار   

 )حرية الرأي وتقبل الرأي األخر(
 مرتفعة 82.2 0.62 4.11

10 
تراعي أهداف المنهـاج المراحـل العمريـة    

 .المتنوعة المتالحقة للطلبة
 مرتفعة 82.0 0.84 4.10

 مرتفعة 81.6 0.68 4.08 .األهداف الوحدة بين الكنائس المسيحيةتدعم  11

1 
تتفق أهداف التربية الدينية المسيحية مع أهداف 

 .كتب الصفوف الثالثة األولى للتربية المسيحية
 مرتفعة 80.6  0.62 4.03

18 
تسعى أهداف المنهاج إلى جعل الطالب عضوا 

 .في الكنيسة فعاالً
 مرتفعة 80.6 0.68 4.03
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 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

8 
تحقق أهداف المنهـاج الجانـب اللـوترجي    

 .للمنهج المسيحي) الطقسي(
 مرتفعة 80.4 0.77 4.02

22 

تراعي األهداف تطوير المهارات الضرورية 
التعمـق بكلمـة اهللا   (لمعرفة الكتاب المقدس 

 )الحية

 مرتفعة 80.4 0.74 4.02

7 
تحقق أهداف المنهاج الجانب العقائدي للمنهج 

 المسيحي
 مرتفعة 80.0 0.82 4.00

12 
تركز األهداف على أهمية جغرافية األمـاكن  

 .المقدسة
 مرتفعة 87.0 0.71 3.90

21 
تسعى أهداف المنهاج إلى استيعاب سر الفداء 

 .برؤية إيمانية عصرية
 مرتفعة 75.4 0.84 3.77

24 
تــرتبط األهــداف بجــدول زمنــي محــدد 

 .إلنجازها
 مرتفعة 74.2 0.90 3.71

20 
األهداف إلى استيعاب سـر التجسـد   تسعى 

 .اإللهي برؤية إيمانية عصرية
 مرتفعة 72.4 0.93 3.62

26 
يجابية التعددية الدينية إتنمي األهداف مفهوم 
 في المجتمع الفلسطيني

 مرتفعة 72.4 0.86 3.62

 متوسطة 68.0  0.99 3.40 .تُركز األهداف على االنتماء الوطني 4

16 
تحقيـق انتمـاء    تسعى أهداف المنهاج فـي 

 .الطالب للوطن
 متوسطة 68.0 0.95 3.40

13 
تركز األهداف على أهمية التاريخ المسـيحي  

 .الفلسطيني
 متوسطة 66.4 1.08 3.32

2 
تبدأ كل وحدة من وحدات الكتب بقائمة تشمل 

 .األهداف الخاصة
 متوسطة 66.0 1.27 3.30

6 
تُواكب أهداف منهاج التربية الدينية المسيحية 

 .قضايا معاصرة
 متوسطة 63.2 0.99 3.16

 مرتفعة 78.2 0.49 3.91 متوسط مجال األهداف 
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كان مرتفعـاً حيـث بلـغ     متوسط مجال األهدافأعاله أن ) 7(يتضح من الجدول رقم 
، وحصـلت  )78.2(، والنسبة المئوية )0.49(، واالنحراف المعياري )3.91(المتوسط الحسابي 

على  .باهللا اإليمان تعميق على) المسيحية الدينية التربية( الكتب أهداف تُركز" وهي ) 3(الفقرة 
 منهاج أهداف تُواكب" وهي  )6(، وحصلت الفقرة )87.6(أعلى نسبة مئوية حيث بلغت قيمتها 

  ).63.2(أدنى نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية " .معاصرة قضايا المسيحية الدينية التربية
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على مجال  للفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية : )8(جدول 
  المحتوى

 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

48 
من الكتـاب المقـدس    آياتيشمل المحتوى 

 .للحفظ غيبا
4.55 0.56 91.0 

مرتفعة 
 جدا

46 
عالقـة   إقامةيشجع المحتوى الطالب على 

 .شركة مع اهللا
 مرتفعة 82.6 0.60 4.13

27 
يخاطب المحتوى كل الفئات الكنسـية فـي   

 المدرسة
 مرتفعة 81.5 0.71 4.08

28 
التربوية  األهدافيعمل المحتوى على تحقيق 

 .المرسومة له
 مرتفعة 81.2 0.63 4.06

32 
جوانب يخاطب المحتوى الطالب في مختلف 

 ).والجسد ،والنفس ،الروح(كيانه
 مرتفعة 79.6 0.65 3.98

49 
يتضمن المحتوى نشاطات تساهم في فهـم  

 .موضوع الدرس
 مرتفعة 79.6 0.97 3.98

50 
الجوانب العقائدية (يرتبط المحتوى التعليمي 

 .بشكل واضح)واللوترجية والحياتية
 مرتفعة 77.2 0.86 3.86

 مرتفعة 76.2 0.83 3.81 .العقلية للطلبة يراعي المحتوى القدرات 39

30 
مـن   األصـلية يوثق المحتوى النصـوص  

 .مصادرها
 مرتفعة 76.0 1.16 3.80

34 
يربط المحتوى تـاريخ األمـاكن المقدسـة    

 .بأحداث الكتاب المقدس
 مرتفعة 75.4 0.87 3.77

 مرتفعة 75.4 0.79 3.77 .تعزز األهداف الوحدة بين الكنائس 36

37 
المحتـوى الموضـوعات بتنسـيق    يعرض 

 .وترتيب يالئمان اإلدراك العقلي للطالب
 مرتفعة 75.4 0.83 3.77

35 
يلبي المحتوى حاجات الطالـب اإليمانيـة   

 .الكنسية
 مرتفعة 75.0 0.89 3.75

 مرتفعة 75.0 0.85 3.75 .يراعي المحتوى القدرات اللغوية للطلبة 38
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 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

51 
التفكيـر  يدعو المحتوى لتوظيف مهـارات  

 .المختلفة
 مرتفعة 74.4 0.84 3.72

33 
المقدسة  األماكنيتضمن المحتوى جغرافية 

 .وتاريخها ويربطها بالكتاب المقدس
 مرتفعة 73.2 0.91 3.66

 مرتفعة 72.2 1.16 3.61 .يشمل المحتوى ملخصا تعليميا للدرس 47

52 
يتناسب وقت المنهاج مع الوقت المخصص 

 .للدرس
 مرتفعة 69.6 1.08 3.48

29 
المحتوى عدد الحصص المخصصـة   يالءم

 .النجازه
 متوسطة 66.2 1.16 3.31

45 

يتكامل المحتوى مع فروع المعرفة المختلفة 
ــيات( ــوم ،كالرياضـ ــة  ،والعلـ واللغـ

 ).الخ.....،العربية

 متوسطة 62.6 1.12 3.13

31 
يتناسب المحتوى في ترتيبه الزمنـي مـع   

 )اللوترجيةالسنة (الزمن الطقسي 
 متوسطة 62.2 1.19 3.11

43 
يشمل المحتوى على موضـوعات تتعلـق   

 .)كالزواج واالنفصال(بقوانين الكنيسة 
 متوسطة 59.0 1.21 2.95

40 
يوثق المحتوى بمراجع ومصادر عامة فـي  

 نهاية الكتاب
 متوسطة 54.6 1.12 2.73

42 
 اآلبـاء (يتضمن المحتوى تاريخ الكنيسـة  

 .بوضوح) القديسون
 متوسطة 54.0 1.00 2.70

44 
يواكب المحتوى قضايا الـزمن المعاصـر   

 ).األعضاءكاآلحاد وزراعة (
 منخفضة 47.6 1.28 2.38

 منخفضة 46.8 1.13 2.34 .يدعم المحتوى بإجابات نموذجية للمعلم 41

 مرتفعة 71.0 0.54 3.55 متوسط مجال المحتوى 

أعاله أن متوسط مجال المحتوى كان مرتفعاً حيـث بلـغ   ) 8(ويتضح من الجدول رقم 
، وحصـلت  )71.0(، والنسبة المئوية )0.54(، واالنحراف المعياري )3.55(المتوسط الحسابي
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على أعلى نسبة مئوية " .من الكتاب المقدس للحفظ غيبا آياتيشمل المحتوى " وهي ) 48(الفقرة 
يدعم المحتـوى بإجابـات نموذجيـة    " وهي ) 41(، وحصلت الفقرة )91.0(بلغت قيمتها  حيث
  ).46.8(على أدنى نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية " .للمعلم

على مجال  للفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية : )9(جدول 
  واألنشطةوالوسائل  األساليب

 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

 85.6 0.55 4.28 .تنمي عالقة التفاعل بين المعلم والطالب 55
مرتفعة 

 جدا

61 
من اجل الدخول (غيبا  اآلياتتراعي حفظ 

 ).في الموروث الثقافي للجماعة المؤمنة
4.26 0.69 85.2 

مرتفعة 
 جدا

58 
بواقـع  تنمي القيم الدينية من خالل ربطها 

 .الحياة
4.22 0.72 84.4 

مرتفعة 
 جدا

54 
رسـم  (رشادات الطقسية تساهم في نقل اإل

 .)سجود ،جلوس ،الثالوث إشارة
 مرتفعة 83.6 0.77 4.18

65 

 ليالءمالسرد البسيط  أسلوبتراعي استخدام 
كمفهـوم المـيالد   (المرحلة العمرية للطلبة 

 )والقيامة

 مرتفعة 83.6 0.73 4.18

 مرتفعة 82.8 0.73 4.14 .الطالب في العملية التعليميةتشرك  56

 مرتفعة 82.4  0.72 4.12 .باهللا لدى الطالب اإليمانتساهم في صقل  53

70 
عالقة شركة مـع   إقامةيشجع الطالب على 

 .اهللا
 مرتفعة 81.8  0.74 4.09

68 
تسمح بالنقاش والتعبير عما يجول في فكر 

 .الطالب
 مرتفعة 81.6  0.74 4.08

 مرتفعة 81.0  0.84 4.05 .تتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة 59

 مرتفعة 80.4 0.93 4.02 .تثير الدافعية الداخلية لدى الطالب 57

66 
 إلـى تساهم في االنطالق من المحسـوس  

 .المجرد
 مرتفعة 79.0 0.91 3.95
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 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

67 

تتجنب البراهين العقلية المعقـدة التـي ال   
لهـذه المرحلـة   تتخطى القدرات العقليـة  

 العمرية

 مرتفعة 78.2  0.74 3.91

 مرتفعة 77.8 1.02 3.89 .تراعي استخدام الترتيل والصالة 62

63 

مثل (تركز على النشاطات المرافقة للمنهاج 
، وزيــارة المرضــى ،حضــور القــداس

 ).واالعترافات

 مرتفعة 77.8 0.87 3.89

 مرتفعة 77.6 1.02 3.88 .الحركة والتمثيل أسلوبتراعي  60

64 

العمل في مجموعات لتنمية  أسلوبتراعي 
العمل بـروح  (والتعاون  اإلصغاءمهارتي 

 )الفريق الواحد

 مرتفعة 77.2 0.85 3.86

69 
تساعد على التـدريب العملـي للحركـات    

 .اإللهيالمتعارف عليها في القداس 
 مرتفعة 77.2 0.90 3.86

71 
البحوث الدينية البسيطة  إجراءتشجع على 

 .التي تتناسب مع هذه المرحلة
 مرتفعة 73.0 1.02 3.65

 مرتفعة 80.4 0.53 4.02 متوسط مجال األساليب والوسائل واألنشطة

أعاله أن متوسط مجال األساليب والوسائل واألنشطة كـان  ) 9(يتضح من الجدول رقم 
، والنسـبة المئويـة   )0.53(، واالنحراف المعياري)4.02(مرتفعاً حيث بلغ المتوسط الحسابي 

علـى أعلـى   " .والطالب المعلم بين التفاعل عالقة تنمي" وهي ) 55(، وحصلت الفقرة )80.4(
 البحوث اجراء على تشجع" وهي ) 71(الفقرة  ، وحصلت)85.6(بلغت قيمتها  نسبة مئوية حيث

على أدنى نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية " .المرحلة هذه مع تتناسب التي البسيطة الدينية
)73.0.(  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات على مجال : )10(جدول 
  التقويم في الكتاب

 الفقرة رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 التقدير

  .المحتوى فهم في التقويم يساهم 83
 

 مرتفعة 81.0 0.72 4.05

72 
 المـراد  التعليميـة  باألهـداف  التقويم يرتبط

 .تحقيقها
 مرتفعة 80.4 0.78 4.02

79 
 من( منطقي بشكل متدرج المنهاج في التقويم
 )الصعب إلى السهل

 مرتفعة 80.0 0.69 4.00

80 
 للمنهـاج  المعرفـي  الجانـب  التقويم يغطي

 .المسيحي للدين العقائدي بالجانب المتمثل
 مرتفعة 80.0 0.71 4.00

 مرتفعة 79.0 0.82 3.95 .وسهلة واضحة التقويم لغة 76

75 
 متنوعـة  عقلية مستويات المنهاج تقويم يقيس

 ....).وتطبيق ،فهم ،تذكر(
 مرتفعة 78.4 0.71 3.92

78 
ــف ــويم يتص ــدق التق ــات بالص  والثب

 .والموضوعية
 مرتفعة 78.4 0.89 3.92

 مرتفعة 78.2 0.66 3.91 .للطلبة التعليمية المرحلة مع التقويم يتناسب 89

 مرتفعة 77.6 0.77 3.88 .اجلها من وضع التي األهداف التقويم يقيس 85

81 
 المتمثل للمنهاج العملي الجانب التقويم يغطي

 .المسيحي للدين) الطقسي( اللوترجي بالجانب
 مرتفعة 77.0 0.76 3.85

 مرتفعة 76.6 0.96 3.83 .التعليمي المحتوى جزاءأ جميع التقويم يغطي 73

91 
 االيجابيـة  الجوانـب  تطوير في التقويم يسهم
 .التعليمية العملية لنتائج

 مرتفعة 76.6 0.70 3.83

87 

 مـن  للتحقُـق  الحركي المجال التقويم يقيس
 الضــرورية للمهــارات الطالــب اكتســاب

 ).والصالة كالصوم(

 مرتفعة 74.6 0.76 3.73

77 
 وشـبه  المقالي لألنماط بشموله التقويم يتنوع

 والموضوعي المقالي
 مرتفعة 74.2 0.84 3.71
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 الفقرة رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 التقدير

92 

 جوانب عن الكشف في التقويم طريقة تساهم
 التعليميـة  العمليـة  فـي  والضعف القصور

 .ومعالجتها

 مرتفعة 74.0 0.77 3.70

93 
 المرافقـة  النشـاطات  التقويم طريقة تراعي
 .التقويم من كجزء للمنهاج

 مرتفعة 73.8 0.91 3.69

82 
 العملي التطبيق على الطلبة دافعية التقويم يثير

  .)اإللهي القداس حضور خالل من(
 مرتفعة 73.6 0.94 3.68

 مرتفعة 73.2 1.04 3.66 .للطلبة الفردية الفروق التقويم يراعي 74

88 
 واتجاهاتـه  الطالـب  نشـاط  التقويم يتناول
 .وميوله

 مرتفعة 72.8 0.80 3.64

86 
ــويم أدوات تتنــوع ــل التق ــارات مث  االختب

 .الخ....والمسابقات والتقارير
 مرتفعة 72.2 0.90 3.61

 مرتفعة 74.4 1.02 3.57 .والتفكير البحث على التقويم يحث 84

 مرتفعة 69.6 0.94 3.48 .فورية راجعة تغذية التقويم يرافق 90

 مرتفعة 75.8 0.52 3.79 التقويم مجال متوسط

أعاله أن متوسط مجال التقويم كان مرتفعـاً حيـث بلـغ    ) 10(يتضح من الجدول رقم 
، وحصـلت  )75.8(، والنسبة المئوية )0.52(، واالنحراف المعياري )3.79(المتوسط الحسابي 

بلغـت   على أعلى نسـبة مئويـة حيـث   " .المحتوى فهم في التقويم يساهم" وهي ) 83(الفقرة 
علـى أدنـى   " .فورية راجعة تغذية التقويم يرافق" وهي ) 90(، وحصلت الفقرة )81.0(.قيمتها

  ).69.6(نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات على مجال : )11(جدول 
  الشكل الخارجي واالخراج الفني للكتاب

 الفقرة رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 التقدير

 مرتفعة 83.8 0.91 4.19 .الوحدات بنظام الكتاب صمم 98

97 
 هدفـه  توضـح  مقدمة على الكتاب يحتوي

 .العام
 مرتفعة 82.6 0.81 4.13

 مرتفعة 81.8 0.73 4.09 .ومرتب جميل الكتاب شكل 94

 مرتفعة 81.8 0.77 4.09 .العمرية للمرحلة مناسب الكتاب حجم 96

 مرتفعة 81.6 0.93 4.08 .الموضوعات فهرس على الكتاب يحتوي 104

99 
 متسلســلة دروس إلــى الوحــدات قســمت

 .ومترابطة
 مرتفعة 81.2 0.86 4.06

 مرتفعة 80.4 0.94 4.02 .واضحة عربية لغة الكتاب استخدام 100

95 
 عـن  ومعبـرة  واضـحة  الغـالف  صورة

 .المضمون
 مرتفعة 78.8 0.82 3.94

102 
 فـي  المرفقـة  والرسـومات  الصور تُناسب

  .المطروحة الموضوعات المحتوى
 مرتفعة 77.8 0.97 3.89

 مرتفعة 73.6 1.11 3.68 .للنظر ومريحة واضحة الدروس صور 101

 مرتفعة 72.4 1.26 3.62 .واضح جذّاب بشكل األيقونات عرضت 103

 مرتفعة 71.6 1.1 3.58 الطلبة دافعية لتثير الجذابة األلوان استخدمت 105

 الفني واإلخراج الخارجي الشكل مجال متوسط
 للكتب

 مرتفعة 78.8 0.60 3.94

 متوسط مجال الشكل الخارجي واإلخراج الفنـي أعاله أن ) 11(يتضح من الجدول رقم 
، والنسبة المئوية )0.60(، واالنحراف المعياري )3.94(كان مرتفعاً حيث بلغ المتوسط الحسابي 

على أعلى نسـبة مئويـة   ".الوحدات بنظام الكتاب صمم" وهي ) 98(، وحصلت الفقرة )78.8(
 دافعية لتثير الجذابة األلوان استخدمت" وهي) 105(، وحصلت الفقرة )83.8(بلغت قيمتها  حيث

  ).71.6(على أدنى نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية ." الطلبة



69 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات على مجال : )12(جدول 

  )المربي الديني(المعلم 

 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 92.6 0.60 4.63 .أنمي مبدأ التعاون والتسامح بين الطلبة 113

115 
أربط المعلومات الجديـدة بالمعلومـات   

 السابقة
4.62 0.55 92.4 

مرتفعة 
 جدا

124 
أعزز الطالب في حـال تحقيقـه لهـدف    

 .معين
4.58 0.58 91.6 

مرتفعة 
 جدا

 91.4 0.56 4.57 .أبتسم والقي التحية على الطلبة 120
مرتفعة 

 جدا

121 
أعطي الطالب الفرصة للتعبير عن رأيـه  

 .بحريه
4.57 0.50  91.4 

مرتفعة 
 جدا

 91.0 0.50 4.55 .أربط محتوى الموضوع ببيئة الطلبة 116
مرتفعة 

 جدا

117 
أربط محتوى الموضـوع مـن خـالل    

 .ممارسته بالسلوك في الحياة اليومية
4.55 0.61 91.0 

مرتفعة 
 جدا

112 
انتمائي الطـائفي الكنسـي عنـد     أتجاوز

 .توصيل محتوى المنهاج للطالب
4.52 0.59 90.4 

مرتفعة 
 جدا

125 
أقتدي بيسوع في عملـي كمعلـم تربيـة    

 مسيحية
4.52 0.56 90.4 

مرتفعة 
 جدا

119 
الطلبة واعتبرهـا فرصـة    أخطاءأتقبل 

 .للتعبير عن الرأي بحريه
4.51 0.50 90.2 

مرتفعة 
 جدا

123 
أشارك الطلبة فـي األعمـال المرافقـة    

 .للمنهاج بحب ورضا
4.51 0.62 90.2 

مرتفعة 
 جدا

118 
أربط المحتوى العقائدي مـع الطقـوس   

 .بشكل مفهوم واضح
4.45 0.61 89.0 

مرتفعة 
 جدا

114 
العقـاب والعنـف مـع    أتجنب استخدام 

 .الطلبة
4.43 0.75 88.6 

مرتفعة 
 جدا
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 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

122 
أتعرف على كل طالب على حده ألشعره 

 .باالهتمام
4.43 0.61 88.6 

مرتفعة 
 جدا

111 
أشعر بالدعوة من اهللا للقيام بمهمة التعليم 

 .المسيحي ومسئولياته
4.37 0.80 87.4 

مرتفعة 
 جدا

 مرتفعة 81.8 0.71 4.09 .والدنيويةاطلع على االكتشافات العلمية  107

110 
أحضر ندوات ومؤتمرات خاصة للتربية 

 .المسيحية
 مرتفعة 80.4 0.99 4.02

 مرتفعة 79.0 0.92 3.95 .الم بعلم الالهوت والتقليد المقدس 106

109 
أشارك في الدورات التدريبيـة لمعلمـي   

 التربية المسيحية
 مرتفعة 77.6 1.05 3.88

108 
بزيارة المدارس المختصة بـالتعليم  أقوم 

 .المسيحي لفهم أفضل للمنهاج
 متوسطة 67.4 1.14 3.37

 87.0 0.39 4.35 )المربي الديني(متوسط مجال المعلم 
مرتفعة 

 جدا

كان مرتفعاً  )المربي الديني(متوسط مجال المعلم أعاله أن ) 12(يتضح من الجدول رقم 
، والنسـبة المئويـة   )0.39(، واالنحراف المعيـاري  )4.35(جدا حيث بلغ المتوسط الحسابي 

علـى أعلـى   "  الطلبة بين والتسامح التعاون مبدأ أنمي" وهي ) 113(، وحصلت الفقرة )87.0(
 المـدارس  بزيـارة  أقوم" وهي ) 108(، وحصلت الفقرة )92.6(بلغت قيمتها  نسبة مئوية حيث

على أدنى نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية " .للمنهاج أفضل لفهم المسيحي بالتعليم مختصةال
)67.4.(  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات على مجال : )13(جدول 
  المنهاج والطالب 

 الفقرة رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 التقدير

126 
 حرية احترام على الطالب المنهاج يدرب
 .الحوار

4.23 0.63 84.6 
 مرتفعة
 جدا

139 
 اهللا بنعم الطالب تعريف في المنهاج يسهم

 ).وكنيسته ووطنه ،وعائلته نفسه على(
4.23 0.70 84.6 

 مرتفعة
 جدا

 مرتفعة 84.0 0.69 4.20 .المحبة الطلبة نفوس في المنهاج يغرس 134

137 
 إتقـان  علـى  الطالـب  المنهـاج  يدرب

 .الصالة
 مرتفعة 83.4 0.72 4.17

128 
 إلـى  للـدخول  الطالـب  المنهاج يهيئ

 الدرس موضوع
 مرتفعة 83.0 0.64 4.15

129 
 الطالـب  سلوك تهذيب في المنهاج يسهم

 .المسيحية أخالقة وصقل
 مرتفعة 82.8 0.66 4.14

127 
 حسـن  علـى  الطالـب  المنهاج يدرب

 .لآلخرين اإلصغاء
 مرتفعة 82.4 0.63 4.12

  .لتنفيذها والبساطة بالسهولة المنهاج يتسم 138
 

 مرتفعة 82.4 0.74 4.12

140 
 النظـر  وجهات تقريب في المنهاج يسهم

 .المتنوعة المسيحية
 مرتفعة 81.0 0.57 4.05

133 
 باألمـاكن  الطالـب  معرفة المنهاج يزيد

 .وأهميتها المقدسة
 مرتفعة 79.4 0.77 3.97

  .لنفسه الطالب اكتشاف في المنهاج يسهم 135
 

 مرتفعة 79.4 0.75 3.97

142 
 مـع  ليتناسـب  التنـوع  المنهاج يراعي
 الفردية الفروق

 مرتفعة 78.8 0.63 3.94

136 

 األساســية المهــارات المنهــاج ينمــي
 ،اللغويـة  كالمهـارة ( للطالـب  المختلفة
 ).الحركية ،العددية

 مرتفعة 78.4 0.85 3.92
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 الفقرة رقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 درجة
 التقدير

141 
 في للمشاركة الطالب دافعية المنهاج يثير

 .التعليمية العملية
 مرتفعة 78.4 0.78 3.92

132 
 التاريخيـة  بالبيئة الطالب المنهاج يربط
 .الدينية

 مرتفعة 77.6 0.74 3.88

130 
 االعتماد مهارة الطالب لدى المنهاج ينمي
 .الذات على

 مرتفعة 76.4 0.81 3.82

131 
 التفكير مهارة الطالب لدى المنهاج ينمي
 .المشكالت وحل

 مرتفعة 74.8 0.85 3.74

 مرتفعة 80.6 0.42 4.03 والطالب المنهاج مجال متوسط

كانتـا مرتفعتـاً    متوسط مجال المنهاج والطالبأعاله أن ) 13(يتضح من الجدول رقم 
، )80.6(، والنسبة المئويـة  )0.42(، واالنحراف المعياري )4.03(حيث بلغ المتوسط الحسابي 

" و ، "يدرب المنهاج الطالب على احترام حرية الحوار " وهما  )139و126(وحصلت الفقرتان 
على أعلـى  ). " ووطنه وكنيسته ،على نفسه وعائلته( يسهم المنهاج في تعريف الطالب بنعم اهللا

 الطالب لدى المنهاج ينمي "وهي ) 131(، وحصلت الفقرة )84.6(بلغت قيمتها  نسبة مئوية حيث
  ).74.8(على أدنى نسبة مئوية حيث بلغت النسبة المئوية " .المشكالت وحل التفكير مهارة

  سؤال الدراسة الثاني النتائج المتعلقة ب :ثانياً

درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة هل تختلف : نص السؤال الثاني على
باختالف متغيرات  األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس

ولإلجابة  الجنس، والمؤهل العلمي، ونوع التخصص، ونوع المدرسة، وعدد الدورات التدريبية؟
  :حص الفرضيات اآلتيةعنه تم ف
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  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -أ

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     : نصت الفرضية االولى
)α=0.05 (  في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الـثالث

  ".األولى تعزى لمتغير الجنس 

-Independent T(للمجموعات المسـتقلة  ) ت(استخدام اختبار ولفحص الفرضية تم 

test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 13:  

في  داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة لفحص)ت(اختبار  نتائج: )14(جدول 
  حسب متغير الجنس المسيحية الدينية التربية منهاج تقويمدرجة 

 العدد الجنس المجال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 قيمة
 الداللة

 األهداف
  0.991 0110. 63 42. 3.91 6 ذكر
    50. 3.90 59 أنثى

 المحتوى
  0.229 1.213 63  29. 3.30 6 ذكر
    55. 3.58 59 أنثى

 والوسائل األساليب
 واألنشطة

  0.356 0.930 63 25. 3.83 6 ذكر
     55. 4.05 59 أنثى

 التقويم
  0.750 0.319 63  15. 3.73 6 ذكر
    54. 3.80 59 أنثى

 الخارجي الشكل
 للكتب الفني واإلخراج

  0.433 0.789 63 20. 3.99 6 ذكر
    62. 3.97  58 أنثى

 )الديني المربي( المعلم
  0.390  8660. 63 26. 4.23 6 ذكر
    40. 4.37 59 أنثى

 والطالب المنهاج
 0.225 1.225 63 37. 3.83 6 ذكر

    42. 4.05 59 أنثى

 الكلية األداة
  0.350 0.941 63 20. 3.80 6 ذكر
    42. 3.96 59 أنثى
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، وهـذه  )3500.(أن مستوى الداللة لألداة الكلية يسـاوي  ) 14(يتضح من الجدول رقم 
لذلك فإننا ال نرفض الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فـروق  ) 0.05(القيمة أعلى من 

في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصـفوف  ذات داللة إحصائية 
  )أنثى ،ذكر(الجنس لمتغير  ىالثالث األولى تعز

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  -ب

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      :نصت الفرضية الثانية
)α=0.05 (  في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الـثالث

   .مؤهل العلميلمتغير ال ىاألولى تعز

) One-Way ANOVA(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  
  :تبين ذلك) 15.16،(ونتائج الجداول 
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فـي درجـة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة: )15(جدول 
  حسب متغير المؤهل العلمي المسيحية الدينية التربية منهاج تقويم

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األهداف

 0.37 4.21 13 دبلوم

 0.49 3.82 49 بكالوريوس

 0.58 3.89 3 دراسات عليا

 المحتوى

 0.65 3.75 13 دبلوم

 0.51 3.50 49 بكالوريوس

 0.04 3.44 3 دراسات عليا

األساليب والوسائل 
 واألنشطة

 0.60 4.19 13 دبلوم

 0.52 4.00 49 بكالوريوس

 0.23 3.74 3 دراسات عليا

 التقويم

 0.52 4.06 13 دبلوم

 0.50 3.75 49 بكالوريوس

 0.55 3.45 3 دراسات عليا

الشكل الخارجي 
واإلخراج الفني 

 للكتب

 0.52 4.06 13 دبلوم

 0.56 3.94 49 بكالوريوس

 0.27 3.44 3 دراسات عليا

المربي (المعلم 
 )الديني

 0.36 4.52 13 دبلوم

 0.39 4.31 49 بكالوريوس

 0.40 4.45 3 عليادراسات 

 المنهاج والطالب

 0.43 4.21 13 دبلوم

 0.41 3.98 49 بكالوريوس

 0.50 4.12 3 دراسات عليا

 األداة الكلية

 0.43 4.15 13 دبلوم

 0.39 3.90 49 بكالوريوس

 0.11 3.79 3 دراسات عليا
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الذين يحملـون مؤهـل    العينة أفراد إجاباتأن متوسط ) 15(ويتضح من الجدول رقم 
وبلـغ المتوسـط   ). .44( وأن االنحراف المعياري لنفس األفراد بلغ) 4.15(بلغ ) دبلوم( علمي

في حين بلغ االنحراف المعيـاري لـنفس   ) 3.90( البكالوريوسمن حمله  العينةالحسابي ألفراد 
) 3.79(ت العليـا  من حملة الدراسـا  العينة، وبلغ المتوسط الحسابي ألفراد )0.39( العينة أفراد

  ) 11.( العينةوبلغ االنحراف المعياري لنفس أفراد 

 استجابات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي متوسطاتلداللة الفروق بين ولتبيان 
) 15(، والجدول رقـم  )One Way ANOVA(قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي 

  .يبين هذه الداللة
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد : )16(جدول 
حسب متغير حسـب متغيـر المؤهـل    في درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية العينة 
  العلمي 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

  الداللة
 اإلحصائية

 األهداف

 *0390. 3.433  7620. 2 1.524 بين المجموعات

    2220. 62 13.764 داخل المجموعات

     64 15.288 المجموع

 المحتوى

  3350. 1.115  3180. 2 636. بين المجموعات
    2850. 62 17.697 داخل المجموعات

    64 18.333 المجموع

األساليب 
والوسائل 
 واألنشطة

  3230. 1.149  3260. 2 652. بين المجموعات
    2840. 62 17.592 داخل المجموعات

    64 18.244 المجموع

 التقويم

  0740. 2.718  6860. 2 1.373 بين المجموعات
    2520. 62 15.655 داخل المجموعات

    64 17.028 المجموع

الشكل الخارجي 
واإلخراج الفني 

 للكتب

  2490. 1.423  5020. 2 1.004 بين المجموعات
    3530. 62 15.655 داخل المجموعات

    64 22.535 المجموع

المربي (المعلم 
 )الديني

  2170. 1.565  2360. 2 473. بين المجموعات
    1510. 62 9.369 داخل المجموعات

    64 9.842 المجموع

المنهاج 
 والطالب

  2170. 1.566  2740. 2 548. بين المجموعات
    1750. 62 10.843 المجموعاتداخل 

    64 11.391 المجموع

 الكلية الدرجة

  1120. 2.273  3530. 2 706. بين المجموعات
    1550. 62 9.630 داخل المجموعات

    64 10.336 المجموع
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، وهذه القيمـة  )1120.(الكلية يساوي  لألداةأن مستوى الداللة ) 16(يظهر الجدول رقم 
لذلك فإننا ال نرفض الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق ذو داللـة  ) 0.05(أعلى من 
درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصـفوف الـثالث    فيإحصائية 

تي ظهـر  في جميع المجاالت باستثناء مجال األهداف وال ،األولى تعزي لمتغير المؤهل العلمي
 ، أي أن هناك فرق في درجه تقويم معلمي)0.05(وهي قيمة أقل من *) 0390.(مستوى الداللة 

المسيحية لمجال األهداف ولتبيان هذا الفرق لصالح من يعود قامت الباحثـة باسـتخدام    التربية
  .يبين هذه الداللة) 17(الفروق والجدول رقم  لةلتبيان دال ،)LSD(اختبار 

  على مجال األهداف) LSD(نتائج اختبار : )17(جدول 

 المجموعة المجال
  دبلوم

)4.2130( 

  بكالوريوس
)3.8279( 

  دراسات عليا
)3.8974( 

مجال 
 األهداف

 315.0 0*385.  -  دبلوم

 -069.-  -  -  بكالوريوس

 -  -  -  دراسات عليا

البكـالوريوس  أن الفرق يعود لصالح عينة الدراسة من حملة  )17(ويشير الجدول رقم 
   ).0*385.(وهذا الفرق ظهر بالقيمة ). 49(والبالغ عددهم 

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -ج

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      : ثالثةنصت الفرضية ال
)=0.05α ( في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الـثالث 

  .األولى تعزي لمتغير نوع التخصص

-Independentوالختبار الفرضية وقامت الباحثة باستخدام اختبار ت للعينات المستقلة 

t –test) ( لفحص الفرضية والجدول رقم)18.(  
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 داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفـراد العينـة  فحص ل) ت(نتائج اختبار : )18( جدول
  حسب متغير التخصص لمنهاج التربية الدينية المسيحية

 العدد التخصص المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 )ت(قيمة 
قيمة 
 الداللة

 األهداف
  7770.  2850. 63 0.47 3.93 30 الهوت

    0.51 3.89 35 غير الهوت

 المحتوى
  9060.  1190. 63 0.58 3.56 30 الهوت

    0.51 3.55 35 غير الهوت

األساليب 
والوسائل 
 واألنشطة

  1440. 1.479 63 0.48 4.13 30 الهوت

    0.57 3.94 35 غير الهوت

 التقويم
  7890. -0.268- 63 0.57 3.78 30 الهوت

    0.47 3.81 35 غير الهوت

الشكل 
الخارجي 
واإلخراج 
 الفني للكتب

  6810. -0.413- 63 0.57 3.78 30 الهوت

    0.60 3.98 35 غير الهوت

المعلم 
المربي (

 )الديني

 *0.003 3.077 63 0.31 4.51 30 الهوت

    0.41 4.23 35 غير الهوت

المنهاج 
 والطالب

  6830.  4110. 63 0.40 4.06 30 الهوت
     0.44 4.01 35 غير الهوت

 الكلية الدرجة
  4890.  6950. 63 0.40  3.98 30 الهوت

    0.41  3.91 35  الهوتغير 

، وهذه القيمة أعلـى مـن   )4890.(أن مستوى الداللة يساوي ) 18(يظهر الجدول رقم 
لذلك فإننا ال نرفض الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق ذو داللة إحصـائية  ) 0.05(

في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعزى 
  ).الهوت، وغير الهوت(لمتغير التخصص 
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  الرابعة نتائج المتعلقة بالفرضيةال -د

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     : نصت الفرضية الرابعة
)=0.05α (  في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الـثالث

  .األولى تعزي لمتغير عدد الدورات التدريبية

لحسـابية واالنحرافـات   والختبار الفرضية وقامت الباحثة باسـتخراج المتوسـطات ا  
  توضح نتائج الفرضية الرابعة) 18.19,20(والجدول رقم . المعيارية
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فـي درجـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة : )19(جدول 
  حسب متغير عدد الدورات التدريبية المسيحية الدينية التربية منهاج تقويم

 العدد التدريبيةعدد الدورات  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األهداف

 0.53 3.63 18 دورات 3أقل من 

 0.45 4.01 23 دورات 6- 3من 

 0.43 4.01 24 دورات 6أكثر من 

 المحتوى

 0.50 3.42 18 دورات 3أقل من 

 0.58 3.76 23 دورات 6- 3من 

 0.47 3.45 24 دورات 6أكثر من 

األساليب 
والوسائل 
 واألنشطة

 0.59 3.81 18 دورات 3أقل من 

 0.55 4.14 23 دورات 6- 3من 

 0.45 4.08 24 دورات 6أكثر من 

 التقويم

 0.49 3.69 18 دورات 3أقل من 

 0.53 3.94 23 دورات 6- 3من 

 0.51 3.74 24 دورات 6أكثر من 

الشكل الخارجي 
واإلخراج الفني 

 للكتب

 0.57 3.77 18 دورات 3أقل من 

 0.59 4.17 23 دورات 6- 3من 

 0.59 3.88 24 دورات 6أكثر من 

المربي (المعلم 
 )الديني

 0.41 4.14 18 دورات 3أقل من 

 0.41 4.44 23 دورات 6- 3من 

 0.31 4.44 24 دورات 6أكثر من 

 المنهاج والطالب

 0.49 3.86 18 دورات 3أقل من 

 0.39 4.15 23 دورات 6- 3من 

 0.37 4.05 24 دورات 6أكثر من 

 الكليةالدرجة 

 0.41 3.76 18 دورات 3أقل من 

 0.43 4.09 23 دورات 6- 3من 

 0.32 3.95 24 دورات 6أكثر من 
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دورات أقل  الذين يحملون العينة أفراد إجاباتأن متوسط ) 19(ويتضح من الجدول رقم 
وبلغ ). .41(المعياري لنفس األفراد بلغ وأن االنحراف ) 3.76(هو )18(البالغ عددهم ) 3(من 

) 23(والبـالغ عـددهم   )6-3(الذين تعرضوا لدورات مـن  من  العينةالمتوسط الحسابي ألفراد 
، وبلغ المتوسط الحسابي ألفراد ).43(العينة أفرادفي حين بلغ االنحراف المعياري لنفس ) 4.09(

وبلـغ االنحـراف   ) 3.95) (24(هم والبالغ عـدد دورات ) 6(العينة الذين تعرضوا ألكثر من 
  32).( العينةالمعياري لنفس أفراد 

ـ   متوسطاتلداللة الفروق بين ولتبيان  ر الـدورات  استجابات أفراد العينة حسـب متغي
  التدريبية

، والجدول رقم )One Way ANOVA(قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي 
  .يبين هذه الداللة) 20(
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 العينة أفراد استجابات متوسطات بين الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج: )20(جدول 
  الدورات التدريبية  عدد متغير حسبفي منهاج التربية الدينية المسيحية 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

  الداللة
 اإلحصائية

 األهداف

 *0.018 4.293 930. 2 1.860 بين المجموعات

   217. 62 13.429 داخل المجموعات

    64 15.288 المجموع

  المحتوى
  0590. 2.960 799. 2 1.598 بين المجموعات
   270. 62 16.735 داخل المجموعات

    64 18.333 المجموع

األساليب 
والوسائل 
 واألنشطة

  1200. 2.190 602. 2 1.204 بين المجموعات
   275. 62 17.040 داخل المجموعات

    64 18.244 المجموع

 التقويم

  2640. 1.362  3580. 2  0.717 بين المجموعات
   2630.  62 16.311 داخل المجموعات

    64 17.028 المجموع

الشكل الخارجي 
واإلخراج الفني 

 للكتب

  0810. 2.623 0.892 2 1.785 بين المجموعات
   0.340 61 20.750 داخل المجموعات

    63 22.535 المجموع

المربي (المعلم 
 )الديني

 *0210. 4.135 0.579 2 1.158 بين المجموعات

   0.140 62 8.684 داخل المجموعات

    64 9.842 المجموع

 المنهاج والطالب

  0800. 2.636 0.446 2 0.893 بين المجموعات
 0.169 62 10.498 داخل المجموعات

  
  64 11.391 المجموع

 الكلية الدرجة

 *0310. 3.671 0.547 2 1.094 بين المجموعات

   0.149 62 9.242  داخل المجموعات

    64 10.336 المجموع
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، وهذه القيمـة أقـل مـن    *)031.(أن مستوى الداللة يساوي ) 20(الجدول رقم  يظهر
داللة إحصـائية   اتق ذوعدم وجود فرلذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تدعي ) 0.05(

درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعزي  في
هذا الفرق لصالح من يعود قامت الباحثة  انالتدريبية، في جميع المجاالت، ولتبي الدوراتلمتغير 

  .، يبين هذه الداللة)21(ول رقم لتبيان داللة الفروق والجد ،)LSD(باستخدام اختبار 

  التدريبية الدورات لمتغير الكلية الدرجة على) LSD( اختبار نتائج: )21(جدول 

 المجموعة المجال
 دورات 3 من أقل

)3.7599( 

  دورات 6- 3 من
)4.0890( 

 دورات 6 من أكثر
)3.9512( 

  
 الدرجة
 الكلية

  0.191  *0.329 -  دورات 3 من أقل
  0.138 -  -  دورات 6- 3 من
  -  -  -  دورات 6 من أكثر

دورات أقل  الذين يحملون العينة أفراد إجاباتأن متوسط  )21(من الجدول رقم  يتضح
الذين تعرضوا من  العينةوبلغ المتوسط الحسابي ألفراد ) 3.76(هو )18(البالغ عددهم ) 3(من 

العينـة الـذين   وبلغ المتوسط الحسابي ألفراد  ،)4.09) (23(والبالغ عددهم )6-3(لدورات من 
هذا الفرق لصالح من يعود  انولتبي ،)3.95) (24(والبالغ عددهم دورات  6تعرضوا ألكثر من 

أن الفـرق يعـود    وأظهرت النتائج لتبيان داللة الفروق ،)LSD(قامت الباحثة باستخدام اختبار 
وهذا ). 23(والبالغ عددهم ) 6-3(تتراوح من لصالح عينة الدراسة الذين تلقوا دورات تدريبية 

   .)*329.(الفرق ظهر بالقيمة 

  نتائج المتعلقة بالفرضية الخامسةال -هـ

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     : نصت الفرضية الخامسة
)=0.05α ( الـثالث  في درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف

  .األولى تعزي لمتغير نوع المدرسة
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لإلجابة عن  )(Independent-t –testوالختبار الفرضية وقامت الباحثة باستخدام اختبار
  ) 22(هذه الفرضية والجدول رقم 

في  داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينةفحص ل) ت(نتائج اختبار : )22( جدول
  حسب متغير المدرسة المسيحية الدينية التربية منهاج تقويمدرجة 

 العدد المدرسة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 )ت(قيمة 
قيمة 
 الداللة

 األهداف
  0.657  0.447 63 48. 3.92 58 خاصة
    57. 3.83 7 حكومية

 المحتوى
  0.616  0.504 63 54. 3.57 58 خاصة
     56. 3.46 7 حكومية

األساليب 
والوسائل 
 واألنشطة

  0.202 1.291 63 53. 4.06 58 خاصة

    51. 3.78 7 حكومية

 التقويم
  0.521  0.645 63 53. 3.81 58 خاصة
     42. 3.68 7 حكومية

الشكل الخارجي 
واإلخراج الفني 

 للكتب

  0.530 -0.632- 63 53. 3.81 58 خاصة

     60. 4.08 7 حكومية

المربي (المعلم 
 )الديني

  0.114 1.602 63 38. 4.38 58 خاصة
    44. 4.14 7 حكومية

 المنهاج والطالب
  0.084 1.757 63  42. 4.07 58 خاصة
    31. 3.77 7 حكومية

 الكليةالدرجة 
  0.378  0.887 63  40. 3.96 58 خاصة
    41. 3.82 7 حكومية

وهذه القيمة أعلـى مـن    ،)0.378(يساوي أن مستوى الداللة ) 22(يظهر الجدول رقم 
لذلك فإننا ال نرفض الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق ذو داللة إحصـائية  ) 0.05(
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 ىفي درجة تقويم معلمي التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعز
  ).حكومية، خاصة(المدرسة لمتغير 

  دراسة الثالثالنتائج المتعلقة بسؤال ال: ثالثاً

 .ما اّراء الفريق الوطني والمسؤولين العاملين في منهاج التربية الدينية المسيحية؟

قامت الباحثة بمقابلة مجموعة من األشخاص اللذين لهم عالقة بوزارة التربية والتعلـيم  
وسيتم ذكر اسم كل شخص تمـت مقابلتـه    ،ومن الفريق الوطني لتأليف كتب التربية المسيحية

يوضـح   )10(وأجاب على األسئلة التي طرحت علية بعد اخذ موافقته على ذلك والملحق رقـم 
  . إجابات المقابلين

نتائج السؤال األول الذي يدور حول أسس تشكيل الفريق الـوطني إلعـداد منهـاج التربيـة     

  :المسيحية

أساس تشكيل الفريق الوطني هو اختيارهم  تم اإلجماع من قبل جميع األشخاص على أن
، الكاثوليـك ، الالتـين (من مختلف الكنائس الموجودة في فلسطين وهم أربع عائالت مسـيحية  

واختيار عضو واحد من كل كنيسة واعتمدوا في ذلك على وحده اإليمان ) األرثوذكس واالنجيليه
  .المسيحي الذي يجمعهم

اني يتمحور على كيفية تأليف كتـب التربيـة المسـيحية    نتائج السؤال الثاني نص السؤال الث

  :للصفوف األساسية

 ،تم اإلجماع من قبل جميع األشخاص على وجود فريقين لتأليف منهاج التربيـة المسـيحية   .1
فريق وضع الخطوط العريضة وفريق اختص بوضع المحتوى التعليمي وان الجميع عمـل  

باستثناء شخص  ،كنائس األربعة السابق ذكرهابروح الفريق الواحد وكانوا من مندوبي من ال
وهو من قام  )شخص(واحد أوعز مهمة وضع الخطوط العريضة والمحتوى لعنصر رئيسي 

 بمناقشة الفريق الوطني ولجنة التأليف بذلك 
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اختلفت إجابات المقابلين في إشراك معلمين للمرحلة األساسية في تأليف المنهاج، منهم من  .2
ومنهم من قال أن المعلمين اشتركوا في تأليف منهاج التربية المسـيحية   قال انه تم إشراكهم

 .لسنه واحده ثم تم استبعادهم لعدة أسباب

اقر الجميع على عدم تدخل الوزارة في وضع الخطوط العريضة وموضوعات المحتوى كما  .3
لفنـي  اتفقوا بان عمل الوزارة اقتصر على الناحية التربوية والتدقيق اللغـوي واإلخـراج ا  

 .للكتب

اختلفت إجابات المقابلين في توقيت وضع الخطوط العريضة منهم من قال إنها جاءت قبـل   .4
 .وأثناء إعداد المنهاج ومنهم من قال أنها جاءت بعد تأليف ثالثة أو أربع كتب

اتفق الجميع على وجود ذو اختصاصات مختلفة اشتركوا في تأليف منهاج التربية المسيحية  .5
  .نوا الهوتيينلكن األغلب كا

  :نتائج السؤال الثالث الذي يدور حول تدريب المعلمين على تنفيذ منهاج التربية المسيحية

االتفاق كان من الجميع بأنه لم يتم تدريب المعلمين على تنفيذ منهاج التربية المسـيحية وان   .1
  .ما تم هو عبارة عن ورشتين عمل كانت دعائية أكثر منها تدريبه

اإلجابات في سبب عدم تدريب المعلمين على منهاج التربية المسيحية فمـنهم مـن   اختلفت  .2
اعتبر المنهاج الجديد يشابه المنهاج القديم وال حاجة لتدريب المعلم ومنهم مـن اعتبـر أن   

 .تدريب المعلمين شان خاص بالطوائف المسيحية

المهمة للكنيسة وللجنـة  إقرار الجميع بعدم تدخل الوزارة في تدريب المعلمين وتوكيل هذه  .3
 .المسكونية

يتم تدريب المعلمين اللذين يدرسون التربية المسـيحية مهمـة    2005اتفق الجميع انه منذ  .4
أما معلمي التربية المسـيحية   ،مركز التربية الدينية التابع لألمانة العامة للمدارس المسيحية
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رشات العمل والـدورات  التابعين للمدارس الحكومية فيتم دعوتهم بشكل شخصي لحضور و
  .التدريبية بدون علم أو موافقة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

نتائج السؤال الرابع الذي يتمحور حول معايير المعلم المؤهل لتدريس منهاج التربية المسيحية 

  للصفوف األساسية 

ك شهادة جامعية اتفق الجميع على امتالك معلم التربية المسيحية لعدة معايير أهمها امتال
امتالك المعلم كفاءة روحية مسيحية وملتـزم   ،في تخصص التربية المسيحية وأساليب تدريسها

  .بالكنيسة ليكون مثال حي يحتذي به طالبه

نتائج السؤال الخامس الذي يتمحور حول األطراف التي عليها تحمل مسؤولية منهاج التربية 

  :المسيحية

اك تقصير في متابعة منهاج التربيـة المسـيحية وتحميـل    اتفقت اإلجابات جميعها بان هن .1
فمسئولين وزارة التربية والتعليم اقـروا بـان    ،مسؤولية التقصير إلى أنفسهم كل في موقعه

وعـدم وجـود دليـل    ،المنهاج مهمش من ناحية المتابعة وعدم وجود اختصاصين لمتابعته
ود السبب إلى عـدم مطالبـة   ومشرفين لمنهاج التربية المسيحية، وحسب وجهة نظرهم يع

ورضى المعلمين عن المنهاج بدليل عدم وجود شكاوي أو مشـكلة   ،اللجنة المسكونية بذلك
  . في المنهاج المسيحي

أما الطرف األخر مسئولين الفريق الوطني والتأليف فأقروا أنهم مقصرين بعدم المطالبة 
 ،باقي المناهج وتوفير دليل ومشرفين لهمن وزارة التربية والتعليم تحمل مسؤولية المنهاج أسوة ب

ويأملون بتوفير الدليل واإلشراف التربوي واعتبار منهاج التربية المسيحية منهاج أساسي يدخل 
  .ضمن امتحانات الثانوية العامة

اختلف البعض في إجاباتهم حول تحميل المسئولية أيضا للمعلم ومدير المدرسـة وأوليـاء    .2
  .عليه القيام به اتجاه التربية المسيحيةاألمور فلكل منهم دور 
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نتائج السؤال السادس الذي يدور حول األمور التي يجب مراعاتها عند تحديث منهاج التربية 

  :المسيحية

اتفقت جميع اإلجابات في ضرورة وجود أخصائيين تربويين عند إجراء تحـديث للمنهـاج   -1
إجراء تحديث في األساليب والوسائل واعتماد األساليب التكنولوجية  ،باإلضافة إلى الالهوتيين
  .لضمان تحقق األهداف

اختلف اآلراء فيما بينهم على وجود دليل للمعلم فمنهم من اقترح وجود وأهمية وجود دليـل  -2
ومنهم من قال أن الدليل ال يفيد فهو صورة طبـق   ،لمساعدة وإرشاد المعلم في تنفيذ المنهاج

  .عن المنهاج وان كان البد من وجوده عليه أن يثري المنهاج األصل

 ،كان هناك اقتراحات مختلفة من الطرفين منها بناء فلسفة جديدة وخطوط عريضة جديـدة  -3
إجراء ورشات عمل ودعوة المعلمين وأولياء األمور، تحسين اإلخراج الفني للكتاب خاصـة  

ر، النظر إلى احتياجات الطالب وأخذها بعـين  الصور واإليقونات عليها أن تثير الطالب أكث
  .االعتبار عند بناء المنهاج

  :نتائج السؤال السابع الذي يدور حول االختالفات بين منهاج التربية المسيحية وبقية المناهج

اتفق الجميع ممن ُأجريت معهم المقابلة انه يوجد تهميش وتقصير من وزارة التربية والتعليم -1
ومراجعة لمنهاج التربية المسيحية وعدم وجود متابعة وأخصائيين للمتابعـة   في إجراء تقويم

  . وعدم توفر دليل معلم للمادة

اختلفت اآلراء فيما بينهم حول تركيز المنهاج بموضوعاته فمنهم من قال انه يركـز علـى   -2
  .ُأسلوب حياة ومنهم من قال انه ال يتطرق إلى الحياة العملية التي يعيشها الطالب

اختلف البعض في أسلوب التدريس للمنهاج منهم من قال انه يركز علـى تفكيـر الطالـب    -3
  . وإبداعه ومنهم من قال انه منهاج غير مالئم للمرحلة العمرية و فوق مستواها
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  الخامسالفصل 

  والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة
  

   األول الدراسة بسؤال المتعلقة الدراسة نتائج مناقشة أوالً

   الثاني للسؤال الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج مناقشة: ثانياً

  الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: ثالثاً

 التوصيات :رابعاً
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  الخامس الفصل

  الدراسة والتوصياتمناقشة نتائج 

تناولت الباحثة في هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق الدراسة، 
  .باإلضافة إلى توصيات الدراسة، ومقترحاتها

  المتعلقة بسؤال الدراسة األولالدراسة مناقشة نتائج : أوالً

ـ  نظـر   اتما درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولى من وجه

  المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس؟

 األولى األساسية للمرحلة المسيحية الدينية التربية منهاج تقويم درجةأظهرت النتائج أن 
جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ  والقدس الغربية الضفة مدارس في المعلمين نظر اتوجه من
أما بالنسبة للدرجات التقويمية لمجاالت الدراسة فقد جاءت ). 78.8(بنسبة مئوية بلغت ) 3.94(

) 4.35(تل المرتبة األولى فقد جاء بمتوسط حسابي بلغ اح) المربي الديني(مجال المعلم  :كالتالي
واحتل المرتبة الثانيـة مجـال المنهـاج    ).مرتفعة جداً(بدرجة تقدير %) 87(بنسبة مئوية بلغت 

احتل .بدرجة تقدير مرتفعة) 80.6(بنسبة مئوية بلغت ) 4.03(والطالب على متوسط حسابي بلغ 
بنسبة مئوية ) 4.02(واألنشطة على متوسط حسابي بلغ المرتبة الثالثة مجال األساليب والوسائل 

واحتل المرتبة الرابعة مجال الشكل الخارجي واإلخـراج  ).مرتفعة(بدرجة تقدير ) 80.4(بلغت 
بدرجة تقدير  )78.8(بنسبة مئوية بلغت ) 3.94(الفني للكتب حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال 

) 3.91(على متوسط حسابي بلـغ   هداف حيث حصلاحتل المرتبة الخامسة مجال األ). مرتفعة(
واحتل المرتبة السادسة مجال التقـويم فقـد   ).مرتفعة(بدرجة تقدير ) 78.2(بنسبة مئوية بلغت 

أما ). مرتفعة(بدرجة تقدير ) 75.8(بنسبة مئوية بلغت ) 3.79(حصل على متوسط حسابي بلغ 
بنسـبة  ) 3.55(متوسط حسابي بلغ  المرتبة السابعة فقد كانت لمجال المحتوى الذي حصل على

  ).مرتفعة(بدرجة تقدير %) 71(مئوية بلغت 

وقد يعود ذلك إلى أن التجربة الفلسطينية في وضع المناهج وتصميمها تجريبية وذلـك  
بسبب حداثة التجربة الفلسطينية في إخراج أول مشروع لمنهاج تربوي مسيحي باالشتراك مـع  
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ي لم يكن لها أيضا تجربة مماثلة في تأليف المناهج ومعرفة أسسها العائالت المسيحية األربعة الت
التربوية، بالرغم من أن األداة الكلية للمجاالت جاءت التقديرات التقويمية للمعلمين ذات تقـدير  

إالّ أنها تدل على أن منهاج التربية المسيحية مقبول تربويا لكنه قد ال يرقى ) 78.8(مرتفع بنسبة 
  .لمطلوبإلى المستوى ا

حيث جاءت تقـديرات  ) 2003(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عبد الجليل 
  .المعلمين لجميع مجاالت دراسته بدرجة عاليه

حيـث  ) 2009(ودراسـة بشـير   ) 2003(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عقل 
  .أظهرت نتائج تقدير المعلمين لمجاالت دراستهم تقديرا مرتفعاً جداً

) 2009(والهندي ) 2009(بينما احتل المحتوى المرتبة األولى في كل من دراستي بشير 
  .على خالف ما نتج في هذه الدراسة وجود المحتوى في المرتبة األخيرة

، )2008(كما اختلفت تقديرات التقويمية للمعلمين لمجاالت دراسة كل مـن العياصـرة  
  .توسطالتي جاءت في المستوى الم) 2012( وحمادنه

أما بالنسبة لمجاالت تقويم كتاب التربية المسيحية للصفوف الثالثة األولى فقد أظهرت 

 ما يلي  النتائج

 مجال المعلم �

متوسـط مجـال المعلـم    فقد كان وقد احتل المجال على المرتبة األولى بين المجاالت 
وحصلت معظم الفقرات على ،،)4.35(مرتفعاً جدا حيث بلغ المتوسط الحسابي ) المربي الديني(

تقديرات مرتفعة جدا وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مركز الدراسات الدينيـة المسـيحية الـذي    
يتولى مسؤولية تدريب المعلمين والمعلمات، وعقد ورشات تدريبية بصورة دوريـة ومسـتمرة   

تهتم أيضا في وعرض كل ما هو جديد ألساليب وطرق التدريس وتدريبهم عليها وهذا تربويا، و
الناحية الروحية للمعلم فتعمل لهم رياضة روحيه إلنعاشهم روحيا وإيمانياً والنتيجة الحتمية بلوغ 
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هذا المجال المرتبة األولى وبالرغم أن المعلمين هم من قاموا بتقييم أنفسهم إلى أن ما الحظتـه  
ية المسيحية واهتمامهم بنجاح الباحثة خالل توزيع االستبانه من غيره ومحبة معلمي التربية الدين

المنهاج وإثراء المنهاج في تخطي السلبيات وإظهار اإليجابيات والعمل بكـل ضـمير ونشـاط    
قد يجعلهم صادقين نوعا ما في تقييم أنفسهم،  وأيضا بلوغ مجال المنهاج والطالب المرتبة الثانية

نية المسيحية شعور المعلم بالـدعوة  ومن هنا ترى الباحثة أن من أهم الكفايات لتعليم التربية الدي
والمحبة والتعاون، وتقبل أخطاء الطلبة واالهتمام الفردي  ،من اهللا واالقتداء بالمعلم يسوع المسيح

 . واالبتسامة، والربط بين المحتوى والسلوك والبيئة الكنسية

هـاج  الوحيدة التي اهتمت بكفايات المعلم واعتباره عنصر من عناصر المن هذه الدراسة
ولم تأتي على ذكر هذا المجال أي مـن   ،بإظهار أهم الكفايات الخاصة لمعلمي التربية المسيحية

  .الدراسات السابقة

 مجال المنهاج والطالب �

الذي احتل المرتبة الثانية في تقديرات المعلمـين  ) المنهاج والطالب(وهو المجال السابع 
وجاء  )4.03(األساسية حيث بلغ المتوسط الحسابي التقويمية للمنهاج التربية المسيحية للمرحلة 

تقديره مرتفع، وهذا يدل على أن معلمي التربية المسيحية يهتمون بتوصيل المنهاج للطالب رغبة 
منهم في امتالك طالبهم األخالق المسيحية وقيمها ومبادئها مدربين إياهم على الصالة ومحبة اهللا 

يدرب المنهاج الطالب "وهما ، 139و 126الفقرتان  وحصلت .وشكره على نعمه غير المحدودة
 ،على نفسـه وعائلتـه  (يسهم المنهاج في تعريف الطالب بنعم اهللا "و، "على احترام حرية الحوار

وجـاء تقـديرهما مرتفعـاً،     )4.23(متوسطات حسابية للفقرتين على أعلى ). "ووطنه وكنيسته
رتبة الثانية على أن المنهاج يحقق األهـداف  وتعزو الباحثة حصول مجال الطالب والمنهاج الم

التي صمم من أجله بغض النظر عن مواطن الضعف فيه، إال أنه يحقق مخرجات متمثلة بسلوك 
الطالب من خالل احترامه لحرية الحوار ومعرفته بنعم اهللا وإتقانه للصـالة وصـقل األخـالق    

مجال المنهاج والطالب المرتبـة   المسيحية والمحبة في نفس الطالب، كما تعزى الباحثة حصول
الثانية إلى كفاءات معلمي التربية المسيحية وما يتمتعون به من صفات تربوية وإنسانية عاليـة  
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ويشهد على ذلك حصول مجال المعلم على المرتبة األولى من بين المجاالت، وتعد هذه نقاط قوه 
بتقدير مرتفعـة وتعـزو   ) 3.74(على أدنى متوسط حسابي لها ) 131(للمنهاج، حصلت الفقرة 

الباحثة ذلك إلى صغر المرحلة العمرية للطالب، فمهارة الفكر وحل المشـكالت تحتـاج إلـى    
خطوات وخيال خصب للطالب وهذه المرحلة يحتاج فيهـا الطالـب إلـى األمـور الملموسـة      
 والمحسوسة أكثر منها مجردة، لكن يتطلب من مؤلفي المنهاج أن يراعـوا هـذا األمـر عنـد    

 .تطويرهم لمنهاج التربية الدينية من أجل أن ينموا مهارة التفكير تتناسب مع عمر هذه المرحلة

التي اهتمت بمخرجات منهـاج التربيـة   هذه الدراسة الوحيدة من بين الدراسات السابقة 
  .واعتبار الطالب عنصر من عناصر أي منهاج ،الدينية المسيحية المتمثلة بالطالب

 والوسائل واألنشطة التعليميةمجال األساليب  �

فقد احتل مجال األساليب والوسائل واألنشطة التعليمية في تقديرات التقويمية للمعلمـين  
وتعزو الباحثة سبب التقدير  ،)مرتفعة(وبدرجة تقدير ) 4.02(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ 

األساليب والطـرق واألنشـطة   المرتفع إلى نشاط ومحبة المعلمين بدرجه أولى وتوفر المعرفة ب
لديهم من خالل ورشات العمل الذي يتلقونها من قبل مركز الدراسات الدينية المسيحية، في حين 

وحصـلت الفقـرات   . أن الوزارة لم تهتم كل االهتمام بالمعلمين وتدريبهم على تنفيذ المنهـاج 
ذات تقـدير  ) 4.22، 4.26، 4.28(على أعلى متوسطات حسابية تراوحت بـين  ) 55،61،58(

مرتفع جدا، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن واضعي المنهاج راعوا عند تأليفهم تنوع وكفاية الوسائل 
التعليمية بما يتناسب مع المحتوى واألهداف وما يتناسب مع المرحلة العمرية للطالب، إذ ركزوا 

أساليب الحركة والتمثيل على تفاعل الطالب من خالل أساليب التربية الدينية المتنوعة كالترتيل و
والسرد وربطها بالحركات واإلشارات الطقسية للصلوات؛ لمشاركه وزيادة دافعية الطالب لتفاعله 
ودخوله في عالقة شركة حقيقية مع اهللا باإلضافة إلى نشاط المعلمين ومعرفتهم بأهميـة تنـوع   

علـى أدنـى   ) 71(فقرة بينما حصلت ال. طرق التدريس زاد من ارتفاع التقديرات لهذا المجال
متوسط حسابي وهي تشجيع على إجراء البحوث الدينية البسيطة التي تتناسب مع هذه المرحلة، 
وجاء تقدير الفقرة مرتفعا، وتعزى الباحثة ذلك إلى نظرة المعلمين إلى أن هذه المرحلة األساسية 
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ل صـحيح ومفهـوم،   غير قادرة على إجراء البحوث لعدم مقدرتهم على الكتابة والقراءة بشـك 
  . واالستخدام الصحيح للمصادر التكنولوجية

حيث حصـل مجـال األنشـطة    ) 2009(واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من هندي 
حيث اشتمل الكتاب على أنشطة ) 2003(واألسئلة على المرتبة الثالثة، واتفقت مع دراسة الربيع 

  .مناسبة

إذ جاءت األنشـطة فـي المرتبـة    ) 2009(اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة بشير 
حيث جاءت األنشطة والوسـائل فـي المرتبـة    ) 2003(اختلفت أيضا مع دراسة عقل . الثانية

  .السادسة واألخيرة لكنها اتفقت مع دراسة عقل في التقدير المرتفع

 مجال الشكل الخارجي واإلخراج الفني �

لمرتبة الرابعة، وبلـغ المتوسـط   مجال الشكل الخارجي واإلخراج الفني للمنهاج احتل ا
 بنظـام  الكتـاب  صـمم " وهي ) 98(وحصلت الفقرة . بتقدير مرتفع) 3.94(الحسابي للمجال 

 نوتقدير مرتفع وهذا يدل على اهتمـام المسـؤولي  %) 83.8(على أعلى نسبة مئوية " الوحدات
م بوضوح الهـدف  بإخراج الكتاب ضمن المعايير الجيدة لإلخراج الفني بتصميم الكتاب واالهتما

في المقدمة وتقسيم وحداته ووضوح لغته واحتوائه على فهارس وبالنهاية إخراج الكتاب بشـكل  
) 105(يتناسب حجمه مع المرحلة العمرية وبصوره مرتبة وشكل جميل، لكن حصلت الفقـرة  

ـ " الطلبة دافعية لتثير الجذابة األلوان استخدمت" وهي  بتها على أدنى نسبة مئوية حيث بلغت نس
، وهذا يدل على إهمال المتابعة أثناء طباعة الكتب والصور واأليقونات التـي ظهـرت   )71.6(

ألوانها مزعجة وغير مريحة للنظر مما يؤثر في نسبة دافعية الطالب للدراسة فأهمية ألصـوره  
في توضيح وربط المحتوى أمر مهم في التربية الدينية المسيحية لما له من تأثير فـي تجسـيد   

حداث التاريخية المسيحية، وربطها بخيال الطالب من أجل الفهم وزيادة اإليمان، وهذا يتطلب لأل
  .إعادة النظر في توضيح الصور واأليقونات

مـن ناحيـة لغـة الكتـاب     ) 2003(وتشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الربيـع  
بوضوح الطباعة واشتمال الكتاب علـى  ) 2002(ووضوحها، وتشابهت أيضا مع دراسة طموس
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حيث جاءت تقديرات المعلمين للمجـال  ) 2003(كما تشابهت مع دراسة عبد الجليل . الفهارس
  .عالية

حيث احتل مجال اإلخراج الفني المرتبة األولى بـين  ) 2003(واختلفت مع دراسة عقل 
المجاالت وجاء تقديره مرتفعاً جدا، لكنها تشابهت مع الدراسة الحالية بوضوح الخط ومناسـبته  

واختلفت مع العياصـره  . إذ جاءت في المستوى القوي) 2012(كما اختلفت مع حمادنه . للطلبة
  .جم الكتاب وإخراجه للطلبةإذ أوضحت دراسته في عدم مناسبة ح) 2008(

 مجال األهداف �

وقد احتـل المرتبـة   كانت الدرجة التقويمية الكلية لمجال األهداف ذات تقدير مرتفعة، 
حصلت على ) 3،14،9،5(ودلّت النتائج على أن الفقرات . الخامسة وهي مرتبه متأخرة نوعا ما

مما يـدل علـى معرفـة     ،)4.27، 4.38،4.37،4.29(تقديرات مرتفعه جدا بمتوسط حسابي 
إيمان الطلبة باهللا من خالل تركيزهم على موضوع  المعلمين بأهمية التربية الدينية وتعميق وتنمية

المحبة فلهذا أساس الدين المسيحي وليس من الغرابة حصول هذه الفقرات على أعلى متوسطات 
ـ ) 4،16،13،2،6(بينما حصلت الفقرات . حسابية طات حسـابية  على تقديرات متوسطة بمتوس

، وتعزو الباحثة حصول األهداف على المرتبة الخامسة قد )3.16، 3.32،3.30، 3.40 ،3.40(
يعود إلى الفقرات الحاصلة على تقدير متوسط، ألن األهداف التعليمية هي الركيزة التـي يبنـى   

كل أسرع منهاج ومهمة لمساعدة المعلم لتحضير دروسه وبالتالي فائدة للطالب ليفهم بش أيعليها 
وبالتالي على الفريق الوطني االهتمام، بوضع أهداف عامة وخاصة في بداية كل وحده تعليمية، 
كما أن فلسطين هي أرض المسيح فيها مهده و قيامته، ومن المهم واألهمية أن تركـز أهـداف   

الوطني التربية المسيحية على االنتماء الوطني والتاريخ المسيحي لآلباء القديسين لتعميق الحس 
والتمثل بحياة القداسة واإليمان فمعرفة الطالب بأهمية الوطن وقداسته مهم جدا من أجل التمسك 

علـى أدنـى   ) 6(أما حصول الفقرة رقـم  . بترابه وتقليل عامل الهجرة الذي يزيد يوما بعد يوم
ربيـة  متوسط حسابي، فتعزوه الباحثة إلى طول الفترة التي لم يجري عليها تقـويم لمنهـاج الت  

المسيحية وإضافة المتغيرات التي تحدث في العالم، فمنذ والدة منهاج للتربية المسيحية لم يحدث 
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تعديل أو تغير في محتوياته، ومن هنا ترى الباحثة االهتمام بمراجعة األهـداف التعليميـة    أي
  طين خاصة األهداف الوطنية لما لها من األهمية في المحافظة على الكيان المسيحي في فلس

في عدم وجود قائمة باألهداف التعليمية لكل ) 2009(اتفقت هذه النتائج مع دراسة بشير 
  .وحدة تعليمية

حيث جاء تقـدير مجـال األهـداف    ) 2008(والعياصرة ) 2012(واختلفت مع حمادنه 
حيث احتل مجال األهداف المرتبة الثانية، واختلفـت  ) 2003(متوسطاً واختلفت مع دراسة عقل 

  .%100حيث أن األهداف التعليمية تحققت بنسبة  )2004(اسة جينماي مع در

 مجال التقويم �

وهي مرتبـة  ) مرتفعة(بدرجة تقدير %) 76(واحتل المرتبة السادسة بنسبة مئوية بلغت 
متأخرة جداً بالنسبة ألهميتها في تحديث مواطن القوه والضعف لدى الطالـب وإجـراء تغذيـة    
راجعة له، وتشابهت التقديرات للمجاالت األهداف والتقويم والمحتوى في وجودها في مراتـب  

يدل على ضعف في تأليف المنهاج على أسس تربوية سـليمة وربمـا تـدني    متأخرة قليال مما 
امتالك المؤلفين للخبرة في تأليف المنهاج وتكامله بصوره جيدة في حين أيضا أن مركز المناهج 

خبـره لمسـاندة المـؤلفين     أيالفلسطيني ومعلمي المرحلة لم يشاركوا في التأليف أو في إبداء 
حصلت جميع الفقرات على تقـديرات مرتفعـة   . احترام للمؤلفين لخصوصية الدين المسيحي أو

، إن إسـهام  )4.00، 4.00 ،4.02، 4.05(بمتوسط حسابي ) 72،79،80، 83(وأعلى الفقرات 
التقويم في فهم المحتوى وارتباطه باألهداف التعليمية وتدرجه بشكل منطقي مـن السـهل إلـى    

نب العقائدي وهذه مواطن قوه في مجال التقويم، الصعب وتغطيته للجانب المعرفي المتمثل بالجا
حيث أنه من خصائص التقويم الجيد ارتباطه باألهداف والمحتوى وتدرجه المنطقي، وحصـلت  

وتقدير مرتفع، كما تعزو الباحثة حصول مجال ) 3.48(على أدنى متوسط حسابي ) 90(الفقرة 
أدوات وتنوع التقويم في المنهاج وعدم التقويم على المرتبة السادسة وهي متأخرة إلى عدم توفر 

مالئمتها لقياس األهداف التعليمية والمرحلة العمرية للطالب بشكل كافي ومتناسب مع الفـروق  
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الفردية للطالب، واعتماد أساليب قديمه واعتيادية، وقلة قدرتها على قياس الجانب العملي المتمثل 
حركـات  (تساب الطالب للمهارات الضرورية بالجانب اللوترجي والمجال الحركي للتحقق من اك

أدوات التقويم في تطوير الجوانب االيجابية لنتائج العمليـة مـن    وقلة فاعلية ومراعاة ،)الصالة
خالل التغذية الراجعة أو حثّ الطالب على التفكير والبحث، وهذه النتيجة تتطلب إعادة النظـر  

ونهاية ) تقويم بنائي(بداية كل وحده تعليمية في  وتضمين أدوات متنوعة من التقويم في المنهاج
بشكل أكثر جدية، واالهتمام بعقد دورات إرشادية للمعلمين من ) تقويم ختامي(كل وحده تعليمية 

  .اجل زيادة اهتمامهم بمجال التقويم لما له من أهمية للطالب والمنهاج

أساليب قديمه فـي  في اعتماد ) 2009(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة العياصره 
ومتفقة أيضا مـع  . التقويم وحصول التقويم على درجة متوسطه تعادل ألمرتفعه في هذه الدراسة

كما تشابهت أيضا . في عدم وجود اختبارات شاملة في نهاية كل وحدة) 2002(دراسة طموس 
  .في تقديرها المرتفع والمرتبة السادسة) 2003(مع دراسة عقل 

 مجال المحتوى �

فقد حصل على متوسط حسابي ) السابعة(اء مجال المحتوى في المرتبة األخيرة أخيرا ج
والمحتوى اإليماني للتربية الدينية المسيحية ال يتغير ألنـه  ). مرتفعة(بدرجة تقدير ) 3.55(بلغ 

كالم اهللا ومرجعه الوحيد هو الكتاب المقدس، ومع أن المحتوى عنصر رئـيس مـن عناصـر    
ي المرتبة األخيرة ويمكن تفسير ذلك أن المحتوى ال يتغيـر ألنـه آيـات    المنهاج إال أنه جاء ف

وقصص من الكتاب المقدس، فقد تعزو الباحثة السبب بحداثة المؤلفين في تأليف المنهاج وعـدم  
مراعاتهم الختياراتهم لنصوص الكتب لتالءم المرحلة العمرية للطالب، وإلغفالهم ألهمية وجود 

ت نموذجيه في بداية أو نهاية كل وحدة تعليميـة أو مراجـع ومصـادر    أهداف تعليمية أو إجابا
وقد يرجع أيضا السبب ، ليستزيد منها المعلم والطالب، ولتكون عونا لهم في توصيل المعلومات

في قلة اهتمام مركز المناهج بعدد الحصص المقررة للتربية الدينية المسيحية وتوفير ورشـات  
توفير دليل للمعلم لمساعدتهم في تنفيذ المنهاج، وأيضا قد تعـزو  عمل تدريبية للمعلمين، وعدم 

الباحثة السبب أيضا لعدم توفر مشرفين تربويين للمنهاج المسيحي بشكل كـاف تغطـي جميـع    
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المدارس؛ لتزويد المعلمين بتغذية راجعة وطرق وأساليب حديثه للتعليم والتقييم، فقـد حصـلت   
بتقدير مرتفع جدا وحسب نظر الباحثة، فإن تلك نتيجة ) 4.55(على متوسط حسابي ) 48(الفقرة 

طبيعية كون وجود آيات من الكتاب المقدس في المحتوى للحفظ غيبا من أجـل الـدخول فـي    
الموروث الثقافي لحماية النفس والمحافظة على الكيان اإلنساني بمعرفـة كتـاب اهللا وتشـجيع    

، 29(وحصـلت الفقـرات   . بيه السـماوي الطالب على إقامة عالقة محبة وشركة روحيه مع أ
علـى  ) 2.73،2.70 ،3.31،3.31،3.11،2.95(على متوسطات حسابية ) 42، 45،31،43،40

التوالي وكانت تقديراتها متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك إلى إغفال الفريق الوطني أهمية تضـمين  
لطالب وإغفاله أهميـة  المحتوى بمراجع ومصادر عامة في نهاية الكتاب ليستزيد منها المعلم وا

ذكر تاريخ الكنيسة وقوانينها، وأهمية ترتيب المحتوى ليتالءم مع الزمن الطقسي لتجعل الطالب 
وأيضا تعزو الباحثة السـبب  . يعيش أحداث الميالد بالميالد والقيامة بوقت القيامة وليس العكس

المقررة ال تكفـي للمعلـم   فعدد الحصص  إلى تدني االهتمام بمتابعة المنهاج وتقييمه وتطويره،
خاصة أنه هناك بعض من المحتوى تركه الفريق الوطني لنشاط المعلم لشرحه للطالب كمنهـاج  

وهـي  ) 2.38،2.34(على تقدير منخفض بمتوسط حسـابي  ) 44،41(حصلت الفقرتان . خفي
ـ  دا فقرات تضمين المحتوى قضايا معاصرة وبإجابات نموذجية للمعلم، وتلك الفقرتان مهمتان ج

لتحصين كل من الطالب والمعلم من اجل مواجهتها بفكر وعقالنية كما أن تضـمين المحتـوى   
للطالب بدون شك فيها، ومن هنا تـرى   بإجابات نموذجية توفر على المعلم وقت لتأكيد إجاباته

الباحثة بضرورة اإلسراع في تعديل وتطوير محتوى التربية الدينية المسيحية لتالفـى سـلبيات   
ى وجعله يتناسب مع متطلبات العصر واالهتمام بحاجات المعلم لمساعدته فـي تحضـير   المحتو
  .دروسه

حيث أوضحت نتائجهم تدني ) 2011(اتفقت النتائج مع نتائج دراسة مرتجي والرنتيسي 
  .مراعاة المحتوى وعدم التوازن في توزيع القيم الوطنية

حيث جاء المحتوى تقديره فـي   )2012(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حمادنه 
حيث حصل المحتوى على أعلى متوسـط، ودراسـة بشـير    ) 2011(المتوسط، ودراسة حماد
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حصل المحتـوى  ) 2009(حيث حصل المحتوى على المرتبة األولى، ودراسة هندي ) 2009(
 احتل المحتوى المرتبة الثالثة بتقدير مرتفـع جـدا،  ) 2003(على المرتبة األولى، ودراسة عقل 

  .حيث أن المعلمين أعطوا درجات منخفضة لصفات محتوى الكتاب) 2004(ودراسة جينماي 

  الثانيللسؤال الدراسة بفرضيات مناقشة النتائج المتعلقة : ثانيا

درجة تقويم منهاج التربية الدينية المسيحية للمرحلة األساسية األولـى مـن   هل تختلف 
باختالف متغيرات الجنس، والمؤهـل   الغربية والقدسنظر المعلمين في مدارس الضفة ات وجه

 العلمي، ونوع التخصص، ونوع المدرسة، وعدد الدورات التدريبية؟

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -1

في درجة تقـويم معلمـي   ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

   .التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعزى لمتغير الجنسالتربية المسيحية لمنهاج 

في درجة تقويم معلمي التربيـة  عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية أشارت النتائج إلى 
لمتغيـر الجـنس، لتسـاوى    المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعـزي  

وعناصر المنهاج وهذا يعني أن كل من المعلمين  الجنسين في كفاءاتهم ومعرفتهم التربوية بأسس
وتتفـق  . والمعلمات يرون أن المنهاج بجميع عناصره مقبول تربويا ومناسب للمرحلة العمريـة 

حيث انه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي   ) 2009(نتائج هذه الدراسة مع دراسة بشير
محافظات الضفة الغربية تعزى الجنس، درجة تقويم كتب التربية الوطنية للصفوف األساسية في 

في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات إجابـات    ) 2009(ودراسة عدوان 
حيث أشارت دراسته إلى عدم وجود فروق ) 2008(المبحوثين تعزى لعامل الجنس، والعياصرة 

فقد ) 2006(يتان ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين تعزى لمتغير الجنس، ودراسة بخ
أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وأيضا مع دراسـة  

 .حيث أظهرت انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس) 2003(عبد الجليل 
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حيث أظهرت نتـائج دراسـته   ) 2012(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حمادنه 
  .روق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناثوجود ف

  تائج المتعلقة بالفرضية الثانيةمناقشة الن -2

في درجة تقـويم معلمـي   ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المؤهـل  التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعـزى لمتغيـر   

  .العلمي

في درجة تقويم معلمي التربيـة  عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية  أشارت النتائج إلى
، فـي  المؤهل العلمـي المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعزي لمتغير 

جميع المجاالت باستثناء مجال األهداف وهذا الفرق كان لصالح حملة البكـالوريوس، وتفسـر   
الباحثة هذه النتيجة على أن األشخاص الذين يتلقون شهادة جامعية أعلى من الدبلوم لديهم القدرة 

ساعدهم على تحقيقها على التعرف على أهداف المنهاج وكيفيه التعامل مع هذه األهداف بطريقة ت
 .بشكل جيد وكما خطط له

حيث أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في ) 2006(وتشابهت مع دراسة بخيتان
تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد تعزى لمتغير التخصص لمصلحة الـذين يحملـون   

  .شهادة اقل من بكالوريوس

حيث أظهرت نتائج دراسته لم ) 2012(حمادنه مع دراسة واختلفت نتيجة هذه الفرضية 
حيث ) 2009(مع دراسة بشيرتظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، و

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقويم كتب التربية الوطنية للصفوف األساسية 
عدم وجود فروق ) 2009(عدوان  في محافظات الضفة الغربية تعزى للمؤهل العلمي، ودراسة

ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لعامل المؤهل العلمي، والعياصـرة  
التي أشارت دراسته إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المعلمـين  ) 2008(
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أظهرت أنه ال توجـد  حيث ) 2003(تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وأيضا مع دراسة عبدالجليل 
 .فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -3

في درجة تقـويم معلمـي   ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

نـوع  لمتغيـر   التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولـى تعـزى  

   .التخصص

في درجة تقويم معلمي التربيـة  أشارت النتائج إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية 
الهـوت،  (التخصص لمتغير  ىالمسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعز

الهوت  وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن األشخاص الذين يكون مرجعهم الديني). وغير الهوت
وغير الهوت ليس له أي تأثير على تطبيقهم لمنهاج التربية المسيحية، فضال لفائـدة الـدورات   
التدريبية وورش العمل الذين يتلقونها من مركز الدراسات الدينية المسيحية واهتمـام المركـز   
بروحانية المعلم، أضف إلى ذلك أن نجاح األشخاص الذين ليست مرجعيتهم الهوتيـه يطبقـون   
المنهاج بشكل جيد؛ ليس ذلك من علمهم وتخصصهم بالدين المسيحي فقط، وإنما مـن غيـرتهم   

 .على الدين المسيحي وحرصهم على إيصال أفضل ما يمتلكون من قيم ومعلومات للطلبة

حيث أظهرت دراسـته بأنـه ال   ) 2012(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخالدي 
ي تقديراتهم لمعايير جودة محتوى كتاب الفقـه والدرجـة الكليـة    توجد فروق بين أفراد العينة ف
حيـث  ) 2003(، وأيضا مع دراسة عبد الجليـل  )مشرف–معلم (للمجاالت وفقا لطبيعة العمل 

واختلفت نتائج . أظهرت دراسته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص
ت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في تقييم حيث أظهر) 2006(هذه الدراسة مع دراسة بخيتان

فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد تعزى لمتغيـر التخصـص لمصـلحة الـذين يحملـون      
  .تخصصات غير الفيزياء والكيمياء
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  نتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةمناقشة ال -4

في درجة تقـويم معلمـي   ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عدد الدورات التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعزى لمتغير 

  .التدريبية

في درجـة تقـويم معلمـي التربيـة     وجود فرق ذي داللة إحصائية  أشارت النتائج إلى
الدورات التدريبية، في  المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعزي لمتغير

، وتفسـر  )6-3(جميع المجاالت، وهذا الفرق يعود لصالح من تلقوا دورات تدريبية تتراوح من
الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أن األشخاص الذين تلقوا تدريب على الكيفية التـي يطبـق فيهـا    

يـاس والتقـويم   في كيفية تدريس محتوى التربية المسيحية والتخطـيط للتـدريس والق   المنهاج
مما أدت إلى زيادة كفاءتهم في عمليـة تطبيقـه هـذا     واستخدام التقنيات التربوية في التدريس

لها وبالكيفية التي تتفق مع تعاليم الـدين المسـيحي    المنهاج وتحقيق أهدافه بالطريقة التي خطط
التي أعدت خصيصا  والذي كان له األثر األكبر عند قيام المعلمين باإلجابة عن فقرات االستبانه

 .لهذه الدراسة ضمن المجاالت المختلفة

  رضية الخامسةمناقشة النتائج المتعلقة بالف -5

في درجة تقـويم معلمـي   ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

نـوع  التربية المسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولـى تعـزى لمتغيـر    

  .المدرسة

في درجة تقويم معلمي التربيـة  أشارت النتائج إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية 
حكوميـة،  (المدرسـة  لمتغير  ىالمسيحية لمنهاج التربية المسيحية للصفوف الثالث األولى تعز

وتفسر الباحثة ذلك إلى أن نوع المدرسة التي يطبق فيها منهاج التربيـة المسـيحية ال   ). خاصة
ر على سير تطبيقه وتحقيق أهدافه سواء أكانت حكومية أو خاصة حيث أن المعلمين بغـض  يؤث

النظر عن نوع المدرسة التي يعمل بها أو نوعية نصاب الحصص لديه فإنه يسعى إلـى نقـل   
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فمن غير الطبيعي أن نجد معلم .التعاليم الدينية المسيحية للطلبة بكل كفاءة وقدرة تربويا والهوتيا
كان دينه أن يدرس بدون ضمير وبكسل، لذلك ال يوجد فرق بين معلم المدرسـة الحكوميـة   أياً 

 .والخاصة في تدريس منهاج التربية المسيحية

حيث أظهرت النتـائج بأنـه ال   ) 2012(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخالدي 
الفقـه والدرجـة الكليـة     توجد فروق بين أفراد العينة في تقديراتهم لمعايير جودة محتوى كتاب

التي أظهرت نتائجها بعدم وجـود  ) 2003(للمجاالت وفقا لمكان التطبيق، ودراسة عبد الجليل 
 .فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان المدرسة

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :ثالثاً

 .ج التربية الدينية المسيحية؟ما آراء الفريق الوطني والمسؤولين العاملين في منها

من التجارب الرائدة في عالمنا العربي سعي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى توفير 
تربية دينية لجميع المواطنين، ومنها منهاج للتربية الدينية المسيحية، حيث كلفت العائالت الكنسية 

هاج تربوي مسيحي، وتـم انتـداب   األربعة األساسية في فلسطين بوضع الخطوط العريضة لمن
شخص من كل كنيسة وبعد االتفاق تم تشكيل فريقين اختص كل منهما بعمل محدد، تم اسـتبعاد  
المعلمين خالل السنة الثانية من العمل على المنهاج، ولم تتدخل الوزارة فـي عمـل الفـريقين    

ذ المنهاج بـدون تجريـب   تم تنفي. واقتصر تدخلها على األمور التربوية واإلخراج الفني للكتب
وإجراء تقويم له كباقي المباحث وأيضا بدون تدريب المعلمين على المنهاج الجديد وهذه التجربة 

  :الرائدة، من وجهة نظر الباحثة فإنها تستنتج

كذلك عدم ،عدم تدخل مركز المناهج واالشتراك مع المؤلفين بحجة أنه منهاج له خصوصيته -1
وعدم إشراك معلمين مختصين بتعليم التربية الدينية المسيحية في وجود أخصائيين تربويين 

تأليف المناهج أثرت في نتائج تقويمه سلباً وهي حجة ال مبرر لها، ألنـه بالنهايـة مـنهج    
  . الوزارة بشكل كامل افلسطيني من المناهج التي تتحمل مسؤوليته
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غير مسبوق وجوده في فلسـطين،  إهمال غير مبرر في تدريب المعلمين لتنفيذ منهاج جديد  -2
وإهمال أهمية وجود دليل تعليمي يرشد المعلمين للتعامل مع المنهاج الجديد وعـدم تـوفر   
مشرفين من قبل الوزارة للمنهاج اثر سلبا في تدني درجة التقديرات معلمي المنهاج لمجال 

  .المحتوى

ي المباحث األخرى وتترك الحمل تستنتج الباحثة أن الوزارة ال تتحمل مسؤولية المنهاج كباق -3
على األمانة العامة للمدارس المسيحية في توفير مشرفين وعقد دورات تدريبية  ةوالمسؤولي

ال  ةومتابعة المنهاج والمعلمين وتوفير وسائل تعليمية وما يحتاجه المنهاج وهـي مسـؤولي  
  .تتسم بالسهولة بالرغم أن المنهاج التربية الدينية منهاج فلسطيني

محاوالت فردية من قبل رجال الدين لتعديل وتطوير المنهاج إالّ أنه قوبل بالرفض واإلهمال  -4
  .بحجة أنها فردية وغير صادره عن العائالت األربعة الكنسية

اعتراف الجميع ممن أجرت الباحثة معهم المقابلة بالتقصير هي نقطه قـوه مـن الطـرفين     -5
ن الفريق الوطني ومسئولين المناهج تصحيحه أثنـاء  باالعتراف بالخطاء وتتمنى الباحثة م

  .عملية تعديل وتطوير المنهاج

 التوصيات : رابعاً

  :في ضوء نتائج الدراسة فان الباحثة توصي بما يلي

واالهتمـام بمراجعـة األهـداف     ،إجراء مراجعة لمنهاج التربية الدينية المسيحية وتطويره •
لها من األهمية في المحافظة على الكيان المسيحي في التعليمية خاصة األهداف الوطنية لما 

  .فلسطين

ضرورة اإلسراع في تعديل وتطوير محتوى التربية الدينيـة المسـيحية لتالفـى سـلبيات      •
المحتوى وجعله يتناسب مع متطلبات العصر واالهتمام بحاجات المعلـم لمسـاعدته فـي    

 .تحضير دروسه
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منهاج التربية الدينية المسـيحية لمـا أظهرتـه     إشراك معلمي التربية المسيحية في تطوير •
 .الدراسة من امتالكهم لكفاءات ومقدره عالية في التعليم

 .توفير دليل معلم من أجل إثراء المحتوى وليستزيد منها المعلم •

تحمل وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها في متابعة المنهاج وتطويره واعتباره كأي منهـاج   •
 .مشرفين يتابعون المعلم والمنهاجمن مناهجها وتوفير 

 .االهتمام بضرورة وضوح الصور واأليقونات الموجودة في الكتب عند تطويره •

االشتراك الفعال بين مركز تطوير المناهج والفريق الوطني في تطوير المنهـاج وتـوفير    •
أخصائيين تربويين لمساعدة الفريق الوطني لتجنب مواطن الضعف التي ظهرت في تقـويم  

 ه الدراسة هذ

إجراء المزيد من الدراسات التقويمية لكتب التربية المسيحية للصفوف األخـرى كـون أن    •
 .للمنهاج أو أحد مجاالته ةهناك انعدام كامل للدراسات التقويمي
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  كتاب موافقة الجامعة على تحديد عنوان األطروحة وتحديد المشرف )1(ملحق 
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خطاب اإلدارة العامة للتعليم العام لمدارس الضفة الغربية والقدس لتسهيل  )2(ملحق 

  تطبيق الدراسة
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بأسماء المدارس التي يدرس بها منهاج التربية المسيحية التابعة قائمة  )3(ملحق 

  لوزارة التربية والتعليم
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قائمة المدارس الخاصة التي يدرس بها منهاج التربية المسيحية التابعة  )4(ملحق 

  لألمانة العامة المسيحية

  

   



  بطاقة تحكيم استبانه تقويم المنهاج

تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف إلى درجة تقويم منهاج التربية المسيحية للمرحلة 
  األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس

وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  
النجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم وتحكيم استبانه تقويم منهاج التربية المسيحية وفـق المعـايير   

  

  ديمة بطرس خوري ذياب: الباحثة

   

118 

بطاقة تحكيم استبانه تقويم المنهاج )5(ملحق 

  نابلس -جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  ة/المحترم..................... ة/الدكتور: حضرة السيد

  تحية طيبة وبعد،

  تحكيم استبانه تقويم منهاج التربية المسيحية :الموضوع

تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف إلى درجة تقويم منهاج التربية المسيحية للمرحلة 
األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس

وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  
النجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم وتحكيم استبانه تقويم منهاج التربية المسيحية وفـق المعـايير   

  تبانه على قياس الهدف الذي اعد ألجلهمدى قدرة االس

  .بنود تراها مناسبة أياضافة 

  .وضوح العبارات وسالمة اللغة

  مع فائق الشكر والتقدير

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

حضرة السيد

تحية طيبة وبعد،

الموضوع

تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف إلى درجة تقويم منهاج التربية المسيحية للمرحلة 
األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس

وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  
النجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم وتحكيم استبانه تقويم منهاج التربية المسيحية وفـق المعـايير   

  :اآلتية

مدى قدرة االس -1

اضافة -2

وضوح العبارات وسالمة اللغة-3
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  الصورة األولى لالستبانه قبل التحكيم )6( ملحق

  جامعة النجاح الوطنية

  عمادة الدراسات العليا

  وطرق التدريسبرنامج المناهج 

  المحترم.................... حضرة السيد د

  : تحية طيبه وبعد

تقويم منهاج التربية الدينية المسـيحية للمرحلـة    "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماال " األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس
جامعـة النجـاح   / نيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التـدريس لمتطلبات الحصول على 

  .الوطنية

ونظراً لخبراتكم التربوية في مجال المناهج والتدريس، فُيرجى التكرم وتحكيم االستبانة 
  .المرفقة من حيث تحقيقها ألهداف الدراسة وسالمة الفقرات وصحة اللغة المستخدمة

  :القسم األول

  .في المربع الذي ينطبق عليك) x( يرجى وضع إشارة: أوال

    أنثى                ذكر                  : الجنس -1

  دراسات عليا              بكالوريوس           دبلوم            : المؤهل العلمي -2

  غير الهوت        الهوت          : نوع التخصص -3

  حكومية        خاصة                  :المدرسة -4

  6أكثر من               6-3      3اقل من           :الدورات التدريبية -5
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في المربع الذي يتفق مع رأيك أمـام كـل فقـرة مـن     ) x(يرجى وضع إشارة : القسم الثاني
  : الفقرات اآلتية

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

  األهداف: المجال األول  

1  
تتفق أهداف التربيـة المسـيحية مـع    
أهداف كتب الصفوف الثالثة األولـى  

 .للتربية المسيحية

      

تبدأ كل وحدة من وحدات الكتب بقائمة   2
 .تضم األهداف الخاصة

      

) التربية المسيحية(تُركز أهداف الكتب   3
 .على تعميق اإليمان باهللا

      

تُركز أألهداف علـى تنميـة الحـس      4
 .الوطني واالنتماء الديني

      

تواكب أهداف منهاج التربية المسيحية   5
 .قضايا العصر الحالي

      

تحقق أهداف المنهاج الجانب العقائدي   6
 .للمنهج المسيحي

      

تحقق أهداف المنهاج الجانب اللوترجي   7
 .للمنهج المسيحي) الطقسي(

      

8  
تركز األهداف على جـوهر اإليمـان   

أي اله الواحد فـي ثالثـة   (المسيحي 
 ).أقانيم

      

تراعي األهـداف المراحـل العمريـة      9
 .المتنوعة والمتالحقة للطالب

      

        .تدعم األهداف الوحدة بين الكنائس  10

تركز األهداف على أهميـة جغرافيـة     11
  .األماكن المقدسة

      

تركز األهداف على أهميـة التـاريخ     12
  المسيحي
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

تنمي األهداف عالقة الطالب بـاهللا مـن     13
        .خالل التركيز على موضوع المحبة باهللا

14  
تساعد األهداف في تحقيـق انطـالق   
االنتماء للطالب من العائلـة والـوطن   

  للكنيسة والرعية
      

الطالـب  تسعى األهداف إلـى جعـل     15
  عضوا حيا وفاعال في الكنيسة

      

تسعى األهداف لتنمية انتماء الطالـب    16
  إلى الكنيسة بعيدا عن التعصب الفئوي

      

17  
   يتسعى األهداف إلى اسـتيعاب سـر
التجسد اإللهـي والفـداء ودورهمـا    

  ألخالصي برؤية إيمانية عصرية
      

18  
تراعي األهـداف تطـوير المهـارات    

لمعرفة الكتـاب المقـدس    الضرورية
  والتعمق بكلمة اللّه الحية

      

تساعد األهداف على تطـوير مهـارة     19
  الحوار وحرية الرأي ورأي اآلخرين

      

ترتبط األهداف بجدول زمنـي محـدد     20
  .النجازها

      

21  
تنــوع األهــداف لتشــمل الجوانــب 

، عقائـدي (المختلفة لإليمان المسيحي 
  )كنسي، طقسي، أخالقي

      

تنمي األهداف مفهوم ايجابية التعدديـة    22
  الدينية والكنسية في المجتمع الفلسطيني

      

  المحتوى: المجال الثاني  

يخاطب المحتوى كل الفئات الكنسـية    1
 .في المدرسة

      

يعمل المحتوى على تحقيق األهـداف    2
 .التربوية المرسومة له
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

ــوى عــدد الحصــص   3 ــالءم المحت ي
 المخصصة إلنجازه

      

يوثق المحتوى النصوص األصلية من   4
 مصادرها

      

يتناسب المحتوى في ترتيبه الزمني مع   5
 )السنة اللوترجية(الزمن الطقسي 

      

يحاكي المحتوى الطالب في مختلـف    6
 )الجسد،النفس،الروح(جوانب كيانه 

      

7  
يتضمن المحتوى جغرافيـة األمـاكن   
المقدسة وتاريخها ويربطهـا بأحـداث   

 الكتاب المقدس

      

يلبي المحتوى حاجات الطالب اإليمانية   8
 والكنسية

      

       تدعم األهداف الوحدة بين الكنائس  9

يعرض المحتوى الموضوعات بتنسيق   10
  العقلي للطالب وترتيب يالءم اإلدراك

      

تُناسب الصور والرسومات المرفقة في   11
  المحتوى الموضوعات المطروحة

      

يراعي المحتـوى القـدرات العقليـة      12
  واللغوية للطلبة

      

يدعم المحتوى بمراجع ومصادر عامة في   13
        نهاية الكتاب من اجل البحث واالستزادة

        نموذجية للمعلميدعم المحتوى بإجابات   14

يتضمن المحتوى تاريخ الكنيسة واآلباء   15
  القديسين بوضوح

      

يتضمن المحتـوى مواضـيع تتعلـق      16
  بقوانين الكنيسة كالزواج واالنفصال

      

يواكب المحتوى قضايا العصر الحالي   17
  كاإللحاد وزراعه األعضاء
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

18  
يتكامل المحتوى مـع فـروع العلـم    

واللغة ، والعلوم، كالرياضيات(المختلفة 
  الخ...العربية

      

يشجع المحتوى الطالب علـى إقامـة     19
  عالقة شركة مع يسوع

      

        يشمل المحتوى ملخص تعليمي للدرس  20

يشمل المحتوى آيـات مـن الكتـاب      21
  المقدس للحفظ غيبا

      

يتضمن المحتوى نشاطات تساهم فـي    22
  فهم موضوع الدرس

      

23  
يربط المحتـوى التعليمـي الجوانـب    
العقائدية واللوترجية والحياتية بشـكل  

  واضح
      

24  
ــر  ــب للتفكي ــوى الطال ــدعو المحت ي
واســتخدام مهــارتي االســتقراء   

  واالستنباط
      

  طرائق التدريس واألنشطة: المجال الثالث  

تسهم طرائق التـدريس فـي صـقل      1
 اإليمان باهللا لدى الطالب

      

2  
تسهم طرائـق التـدريس فـي نقـل     

رسـم إشـارة   (اإلرشادات الطقسـية  
 ...سجود،جلوس،الثالوث

      

تنمي عالقـة التفاعـل بـين المعلـم       3
 والطالب

      

       تشرك الطالب في العملية التعليمية  4
       الطالب تثير الدافعية الداخلية لدى  5

تنمي القيم الدينية من خـالل ربطهـا     6
 بواقع الحياة

      

       تتناسب مع المرحلية العمرية للطلبة  7
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

       تراعي أسلوب الحركة والتمثيل  8

9  
تراعى حفظ اآليات غيبـا مـن أجـل    

للجماعة  الدخول في الموروث الثقافي
 المؤمنة

      

        تراعي استخدام الترتيل والصالة  10

11  
تركز على النشاطات المرافقة للمنهاج 

ــداس ــور الق ــل حض ــارة ، مث وزي
  واالعترافات، المرضى

      

تراعي أسلوب العمل في مجموعـات    12
  .لتنمية مهارتي اإلصغاء والتعاون

      

13  
تراعي استخدام أسلوب السرد البسـيط  
ليالءم المرحلة العمرية للطلبة كمفهوم 

  الميالد والقيامة
      

14  
تراعي استخدام أسلوب السرد البسـيط  
ليالءم المرحلة العمريه للطلبة كمفهوم 

  الميالد والقيامة
      

تسهم في االنطالق من األشياء التـي    15
  .يعرفها الطالب والقريبة من حياته

      

16  
العقلية المعقدة التـي  تتحاشى البراهين 

ال تتخطــى القــدرات العقليــة لهــذه 
  المرحلة العمرية

      

تسمح بالنقاش والتعبير عما يجول في   17
  فكر الطالب

      

تساعد على التدريب العملي للحركـات    18
  المتعارف عليها في القداس الهي

      

يشجع المحتوى الطالب علـى إقامـة     19
  عالقة شركة مع يسوع

      

التشجيع على إجراء البحوث البسـيطة    20
  التي تناسب هذه المرحلة
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

  )األسئلة التعليمية(التقويم : المجال الرابع  

يرتبط التقويم باألهداف التعليمية المراد   1
 قياسها

      

يغطي التقويم جميع أجزاء المحتـوى    2
 التعليمي

      

       يراعي التقويم الفروق الفردية للطالب  3

يقيس تقويم المنهاج مستويات عقليـة    4
 متنوعة

      

كتب التقويم بلغة واضحة بعيدة عـن    5
 الغموض والتخمين

      

تنوع التقويم بحيث يشمل النمط المقالي   6
 وشبه المقالي والموضوعي

      

والثبــات يتصـف التقـويم بالصـدق      7
 والموضوعية

      

رتب تقويم المنهاج بشكل منطقي مـن    8
 السهل إلى الصعب

      

9  
يغطي التقويم الجانب المعرفي للمنهاج 
المتمثــل بالجانــب العقائــدي للــدين 

 المسيحي

      

10  
يغطي التقويم الجانب العملي للمنهـاج  

) الطقسـي (المتمثل بالجانب اللوترجي 
  للدين المسيحي

      

يثير التقويم دافعية الطلبة على التطبيق   11
  العملي من خالل حضور القداس الهي

      

يسهم التقـويم فـي فهـم المحتـوى       12
  واستيعابه

      

تحث أسئلة التقويم الطالب على البحث   13
  والتفكير
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

األهـداف التـي   تقيس طرائق التقويم   14
  وضعت من اجلها

      

15  
تنوع طرائق التقـويم بحيـث تشـمل    
ــارير   ــارات والتقـــ االختبـــ

  الخ....والمسابقات
      

16  
تقيس المجال الحركـي لتحقـق مـن    
اكتساب الطالب للمهارات الضـرورية  

  كصوم والصالة
      

        تتناول نشاط الطالب واتجاهاته وميوله  17
        المرحلة التعليمية للطلبةيتناسب مع   18
        يرافق طرائق التقويم تغذية راجعة  19

تتنوع طرائق التقويم لتشـمل التقـويم     20
  التكويني والتوكيدي والجمعي

      

        تراعي الفروق الفردية للطلبة  21

تستخدم طرائق التقويم وسائل قيـاس    22
  صادقة وموضوعية

      

الطالب على التيقن مـن  يساعد التقويم   23
  المعلومات الدينية

      

يسهم التقويم فـي تطـوير الجوانـب      24
  االيجابية لنتائج العملية التعليمية

      

25  
تسهم طريقة التقويم في الكشـف عـن   
جوانب القصور والضعف في العمليـة  

  التعليمية وتالشيها
      

تراعي طريقـه التقـويم النشـاطات      26
  من التقويم الالمنهجية كجزء

      

  الشكل الخارجي واإلخراج الفني للكتب: المجال الخامس  
       شكل الكتاب أنيق ومرتب  1

صورة الغالف واضحة ومعبرة عـن    2
 الكتاب
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

       حجم الكتاب مناسب للمرحلة العمرية  3

مقدمـة توضـح    يحتوي الكتاب على  4
 الهدف العام من الكتاب

      

       قسم الكتاب إلى وحدات متساوية  5
       قسمت الوحدات إلى دروس  6

استخدم الكتاب لغة عربيـة واضـحة     7
 وبسيطة

      

       صور الدروس واضحة ومريحة للنظر  8
       عرضت األيقونات بشكل جذاب واضح  9

        الموضوعاتيحتوى الكتاب على فهرس   10

استخدمت األلوان الجذابة لتثير دافعية   11
  الطلبة

      

يخلو الكتاب من األخطـاء اإلمالئيـة     12
  والمطبعية

      

  المعلم: المجال السادس  
       يلم بعلم الالهوت والتقليد المقدس  1
       يعرف االكتشافات العلمية الدنيوية  2

بالتعليم يتردد على المدارس المختصة   3
 المسيحي، لفهم أفضل للمنهاج

      

يشارك في الدورات التدريبية لمعلمـي    4
 التربية المسيحية

      

يحضر نـدوات ومـؤتمرات خاصـة      5
 للتربية المسيحية

      

يشعر بالدعوة من اهللا للقيـام بمهمـة     6
 التعليم المسيحي ومسؤولياته

      

7  
علـى  يؤثر االنتماء الطائفي لكنيسة ما 

توصيل محتوى المنهاج للطالب كمـا  
 هو مرسوم في الكتاب
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

       ينمي مبدأ التعاون والتسامح بين الطلبة  8

يتجنب استخدام العقاب والعنـف مـع     9
 الطالب

      

يربط المعلومات الجديدة بالمعلومـات    10
  السابقة

      

يربط محتوى الموضوع بالبيئة القريبة   11
  من الطالب

      

يربط محتوى الموضوع مـن خـالل     12
  ممارسته بالسلوك في الحياة اليومية

      

يربط المحتوى العقائدي مع الطقـوس    13
  بشكل مفهوم وواضح

      

يقوم بانتقاد الطالـب المخطـئ أمـام      14
  الجميع

      

        للطلبةيبتسم ويلقي التحية   15

يعطي الطالب الفرصة للتعبيـر عـن     16
  رأيه بحريه

      

يتعرف إلى كل طالـب علـى حـدا      17
  ألشعرهم باالهتمام

      

يشارك الطلبة في األعمال الالمنهجيـة    18
  بحب ورضا

      

يشجع الطالب في حال تحقيقه لهـدف    19
  معين

      

يتحمل بامتياز لقب معلم كمثال لمعلمنا   20
  يسوع المسيح لتالميذه

      

  الطالب والمنهاج: المجال السادس  

يدرب المنهاج الطالب علـى احتـرام     1
 حرية الحوار

      

يدرب المنهاج الطالـب علـى حسـن      2
 اإلصغاء لآلخرين
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

يهيئ المنهاج الطالـب للـدخول إلـى      3
 موضوع الدرس

      

يسهم المنهاج فـي تهـذيب السـلوك      4
 وصقل األخالق المسيحية

      

يتكامل المنهاج مع محتـوى المنهـاج     5
 المسيحي

      

ينمي المنهاج لـدي الطالـب مهـارة      6
 االعتماد على الذات

      

يسهم المنهاج في تنمية مهارة التفكيـر    7
 وحل المشكالت

      

       المنهاج بالبيئة التاريخية الدينيةيرتبط   8

يهدف المنهاج لزيادة معرفة الطالـب    9
 باألماكن المقدسة وأهميتها

      

يغرس المنهاج فـي نفـوس الطلبـة      10
  المحبة

      

يسهم المنهاج في اكتشـاف الطالـب     11
  لنفسه

      

12  
المنهاج المهارات األساسية المختلفـة  

، العدديـة ، اللغويـة للطالب كالمهارة 
  الحركية

      

يتناسب وقت المنهـاج مـع الوقـت      13
  المخصص للدرس

      

يدرب المنهاج الطالـب علـى إتقـان      14
  الصالة

      

        يتسم المنهاج بالسهولة والبساطة لتنفيذها  15

يسهم المنهاج في تعريف الطالب بنعم   16
  اهللا على نفسه وعائلته ووطنه

      

يسهم المنهاج في تقريب وجهات النظر   17
  المسيحية المتنوعة
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

يثير المنهاج دافعية الطالب للمشـاركة    18
  في العملية التعليمية

      

يراعي المنهاج التنوع لتتناسـب مـع     19
  الفروق الفردية
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  منهاجالنهائية الستبانه تقويم الالصورة  )7( ملحق

  جامعة النجاح الوطنية

  عمادة الدراسات العليا

  برنامج المناهج وطرق التدريس

  المحترم.................... حضرة السيد د

  : تحية طيبه وبعد

تقويم منهاج التربية الدينية المسـيحية للمرحلـة    "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماال " األساسية األولى من وجهات نظر المعلمين في مدارس الضفة الغربية والقدس
جامعـة النجـاح   / لمتطلبات الحصول على نيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التـدريس 

  .الوطنية

والتدريس، فُيرجى التكرم وتحكيم االستبانة ونظراً لخبراتكم التربوية في مجال المناهج 
  .المرفقة من حيث تحقيقها ألهداف الدراسة وسالمة الفقرات وصحة اللغة المستخدمة

  :القسم األول

  .في المربع الذي ينطبق عليك) x(يرجى وضع إشارة : أوال

    أنثى              ذكر                    : الجنس -1

  دراسات عليا        بكالوريوس                 دبلوم            : المؤهل العلمي -2

  غير الهوت        الهوت          : نوع التخصص -3

  حكومية        خاصة                  :المدرسة -4

  6أكثر من               6-3      3اقل من         :  الدورات التدريبية -5
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في المربع الذي يتفق مع رأيك أمـام كـل فقـرة مـن     ) x( يرجى وضع إشارة: القسم الثاني

  : الفقرات اآلتية

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

  األهداف: المجال األول  

1  
تتفق أهداف التربيـة المسـيحية مـع    
أهداف كتب الصفوف الثالثة األولـى  

 .للتربية المسيحية

      

الكتب بقائمة  تبدأ كل وحدة من وحدات  2
 .تضم األهداف الخاصة

      

) التربية المسيحية(تُركز أهداف الكتب   3
 .على تعميق اإليمان باهللا

      

تُركز أألهداف علـى تنميـة الحـس      4
 .الوطني واالنتماء الديني

      

تواكب أهداف منهاج التربية المسيحية   5
 .قضايا العصر الحالي

      

المنهاج الجانب العقائدي تحقق أهداف   6
 .للمنهج المسيحي

      

تحقق أهداف المنهاج الجانب اللوترجي   7
 .للمنهج المسيحي) الطقسي(

      

8  
تركز األهداف على جـوهر اإليمـان   

أي اله الواحد فـي ثالثـة   (المسيحي 
 ).أقانيم

      

تراعي األهـداف المراحـل العمريـة      9
 .المتنوعة والمتالحقة للطالب

      

        .تدعم األهداف الوحدة بين الكنائس  10

تركز األهداف على أهميـة جغرافيـة     11
  .األماكن المقدسة

      

تركز األهداف على أهميـة التـاريخ     12
  المسيحي
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

تنمي األهداف عالقة الطالب بـاهللا مـن     13
        .على موضوع المحبة باهللاخالل التركيز 

14  
تساعد األهداف في تحقيـق انطـالق   
االنتماء للطالب من العائلـة والـوطن   

  للكنيسة والرعية
      

تسعى األهداف إلـى جعـل الطالـب      15
  عضوا حيا وفاعال في الكنيسة

      

تسعى األهداف لتنمية انتماء الطالـب    16
  إلى الكنيسة بعيدا عن التعصب الفئوي

      

17  
   يتسعى األهداف إلى اسـتيعاب سـر
التجسد اإللهـي والفـداء ودورهمـا    

  ألخالصي برؤية إيمانية عصرية
      

18  
تراعي األهـداف تطـوير المهـارات    
الضرورية لمعرفة الكتـاب المقـدس   

  والتعمق بكلمة اللّه الحية
      

تساعد األهداف على تطـوير مهـارة     19
  اآلخرينالحوار وحرية الرأي ورأي 

      

ترتبط األهداف بجدول زمنـي محـدد     20
  .النجازها

      

21  
تنــوع األهــداف لتشــمل الجوانــب 

، عقائـدي (المختلفة لإليمان المسيحي 
  )كنسي، طقسي، أخالقي

      

تنمي األهداف مفهوم ايجابية التعدديـة    22
  الدينية والكنسية في المجتمع الفلسطيني

      

  المحتوى: المجال الثاني  

يخاطب المحتوى كل الفئات الكنسـية    1
 .في المدرسة

      

يعمل المحتوى على تحقيق األهـداف    2
 .التربوية المرسومة له
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

ــوى عــدد الحصــص   3 ــالءم المحت ي
 المخصصة إلنجازه

      

من يوثق المحتوى النصوص األصلية   4
 مصادرها

      

يتناسب المحتوى في ترتيبه الزمني مع   5
 )السنة اللوترجية(الزمن الطقسي 

      

يحاكي المحتوى الطالب في مختلـف    6
 )الجسد،النفس،الروح(جوانب كيانه 

      

7  
يتضمن المحتوى جغرافيـة األمـاكن   
المقدسة وتاريخها ويربطهـا بأحـداث   

 الكتاب المقدس

      

المحتوى حاجات الطالب اإليمانية يلبي   8
 والكنسية

      

       تدعم األهداف الوحدة بين الكنائس  9

يعرض المحتوى الموضوعات بتنسيق   10
  وترتيب يالءم اإلدراك العقلي للطالب

      

تُناسب الصور والرسومات المرفقة في   11
  المحتوى الموضوعات المطروحة

      

العقليـة  يراعي المحتـوى القـدرات     12
  واللغوية للطلبة

      

يدعم المحتوى بمراجع ومصادر عامة في   13
        نهاية الكتاب من اجل البحث واالستزادة

        يدعم المحتوى بإجابات نموذجية للمعلم  14

يتضمن المحتوى تاريخ الكنيسة واآلباء   15
  القديسين بوضوح

      

يتضمن المحتـوى مواضـيع تتعلـق      16
  الكنيسة كالزواج واالنفصالبقوانين 

      

يواكب المحتوى قضايا العصر الحالي   17
  كاإللحاد وزراعه األعضاء
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

18  
يتكامل المحتوى مـع فـروع العلـم    

واللغة ، والعلوم، كالرياضيات(المختلفة 
  الخ...العربية

      

المحتوى الطالب علـى إقامـة   يشجع   19
  عالقة شركة مع يسوع

      

        يشمل المحتوى ملخص تعليمي للدرس  20

يشمل المحتوى آيـات مـن الكتـاب      21
  المقدس للحفظ غيبا

      

يتضمن المحتوى نشاطات تساهم فـي    22
  فهم موضوع الدرس

      

23  
يربط المحتـوى التعليمـي الجوانـب    

والحياتية بشـكل  العقائدية واللوترجية 
  واضح

      

24  
ــر  ــب للتفكي ــوى الطال ــدعو المحت ي
واســتخدام مهــارتي االســتقراء   

  واالستنباط
      

  طرائق التدريس واألنشطة: المجال الثالث  

تسهم طرائق التـدريس فـي صـقل      1
 اإليمان باهللا لدى الطالب

      

2  
تسهم طرائـق التـدريس فـي نقـل     

رسـم إشـارة   (اإلرشادات الطقسـية  
 ...سجود،جلوس،الثالوث

      

تنمي عالقـة التفاعـل بـين المعلـم       3
 والطالب

      

       تشرك الطالب في العملية التعليمية  4
       تثير الدافعية الداخلية لدى الطالب  5

تنمي القيم الدينية من خـالل ربطهـا     6
 بواقع الحياة

      

       تتناسب مع المرحلية العمرية للطلبة  7
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة
       تراعي أسلوب الحركة والتمثيل  8

9  
تراعى حفظ اآليات غيبـا مـن أجـل    
الدخول في الموروث الثقافي للجماعة 

 المؤمنة

      

        تراعي استخدام الترتيل والصالة  10

11  
تركز على النشاطات المرافقة للمنهاج 

ــور  ــل حض ــداسمث ــارة ، الق وزي
  واالعترافات، المرضى

      

تراعي أسلوب العمل في مجموعـات    12
  .لتنمية مهارتي اإلصغاء والتعاون

      

13  
تراعي استخدام أسلوب السرد البسـيط  
ليالءم المرحلة العمرية للطلبة كمفهوم 

  الميالد والقيامة
      

14  
تراعي استخدام أسلوب السرد البسـيط  

المرحلة العمريه للطلبة كمفهوم ليالءم 
  الميالد والقيامة

      

تسهم في االنطالق من األشياء التـي    15
  .يعرفها الطالب والقريبة من حياته

      

16  
تتحاشى البراهين العقلية المعقدة التـي  
ال تتخطــى القــدرات العقليــة لهــذه 

  المرحلة العمرية
      

 تسمح بالنقاش والتعبير عما يجول في  17
  فكر الطالب

      

تساعد على التدريب العملي للحركـات    18
  المتعارف عليها في القداس الهي

      

يشجع المحتوى الطالب علـى إقامـة     19
  عالقة شركة مع يسوع

      

التشجيع على إجراء البحوث البسـيطة    20
  التي تناسب هذه المرحلة
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

  )األسئلة التعليمية(التقويم : المجال الرابع  

يرتبط التقويم باألهداف التعليمية المراد   1
 قياسها

      

يغطي التقويم جميع أجزاء المحتـوى    2
 التعليمي

      

       يراعي التقويم الفروق الفردية للطالب  3

يقيس تقويم المنهاج مستويات عقليـة    4
 متنوعة

      

كتب التقويم بلغة واضحة بعيدة عـن    5
 الغموض والتخمين

      

تنوع التقويم بحيث يشمل النمط المقالي   6
 وشبه المقالي والموضوعي

      

يتصـف التقـويم بالصـدق والثبــات      7
 والموضوعية

      

رتب تقويم المنهاج بشكل منطقي مـن    8
 السهل إلى الصعب

      

للمنهـاج  يغطي التقويم الجانب المعرفـي    9
 المتمثل بالجانب العقائدي للدين المسيحي

      

10  
يغطي التقويم الجانب العملي للمنهـاج  

) الطقسـي (المتمثل بالجانب اللوترجي 
  للدين المسيحي

      

يثير التقويم دافعية الطلبة على التطبيق   11
  العملي من خالل حضور القداس الهي

      

يسهم التقـويم فـي فهـم المحتـوى       12
  واستيعابه

      

تحث أسئلة التقويم الطالب على البحث   13
  والتفكير

      

تقيس طرائق التقويم األهـداف التـي     14
  وضعت من اجلها
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

تنوع طرائـق التقـويم بحيـث تشـمل       15
        الخ....االختبارات والتقارير والمسابقات

16  
تقيس المجال الحركـي لتحقـق مـن    
اكتساب الطالب للمهارات الضـرورية  

  كصوم والصالة
      

        تتناول نشاط الطالب واتجاهاته وميوله  17
        يتناسب مع المرحلة التعليمية للطلبة  18
        يرافق طرائق التقويم تغذية راجعة  19

تتنوع طرائق التقويم لتشـمل التقـويم     20
  التكويني والتوكيدي والجمعي

      

        تراعي الفروق الفردية للطلبة  21

تستخدم طرائق التقويم وسائل قيـاس    22
  صادقة وموضوعية

      

يساعد التقويم الطالب على التيقن مـن    23
  المعلومات الدينية

      

يسهم التقويم فـي تطـوير الجوانـب      24
  االيجابية لنتائج العملية التعليمية

      

25  
تسهم طريقة التقويم في الكشـف عـن   
جوانب القصور والضعف في العمليـة  

  التعليمية وتالشيها
      

تراعي طريقـه التقـويم النشـاطات      26
  الالمنهجية كجزء من التقويم

      

  الشكل الخارجي واإلخراج الفني للكتب: المجال الخامس  
       شكل الكتاب أنيق ومرتب  1

واضحة ومعبرة عـن   صورة الغالف  2
 الكتاب

      

       حجم الكتاب مناسب للمرحلة العمرية  3

يحتوي الكتاب على مقدمـة توضـح     4
 الهدف العام من الكتاب
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة
       قسم الكتاب إلى وحدات متساوية  5
       قسمت الوحدات إلى دروس  6

استخدم الكتاب لغة عربيـة واضـحة     7
 وبسيطة

      

       صور الدروس واضحة ومريحة للنظر  8
       عرضت األيقونات بشكل جذاب واضح  9

ــرس     10 ــى فه ــاب عل ــوى الكت يحت
  الموضوعات

      

استخدمت األلوان الجذابة لتثير دافعية   11
  الطلبة

      

يخلو الكتاب من األخطـاء اإلمالئيـة     12
  والمطبعية

      

  المعلم: المجال السادس  
       يلم بعلم الالهوت والتقليد المقدس  1
       يعرف االكتشافات العلمية الدنيوية  2

يتردد على المدارس المختصة بالتعليم   3
 المسيحي، لفهم أفضل للمنهاج

      

يشارك في الدورات التدريبية لمعلمـي    4
 التربية المسيحية

      

يحضر نـدوات ومـؤتمرات خاصـة      5
 للتربية المسيحية

      

يشعر بالدعوة من اهللا للقيـام بمهمـة     6
 التعليم المسيحي ومسؤولياته

      

7  
يؤثر االنتماء الطائفي لكنيسة ما علـى  
توصيل محتوى المنهاج للطالب كمـا  

 هو مرسوم في الكتاب

      

       ينمي مبدأ التعاون والتسامح بين الطلبة  8

يتجنب استخدام العقاب والعنـف مـع     9
 الطالب
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

يربط المعلومات الجديدة بالمعلومـات    10
  السابقة

      

يربط محتوى الموضوع بالبيئة القريبة   11
  من الطالب

      

يربط محتوى الموضوع مـن خـالل     12
  الحياة اليوميةممارسته بالسلوك في 

      

يربط المحتوى العقائدي مع الطقـوس    13
  بشكل مفهوم وواضح

      

        يقوم بانتقاد الطالب المخطئ أمام الجميع  14
        يبتسم ويلقي التحية للطلبة  15

يعطي الطالب الفرصة للتعبيـر عـن     16
  رأيه بحريه

      

يتعرف إلى كل طالـب علـى حـدا      17
  باالهتمامألشعرهم 

      

يشارك الطلبة في األعمال الالمنهجيـة    18
  بحب ورضا

      

يشجع الطالب في حال تحقيقه لهـدف    19
  معين

      

يتحمل بامتياز لقب معلم كمثال لمعلمنا   20
  يسوع المسيح لتالميذه

      

  الطالب والمنهاج: المجال السادس  

يدرب المنهاج الطالب علـى احتـرام     1
 الحوارحرية 

      

يدرب المنهاج الطالـب علـى حسـن      2
 اإلصغاء لآلخرين

      

يهيئ المنهاج الطالـب للـدخول إلـى      3
 موضوع الدرس

      

يسهم المنهاج فـي تهـذيب السـلوك      4
 وصقل األخالق المسيحية
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة

محتـوى المنهـاج   يتكامل المنهاج مع   5
 المسيحي

      

ينمي المنهاج لـدي الطالـب مهـارة      6
 االعتماد على الذات

      

يسهم المنهاج في تنمية مهارة التفكيـر    7
 وحل المشكالت

      

       يرتبط المنهاج بالبيئة التاريخية الدينية  8

يهدف المنهاج لزيادة معرفة الطالـب    9
 باألماكن المقدسة وأهميتها

      

        يغرس المنهاج في نفوس الطلبة المحبة  10

يسهم المنهاج في اكتشـاف الطالـب     11
  لنفسه

      

12  
المنهاج المهارات األساسية المختلفـة  

، العدديـة ، للطالب كالمهارة اللغويـة 
  الحركية

      

يتناسب وقت المنهـاج مـع الوقـت      13
  المخصص للدرس

      

إتقـان   يدرب المنهاج الطالـب علـى    14
  الصالة

      

يتسم المنهـاج بالسـهولة والبسـاطة      15
  لتنفيذها

      

يسهم المنهاج في تعريف الطالب بنعم   16
  اهللا على نفسه وعائلته ووطنه

      

يسهم المنهاج في تقريب وجهات النظر   17
  المسيحية المتنوعة

      

يثير المنهاج دافعية الطالب للمشـاركة    18
  التعليميةفي العملية 

      

يراعي المنهاج التنوع لتتناسـب مـع     19
  الفروق الفردية
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  قائمة بأسماء المحكمين )8( ملحق

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدريس  سائد ربايعة. د  1
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وأساليب تدريس  مازن ربايعه. د  2
  جامعة بيرزيت  منهجيات البحث العلمي وتصميمها  بشارات عبداهللا. د  3
  الجامعة األردنية  إدارة وتخطيط تربوي  انمار الكيالني.د  4
  جامعة بيت لحم  إدارة تربوية  هيام رأفت عالوي. د  5
  جامعة بيت لحم  فلسفة الهوت  أياد طوال. االب د  6
  لحمجامعة بيت   أساليب رياضيات  معين حسن جبر. د  7
  جامعة الخليل  مناهج وطرق تدريس  علم الدين الخطيب. د  8

9  
عبداهللا شريف . األستاذ

  عبداهللا
  مدير مدرسة متقاعد  اللغة العربية
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  قائمة بأسماء المسؤولين المقابلين )9(ملحق 

  مكان العمل  و الوظيفه التخصص  االسم  الرقم

  األب فيصل حجازين. د  1
للمدارس علم االهوت واألمين العام 

  المسيحية
  بيت جاال

  القدس  الدراسات الدينية ومؤلف المناهج  األب رفيق خوري. د  2
  رام اهللا  الهوت ومؤلف للمناهجعلم ا  االب فادي ذياب  3

  األخت فيرجيني  4
علم االهوت ومديرة مركز الدراسات 

  الدينية
  القدس

  بركات القصراوي. د  5
دراسات تربوية ومسؤل سابق عن ملف 

  منهاج التربية الدينيه االمسيحية
  رام اهللا

  رام اهللا  لغة عربية ومدير مركز تطوير المناهج  على مناصرة. د  6
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  المقابلة أسئلةالمسؤولين عن  إجابات )10(ملحق 

  : وهي أيضا من اللجنة المسكونية) مسئولة المناهج للتربية الدينية المسيحية(فرجيني  األخت

 الوطني إلعداد منهاج التربية المسيحية؟ ما أسس تشكيل الفريق

تم انتداب الفريق الوطني من قبل المطارنة والبطاركـة للطوائـف المختلفـة لألشـخاص     : ج
المناسبين للعمل وكان األساس الرئيسي لتشكيلهم اختيارهم من الكنائس الرئيسية الموجودة فـي  

  .فلسطين

 كيف تمت عملية تأليف كتب التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ 

 ،ومنهم تربوي ،بعد انتداب األشخاص المناسبين للعمل ومنهم من كان ذو اختصاص الهوتي: ج
تكون منهم الفريق الوطني الذي اعـدّ  . ومتخصصين في األساليب والوسائل علماء نفس وإرشاد
 .األساسـية المنهاج للمرحلة  إعدادفي  األساسيةالمرحلة  معلمين إشراكوتم  ،الخطوط العريضة

تختلف لجنة الفريق الوطني وتختص بالخطوط العريضة واختصـت لجنـة أخـرى للتـأليف     
 .المحتوى

 كيف تم تدريب المعلم على تدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟

لكن لم يـتم تـدريب    2015غاية ل 2005في البداية ال اعرف فقد استلمت منصبي من سنه : ج
وهنا كمديرة مكتب تربيـة  . المعلمين الن المنهاج السابق كان يتحدث بنفس الموضوعات تقريبا

  .هناك عدة خلفيات تربوية إلعداد المعلمين أن أوضحدينية ومسئوله مناهج 

من ضـمن كنيسـة    إنشاءهتأسس في أواخر السبعينات مركز ماركوس لتأهيل التربوي وتم  •
 التين يمنح الطالب دبلوم تربوي ديني لكنها غير معتمدة من قبل الوزارة ال

أضافت جامعه بيت لحم برنامج دبلوم تربية دينية مسيحيه وينال الخريجين دبلوم  1987سنة  •
 معتمد من قبل الوزارة 
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تم تطوير الدراسة الدينية المسيحية في جامعه بيت لحـم وأصـبح الخـريج ينـال شـهادة       •
 للتربية المسيحية بحيث يتعلم كل ما يختص بالنواحي الدينية بكالوريوس

. باإلضافة إلى ذلك مركز التربية الدينية في القدس تساعد المعلم من خالل ورشـات العمـل   •
ففي بداية كل سنه دراسية يتم دعوة المعلمين للرياضة روحيه وعمل ورشات عمل لتقويـة  

يتابع تنشـئة   أن الدينيةمن مهام مركز التربية ف، المعلمين وإمدادهم بالموضوعات المستجدة
  .المعلمين وينظم دورات تأهيلية ونشاطات من اجل تحضيره روحيا وتربويا

بشكل شخصي وهم يشـاركون علـى    الحكوميةيتم دعوة المعلمين اللذين يعملون في المدارس 
مع المسئولين في الوزارة ألننا ندعوهم بشـكل   األمرال يوجد تواصل في هذا  ،حسابهم الخاص

  .منهم من يعتذر ومنهم من يحضر .شخصي

 ما معايير المعلم المؤهل لتدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ 

يتحلـى بمعـايير    أنمعايير المعلم واضحة الن الكنيسة هي من وضعت تلك المعايير وهي : ج
 .يحية وأيضا تربويةومعايير روحية ومس إنسانية

 من األطراف التي تتحمل مسؤولية منهاج التربية المسيحية؟

كل في موقعة يتحمل مسؤولية الكتاب الن الكتاب نتيجة محصلة  ،كل طرف يتحمل مسؤولية: ج
وأسماءهم مـذكورة   إعدادهنهائية بين الكنيسة والوزارة وال استثني المعلمين اللذين شاركوا في 

فمثال الكنيسة تحضر ورشات عمل وتدريب للمعلم مجانا ومنهم من يعتـذر  ،بفي صفحات الكتا
 .عن الحضور وبذلك يعتبر المعلم مسئول عن أي تقصير في تنفيذ المنهاج

 ما األمور التي يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار عند تحديث منهاج التربية المسيحية؟ 

حديث يحصل ألساليب التدريس والوسـائل  المحتوى اإليماني هو نفس المحتوى ال يتغير فالت: ج
 الكتاب من صور وأيقونات  إخراجالمنهاج وأيضا  أهدافلضمان تحقيق 
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 ما االختالفات بين منهاج التربية المسيحية وبقية المناهج؟ 

ال يوجد منهاج كامل هناك دائمـا  . .شيئا األخرىال اعرف عن المناهج  ألني.. .ال اعرف: ج
لكن له ايجابيات في تعميـق   ،وصوره غير واضحة اإلمالئية األخطاءفيه ثغرات فمنهاجنا تكثر 

لإليمان المسيحي ويتناسـب مـع عمـر     األربعة األبعاداإليمان لدى، الطالب ونوعا ما يراعي 
الطالب الزمني ويقدم لهم خبرات ونشاط وتقويم وهذه العملية ليست سهلة بالنسبة للمؤلفين كأول 

  .لهم لمنهاج مسيحي إنتاج

---------------------------------------------------------
  أبونا الدكتور رفيق خوري 

 ما أسس تشكيل الفريق الوطني إلعداد منهاج التربية المسيحية؟ .1

 أربـع هو اختيار الفريق الوطني والمؤلفين من مختلف الكنائس في فلسطين وهـم   األسس أهم
تحتـوي   اإلنجيليـة فمثال كان الطائفـة   .واالنجيلية ،والكاثوليك ،واألرثوذكس ،عائالت االتين

االختيـار   أساسوكان  ،األرثوذكسيةالسريان واألقباط من ضمن العائلة  ،البروتستنت واللوثريه
 )اإليمانقانون (المسيحي  اإليمانالكنائس بناءا على وحدة 

 فوف األساسية؟ كيف تمت عملية تأليف كتب التربية المسيحية للص .2

وضع برنامج لكل مرحلة وكل مرحلة تشكلت فيهـا لجـان    ،وضعت رؤية شاملة لكل المراحل
فرعية وذو مؤهالت علمية مختلفة لكن معظمهم من االكليريوس وهم معدين بشكل جيد وبعض 

عن طريقة العمل فكان الفريق الوطني يضع عـدد الـدروس والعنـاوين     أما.منهم من المعلمين
ثم يأتي عمل المؤلـف لـم    .الرئيسية والمحتوى المناسب لكل عنوان أي مهمته الناحية العقائدية

لـم   ،كان يتناقشون ضمن فريق واضح إنمايكن هناك فصل بين عمل الفريق الوطني والمؤلفين 
مالحظات الوزارة كانت تربوية  ،أحراريكن لها دور ونحن كنا تتدخل الوزارة في المحتوى ولم 

فمثال في العهد القديم كانوا يستخدمون الزيت كدواء للشفاء فكان اعتراض على مثل ذلـك الن  
كان لهم توجيه بالنسبة ألبواب الدرس كالنشاط والصالة والحفـظ   ،حديثة أدويةهذه يوجد  األيام
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ندا لنا وساعدت بكل ما تملك من توجيه وإرشاد ولم تقصر في أي غيبا والتقويم فكانت الوزارة س
 . .شي معنا

 كيف تم تدريب المعلمين على تدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ .3

سـاعدت   .كان اهتمامنا يرتكز على نجاح المنهاج األولىلم نهتم في تدريب المعلمين في الفترة 
اعدة الفريق الوطني واللجنة إلعداد المنهاج لكن لم تتدخل فـي  ابعد الحدود في مس إلىالوزارة 

عن تـدريب   2005تدريب المعلمين وأوكلته للكنيسة وطبعا اللجنة المسكونة هي المسئولة منذ 
 .فيرجيني األختالمعلمين وتترأسها 

 ما معايير المعلم المؤهل لتدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟  .4

 أنفمن المهم .ويمتلك كفاءة روحية وإنسانية وتربوية المسيحيةيحي ملتزم بالشهادة يكون مس أن
  يكون المعلم مثال حي بإيمانه وسلوكه للطالب 

 من األطراف التي تتحمل مسؤولية منهاج التربية المسيحية؟ .5

الوزارة قصرت في أي موضوع اتجاه المناهج المسـيحية   أنما بدأنا العمل لم أالحظ  أولمن 
 المسؤولية مسؤوليتنا منذ البداية ، ،التقصير منا نحن فنحن لم نطالب بما نريد

 ما األمور التي يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار عند تحديث منهاج التربية المسيحية؟  .6

   اإلجابةيع ما حصل ال استط أتابعمهمتي انتهت بوضع الخطوط العريضة ولم 

 ما االختالفات بين منهاج التربية المسيحية وبقية المناهج؟  .7

  .ال اعلم

--------------------------------------------------------- 
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  ).األمين العام للمدارس المسيحية الخاصة(الدكتور أبونا فيصل حجازين 

 المسيحية؟ما أسس تشكيل الفريق الوطني إلعداد منهاج التربية  .1

قائمه على تنوع الكنائس كان في عضو واحد في كل كنيسة حاولوا يعملوا بجهد واحـد   األسس
 عائالت  أربعوهم  اإليمانليكون عمل مرتب واعتمدوا على وحدة 

 كيف تمت عملية تأليف كتب التربية المسيحية للصفوف األساسية؟  .2

رفيـق خـوري    أبونـا الرئيسي كان العنصر  ،مجموعات األربعكان في لقاءات مستمرة بين 
كان يعمل النصوص ويطرحها عليهم ويتناقشون  ،متخصص في التعليم المسيحي ومعه دكتوراه

مختلفين في  األعضاءكان  ،نفس التخطيط إلىكان االب يحضر كل الوحدات ألنها تحتاج  .معم
 عطـا هللا مطران ال،رفيق أبوناوتربوي  أثارنيروز اختصاصي  إبراهيم أبوناالتخصصات منهم 

كان االب رفيق خوري  .والوسائل األساليبحنا تخصص الهوت وغيرهم من المتخصصين في 
 واألكثر عمال في التخطيط وتنظيم المنهاج  األولالمسئول 

 كيف تم تدريب المعلمين على تدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ .3

وكورشـات  رفيق  أبونا إنتاجكان في لقاءات متكررة للمعلمين وكان هناك دليال ليس رسميا من 
وسير فرجيني تتابع بشكل رسمي وتحاول حـل   .ال يوجد دليل رسمي اآلنعمل ولألسف لغاية 

 األسـاليب وهناك دورات سنوية لمدة يومين وتتم فيهـا مناقشـه    .مشكالت المنهاج والمعلمين
عملنا  أيضا .وفي نفس الوقت تقوم سير فرجيني بزيارات للمدارس .ديثة والتعليميةالتربوية الح

وهـم   المسـيحية منهاج التوجيهي للتربية  إعداداللذين ساهموا في  دورة لمجموعة من المعلمين
يكونـوا مـؤهلين    أنالتربوي من اجـل   اإلشرافساعة في  40من جميع الكنائس لمدة  أيضا

من المعلمين وقد بدؤوا بإعداد امتحانات تجريبية للتوجيهي وموحده لكل لتدريب وتطوير غيرهم 
تدريب المعلم في المدارس الالتينيه فلم يكونوا بحاجه  أما ،نموذجية أسئلةالمدارس المسيحية مع 

تـدريب   إلىمدارس اللوثرية كانت تحتاج  .للتدريب على تنفيذ المنهاج ألنه يشابه المنهاج القديم
المدارس الحكومية هناك مسئولة عن تدريب المعلمين فـي   أما .لكن ال اعلم لماذا لم يتم تدريبهم
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منطقه بيت لحم وهي تتابع مع الوزارة وأنا ادعمها بالمنشورات والكتـب المقدسـة والصـور    
 . عنهم مسئولكان هناك  إذوباقي المناطق ال اعلم  ،المسيحيةوالقصص التربوية 

 ر المعلم المؤهل لتدريس منهاج التربية المسيحية للصفوف األساسية؟ ما معايي .4

يكون ملتزم بالكنيسـة   أنوباقي المعايير تتبع ويهمنا  ،يكون معه بكالوريوس الهوت أنمبدئيا 
المدرسة ليست مرتبطة مع الرعية حتى نرى المعلم  في أن لكن الصعوبة،وشاهد ومثال لإليمان

 الروحيـة  الرياضـة لمنهاج سير فرجيني تالحق المعلم عن طريـق  لكن مديرة ا .ال أويصلي 
وهذا طبعا للمدارس الخاصة وتواصلت بشكل شخصي مع مشرفه الـدين   ،وإنعاش حياته روحيا
 في منطقة بيت لحم فقط  الحكوميةالمسيحي للمدارس 

 من األطراف التي تتحمل مسؤولية منهاج التربية المسحية؟ .5

العام للمدارس البطر كية و المسئول عـن المـدارس    األمينية بصفتي المسؤول أتحمل أنا. .أنا
حاولنـا تعـين    .في المـدارس  األمورومهامها متابعة كل  العامة األمانةفمن واجب  ،الخاصة

المعلمين لم يتقبلوا ذلك ألنهم ليسوا من الوزارة ومعيين بشكل  أنالمشرفين وبعثهم للمدارس إال 
ساهمت الوزارة في ..،يتم تعين مشرف حتى لو دفعنا راتبه نحن أنمطلبنا من الوزارة  ،رسمي

شأن خاص  أنهاطباعته وتأمينه للمدارس لكن تدريب المعلم ومالحقته كان من مسؤوليتنا بحجة 
  أخريدخل منهاج التربية المسيحية في امتحانات التوجيهي كأي منهج  أنونحن نطمع وغايتنا 

 عين االعتبار عند تحديث منهاج التربية المسيحية؟ ما األمور التي يجب أن تُؤخذ ب .6

يفكر ويبدع ويتفاعـل مـع    أنوالطالب يجب ،والتفكير اإلبداعهناك دراسات كثيرة تحفز على 
 أخصـائيين يكون في تربـويين   أنيجب  ،التدريس أساليبفي  الحديثةمن خالل الطرق  المادة

والمعلمين بحاجة  األهميةيل معلم غاية في وجود دل ،ليساهموا في تطوير كتب التربية المسيحية
الفنـي   اإلخراج أيضا .التقويم خاصة حيث يجدون صعوبة في التقويم أساليبتدريب على  إلى

 .للكتاب وجود الصور يثير الطالب
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 ما االختالفات بين منهاج التربية المسيحية وبقية المناهج؟  .7

فالطالب يفكـر ويتنـاقش    \منهاجنا فيه من االيجابيات الكثير منها انه ال يركز على الحفظ -1
  ،ففيها من التلقين والبصم األخرىالمناهج  أما ،اإلبداعويعيشه في حياته ويركز على 

  يساهم في تطوير معلميه  أنلألمانة العامة مسؤولية تأهيل المعلم وعلى مدير المدرسة -2

  يكون ذو شهادة حية مع يسوع  أنالمعلم  أهميةحياة ومن هنا  أسلوبيرتكز على منهاجنا -3

العامة دورها في  األمانةهناك تهميش وتقصير من وزارة التربية اتجاه منهاجنا ولذلك تأخذ _ 4
  .االهتمام بكل ما يخص المنهاج المسيحي

---------------------------------------------------------
  .فادي ذياب وهو احد مؤلفين كتب التربية الدينية المسيحية

بعثت الوزارة كتاب لرؤساء الكنائس المسيحية من اجل تأليف الكتب وبدورها انتدبت الكنـائس  
وبالتعاون مع دائرة المناهج وضعوا  ،وتم تشكيل الفريق الوطني من بينهم،مندوبين من كل كنيسة

الفريق الوطني لم يتدخل فـي   أنمع العلم  ،المؤلفين إلىالخطوط العريضة وبعثت هذه الخطوط 
  .الخطوط العريضة للمنهاج إنتاجعمل المؤلفين فقد كان له دور في 

ـ  تلم كـل  تم تأليف الكتب باالتفاق بين دائرة المناهج والمؤلفين وقسمت وحدات الكتاب حيث اس
مؤلف وحدة من الكتاب وتم التصليح اللغوي من قبل الوزارة من خالل الدكتور بركات عيد وبعد 

  .الفني للكتب فقد كان من عمل الوزارة باالتفاق مع المؤلفين اإلخراج أما ،اللغويةالتعديالت 

هـاج مـن   فقد كان تدريب المعلمين على تنفيـذ المن  ،تأهيل المعلم له عالقة بمن يوظف المعلم
  .مسؤولية الوزارة

كون المعلم مسيحي ال يؤهله للقيام بالتعليم المسيحي ومن وجهة نظري كمعلم تربيـة مسـيحية   
يمتلك شهادة جامعية فـي التربيـة    أنومؤلف للمنهاج المسيحي فان على معلم التربية المسيحية 
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فـي   أسـلوب  ،تيلومن ثم يمتلك مواهب كالصوت الجميل من اجل التر ،أولىالمسيحية درجة 
  . إنسانيةصفات  ،كريزما ،الوعظ

المنهاج المسيحي مرتبط بإيمان الطالب والعالقة مع اهللا واإلنسان فهو منهاج ال يتعلـق بالعقـل   
الروح والجماعة المسيحية وهذا ما يميز المنهاج المسـيحي   إلىوالعلوم فقط وإنما يتخطى ذلك 

 أسـباب ومـن   أساسيةة الدين مادة ثانوية وليست يعتبر ماد األهل أنومن المالحظ ، عن غيره
المعلـم   أن األهـل ال تدخل ضمن امتحانات التوجيهي وأيضا يرى  أنهالهذه المادة  األهل إهمال

المـادة   أنقناعه  أكثر األهلمما يجعل من  أخرىأي مادة  أوغير مؤهل وقد يكون معلم تاريخ 
  .غير جدية

تعتبر الوزارة المنهاج المسيحي شان خاص للمسيحيين وعلى الكنائس المسيحية متابعة ذلك ومن 
 أداءمشرفين تربـويين لتقـيم    أودليل للمعلم لمساعدته في تنفيذ المنهاج  اآلن إلىهنا لم يتوفر 

حثيثة  يكون هناك متابعة أناعتقد انه يجب ،المعلمين ومساعدتهم وإرشادهم في تنفيذ هذا المنهاج
  .عن طريق المدارس المسيحية أوعن طريق الوزارة  إما

المـدراء   أووعلى الوزارة مراجعة التقويم الذي تم خالل السنوات الماضية من قبل المعلمـين  
ايجابيات وسلبيات المنهاج وعمل دراسة حول هذا المنهـاج واسـتخراج النتـائج     إلىوالنظر 

  .ومتابعة الموضوع مع مؤلفين المنهاج

---------------------------------------------------------
  الدكتور بركات فوزي القصراوي 

المسيحية ولم يكن هنـاك منهـاج    الدينيةبداية عند وضع الخطوط العريضة لمنهاج التربية  -1
مباشره مع بداية العمل في المنهاج الـوطني   األمرتداركنا  ،األساسللتربية الدينية المسيحية منذ 

تم عقد  ،عمار بضرورة تشكيل فريق لتأليف كتب التربية الدينية المسيحية أبوبأمر من الرئيس 
نعمل منهاج مسيحي وتـم اسـتدعاء العـائالت     أنجلسة خاصة في مكتب الوزير كيف يمكن 

ندرس منهـاج لكـل عائلـة     أن وكانت الفكرة ،وحضر ممثلين عن العائالت األربعةالمسيحية 
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نعمل منهـاج   أن أو ،المنهاج السوري موحد أننأخذ المنهاج السوري باعتبار  أن أومسيحية و 
بدأنا العمل بوضـع   ،فلسطيني موحد لنا فكان االتفاق العمل على منهاج مسيحي فلسطيني موحد

كتب قبل وضع الخطوط الخطوط العريضة متأخرا وفي المنهاج المسيحي بالذات بدأنا بتأليف ال
 أربعـة  أوالعريضة بعكس الكثير من الكتب ووضعت الخطوط العريضة بعد تأليف كتب ثالثة 

) واعتبر هذه نقطه ضعف مـنهم (يبعثوا ممثلين عنهم  أنطلبنا من العائالت المسيحية  ،صفوف
قدراتهم كل كنيسة بعثت برجل دين ممثل عن كنيستها ومع احترامي لرجال الدين وإمكانياتهم و

التربـوي   األسلوبوحرصهم على نشر تعاليم الكنيسة لكن عادة يكون رجال الدين بعيدين عن 
الدنيا، قبلنا المرشحين عن الطوائف بدون نقاش وهـم بالنسـبة لنـا     األساسيةخاصة للمرحلة 

 أنحاولـت   ،كوزارة التربية والتعليم فرضوا علينا فرضا فلسنا نحن من رشحناهم بل الكنيسـة 
عم هؤالء المرشحين بعدد من المعلمين فأرسلنا للمدارس من يعلم التربية المسـيحية خاصـة   اط

مدرسـين   أربعةفأحضرنا  ،للمدارس الحكومية بالذات ألنه ال يوجد لنا عالقة بالمدارس الخاصة
احد المعلمين معلم رياضه وأخر معلم فن وأخـر لغـة    أنللتربية الدينية المسيحية لكن تفاجئت 

دورهم ثانوي جدا الن المسيحي له احترام كبير لرجل الـدين   أن أيضاوان ما اكتشفته . .عربية
واألخير لرجـل   كان الدور الرئيسي واألساسي ،وهذا االحترام جعله ال يناقش في قضايا معينه

شعرت بأن ال فائدة لهـم   ألنيتم تجريب المعلمين سنه واحدة فقط ولم ابعث لهم بعد ذلك  .الدين
 . تأثير بالمنهاجفي ال

االجتماع واحضر االجتماع معهم  إلى أدعوباني كنت  الكلمةانا عملي كمنسق وما تعني تلك  -2
مدرس سابق ومشرف  ألنيكانوا يستعينون بي من اجل الخبرة  ،وأتابع المنهاج من ناحية تربوية

من مستوى الطالب  أعلىكانت تواجهني بعض الصعوبات ومنها موضوعات المحتوى  ،تربوي
وكنت احتج وكان جوابهم انك ال تعرف وان طالبنا يعرفون هذه الموضوعات وبذلك لم يكن لي 

طالب الصف الثالث مثال ما لديه مـن مفـاهيم حـول الـدين      أنيعرفون  دور وكرجال الدين
والثاني مـن الصـف    ،للسادس األولقسم يؤلف من الصف  ،المسيحي، قسمنا المؤلفين لقسمين

لم  األخرىففي المناهج  ،الثاني ثانوي فكانوا فريقين طبعا هذا على عكس كل المناهج إلىلسابع ا
كل سنه كنا نحضر فريق جديد ونجدده على حسـب حاجتنـا    ،يكن هناك فريق يبقى على طول
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 أسـوة طبعا مشينا فـي المنهـاج   . لكن ممثلين الكنيسة بقى نفسه ،وحسب الصف والتخصص
والسادس ثم الثاني والسابع وهكذا، عملنا ورشات عمـا   األولنألف الصف  أي األخربالمناهج 

الن عدد معلمين التربية المسيحية قليل وال يوجد عدد كبيـر   األخرىلكن يمكن اقل من المناهج 
يمكـن   ،التغذية الراجعة من ورشات العمل كانت كافيـة  أنلم اشعر  ،من المدرسين المسيحيين

هنـاك   أنمن السهل معرفة  ،ي المنهاج انه منهاج موحد لجميع الكنائسالشيء الجيد ف أنالقول 
بين المؤلفين كان بروح الفريـق الواحـد ليخـرج     اختالفات بين الطوائف المسيحية لكن العمل

بشكل عام الخطوط جاءت في منتصف الطريق وليست فـي بدايـة    ،المنهاج موحد بهذا الشكل
ريق المكلف بوضع المنهاج والسبب في تأخير وضع الطريق ووضع الخطوط العريضة نفس الف

يسـير تـأليف    أنألنه تم تأليف الكتب متأخرا وكنا حريصين جدا  ،الخطوط العريضة متأخرا
 .األخرىالمناهج بنفس الوقت مع المناهج 

وما تم هو عبارة  ،لم يكن عدد كبير من المعلمين أساسالألسف لم يتم تدريب المعلمين الن  -3
منهـا   أكثـر المعلمين ورجال الدين وكانت ورشات عمل دعائية  إليهاعن ورشتين عمل دعي 

وأيضا ال يوجد مدرسـين لتـدريب المعلمـين     ،وبالتالي لم يتم عمليات تدريبية حقيقة ،تدريبية
ـ  .وبالتالي لم تحدث عمليات تدريبية ،والكهنة ال يوجد لديهم الوقت ليدربوا ل عمليـة  وطبعا ك

التأليف والمتابعة وورشتين العمل كانت بأمر من الوزارة وتنسيقي انا باعتباري منسق للتربيـة  
 .الدينية المسيحية

 ،وأنـا فـي شخصـيا    الوزارة وممثلين الطوائف المسيحية و الوزارة ممثلة بمركز المناهج -4
وفي الوقـت الحاضـر    .يةاألساس األربعةوالممثلين عن الكنائس باعتبارهم ممثلة عن الكنائس 

 أسـوة يتعلم دينه وبالتالي عملنا منهاج مسـيحي فلسـطيني    أنبالنسبة لنا من حق أي مسيحي 
 3واإلسـالمية   األسـبوع حصص فـي   3وبالبرنامج الدراسي تعطى ،اإلسالميةبالتربية الدينية 

متابعـة  ال يوجد مشرفين للمدارس الخاصة والوزارة تتابعها  ،حصص باألسبوع وهكذا يفترض
من متابعه جوهرية وبالتالي بصراحة المدارس الخاصة خـارج نطـاق التربـوي     أكثرشكلية 
لهم مشرفهم الخاص بهم وال يوجد لهم كمشرف من قبل الوزارة واعتبر هذا كنوع من  ،للوزارة
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التقصير في الوزارة ألننا بما اننا نتكلم عن طالب فلسطينيين وعملية تربوية فلسطينية فيجـب  
بعـد   ،متابعة من قبل الـوزارة  أيضاوبصراحة لم يكن  .تكون هي جهة العمل أنالوزارة  على

االنتهاء من المناهج تم محاوالت بائسة وشكلية للتطوير ولم تتم أي عملية حقيقة للتطـوير لكـم   
قلـع   أنتجـت على رأي مدير المناهج في ذلك الوقت سوف نعمل عملية تعشيب وهذه العمليـة  

كان هناك عملية متابعة وحذف بعض الـدروس والمفـاهيم    األقلوالعشب وعلى الزرع والثمر 
شيء، ال امدح نفسي لو اسـتطعت   فيهالصعبة لكن منهاج التربية المسيحية بصراحة لم يحدث 
لوال بركات ما كان هناك منهاج تربية  سؤال رجال الدين المسيحي عن تاريخ المنهاج يجيبون ان

مكتبي واكتب لهم كتب للوزير للمتابعة لـبعض القضـايا    إلىاستدعيهم  فقد كنت ،دينية مسيحية
يتابع منهاج التربية المسـيحية   إنسانعملي في المناهج ال يوجد أي  أنهيت أنولكن بعد ،المهمة

تطور فـي منهـاج    أومع الوزارة وبالتالي فانا اجزم انه من عشر سنوات لم يحدث أي متابعة 
أي منهـاج فـي    ،الوزارة مقصرة في موضوع المناهج بشكل عام أنالتربية المسيحية والسبب 

 أنمنهاج ثابـت، يجـب    أصبحالعالم هو منهاج تجريبي وبصراحة منهاجنا لم يكن تجريبي بل 
يكون هناك فترة تدريب وفترة تطبيقية لكن نحن طبقنا مرة واحدة قد يكـون السـبب اخـتالف    

 جداً ة في الوزارة وبصراحة الوزارة مقصرة جداًالوزارات وتغير السياسات واألوضاع الموجود
في كل المناهج ومناهج التربية المسيحية بالذات ألنه ال احد يطلب من رجال الـدين والكنـائس   

وحسب علمي انه ال يوجد مطالبات جدية للتطـوير   ،وأيضا المدارس الخاصة فهي مهملة تماما
الوزارة ال تعين مشرفين للمدارس الخاصة وإذا مشرفين ف أوعمليات تعين معلمين  أما ،والمتابعة

ويتوقـع انـه    ،ذكرنا عدد المسيحيين في المدارس الحكومية فان عددهم قليل جدا يعني عشرات
يكون هناك تعاون وخطه بين الكنائس والوزارة لتعين مشرف ليتم تحديد مسؤولية كل  أنيجب 

 ،ارة الحاليـة تعـين مشـرف   طرف من اجل تطوير المنهاج وليس من السهل بظروف الـوز 
وحتـى   ،اتهم الوزارة لكن هناك تقصر كثير في المنهـاج المسـيحي   أن أريدوبصراحة انا ال 

هناك محاوالت  ،أنفسهمالموجودين في الوزارة يقولون انه ال يوجد مراجعات حتى من المؤلفين 
عند تأليف المنهاج  منذ البداية أتذكرلكنها محاوالت ليست كافية،  األشخاصفردية من قبل بعض 

عمـار   أبـو جاء هذا الكتاب للرئيس  ،جاءني كتاب رسمي موقع من جميع الطوائف المسيحية
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العمل على  أرجوعمار للوزارة مباشرة  أبوفكتب  اإلسالميبالمنهاج  أسوةيطالبون فيه بمنهاج 
يخـاطبوا   أن يعملوا عملية تطـوير علـيهم   أنرجال الدين  أرادحاليا لو  ،منهاج فتم ذلك إعداد

الوزير بشكل جماعي أي بشكل جماعة تمثل المنهاج لكن الجهود ليست كافية فالمحاوالت فردية 
وألنه حتى الشخص الموجود في المنـاهج حاليـا    ،والوزارة الموجودة حاليا فليست كافية حالها

يكون  أنفكر ليس له عالقة بالمنهاج المسيحي وهو يقول ذلك وقد جاء مكاني لكن بالنسبة له ال ي
لكن رأي في المنهاج المسيحي انه  .له عالقة بالتربية المسيحية وبالتالي هناك تقصير من الجميع

 أتمنىكنت  يهتم بالقضايا الالهوتية الدينية ،ليس منهاج تربوي وهو منهاج الهوتي مع االحترام
يكون المنهاج التربية الدينية المسيحية اسمه منهاج تربية دينية مسيحية وفعال محتواه تربيـة   أن

نسميه منهاج الدين المسيحي ألنه بصراحة فيه مشـكلة وهـذا    أندينية مسيحية لكن فعليا علينا 
غيـر   أنهااعتقد واجزم ، األساسيةواضح تماما في الدروس الموجودة حاليا خاصة في المرحلة 

المعلمين يتغلبون في توصيل مفاهيم الدرس  أنللطالب المرحلة ومستواهم واعتقد  إطالقاًمالئمة 
هو باختصار ليس منهاج تربية دينية مسيحية هـو منهـاج ديـن     .للطالب ألنها فوق مستواهم
 .يكون تربية أنمسيحي مع االحترام يجب 

شـخص متخصـص فـي التربيـة      فيه المناهج لم يكن هناك ألفنالألسف في الوقت الذي  -5
حتى في المناهج و نحن خاطبنا الجميـع   أويعمل معنا في الوزارة  أنالمسيحية وعنده استعداد 

حتى المدارس الخاصة ووجدنا حتى مدرسين المدارس الخاصة تخصصهم ليس تربية مسـيحية  
  ....أوانجليزي  أومعظمهم لغة عربية 

وة جديدة في تأهيل معلمين تربية مسيحية يعنـي  جامعة بيت لحم خطت خط أنحاليا اعتقد  -6
نستند علـيهم لمحاولـة    أنبدئوا بتخريج طالب دبلوم وبكالوريوس تربية مسيحية ممكن لهؤالء 

طبعـا و   أساسـية يكون مسيحيا وهي قضية  أناعتقد  :أوالتطوير المنهاج بالنسبة للمواصفات 
دبلـوم متوسـط فـي     األقلعلى  أو تدريس وحاصل على البكالوريوس أساليبخبير في  إنسان

الناحيـة   .نفس شروط التوظيف في الوزارة لتوظيف في أي منهاج أنهاالتدريس واعتقد  أساليب
يكون لديه  أن أويكون قسيس  أن األقليكون لديه خبرة في الدين المسيحي على  أنالثانية يجب 



156 

دورات في الكنيسة وحاصل  مأخذيكون  أن أويدرس هذا المنهاج  أندرجة دينية حتى يستطيع 
وحـده ال   أسـاليب يدرس ومعلـم   أنعلى مرسوم يؤهله للتدريس الن رجل الدين ال يستطيع 

يـدرس   أنأي شخص يريد  األخرىناحية الومن ، يكون المعلم يمتلك االثنتين أنيستطيع يجب 
ـ  أنالتربية المسيحية عليه  ه وبالـذات  يحصل على الكثير من الدورات والورشات التدريبية ألن

 ميكـون فـاه   أنفاهم رسالته وكمـان   إنسانيكون  أنحياة وبحاجة  أسلوبالدين المسيحي هو 
وحتى الهدف الذي وضع للـدرس يختلـف عـن     ،غير واضحة أهدافها األسفو ومع  أهداف

المحتوى وبصراحة صياغة الهدف غير صحيحة وغير متناسبة مع المحتوى وفـوق مسـتوى   
ن طبيعة الدين المسيحي يهتم كثيرا بالعقائد واألسرار السبعة وبالتـالي  هي مشكلة ويمك ،الطالب

 األساسيةلكن المفاهيم صعبة على الطالب للمرحلة  ،)مقارنه بالمفاهيم(استطيع مقارنته باألديان 
عـن التطويبـات    أيضا أتكلمفانا  ،من عقائدية أكثريضعوا مواد تربوية  أنوعلى رجال الدين 

هذه الكلمات للطالب وهنا  أوصل أناب المقدس وبكلماتها الصعبة صعب جدا الموجودة في الكت
  مشكلة، أيضاتوجد 

 أنبعد التجربة اعتقد  ،األساسيةاالختيار السليم لألشخاص الذين سوف يقيمون بهذه العملية : أوال
يكون لديهم خبرة تربوية ودينية مع بعض بحيث يستطيعون العمـل   أن ،األساسيةهذه المشكلة 

  .على تحديث المنهاج

النظر بالخطوط العريضة للمنهاج التربية الدينية المسيحية وان يصبح محتوى الصف  إعادة: ثانياً
   أساسيةوأيضا وجود فريقين مشكلة  أكثرمتسلسل ومرتب 

يكـون   أناة العملية التي يعيشها الطالب وبالتالي يجب الحي إلىالمنهاج الحالي ال يتطرق : ثالثاً
  متوافق ومنسجم مع حياة الطالب 

منهاج التربية  أنالمعلومات بعصر تكنولوجي وحتى  إيصالاستخدام الوسائل الحديثة في : رابعاً
ولو ركزنا في مصر ففيها وسائل كثيرة جيده وصور وكتـب   ،المسيحية فيها الكثير من الوسائل
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مصوره والكثير واستخدام مثل ذلك في المنهاج والطرق الموجودة حاليا مشـكلة كبيـرة    مقدسة
   .أخرالطالب في واد والمنهاج في واد  أن أتوقع

 أو أكثرميزت  أولمنهاج التربية المسيحية  ةولويأالوزارة لم تعطي أي  أن أظنبصراحة ال  -7
يضعوا شخص يتابع  أنم استشارة رجال الدين اقل والدليل على ذلك عندما بدأنا بتأليف المنهاج ت

ولو كان شخص مسيحي لم يكن لدينا مشكله  ،يختاروا بركات منسق ومتابع معهم أن أوالمنهاج 
ونفس الوقت والزمن الذي تم  األساليبونفس  اآللياتالمنهاج تم تأليفه بنفس ، ،لكن هم اختاروني

التهميش الذي قـد نشـعر فيـه     أما .هناك تهميش أن أظنفيه تأليف باقي المناهج وبالتالي ال 
 أنوعندما قررت الـوزارة   ،بالمتابعة وبعدم وجود متخصصين للمتابعة ولم يكن هناك مدرسين

وهم من اللذين شـاركوا   األسئلةلعمل  اإلخوةتعمل توظيف للمدرسين طبعا استدعيت اثنين من 
ان لم يتقدم أي طلب لمهمـة معلـم تربيـة    ويوم االمتح األسئلةتأليف المنهاج واشتغلنا على  في

  حاليا هناك متخصصين .. .مسيحية

  القضية هي العدد في المسيحيين المتخصصين وهذا ينعكس في عملية تطوير 

. .يعمل الدليل وطرح الموضوع للوزارة أنالدليل من يعمل ألدليل ال احد قدم وقال انه يريد  أما
 أننعمل دليل عليه  أن أردناعن المنهاج فإذا  األصل وبصراحة الدليل ال يفيد فهو صوره طبق

 العامـة  األمانـة وأكيد التقصير هنـا مـن    ،يثري المنهاج ويساعد المعلم على تدريس المنهاج
  .تقصير الوزارة في قضية الدليل أنكروال  المسيحيةللمدارس 

---------------------------------------------------------
  الدكتور علي مناصرة 

 إدارةاشتغلت كمؤلف ومدير عام في  ،سنوات 8في المنهاج بفترة ليست طويلة لي فقط  أنا -1
العام للمناهج  اإلطارشكلنا  ،98 – 97لكني واكبت عملية تطوير المناهج منذ البداية سنه  ،ثانية

اللغـد ووضـع    أبوبه  أقامالذي  األولالفلسطينية والتي اعتمد جزء منها على التقرير الوطني 
وإقرارها من قبل المجلس التشريعي وقتهـا   98سنه  ألخطهتم بناء  ،تطوير المنهاج الفلسطيني
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المحاور الجديـدة كانـت التربيـة     إحدىووافقت الحكومة عليها بتأليف  التنفيذيةضمن اللجنة 
 ،هناك تربية مسيحية والمصري ولم يكن األردنيفقد كنا في السابق نستخدم المنهاج  ،المسيحية
 أنلكن كانت خطه الوزارة  ،المسيحية تدرسها المدارس المسيحية كما تراه مناسبا التربيةوكانت 

هـذا   ،وتأخذ نفس الفترة في التطبيق ،اإلسالميةبالتربية  أسوةيكون هناك مادة للتربية المسيحية 
وحين تم بناء  ،ادرة من الوزارةجزء من المحاور الجديدة كان في المنهاج الفلسطيني وكانت المب

 .اآلنالخطوط العريضة لكل المناهج ومن ضمنها التربية المسيحية والخطوط موجودة لغاية 

وأصحاب التخصص  الخبرةوتم تشكيل فريق وطني مثل باقي المناهج واالستعانة بأصحاب  -2
وإنمـا للتربيـة المسـيحية     ،في هذا المجال وهذا كان لجميع المواد وليس فقط للتربية المسيحية

وخصوصيتها تم التوافق بين الطوائف على هذه الشبكة المفاهيمية التي سـتتم تـأليف الكتـب    
 ،وكان وقتها جميع الطوائف موجودة والجميع شارك في صياغة الخطوط العريضة ،بخصوصها

يـة  هذه المعلومات الموجودة عندي واألخ بركات هو منسق الملف ومشارك فـي كتـب الترب  
المسيحية وسمعت منه مرارا انه يتصل بالطوائف المسيحية جميعها وقاموا بعمل شراكه لتأليف 

من  أكنلم  ألنيعامه  إجابة أجاوبتأليف المنهاج فأنا  أما .الحاليةالمنهاج حتى صدر بصورته 
 ولكن من خبرتي كمؤلف في تلك الفترة عادة بعد تحكيم الخطوط ،ضمن الفريق العام في وقتها

العريضة في المغرب وتقرير المغرب ال يزال موجودا وهي وثيقة رئيسية وأبـدى مالحظـات   
على الخطوط ومن ضمنها التربية المسيحية وهي لم تتدخل في المحتوى بل كانت للمغرب نظره 

 ،جيد على الخطوط وباشرت الوزارة في اختيار المؤلفين اإلطراءوكان  األسسعامه حول بناء 
الجامعات  أساتذةلمؤلفين في مجمل المباحث تعتمد على أخصائيين في كل مبحث من اختيار ا أما

المختلفة ويتم تأسيس فريق من المتخصصين اضافه لبعض المعلمين والمشـرفين وكـان عـدد    
بالنسبة لخصوصـية   ،أكاديميينخمسة  أوالمعلمين بشكل عام قليل مثال معلم في الفريق وأربع 

اعرفه انه تم التواصل مع الطوائف وهي رشحت المؤلفين اللذين سـوف  التربية المسيحية الذي 
 .األخـرى المسيحية بنفس المراحل التي مرت بها المنـاهج   التربيةيقومون بهذا الدور ومرت 

ينسجم المحتوي مـع الخـط    أناجتمعوا المؤلفين اجتماعات طويلة وتناقشوا فيما بينهم من اجل 
الخط العـريض وبعـدها مـر     أهدافت ودروس التي تلبي وحدا إلىالعريض وقسموا الكتاب 
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المدارس وهذا مـا حـدث فـي التربيـة      إلىبالتدقيق اللغوي والتحكيم العلمي ويطبع ويرسل 
بركات إلجراء تعديالت بنـاء   األخاللذين يراجعون  اإلخوةبعض  2006واذكر في  ،المسيحية

منذ بداية تأليفها لم تمر فـي   لمسيحيةاعلى رغبتهم لضرورة وجودها في المنهاج ولكن التربية 
 .مثل بعض المناهج اإلثراءمرحلة 

الراجعة على الكتاب قليلة جدا لدرجة انه شعرنا انه هناك  التغذيةفي التربية المسيحية كانت  -3
في المدارس عن تدريس التربية المسيحية واألساس منها ليس العبث بالمنهاج بمقدار مـا   رضي

يتم تغيير الكتب حسب وجهة نظر المعلمين اللذين يقولون لنا وجهة نظرهم  .هو تحسين المنهاج
التربية المسيحية لم يردنا مالحظات ومعظـم   أماعن المنهاج وإجماعهم حول صالحية المنهاج 

في بعض المناطق لم يصدر منهم مالحظه علـى   الحكوميةالمدارس الخاصة وبعض المدارس 
من قبل المعلمـين والطـالب    رضييفسر ذلك على انه  أنشي موجود في الكتاب والمفروض 

ولالماته هنا مركز المناهج لم ،ليرضي الناس األقلوبالتالي ال يوجد لنا هدف على ،على المنهاج
تقـاريرهم   أويصلنا أي تقرير ولو وردنا أي معلومات من أي مصدر حول اعتراض المعلمين 

يصلنا نحن  أنولو كانت هناك مخاطبة المفروض هو مركز المناهج  األولالمسئول  .كان عرفنا
يصـلنا جميـع    أنفالمفروض  العامة للمدارس المسيحية لالماتهأي مالحظه وحتى لو وصلت 

لوصول التقارير لمركز المناهج هي من المعلم للمدير وثم للمديرية وثم لمركـز   اآللية.التقارير
ليهم جميعا بضرورة االهتمام بأي خلل بعثنا لجميع المدارس كتاب وزع ع 2007سنه  .المناهج

وشـكلنا   األوراقووصلنا اآلالف من  ،الرجاء بعث تقرير للوزارة المدرسيةموجود في الكتب 
التربية المسـيحية   أما ،ولكل مالحظه بمالحظتها األوراقشهور لمراجعة  أربعةخلية نحل لمدة 

 .خلل في المنهاج أومالحظه  أوكتاب يعترض على أي موضوع  أوفلم يصدف انه جاءنا تقرير 

جميع الطوائف  إرضاءالهدف الرئيس هو  أنال اعرف تخصصات المؤلفين ولكن من المفترض 
 ،نعتـرض عليـه   أنالمسيحية الن ما يتفق عليه الطوائف المسيحية بالنسبة لنـا ال نسـتطيع   

وكانت المرحلة التي تم فيها والكيفيـة   ،الهوتي أوكان المنهاج تربوي  إذاوالصحيح ال اعرف 
ولـم يكـن    ،فقط الهدف هو جمع كل الطوائف ،التي تم فيها لم تكن سلسة وسهله كباقي المواد
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من طائفة فتركت الخصوصية للطوائف بان يجتمعوا ويقرروا  أكثرتبرز طائفة  أنهدف الوزارة 
يف الكتاب يعني اخذ زبده التوافق اجتماع الطوائف ومشاركتها في تأل أنوافترض  ،ماذا يريدون

والدكتور بركات شاهد على الموضـوع   ،تكون مرضيه للجميع علميا أنبين الكنائس واألساس 
 ، سنوات 6وعمل مع الفرق مدة 

كـان   .ومع بناء المنهاج لم يكن هناك معايير واضحة للمعلمين لجميـع المنـاهج   اآلنلحد  -4
وكل معلـم   ناألخصائييركزت الوزارة على  ،رحلةيكون متخصصين لكل معلم م أنالمفروض 

كانت خبرة المعلم تتحكم في الموضوع فمثال معلم مختص بالعلوم  أحيانايدرس تخصصه ولكن 
يـدرس   أنولكن له خبرة عشرين سنه يدرس اللغة العربية واخذ دورات فيها وليس من العدل 

يتعين  أنمعايير التربية المسيحية و.متخصص يدرس المادة إلىمشكلة الكتاب انه بحاجة  ،علوم
الخاصـة   انه سابقا كانت المدارس اإلشكاليةفي المدارس متخصص تربية مسيحية لكن تصبح 

علـى   أركنـت الوزارة  أنومن الواضح  ،منها توظيفا أكثرتوفر الكهنة للتعليم المنهاج تطوعا 
تتعاون الـوزارة مـع المركـز     أن األساسلكن  ،المراكز الدينية المسيحية أوالمدارس الخاصة 

 ،جهد وليس هناك خطاء يمنع التنسيق وتشارك الجميع إلىالديني المسيحي وهذا التنسيق بحاجة 
للتربية المسيحية تقع على عاتق مدير المدرسة الـذي   ناألخصائييبالنسبة لتوظيف المعلمين  أما

تبحث في تعيين المعلمين  أنالوزارة ليست دورها  ،هو ال يتطلب معلم متخصص تربية مسيحية
كان هناك مشكلة معينة يبدءا حـل المشـكلة فـي     إذفيها  األساسوهناك تعليمات  ناألخصائيي
  ؟المديرة طلبوا معلم متخصص في التربية المسيحية ورفض طلبة أوهل المدير  ،المدرسة

مسـئوليته علـى   التدريب فتقع  أما ،على المادة التعليمية داخل الصف مسئولية المعلم اإلشراف
 العامةعلى التربية المسيحية يوجه السؤال لإلدارة  اإلشراف أما ،للتدريب المعلمين العامة اإلدارة

للتأهيل واإلشراف ولم يصلنا أي كتاب منهم ليتم البحث في المنهاج المسيحي انه يعاني مـن أي  
  .صعوبة في التطبيق أو إشكاليه
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  ةالمسؤول األطراف -5

وكون المنهاج المسيحي جـزء مـن المنهـاج     ،كان سلبي فالجميع يتحمل إذاتحميل المسئولية  
وان كان هناك خصوصية فـي التربيـة المسـيحية     ،الفلسطيني سوف يتحمل المسئولية الجميع

في مدارس معينه وكـون   إنما الفلسطينيةواعني بخصوصية بأنه ال يدرس في جميع المدارس 
الرئيسه على عاتق المعلم والمدير النـه   ةالمنهاج قليله نسبيا تقع المسئوليالمدارس التي تدرس 

يدرس هذا الكتاب وهو مكلف به والمعلم ال يبلغ عن وجود مشكلة مـا و اذا المـدير اسـتجاب    
  ،، ،هنا تقع المسئولية علينا،والمعلم استجاب وبلغوا عن وجود مشكلة

ومـا   .يبلغوا عن وجود مشكلة في الكتاب أنهم وحتى االهل يتحملون جزء من المسئولية وعلي
لكن لم نسمع  األخرىيبلغونا عن وجود مشاكل في المناهج  األهاليجميع  أنلمسنا في المنهاج 

المعلـم والمـدير    إذا ،يبلغ عن مشكله واحده في المنهاج المسـيحي  األمور أولياءعن احد من 
اسات للكشف عن مثل تلك المشكالت حتـى  يأتي دور الباحث الدر أيضاوهنا  ،واألهل مسئولين

   ،السلبية األمورااليجابية ونصحح  األمورنقيم المنهاج ونعزز  أننستطيع 

  تطوير المنهاج  -6

عـن   انه ألحد معين هذا ملك الشعب الفلسطيني وانأ لسـت راضـي   أوهذا المنهاج ليس ملكي 
الظلم يقع على الكتاب المقـرر   أرى المنهاج وال عن المعلم وال عن المدرسة ولكن للموضوعية

  ،وتخصص المعلم

  تساعد في معرفة الصورة الحقيقة للمنهاج في المدرسة  أنويمكن للدراسات 

 إلـى ثانيـا النظـر    ،بناء فلسفة جديدة وخطوط عريضة جديدة أوالوعند تحديث المنهاج يجب 
فريـق   للتـأليف أي  نأخصـائيي ويتم اختيار ، شبكة مفاهيمية جديدة إلىالطالب هل هو بحاجة 

الخطوط العريضة ومجموعه من المتخصصين وأكيد الكنائس ستكون مـن ضـمنهم وتنـاقش    
وبعد  ،غير مناسب للمرحلة العمرية أوزائدة  أمهل هناك مواد ناقصة  ،الموضوعات المطروحة
هنا استشارة الكنائس وال يوجد مشـكلة فـي اختيـار     أيضا األساس ،التقرير واإلقرار والتأكيد
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المؤلفين يتفق عليهم بالتشـاور مـع مسـئولين     ،لمؤلفين وذلك الن معرفتنا بالمحتوى محدودةا
نبعـث   أنالمنهاج جيد  أناقترح مثال عند تحديث منهاج الصف الخامس ولكي نضمن  ،الكنائس

 األمـور يراجعوا الكتاب من خالل ورشة عمل لمدة يوم ويحضر المعلمين وأولياء  أنللكنائس 
شعروا انه بعد سـنه   وإذالكتاب  إلى إدخالهاوأي تعديالت تتم فيه يتم  والمسئولين ومتخصصين

المشـكلة   ،أخـرى ال يوجد مشكله لدينا في عقد ورشة عمل مـرة   ،أهدافهانه لم يحقق الكتاب 
  .سنه أي تقرير عن المنهاج 12انه لم يصلنا منذ  الرئيسة

التي مـرت بهـا    اآلليةعمل المنهاج هي نفس  آليةلكن  لكل مادة لها فلسفه إداريهوكعملية  -7
 أربعه أنها المسيحيةجميع المناهج مع اخذ خصوصية كل ماده بعين االعتبار خصوصية التربية 

ممكن يكـون االخـتالف فـي التخطـيط والـدليل      . خمس طوائف وتجميعها في فكر واحد أو
 الوطنيةال يوجد لها دليل مثل التربية  أخرىهناك مباحث  أنمع  ،واإلشراف والمتابعة المستمرة

علـى عمـل المنـاهج     أثرتالوضع السياسي واالنتفاضة  أزمةلكن  .والمدنية والرياضة والفن
هناك مواد عملنا لهـا   أيضاموضوعي كونه  أكون أن أردت إذاالتقصير قد يكون منا  ،والدليل

بالدليل لمدة  السكرتيرةن احتفظت مثل مدرسة سلوا المدرسة إدارةدليل ولم يتم استخدامه بسبب 
  .اإلطراففي هذه الحالة مسؤولية تقع على جميع  ،سنتين في مكتبها
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Abstract 

This study aimed at evaluating Christian Education curriculum in 

West Bank & Jerusalem schools from Basic Stage teacher's perspective 

who have taught the Christian religious education to first basic stage and 

it's relation with the variables of Gender, educational qualification, the type 

of specialization, school and the number of training courses attended by the 

teacher. The teachers number is (65) teachers. The researcher used a 

questionnaire composed of (142) items distributed on (7) domains and 

researcher achieved the validity through a panel of judges. The reliability 

coefficient for the questionnaire was (0.977) using Cronbach's alpha.  

The study tried to achieve its goals by answering the following 

questions: 

1. What the degree of evaluating Christian religious education of first basic 

stage from teachers' perspective in the West Bank and Jerusalem 

schools؟ 

2. Does the degree of evaluating Christian religious education deffer 

according from teachers' points of view to the variables of sex, academic 

qualifications, the type of specialization, type of school, and the number 

of training courses؟ 
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3. What the opinions of the national team and staff in the curriculum of 

Christian religious education؟ 

After using the suitable statistical treatments, The results showed that 

the degree of evaluating the curriculum of Christian religious education of 

first basic phase from the points of view of teachers in the West Bank and 

Jerusalem schools was high with a mean (3.94) as a percentage of (78.8%). 

The study domains were as follows: the domain of teacher (the religious 

educator) ranked first with a mean was (4.35). In the second rank came the 

domain of curriculum and the student with mean (4.03). The third rank was 

came the domain of methods and means and activities with a mean (4.02), 

the domain of external shape and artistic design of books ranked fourth 

with mean (3.94), the domain of goals ranked fifth with mean (3.91), the 

domain of evaluation ranked sixth with mean (3.79). The seventh place was 

for the domain of content that achieved mean (3.55). 

The results showed that there were no statistically significant 

differences at (α = 0.05) due to variables of sex, educational qualification, 

type of school, and specialization. 

The results showed that there are statistically significant differences 

at (α = 0.05) due to the variable training courses attended by teachers, in 

favor of training workshops (3-6). 

The interview results showed that non-interference of curriculum 

center in participating with the authors, as well as the lack of education 
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specialists and non-specialists to involve teachers to teach Christian 

religious education in the curriculum authored. The ministry does not take 

responsibility for the curriculum like the rest of the other curricula and 

leave it to the Secretariat for Christian schools. 

The researcher recommended several recommendations was notably: 

a review of the curriculum for Christian religious education and 

development, and caring about to a review of educational goals because of 

its importance in maintaining the Christian entity in Palestine, the need to 

speed up the adjustment and the development of Christian religious 

education content, the involvement of teachers in the development of 

curriculum for Christian religious education. 




