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  Ȫȵدøøøȵة

 الرمحة املهداة )ε(   احلمد هللا كثريا مباركا، يوايف نعمة تعاىل، ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على سيدنا حممد               
  :للعاملني، وبعد

     لقد جعل اهللا تعاىل األرض كلها مسجدا وطهورا للمسلمني، يؤدون صالهتم حيث أدركتم، ومع
: رض بيوتا تكتسي القداسة والتوفري، وترمز للتوحيد وعقيدة اإلميان، تسمى     هذا فقد أذن تعاىل أن ترفع على هذه األ        

، ولتكون هلذه األماكن الطاهرة مهمة أساسية هي عبـادة اهللا تعـاىل وحـده،               "املساجد: " ، وتسمى "بيوت اهللا " 
ـ                  ي عالقاتـه   وذكره، والتضرع الدائم له، وهي بالنسبة للمسلم ماذا جيدد فيه طاقتـه الروحيـة والنفـسية، وينم

  .االجتماعية، واملعرفية، ويسدد آرائه ومواقفه احلياتية
، حيث أسس دولتـه     )ε(   رفع األنبياء املعابد وبيوت اهللا، وكأن املسجد أول إجناز حضاري، قام به رسول اهللا               

  .باملدينة املنورة، وظل نداء التوحيد وعقيدة اإلميان تنطلق منه، وتعلو من منربه
املنرب، وخطب الناس، وصلى هبم، وجعل من املسجد مدرسة لتربية جيل من الـصحابة               )ε(هللا     اعتلى رسول ا  

قدم أبا بكر، وكان بعد ذلك       )ε(يف مرضه   . )ε(كانوا ذخرا لإلسالم، وطاقات فاعلية محلت اللواء بعد وفاته          
مللوك عن الناس، ليعتلي    خليفته حيث صلى بالناس وكان أمامهم، وهكذا إىل أن جاء امللك العضود حيث احتجت ا              

  .املنابر العلماء األجالء، وهكذا قدم لإلمامة فيكل عصر األفضل دائما
   ظل املسجد جامعا للمسلمني وموحدا هلم خاصة يف الفترات احلرجة من تاريخ الدولة اإلسالمية، ففي اجلزائريني                

ية من لغة ودين وتاريخ وشعب ووحدة ترابية،        أدى املسجد دورا رائدا يف احلفاظ على مقومات الدولة اجلزائر         . مثال
   .ففيه رفع لواء اجلهاد، وفيه وجد اجلزائريني دفء التوحد ومحيمية اللقاء

   بعد االستقالل قررت الوزارة الوصية على هذا القطاع تطهريه من كل املندسني، وأنشأت معاهد إلعداد األئمـة         
واليوم كل األئمة املتواجدين باملساجد هم نتـاج        ... آن الكرمي يقومون على شؤون بيوت اهللا خطباء ومعلمي القر       

لذا تأيت هذه الدراسة لتكون حمطة تقومييـة ضـرورية حتـدد            . ةهذه املعاهد أو نتاج املؤسسات اجلامعية اإلسالمي      
لقنـا  إجيابيات وسلبيات هذه املؤسسات التكوينية مع إطاراهتا قصد حتقيق كل ما هو أفضل مستقبال، خاصة إذا انط                

من حقائق تثبت ضرورة وأمهية التقومي يف هذه الفترة بالذات من ظروف عاملية حتيط باملسلم، وكذا واقع املـساجد                
  .يف اخلطاب املسجدي، واإلمام يف اجلزائر

ويف ظـل واقـع     ... ونشاط املؤسسات املعادية لإلسالم   ...    ففي ظل واقع العوملة الثقافية واإلعالمية واالقتصادية      
ي يتسم باحنصار دور املسجد، وإسناد أمر املساجد إىل من هم ليسوا أهال لذلك، كـذا ضـعف اخلطـاب                    داخل

لتȪوȳ الȞمȲية  يف ظل هذه الظروف تأيت هذه الدراسة        ... املسجدي ،وروتينيته، واحنصار هيبة اإلمام داخل املسجد      
        ȿǕ يةȵسالɋد اȽاȞƫبا  ǒمة سواǝا األȽاȪȲتɅ Ɣية الȺɅوȮا التȆسǘƫية  اȵسالɋية اȞȵاƨا ǧ     ملعرفة املستوى الـذي ،

 -إعادة النظر، ليلتحق خريج هذه املؤسساتيلتحق به األئمة من هذه املؤسسات، وكذا حتديد الثغرات اليت تستحق 
 وهو مزود بكل املهارات الضرورية اليت متكنه من أداء رسالته يف بيوت اهللا بكل نشاط وحيوية ،وثقـة                   -مستقبال

أي تكوين يؤهل اإلمام ليؤدي رسالته كداعية يف مؤسسة املسجد مـن            ... بالنفس، ووعي مبخاطبيه، وواقع العصر    
  ...ركاته ومواقفهخالل خطاباته وكل ح



 -ب 

   ولتحقيق هذا اهلدف قسمت اخلطة إىل قسم نظري يعمد إىل التأصيل للموضوع من مصادره العلميـة، وكـذا                  
الوثائق اإلدارية الضرورية جدا ملثل هذه الدراسات، وقسم ميداين يعتمد على االستبيان واملقابلة أداتني رئيـسيتني                

  .كمي والكيفي وسيلتني للعرض للنتائج ومناقشتهاجلمع معلومات الدراسة، ليكون التحليل ال
   خالل خطوات إجناز هذه الدراسة مل خيل طريقي من املشاق والصعوبات وما أكثرها يف الدراسة امليدانية، حيث                 
جند من املؤسسات من ترى هذه الدراسات تدخال يف شؤوهنا اخلاصة، وهذا ما جيعلها تـرفض تزويـد الباحـث                    

ة الضرورية للدراسة، وكذا  رفض املقابالت، وهكذا يبقى الباحث حياول مرارا ويـضطر للـسفر                بالوثائق اإلداري 
  .العديد من املرات عله حيصل على املراد
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ǬǶطة البǹ:  
  : إشȮالية البȿ ǬǶإجراǒاȼǩ اȺƫهǲية: الȰȎȦ األȿل

ɍȿǕ:إشكالية البحث وأهدافه وتساؤالته :  
  .لية البحث وتساؤالته إشكا-1     
  .  أمهية الدراسة وأهدافها-2     
  .  فرضيات الدراسة-3     
  .  الدراسة السابقة:ثانيا
  : مفاهيم البحث:ثالثا
  . التكوين-1

  . تعريفه-1-1    
  .  مكونات العملية التكوينية-1-2    
  : اإلمام-2

  . تعريفه-2-1     
  .  شروط-2-2     
  . مامة وفضلها مشروعية اإل-2-3     
  . عوامل جناح اإلمام-2-4     
  .  األجر على اإلمامة-2-5     
  . مهام األئمة يف القانون اجلزائري-2-6     

  : اخلطابة-3
  .  تعريفها– 3-1     

  . صفات اخلطيب– 3-2     
  . مكانة اخلطابة يف اإلسالم-3-3    
  .  واقع اخلطب وأهم األخطاء فيها-3-4    
  :جد املس-4
  .  تعريفه-4-1   
  . مكانة املسجد-4-2   
  . وظيفة املسجد قي اإلسالم-4-3   
  . املسجد يف القانون اجلزائري-4-4  

  :عرض وحتليل نتائج املقابالت: الفصل الرابع
  .عرض وحتليل نتائج املقابالت مع األئمة املدرسني: أوال
  .د اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينيةعرض وحتليل نتائج املقابالت مع أساتذة املعاه: ثانيا
  .عرض وحتليل نتائج املقابالت مع األئمة األساتذة املتمرسني: ثالثا
  :منهجية الدراسة وأدواهتا: رابعا
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  . جمتمع الدراسة-1
  . طريقة اختيار العينة-2
  . مواصفات العينة-3
  . أساليب حتليل املعطيات-4
  . االستبيان–. املقابلة-:  أدوات  مجع البيانات-5

  .مؤسسات تكوين األئمة يف اجلزائر: الفصل الثاين
  .املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية: أوال
  . التعريف هبا-1
  . شعب التكوين-2
  . مالمح اإلمام املتخرج من معاهد تكوين اإلطارات الدينية-3
  . شهادة التخرج-4
  . وحدات الربنامج-5
  . مالحظات واستنتاجات-6
  .املؤسسات اجلامعية اإلسالمية: انياث

  . التعريف هبا-1
  . أهدافها-2
  . شروط االلتحاق هبذه املؤسسات وهذه الدراسة-3
  . شهادة التخرج-4
  . طرق التدريس-5
  . طرق التقومي-6
  . وحدات الربنامج-7
  . مالحظات واستنتاجات-8

  :عرض وحتليل نتائج االستبيان: الفصل الثالث
  .ل نتائج استبيان األئمة املدرسني واملنتدبنيعرض وحتلي: أوال
  .عرض وحتليل نتائج استبيان األئمة األساتذة: ثانيا

 



  شكر وتقدير
بعد تمام إنجاز هذه المذآرة بفتح من اهللا تعالى و توفيقه، ال يفوتني  أن أقر بأن هذا    

  :العمل مدين لكثير من الجهود التي قدمها أصحابها بال حدود
قدير و العرفان ـــــكر ، وخالص معاني التــــــدم أوال بأسمى عبارات الشــــــأتق -

 شرف ــــــــــــــألستاذي الم
، الذي تعهد هذه الدراسة بالرعاية منذ آانت فكرة ثم مشروعا ثم عبد اهللا بوجالل/ د

 .مذآرة آاملة، فله مني جزيل الشكر على اهتمامه وتوجيهاته وأخالقه النبيلة معنا
  . نورالدين حاجيأقدم شكري لمن يدين له هذا البحث بالوقت والجهد  -
 إدارة و بباتنة/ جتماعية و العلوم اإلسالمية آلية العلوم االأشكر آل القائمين على  -

 .أساتذة، و عمال المكتبة
معهد تكوين اإلطارات الدينية ب التالغمة شكر جزيل الشكر آال من القائمين على أ -
 .رشيد محراب/  ، وعلى رأسهم أ- ميلة–
 إدارة و – بسكرة – ية بسيدي عقبةـ الدينتهد تكوين اإلطاراـمعآل القائمين على  -

 .أساتذة و طلبة 
 ، و خاصة عمال جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةآل القائمين على  -

 .المكتبة
 .نظارة الشؤون الدينية لوالية باتنة -
 .نظارة الشؤون الدينية لوالية المسيلة -
 . الذي لم يبخل علي بتوجيهاته و مالحظاتهفضيل دليو: أشكر األستاذ  -

ذين أشرفا لال. يحوي فواز، وخليل:ني االمتنان و العرفان و الشكر،لـو أتقدم بكل معا
 .ا اهللا خيرا عن صبرهاعلى هذه المذآرة آتابة و إخراجا، فجزاهم



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

  
  :الȰȎȦ األȿل

إشكالية الدراسة و إجراءاهتا 
  املنهجية

      .إشȮالية الدراسة ȆǩȿاőɍǗا ƵǕȿيتها: أوال
   .فرȑياǧ الدراسة :ǭاȹيøا
   . الدراساǧ الȆابȪة: ǭالثøا
øȞاراب :ǬǶالب ȴيȽاȦȵ.  
  .ƠدɅد ƭتمȜ الدراسة ȿ عيȺتها Ǖ ȿدȿاőا: ǹاȆȵا
  .ǹطواȦȺǩ ǧيǾ الȞمȰ اƫيداƆ: سادسا

  
  
  
  
  
  
  
  



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

   ɍȿǕ :يتهاƵǕȿ اőɍǗاȆǩȿ الية الدراسةȮإش.       
  : إشȮالية الدراسة-1   
املساجد أماكن مقدسة عند املسلمني، ذالك أهنا بيوت اهللا، ورموز التوحيد على وجه األرض، منها يعلو نشيد     

إهنا كلمات األذان اخلالد، و فيها " ال إله إال اهللا، حممدا رسول اهللا" اإلسالم Ʀس مرات يف اليوم مذكرا ومقررا 
يؤدي املسلمون صالهتم فتتجلى منها كل معاين التوحيد و اخلضوع هللا تعاىل، وتنعكس من خالهلا اصدق مفاهيم 

بني املسلمني، معاين كثرية يستقبلك هبا املسجد، و صور ناطقة تعرب عن دور املسجد .. الوحدة و املساواة و التǔخي
  .إƀ يف حياة املسلم...ي، الثقايف، الدعوى و اإلعالميالروحي،االجتماع

  لقد قررت تعالــيم اإلسالم أن ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد، و لكن التشديد يف صالة اجلمعة كان، 
أبلȠ و أوكــد فهـي فرض على كل مسلم بالȠ مقـيم، و بذالك يكـون يوم اجلمعة ملتقى إجباريا للمسلمني 

،و عوضت الركعتان األولتان من صالة اجلمعة Ɲطبتني، تتلقى فيهما اجلماهري املسلمة من املواعȘ يف املسجد
واإلرشادات ما يقوم سلوكها و يسدده،أهنما مبثابة حمطة Ɵديد و إصالح للعالقة و للعهد مع اهللا، ومع النفس، ومع 

 املسلم عقيدة وسلوكا، وحني أراد أن ينيب من خالل خطبته يبني و يرŸ اإلنسان )ε(الناس، ولقد كان الرسول 
عنه قدم أبا بكر وهو أفضل الصحابة، و هكذا توارǫ  املسلمون يف العصور الزاهرة لإلسالم أن يقدموا للصالة 

، Ż يف جمالس )ε(خيارهم وأفضلهم علما و فقها و خلقا، ومن أفضل ưن تكون يف جمالس و حلق الرسول 
  .ليحمل الراية علماء اإلسالم يف كل مصرŻ ... الصحابة و تابعيهم

  ملا وصلت الدول اإلسالمية إىل الضعف و االحنطاط، كانت فريسة لالستعمار و االحتالل اخلارجي، يف هذه 
 أدت املساجد دورا رائدا يف احلفاظ على اللغة العربية، وحمو -  مثال- املرحلة احلرجة يف تاريخ املسلمني و يف اجلزائر

لقد كانت املساجد حاجزا منبعا ضد اإلدماج و طمس  ...لك حتفيȘ القرآن الكرمي، و القيام بالعباداتاألمية، وكذ
عبد احلميد بن باديس، العرŸ التبسي، البشري : اهلوية، ألن علماء أكفاء انربوا  لإلمامة  و العمل املسجدي أمثال

  تعليمهم  و الطيب العقƐ و ȡريهم من األئمة الذين زاولوا ياإلبراهيم
  .حسب النمط التقليدي يف املساجد و املعاهد التقليدية، وكل هذه املؤسسات مل تكن تعرف مظاهر الشهادات

   بعد االستقالل عملت وزارة الشؤون الدينية على إنشاء املعاهد اإلسالميةÜ اليت هتدف إىل تكوين اإلطارات 
مبثل هذه املؤسسات أصحاب املستوى الثانوي أو الدينية، ومع السنوات عملت على تطويرها، فصار يلتحق 

األساسي، يتلقون تكوينا وتأهيال ميكنهم من أداء وظيفة ورسالة اإلمام،ولتغطية أي عجز يف هذا القطاع أصبحت 
  .1 خلرجيي اجلامعات اإلسالمية لتختار منهم أئمة برتبة إمام أستاذتالوزارة Ɵري مسابقا

جيب أن يكون و يتلقى التأهيل و العناية الكافية ليكون يف مستوى تطلعات الفǞة   ال شك أن كل داعية لفكره ما 
اليت تعده ليؤدي ما ينتظره من مهام، وال شـك أن اإلمامة هي رسالة قبل أن تكون وظيفة، بل هي منصب 

منحرفني،إن حساسÜ ذلك أن اإلمام حمط قدوة توجيه و إرشاد لغريه من املسلمني، ليأخذ بأيديهم حƓ لو كانوا 
عليه أن يأخذ الناس ليعيدهم إىل خالقهم، و ليكون للمجتمع مبثابة احلارس، لينبهه و حيذره من االحنرافات و املزالق 

فيه اليت تؤدي هبم إىل املهالك، سالحه يف هذا الكلمة و املوعظة احلسنة، و علم شرعي، و إعداد روحي يتدرب 

                                                 
 .ȋ :242). م1972األصالة، عدد جوان جملة  (السلك الديƗ يف اجلزائر : حممد الصغري بلعالم 1-
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يصاحب ] 01:سورة املزمل [)ُقِم اللَّْيَل ِإلَّا َقِليًلا (: )ε( تعاىل لنبيه على حتمل الصعاب و املشاق، أمل يقل اهللا
  مهذا معرفة بعلوم متعددة تكشف لإلمام حقائق النفس البشرية، وطرق الولوج إىل قلوب الناس وطرق اقتناعه

 يؤدي فيها رسالته، و متفطنا بوسائل علمية و تربوية، ولن يفيد كل هذا ما مل يكن اإلمام عارفا بطبيعة املرحلة اليت
  .لكل التحديات الداخلية و اخلارجية اليت يعمل فيها

   أننا سننطلق من حقيقة  نسلم هبا بداية، أن الطالب الذي Ź تكوينه وفق منهج معني يفترض انه قد حصل على 
 Ɩمبع  Üارسة مهام و ادوار منتظرة منه عند هناية تكوينهư أن  الذين تلقوا تعليما ملدة معينة تكوين جيعله قادرا على

  الدينية  يفترض أهنم قد حصلوا على تكوين جيعلهم قادرين على تيف اجلامعة أو املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارا
ưارسة أدوار منتظرة منهم، فالذي أهنى تكونه جيب أن يستجيب ملتطلبات العمل امليداين يف املسجد، أي أن جناح 

.ينية يقيم مبدى جناح هؤالء يف أداء ما يوكل إليهم من أدوارالعملية التكو
1

                                                 
 .ȋ :74). م1998وهران، منشورات مركز البحث يف األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية، ماي (اجلامعة اليوم :  مجال ȡريد 1-
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 و املالحظات اليت -  و اليت كان موضوعها املساجد أو األئمة-    إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة
ئمة و ، و تؤكد ضعف األ1سجلها الباحثون تقرر احنسار دور املسجد و بعده عن إدارة  حياة الفرد و اŎتمع

جفاف هلجتهم لدرجة أهنا ال حترك اجلمهور ليتفاعل معها، مع تكرار يف األساليب و األلفاظ و املعاين، و عدم 
مراعاة املناسبات و أحوال احلاضرين، و نتج عن كل هذا ȡياب تأثري اإلمام يف احلياة االجتماعية و احنصار هيبته 

توجد صورة باهتة لوظيفة اإلمامة يف مǞات املساجد  "ƃ يف قوله ،و قد أمجل هذا الواقع حممد الغزا2داخل املسجد
  اإلطالل املتخلفة عن الدور و القصور ال تسمع فيها حديث احلياة و إƴا تسمع فيها حنيب -  مع التجوز –تشبه 
  .3"البوم

، و 4 ال كيف يقولÝ   هذا الواقع يؤكد أن اخلطباء الفاقهون قلة يف مساجدنا إذ أن أكثرهم ال يدري ما يقول، و
يعكس و بصورة واضحة وجود خلل يف العملية التكوينية اليت يتلقاها األئمة مبراكز تكوينهم قبل التحاقهم مبيدان 
عملهم، فالذين أهنوا مدة تكوينهم و عجزوا عن أداء األدوار املنتظرة منهم، يربهنون عن عدم حصوهلم على 

  : تلك هي إشكالية هذه الدراسة و اليت تصاȟ من خالل األسǞلة اɇتيةاملهارات الكافية أثناء مدة التكوين، و
 - Ýما مستوى التكوين الذي يتلقاه األئمة مبراكز تكوينهم 
أين يكمن اخللل بالضبط يف نظام التكوين الذي  يتلقاه األئمة يف مراكز تكوينهم سواء باملعاهد أو املؤسسات  - 

Ýاجلامعية اإلسالمية 
  :ة ȽǕ ȿدافها ƵǕية الدراس -2   

   يعد البحث العلمي املهمة األساسية للجامعة، و من األهداف اليت يسعى لتحقيقها هي إجياد حلول للمشاكل 
املتنوعة اليت يعاين منها اŎتمع، فقد صارت موضوعاته هي مشكالت اŎتمع، وصارت األƜاǫ العلمية تقيم مبقدار 

  .القيمة العملية لنتائجها
ة تستمد أمهيتها بداية من موضوعها الذي يتطرق لتقومي العملية التكوينية لإلمام، و هو صاحب إن هذه الدراس  

الرسالة و الوظيفة احلساسة يف اŎتمع، و ليكون عمله فعاال ما مل يتلق التكوين الالزم ألداء هذه الرسالة، تكوينا 
 أثناء االع العملية التكوينية مبراعاهتمتخصصا و معمقا يف جوانب متعددة، ستكشف هذه الدراسة عن مدى اضط

  .سنوات اإلعداد و التأهيل يف مؤسسات تكوين اإلطارات الدينية
   كما تستمد هذه الدراسة أمهيتها من نتائجها و إمكانية االستفادة منها، فالدراسة وصفية حتليلية تقوميية لعناصر 

معية لتكشف عن جماالت القوة و الضعف هبا، ليتم تدارك العملية التكوينية باملعاهد اإلسالمية و املؤسسات اجلا
ذلك أن ضرورات العصر وواقعه يفرضان بǚحلاح أمهية إعادة . النقائȌ، و الثغرات الواقعة يف ƴط التكوين و نوعيته

 النظر باستمرار لتحديد أوصاف و ưيزات اإلطار الذي تنوي ơرجيه و إعداده ليكون يف مستوى رسالة املسجد، و
  .حنن يف زمن التخطيط البعيد فال مكان للعشوائية و العمومية و الصدف و التقليد

                                                 
مية،قسم الدعوة و اإلعالم، رسالة ماجستري، نوقشت بكلية أصول الدين و احلضارة اإلسال(دور املسجد يف اŎتمع اإلسالمي : نور الدين طوابة -1

  .أ: ȡ -.(ȋري مطبوعة -م 1993جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة،
، قسم ةرسالة ماجستري، نوقشت بكلية أصول الدين و احلضارات اإلسالمي( إƟاهات أئمة املساجد حنو األساليب التربوية:   الشريف مرزوق-2

 . ȡ - .(ȋ :175ري مطبوعة- م1999 سنطينة،الدعوة و اإلعالم،جامعة األمري عبد القادر، ق
3-  ƃم1999، 1دمشق، دار القلم، ط( ليس من اإلسالم : حممد الغزا .(ȋ :227. 

  .ȋ :27). م 1999، 1لبنان، عامل الكتب، ط( التربية الدينية بني األصالة و املعاصرة : فتحي علي4- 
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   إن الظروف اليت مير هبا العامل، و مير هبا املسلم، و اليت يؤدي اإلمام خالهلا وظيفته وواجباته  تفرض عليه إعدادا 
 وحدها ال تكفي ما مل تدعم بثقافة إƀ، ألن املعارف الشرعية.. واسعا يف اŎال الروحي و العلمي و الثقايف

إƀ، ذلك أن املرحلة ... اجتماعية و نفسية، و اطالع واسع على ما حيدǫ يف العامل و ما يقدم يف وسائل اإلعالم
إهنا مرحلة تتطلب من ... احلالية مييزها االنفتاح الثقايف و اإلعالمي، و النشاط الفعال للتبشري الديƗ، و الغزو الثقايف

م خطابا دينيا يراعي واقع العصر، ليتمكن من إقناع العقول و الولوج إىل القلوب، و بالتاƃ إنقاذ اجلماهري اإلما
املسلمة من الذوبان يف اɇخرين و من التمسخ و ترك القيم و املبادǛ اإلسالمية، سواء كان ذلك بسبب االنبهار و 

  .ه يف عامل املادة و االكتشافاتاإلعجاب، أو كان نتيجة الشعور بالنقȌ أمام كل ما حققو
  إن اإلمام يف عصرنا هذا خياطب جيال متارس عليه وسائل اإلعالم املختلفة كل الضغوطات اليت خطط هلا أمهر 

اƀ، و األكيد أن أي خطاب تقليدي لن ...  يف كل ما يتعلق باهلوية من دين أو وطن أو تاريخااملختصني، ليشككو
  .ءيصل إىل قلوب و عقول هؤال

   يف ضل هذا الواقع تأيت هذه الدراسة لتقوم عناصر العملية التكوينية يف املؤسسات اليت تشرف على تكوين 
اإلطارات الدينية، و بالتاƃ ستكشف عن نقاط القوة و الضعف فيها ليتم سد الثغرات، وتصحيح األخطاء، ويعاد 

  .النظر يف جوانب الضعف قصد حتقيق تكوين متكامل اجلوانب
  

  .فرȑياǧ الدراسة: ǭاȹيøا   
   تعرف الفروض بأهنا حل مؤقت أو مقترح لظاهرة ما، وهي فكرة يعتقد الباحث أهنا صحيحة لكن ال توجد أدلة 
كافية لديه على صحتها، و هي أيضا عالقة حمتملة بني متغريين، و ميكن اعتبارها حلوال ưكنة و إجابات حمتملة 

  . أسس علمية، و ليست جمرد ơمينات اعتباطيةألسǞلة البحث و هي مستمدة من
   إهنا حلول مقترحة يدƃ هبا الباحث يف Ɯثه لإلجابة على أسǞلة البحث إجابة مؤقتة يؤكد صحتها واقع البحث و 

  .1ميدانه، و تصاȟ على شكل مجل تقريرية توضح العالقة بني متغريين
ل واقع املساجد و احنصار دورها يف حياة املسلم، وواقع    تطرح هذه الدراسة فروضا مستمدة من مالحظة و تأم

اإلمام و تراجع تأثريه و هيبته داخل املسجد و خارجه، و كذا واقع اخلطاب الديƗ املقدم يف املساجد اجلزائريةÜ إذ 
ق يغلب على اخلطب الضعف العلمي و األخطاء املنهجية، و سوء استعمال األساليب التربوية العلمية قصد حتقي

التأثري يف مجهور املصلني، هذه املالحظات Ɵعلنا ننطلق من فروض تعد مبثابة التفسري املؤقت إلشكالية البحث، و 
  .نترك قضية إثباهتا أو نفي بعضها لسري الدراسة يف جانبها النظري و امليداين

لدينية و املؤسسات ضعف مستوى األئمة سببه ضعف مستوى التكوين باملعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات ا - 
  .اجلامعية اإلسالمية

 ).قلة سنوات التكوين(ضعف مستوى األئمة يعود إىل سرعة تكوينهم  - 
 .ضعف األئمة يعود إىل وجود ثغرات كثرية يف نظام تكوينهم - 
 .األئمة األساتذة أفضل مستوى من األئمة املدرسني - 
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  .الدراساǧ الȆابȪة: ǭالثøا  
ثابة املصابيح املنرية يف طريق الباحث، إذ أهنا Ɵنبه إعادة ما درسه ȡريه، و متكنه من بناء    تعترب الدراسات السابقة مب

إشكاليته على ضوء نتائج من سبقوه، مستفيدا من أخطائهم، و مسترشدا بنتائج دراساهتم ألن البحث العلمي بناء 
  .جاجه فعاليضع فيه كل باحث لبنة، دون أن يلجأ هلدم ما بناه ȡريه إال إذا ثبت اعو

   إن ميزة الدراسات األكادميية أهنا منضبطة، و حمددة بدقة، ألهنا مرتبطة بعامل الزمن الذي يستوجب إجنازها 
خالله، ưا جعل الباحثني يركزون نظرهم على جانب حمدد ألحد املواضيع، فيسلطون الضوء عليه مع حتري الدقة و 

تبق من املوضوع، إذا كان يستحق االهتمام و الدراسة و هكذا الوضوح، و يأيت من بعدهم فيكمل جانبا آخر م
تأخذ األƜاǫ األكادميية طابع االستمرار و املواصلة و البدء من حيث توقف الغري، هلذا سأعرض نتائج الدراسات 
ليت سبقت موضوع مذكريت، لتكون حلقة يف سلسلة متماسكة عاجلت موضوع األئمة و املساجد، و ألبƗ على 

  .ج هذه الدراسات ألعاž جوانب أخرى يف املوضوع ابتعادا عن التكرارنتائ
  :  الدراساǧ اȂƨاǝرɅة-1   
     -Ƃȿة " كانت بعنوان :  الدراسة األɅالتربو Ǣو األساليƲ اجدȆƫمة اǝǕ ǧاȽاƟو هي دراسة ميدانية قام "إ ،

لية أصول الدين واحلضارة اإلسالمية، قسم ، قدمها لنيل درجة املاجستري، بك"الȊرȵ ȤɅرȧȿȁ : " هبا الباحث
  .1)1999 – 1998( سنة - قسنطينة–الدعوة واإلعالم، ƛامعة األمري عبد القادر 

  :ǹطة الدراسة   
   قسم الباحث رسالته إىل أربعة فصول، تعرض يف الفصل األول ملفهوم االƟاه، و بني يف الفصل الثاين مفهوم 

 توفرها يف األئمة متطرقا لدور األئمة الرƧي و تصانيفهم، و عرف املسجد يف الفصل اإلمامة و الصفات اليت ينبغي
الثالث، و بني فضل بنائه و مكانته و دوره الفعال يف هنضة اŎتمعات اإلسالمية املعاصرة، و خȌ الفصل الرابع 

  .باحلديث عن التربية و األساليب
  :   ȹتاǰǝ الدراسة اƫيداȹية

  :استه امليدانية بوالية أم البواقي، و الحȘ على أئمتها مايلي  أجرى الباحث در
  .ȡلبة العمل الروتيƗ الكالسيكي، أي تكرار لذات املواضيع و املناسبات، و حتضري آƃ حريف من املراجع - 
 .جفاف اخلطاب Ɯيث ال يتفاعل معه املصلون - 
 .التكرار يف األساليب و األلفاظ و املعاين وȡياب التجديد - 
 .راعاة املناسبات و أحوال احلاضرين عدم م - 
 .ȡياب تأثري اإلمام يف احلياة االجتماعية و احنصار هيبته داخل املسجد - 
 . ضعف املستوى العلمي و التربوي ألȡلبية األئمة - 
 .ȡياب املساعدة العلمية و املادية و املعنوية لإلمام - 
 .تخدام األساليب التربوية بصفة عامةضعف خطب أئمة املساجد و دروسهم و اتصاالهتم بالناس، و ضعف اس - 

                                                 
رسالة ماجستري، كلية أصول الدين واحلضارة اإلسالمية، قسم الدعوة واإلعالم، ( اƟاهات األئمة حنو األساليب التربوية : الشريف مرزوق -1

 .175 – 01 من:  ȡ –ȋري منشورة -، )م1999 –م 1998 ( سنة - قسنطينة–جامعة األمري عبد القادر 



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

  ما يعاب على هذه الرسالة أهنا ركزت كثريا على جانب واحد هو نقȌ استخدام األئمة لɊساليب التربوية، و 
أمهلت نقائȌ كثرية موجودة لدى األئمة سواء يف جمال املعارف الشرعية املختلفة، أو ما يتعلق بالعلوم اليت تعد مبثابة 

  . األساليب التربوية واحدة من هذه األدوات ال كل األدوات العلميةاألدوات، و 
و "  دȿر اǲȆƫد Ž اŎتمȜ اɋسالɄȵ اȞƫاȍر: "بعنوان " ȹور الدɅن ȕوابة" كانت للباحث :الدراسة الثاȹية -   

رجة املاجستري، خȌ باالهتمام دور املسجد يف اجلزائر أثناء وجود االستعمار الفرنسي، قدمت هذه الدراسة لنيل د
 سنة -  قسنطينة–بكلية أصول الدين واحلضارة اإلسالمية، قسم الدعوة واإلعالم، ƛامعة األمري عبد القادر 

  .1)م1993 – م1992(
   :   ǹطة الدراسة

   قسم الباحث رسالته إىل متهيد و ثالثة فصول، حيث تعرض يف التمهيد إىل تعريف املسجد، و فضل بنائه، و 
لناس إليه، ووضح العالقة بينه و بني اŎتمع، Ż خȌ الفصل األول باحلديث عن دور املسجد يف مدى حاجة ا

اŎتمع اإلسالمي، وبني يف الفصل الثالث دور املسجد يف اǂافظة على الشخصية اإلسالمية و مقاومة االستعمار 
  .الفرنسي

  :   ȹتاǰǝ الدراسة
ائد يف حياة املسلمني، سواء من الناحية الروحية، أو األخالقية أو    لقد توصل الباحث إىل أن للمسجد دور ر

إƀ، إال أنه يف العصر احلاضر بدأ يفقد قيادته للمجتمع، فاحنصر دوره و ضاقت دائرة ...التربوية  و االجتماعية
  .نشاطه، ألن واقع املساجد مل يعد كما كان عليه يف العصور املاضية

هوة بني مسجد اليوم و مسجد األمس، حƓ صار اليوم حمال للعبادة فقط، دون أي    الواقع يدل على أن هناك 
توجيه للسياسية و الدولة و اŎتمع، حيث تطور اŎتمع وبقي املسجد قابعا يف مكانه عاجزا عن أداء رسالته، 

  .فحدǫ االنفصام بينه و بني حياة الناس فانصرفوا إىل مباهج الدنيا ومغرياهتا
  . أسباب هذا االحنصار حيث أرجعها إىل عوائق داخلية و أخرى خارجيةبني الباحث - 

   أما اخلارجيةÜ فهي االستعمار، و التبشري، و الصهيونية العاملية، و الشيوعية احلاقدة، و ما فعلته باملسلمني و 
ملسارح و مساجدهم، حيث استباحت املساجد، ومل ترع هلا أية قيمة، و هدمت اɇالف منها، و جعلت منها ا

  . املالهي، و حظائر األȡنام
      و تتمثل الداخلية يف ضعف املسلمني و جهلهم بدينهم، و تقليدهم للغرب، و عدم قيام اهليǞات املشرفة عليه 
بدورها على أحسن وجه، و إسناد مهمة تسيري املساجد إىل أشخاȡ ȋري مؤهلني علميا و ثقافيا، و خاصة يف علوم 

 اليت -بتنصيب خطباء و أئمة ووعاظ ليسوا يف مستوى املسؤولية املوكلة إليهم و ȡريها من النتائج الشريعة، فقاموا 
  .- ال هتمنا يف هذا املقام

لقد ذكرت هذه الدراسة أسبابا عامة لتراجع دور املسجد، و تقتضي الدقة العلمية Ɯث هذه األسباب مبوضوعية   
مية و السطحية، و إذا كان الباحث قد ذكر سببا وجيها لتراجع دور و تعمق لتحديد مكامن اخللل بعيدا عن العمو

املسجد و يتمثل يف إسناد مهمة اإلمامة ملن هم ليسوا أهال هلا، فǚن هذا السبب حيتاج إىل بيان و شرح، و إال بقي 
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 االستقالل، ȡامضا، و كذا الضعف العلمي لɊئمة، إذ أن هذه األسباب هي يف احلقيقة نتاج واقع و ظروف ما بعد
حيث كانت اجلزائر مضطرة لسد الفراȟ يف هذا القطاع، فاعتمدت نظام التكوين السريع ملد هذا القطاع بǚطاراته، 
و لكن اخلطأ الذي وقعت فيه أنه إىل اليوم مل تغري نظام التكوين الذي انتهجته يف واقع حنتاج إىل الكيف ال إىل الكم 

  .فقط
نا مل نعثر على أية دراسة تقوميية سابقة لنظام التكوين الذي يتلقاه األئمة باملعاهد إذا ك: الدراسة الثالثة -   

اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية، فǚن األمر  خيتلف بالنسبة للجامعة، إذ وجدنا دراستني تقومييتني لنظام التكوين 
  :نعرضها فيما يلي

 ببعض معاهد املركز اجلامعي" برȰȡ سȞيد" دانية قام هبا األستاذ ، هي دراسة مي"ȪǩوƇ الȞمȲية التȮوȺɅية باƨاȞȵة" 
Ƅ1مبستغا.  

العملية التكوينية املوجودة حاليا يف مجيع أطوار التعليم و خاصة يف اجلامعة مل :    انطلق األستاذ من فرضية و هي
سبب مستوى التكوين فيها، تصل إىل املستوى املطلوب يف االستجابة لظروف بيǞتنا و إىل شروط البحث العلمي، ب

  :الذي يفسره أȡلب الباحثني باألسباب اɇتية
 أسباب عامة هلا عالقة بضعف املنظومة التربوية و ȡموض أهدافها، إضافة إىل احلالة اليت متر هبا البالد و اليت - أ

  .أثرت سلبا على املنظومة التربوية
 :لة يف أسباب خاصةÜ و تتضمن املشكالت البيداȡوجية املتمث- ب
 .الوحدات املدرسة كثرية، و خالية من األهداف التوظيفية اخلاصة - 
 .انعدام املوضوعية يف نظام التقومي و االمتحانات، Ɯيث ال تعطي فرصة لربوز الطالب اŎتهد - 
نقȌ املصادر و تأثريها على الدروس خاصة النظرية، وقلة الوسائل التعليمية، أو استعماهلا يف ȡري حملها، إىل  - 

 .جانب انعدام التنسيق بني التكوين النظري و التطبيقي
هل تكتسب اإلطارات اجلامعية اليت التحقت مبيدان الشغل املهارات :    طرحت هذه الدراسة اإلشكالية اɇتية

Ýو هل حيسنون فعال استعمال تلك املهارات Ýاملطلوبة يف أعماهلم  
 طالب و قد توصل إىل 125، و طبقه على عينة تتكون من استخدم الباحث االستبيان كأداة لتحقيق هذا البحث

  .النتائج اɇتية
 حتقق املعاهد العلمية باملركز اجلامعي مبستغاƄ أهدافهاÜ املتمثلة يف إعداد إطارات مكتسبة للمهارات مل- 

  .اليت يتطلبها العمل امليداين
 اختيار املقال يف الوقت الذي توجد تشكوا أساليب التقومي املتبعة من استعمال نوع واحد منها، و هو - 

 .فيه أنواع أخرى تبقى جمهولة لدى أȡلبية األساتذة
ال توجد عالقة كبرية يف مضمون التكوين املتمثل يف الربامج املعمول هبا حاليا، و بني املمارسة الفعلية له يف  - 

 .امليدان
وافق مع التطورات اليت حدثت يف تقنيات ال تت )عبارة عن حماضرات (ال زالت طرق التدريس املتبعة تقليدية  - 

 .التدريس احلديثة

                                                 
 .ȋ :73. مجال ȡريد 1-
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ضعف كفاءة : بصورة عامة يرجع الطلبة ضعف التكوين يف املعاهد اجلامعية إىل ثالثة أسباب رئيسية هي - 
األساتذة، ضعف الربامج من حيث اǂتوى و املدة الزمنية املناسبة هلا، نقȌ الوسائل التعليمية و قلة التدريبات 

 .انيةامليد
  : 1الدراسة الرابȞة -   
ƛامعات " ȆƩن بو عبد اهللا Ʈ ȿمد Ȫȵداد:"قام هبا كل من األستاذينȪǩ" ÛوƇ الȞمȲية التȮوȺɅية Ž اƨاȞȵة  "

  .الشرق اجلزائري، و هي دراسة وصفية حتليلية تقوميية لعناصر العملية التعليمية باجلامعة
  :ل، حيث خȌ   قسم الباحثان دراستهما إىل ثالثة فصو

  .لتحديد املشكلة، و أهداف البحث، و الفروض، و كذا حتديد املفاهيم:  الفصل األول
  . النموذج التقليدي للتكوين-   أ: تطور منهاج التكوين: الفصل الثاين

  . النموذج احلديث للتكوين- ب                                      
  : مكونات العملية التكوينية:الفصل الثالث

                               . الربامج التعليمية- ب                      . األهداف التربوية–أ       
  . أساليب التقومي–د                         . طرائق التدريس-  ج         

  . عرض و مناقشة نتائج الدراسة امليدانية:الفصل الرابع 
 جلمع لبيانات، و كذا الوسائل اإلحصائية لعرض النتائج، لقد انطلق الباحثان من    استعمل الباحثان االستبيان أداة

فكرة مؤداها، أنه يفترض بكل طالب تلقى تعليما ملدة معينة يف اجلامعة أنه حصل على تكوين جيعله قادرا على 
تجيب ملتطلبات العمل ưارسة أدوار منتظرة منه عند هناية تكوينه، أي أن الطالب الذي أهنى تكوينه جيب أن يس

  .امليداين
   أفرزت نتائج الدراسة امليدانية ضعف امتالك خرجيي اجلامعات للمهارات اليت تتطلبها القطاعات املستقبلة هلؤالء، 

  :و تعود أسباب ذلك إىل
  .ضعف الكفاءة البيداȡوجية لɊستاذ اجلامعي - 
 .من حيث حمتوياهتا و مضامينهاضعف الربامج  - 
 .تعليميةنقȌ الوسائل ال - 
 .قلة التدريبات امليدانية - 

   لقد حددت نتائج هذه الدراستني واقع التكوين يف اجلامعة، و أسباب الضعف املالحȘ على خرجيي اجلامعات، و 
إن كانت هذه الدراسات مفيدة لتجاوز األخطاء اليت سببت ضعف املستوى، إال أن املطلوب هو أن يقوم أهل كل 

ل ơصصهم، مادام لكل ơصȌ ميزاته و خصائصه و مشاكله، و قطاعات خاصة ơصȌ بدراسة واقع و مشاك
تستقبل خرجييه، و العلوم اإلسالمية ơصȌ له خصوصياته، و له قطاعاته اليت تستقبل خرجييه، و على ضوء هذه 

  .إƀ ...اخلصوصيات ميكن دراسة واقعه، و مشاكله
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  : الدراساǧ الȞربية-2   
، كان Ɯ1987ثا لنيل درجة املاجستري،ƛامعة أسيوط، كلية اɇداب ، سنة "   اɅȂƨرȎȵɃطɂȦ" قدم الباحث    

مل ينشر بعد، لقد كانت الدراسة تبحث يف دور املسجد يف تطوير اŎمعات " رسالة اǲȆƫد اɋعالȵية "عنوانه 
  :اإلسالمية، وانتهت إىل وجود معوقات تؤثر على األداء اإلعالمي للدعاية و منها

يف الوقت الذي عليه أن يتفرȟ لعمله يف إرشاد الناس و ... االهتمام إلمام املسجد من الناحية املاديةعدم - 
  . و تعليمهم  أوامر الدين احلنيفمتوجيهيه

عدم توفر املراجع و أمهات الكتب سواء لدى اإلمام أو يف مكتبة املسجد و ارتفاع أسعارها ưا حيول بني اإلمام  - 
 .الكتب اليت تزيد حصيلتهم املعرفيةو بني اإلطالع على 

 عن طريق حتديد جدول أسبوعي للدروس يلتزم به اإلمام وحتديد ىتدخل اجلهات املسǞولة عن الدعو - 
وال تتصل االحتياجات الفعلية أي أهنا بعيدة عن واقع حيات مجهور ...املوضوعات و اليت عادة ما تكون مكررة

 الساعة املهمة و اليت للدين رأي فيها و حيتاج الناس إىل الوقوف على هذا املسجد يف الوقت اليت توجد فيه قضايا 
 .ألمر الذي يفقد اجلمهور االهتمام ويعوق اإلعالم الديƗ عن مزاولة مهامهم بل ويفقده فعاليته...  الرأي

ونفقات عدم توفر السكن املناسب و القريب  من املسجد يف أȡلب األحيان ưا جيعل الداعية يتحمل مشاق  - 
 االنتقال 

عدم توفر السكن املناسب و القريب  من املسجد يف أȡلب األحيان ưا جيعل الداعية يتحمل مشاق ونفقات  - 
 .االنتقال إىل املسجد

 وهي النضرة اليت رƧتها أجهزة اإلعالم يف العقود املاضية لتنفري الناس من هؤالء األئمة و :نظرة اŎتمع لإلمام - 
وهذه النظرة ال تتغري إال إذا قامت هذه . احتالل املكانة اليت Ɵعل لكلمتهم األثر والفاعليةلتحول بينهم وبني 

األجهزة ذاهتا بǚظهار اإلمام بالصورة الواجب  أن يكون عليها رجل الدين اإلسالمي من وقار،فاحترام األجهزة 
 مقدرته على القيام مبسؤوليته يف جمال الشعبية و التنفيذية له ، و إظهاره مبظهر مشرف أمام املشاهدين يزيد من
 .1اإلعالم الدعوى ، حيث أن املركز االجتماعي يؤثر عل جناح الداعية و فعاليته

إذا كانت الدراسات السابقة قد بينت تأخر دور املسجد عن أداء وظائفه اليت وجد ألجلها، و إذا كان لɊئمة    
م، و عجزهم عن احتواء اجلماهري اليت خياطبوهنا و اليت تتطلع دور يف هذا الواقع سبب ضعفهم على أداء رسالته

  .و ليجدد هلا إمياهنا باستمرار. .خلطاب ديƗ عصري يتغلغل إىل أعماقها لريتقي هبا روحيا و سلوكيا
إن هذا الواقع يفرض إعادة نظر يف وضع اإلمام، و قبل احلديث عن حالته املادية و قضيا الراتب و السكن، البد    

من النظر باهتمام إىل مستوى اإلمام العلمي و الفكري أي إىل طبيعة التكوين الذي يتلقاه، ألن ضعف اخلطاب 
املسجدي يتعلق باجلانب الثاين مباشرة، أما الظروف املادية تأثر بطريقة ȡري مباشر أو بأخرى يعرقل و لكنه ال 

  .يدخل مباشرة يف حتديد مستوى اخلطاب
أين يكمن اخللل بالضبط يف طريقة التكوين الذي يتلقاه األئمة :  هذه الدراسة اإلجابة عليهالسؤال اليت تسعى   

فالدراسات السابقة بينت عجز األئمة عن أداء رسالتهم، و أرجعت ذلك إىل ضعف التكوين، : مبؤسسات تكوينهم
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ين و لن يكون هذا إال فجاءت هذه الدراسة لتكون أكثرة عملية، و ذلك بتحديد مكامن الضعف يف هذا التكو
بدراسة ميدانية معمقة و دقيقة ملكونات العملية التكوينية من برامج و مؤطرين و ظروف اجتماعية حميطة باملتكونني 

  .إƀ.. .وطرق التدريس
و ينتظر لنتائج هذه الدراسة أن تكون عملية تستفيد منها هذه املؤسسات لتعديل ما ميكن أن جيعل التكوين أكثر    
  .صا وعمقا، فينتج لنا إمام أكثر فاعلية و تأثري يف اجلمهور املسجديơص

     
ǬǶالب ȴيȽاȦȵ اøȞراب.  

   : التȮوɅن-1   
   1-1- ȼȦɅرȞǩ:  
، و هو ترمجة لكلمة فرنسية  )1( هو اإلحداǫ و التصيري، و التخليق و االختراع و الصنع و التصوير:لȢة -   

Formation 2(تدريب، و تستعمل كمرادفة لكلمة( .  
  :وردت تعاريف كثرية حاولت ضبط معاين التكوين نورد أمهها :ȍطالǵاإ -   
Ǖ-  ȤɅرȞǩMIALARET: "  كما أنه عبارة ،Ɨارسة نشاط مهư التكوين عبارة عن نوع العمليات اليت تدفع إىل

  ".عن نتائج هذه العمليات
ǡ-  ȤɅرȞǩFERRY :" ة عملية إعادة بناء متفاوتة الدرجة يف وظائف يدل التكوين على فعل منظم يسعى إىل إثار

 .) 3("الشخȌ، فالتكوين هبذا املعƖ وثيق االتصال بأساليب التفكري و اإلدراك و الشعور والسلوك
ǯ-  ȤɅرȞǩMIALARET:"   كما Ɨارسة نشاط مهư التكوين عبارة عن نوع من العمليات اليت تقود الفرد إىل

 ".ياتأنه عبارة عن نتائج هذه العمل
التكوين عبارة عن جمموعة النشاطات اليت تستهدف تزويد املتكون   ":ȞǩSILIVIO MONTARELTOرȤɅ  -د

 ".باملعارف و الكفاءات املهنية املناسبة
øȽ-  ȤɅرȞǩBOTERF: "  اهات خاصة تتناول سلوك الفرد منƟذي ا Ÿالتكوين هو عبارة عن عملية تعديل إجيا

من أجل رفع مستوى ... و اخلربات اليت حيتاج إليها الفردية، و هدفه اكتساب املعارف الناحية املهنية أو الوظيف
كفايته يف األداء Ɯيث تتحقق فيه الشروط املطلوبة إلتقان العمل، أي أن التكوين وسيلة إلعداد الفاءات، تتزاوج 

ناجح و القابلة للتوظيف الفوري فيها املعارف و الكفاءات و السلوكات Ɯيث تكون هذه الكفاءات مؤهلة للعمل ال
Ɨ4(" يف اإلطار امله (. 

ȿ- يعرفǫياȡ ةǲȲاذج السلوكات املتطلبة يف  ":  بوفƴ اهات و املعرفة و املهارات وƟتنمية منظمة و حتسني لال
 .) 5(مواقف العمل املختلفة من أجل قيام األفراد مبهامهم املهنية أحسن قيام و يف أقل وقت ưكن

                                                 
  .1ȋ ، :333املعجم الفلسفي، ج: مجيل صليبا -1
2- Ÿرȡ م1999ديوان املطبوعات اجلامعية،  قسنطينة، (أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية : فضيل دليو و علي .(ȋ :96.  
 .ȋ :78).م1998،  ماي،CRASCوهران، منشورات ( اجلامعة اليوم : نقال عن مجال ȡريد -3
  .ȋ :11). م1998قسنطينة، ديوان املطبوعات اجلامعية، ( تقومي العملية التكوينية باجلامعة : حلسن بوعبد هللا و ȡريه -4
  .ȋ :05).م1984وهران، ديوان املطبوعات اجلامعية، ( األسس النفسية للتكوين و منهاجه : ȡياǫ بوفلجة -5



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

  :ذه التعارف ميكن تسجيل املالحظات اɇتيةمن خالل ه
التكوين له أهداف مهنية، لذلك يهتم بتعلم املهارات، و هذا عكس التربية اليت هتتم بتنمية الفرد ككل اجتماعي  - 

  .1و ذهƗ و بدين
  .2و السلبية ال بد أن يكون التكوين ưنهجا و منظما، و خيضع إىل عملية التقييم ملعرفة و تشخيȌ جوانبه اإلجيابية 

  .التكوين ليس جمرد مجع للمعلومات، بل هو كذلك امتالك للمهارات و الكفاءات الالزمة لعمل معني - 
 - ǫتغريات على مستويات ثال ǫالتكوين حيد: 
-ŽرȞƫا ɁتوȆƫ3 إذ يهدف التكوين إىل تنمية املستوى العلمي أو املعريف، بتزويد املتكون باملعارف املطلوبة:  ا.  
-  ɁتوȆȵǧهاراƫيهدف التكوين على امتالك املهارات، و تنميتها من أجل رفع مستوى األداء لدى املتكون:  ا. 
-  ǧوكاȲȆال ɁتوȆȵ : عملية التكوين ال تقتصر على تزويد املتكون باملعرفة و املهارات بل تتجاوز ذلك لتشرك

 .4سلوك الفرد
 : 5هبا العملية التكوينيةاستنتج عبد الرمحان الرامي ثالثة مظاهر أساسية تتميز  - 
-ɄȦيșهر الوȚƫحيقق التكوين أهدافا مهنية، و عليه يستجيب للمتطلبات املهنية، و خالله ينبغي إعادة استثمار :  ا

  .6املعارف و املهارات يف التكوين و السلوك و يف حتليل املواقف البيداȡوجية
ا، و يدل كذلك على جمموعة العمليات اليت تسمح  جيب أن يكون التكوين ưنهجا، و منظم:Ʉ اȚƫهر التȚȺيم-

للفرد مبمارسة نشاطه املهƗ، و هذا يعƗ أن التكوين ميس أشكال التفكري و اإلدراك و الشعور و السلوك، و من 
  .جهة أخرى يوظف املعارف و املهارات

-Ƀستمرارɍهر اȚƫباستمرارية التكوين إذ يعترب التكوين األ: ا Ɩساسي مرحلة من مراحل التكوين يرتبط هذا املع
  .املستمر

    من خالل التعاريف السابقة و املالحظات املستنتجة فǚن التكوين هو ما أعطاه حلسن عبد اهللا و حممد 
، حتقيقا ألهداف مهنية يتطلبها اداد، إذ هو علية بناء للمعارف، و امتالك للمهارات، إلعادة استثمارهــمق

  .)7(لشخȌ و إكسابه سلوكات جديدةاملوقف الذي يتواجد فيه ا
  : Ȯȵوȹاǧ الȞمȲية التȮوȺɅية-1-2   
   .)8( أهداف، و برامج، و طرائق للتدريس و التقومي:يتشكل كل منهاج تعليمي من  
   Ǖ- دافȽاأل:   

                                                 
  .ȋ :77. مجال ȡريد -1

  .ȋ:77. سهاملرجع نف 2-
  .ȋ :10. حلسن بو عبد اهللا حلسن -3
 .ȋ :11. املرجع نفسه  -4
 ).م1989جملة مغربية، العدد األول، ( جملة علوم التربية : عبد الرمحن الرامي  -5
  .ȋ :10. املرجع نفسه  -6
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لية أن تعريف األهداف التربوية يعترب عملية أساسية إذا حنن اعتربنا أن التربية ترشيد للعم" أمحد شبشوب" يرى   
  .)1(التعليمية، ذلك أن كل عمل رشيد حيتاج إىل ضبط مسبق لɊعمال اليت ينوي الفرد الوصول إليها

 أن وضع األهداف يشكل اخلطوة الضرورية األوىل يف أية عملية تعليمية، و يعتربها املوجه Gané"" و يرى   
ا يريد طالبه أن يسلكوا  بعد التعليم، وكما فعلى املدرس أن يعرف ماذ. )2(الرئيسي للعامل و املتعلم على حد سواء 

  .على املدرس أن يعرف األداء الذي يترتب عليه القيام بعد التعلم
و عليه فتعريف األهداف و حتديدها بدقة ووضوح ميثل األساس السليم لكل نشاط فعلي هادف، واملصدر الدقيق   

  .)3(نتائج للتعليم املرȡوب فيه و التربوي حنو ما ينبغي حتقيقه من يلتوجيه العمل التعليم
إن حتديد األهداف يعترب من هم مكونات املنهج التعليمي، فعلى أساسها توضع الربامج الدراسية املناسبة، أو   

تعدل لتحقيق نوع التكوين املرȡوب فيه، كما متثل األهداف معايري دقيقة ميكن استخدامها الختيار طرائق التدريس 
  .و تساعد األهداف على حتقيق العملية التعليمية. 4(لتعليمية املناسبةاملطلوبة، و الوسائل ا

       و هكذا نالحȘ أن مجيع العناصر املتبقية بعد األهداف تعتمد عليها، حيث يتم اختيار اǂتوى، واخلربات 
ن حتقيق األهداف التعليمية، و تنظيم كل منها يف ضوء أهداف املنهج نفسه، كما يعمل عنصر التقومي على التأكد م

  .)5(أو عدم حتقيقها، و بالتاƃ معرفة جناح أو فشل العملية التعليمية
و بقدر ما تكون األهداف واضحة، بقدر ما يسهل على القائمني عليه التخطيط لɊساليب و الطرق اليت تعمل   

  .)6(على حتقيق تلك األهداف، ووضع االختيارات املناسبة للتقومي
  :فȆȵتوɅاǧ األȽدا   
 و يقصد هبا األهداف العامة اليت يرمي إىل حتقيقها نظام معني، أو صنف من :ȆȵتوɁ اȪƫاȍد الȞاȵة لȲتربية - 

التعليم، و هو مستوا نظريا Ɯتا، يضبط التوجيهات الكربى للنظام التربوي اعتمادا على القيم االجتماعية و الثقافية 
ية كربى يف حتديد االƟاه التربوي، واختيار اخلربات التعليمية و هلذا النوع من ألهداف أمه. السائدة يف اŎتمع

 .7املرȡوب فيها، و حتديد جمال الربنامج التربوي املطلوب، و اجلوانب الواجب التركيز عليها
 .8 و تستعمل هذه العبارة للداللة على األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها املواد املدرسية:اƫراɄȵ التربوɅة - 
هارة أو ـبوصف السلوك أو امل و يعƖ هذا النوع من األهداف :ǩ ƔرɄȵ إȪƠ ƂيȪها Ȏǵة ȞȵيȺةاألȽداف ال - 

األداء املتوقع القيام به من طرف املتعلم بعد االنتهاء من تدريس مادة تعليمية معينة، مع التركيز على األهداف 
  . 9اإلجرائية
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يمية هو حتديد أنواع السلوك الدقيق الذي يربهن على  و اهلدف من تصميم هذه اŎاالت الثالثة لɊهداف التعل
وقوع التغريات يف املتعلمني كنتيجة للعمليات التعليمية، إذ أن التعليم يقاس من خالل السلوكات القابلة للمالحظة 

  .و القياس
ǡ   -يميةȲȞالت ǰȵاƎال  :  

 أحد األركان -  التعليمة مبختلف مراحلها الذي يتلقاه التالميذ و الطالب يف املؤسسات-ميثل املضمون الدراسي  
األساسية يف العملية التربوية، و يشمل املضمون الدراسي مجلة املهارات الذهنية و اليدوية واالجتماعية اليت متكن 

 فيها  املادية واملعنوية، وتدفعه للتأثر و التأثري ةو تسلحه بوسائل التالؤم مع البيǞ, املتعلم من اكتشاف طريقه يف احلياة
  .1بواسطة ما تقترحه عليه من مناهج وقيم ومعايري سلوكية 

ويتضمن أهدافا ,        يعترب املنهاج الدراسي اƽل من الربنامج، ألن األول يتضمن جمموعة من الربنامج و املقررات
 توزيع أوقات و حتديدا ملبادǛ التكوين و أحيانا يتضمن السري اإلداري و, وتوزيعا للوقت, عامة وطرقا شاملة 

ينة، أو سنة دراسية، ـة مبادة معـونه يتضمن أهدافا خاصـأما بالنسبة للربنامج فǚنه يتلقى مع املنهاج يف ك. العمل
  .2و كذالك الوسائل و الطرق و أدوات التقومي

شطة ووسائل و التعليم يتضمن األهداف و اǂتويات و األن.       تعترب املناهج التدريسية ơطيطا لعملية التعلم
التقومي، ويكون على شكل بناء منطقي لعناصر اǂتوى الذي يشكل يف وحدات، Ɯيث أن التحكم يف وحدة يتطلب 

  .التحكم يف الوحدات السابقة
طة املخططة من أجل تكوين  املتعلم، ويتضمن األهداف واألدوات ـ      أما الربنامج الدراسي فǚنه جمموعة األنش

  .3تعلقة بالتكوين املالئم للمدرسنيو االستعدادات امل
  :   لكي ينجح الربنامج الدراسي البد أن يراعي جمموعة من الشروط عند وضعه وهي

  .حتديد و حتليل السياسة التربوية بصفة عامة - 
 .حتديد األهداف و املهام و األدوار املنتظرة و املراد اكتساهبا - 
السيكولوجية، البيداȡوجية، الثقافية،و االجتماعية واللغوية و دراسة الفǞات املستهدفة، وخصوصيات املتعلمني  - 

 .الفيزيائية
  .حتليل اǂتويات - 

  . صياȡة األفعال اإلجرائية، أي حتديد األهداف يف صيغة األفعال و أنشطة عقلية ملموسة-    
 متكننا من حتقيق النتائج  إستراتيجية الطرق و الوسائل، وتتطلب هذه املرحلة البحث عن الطرق و الوسائل اليت-    

  . 4املرجوة 
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 ǯ-ȄɅالتدر ȧرȕ :   
تعترب طريقة التدريس ركنا من األركان اهلامة يف عملية التكوين، وهي تؤثر يف باقي األركان وتتأثر هبا، كما تؤثر 

رية فقط، أيضا يف شخصية الطالب ونفسيته، ألن سيمات الشخصية ليست ناجحة عن العوامل الوراثية والتربية األس
و لكن تساهم يف تكوينها طرائق التدريس اليت يتعلم هبا الفرد، و أهم الصفات هي االستقاللية مقابل التبعية، و الثقة 
بالنفس مقابل عدم الثقة بالنفس، وروح املبادرة مقابل روح السلبية، و امليل إىل اإلبداع مقابل امليل إىل 

  .1وين  أهدافه إذا كان اختيار طريقة التدريس من طرف األستاذ الغري سليماƀ، و ال ميكن أن حيقق التك...التقليد
هناك طرائق تعليم تقليدية و أخرى حديثة، حيث تتميز الطرائق التقليدية بقتل روح املشاركة يف الطلبة، و إىل تنمية 

 التعليمي، باإلضافة روح السلبية و فقدان اإلحساس باملسؤولية و يضعف بشكل كبري مشاركة الطالب يف املوقف
إىل هذا فǚن التعليم التقليدي يعتمد على حشو أذهان الطالب باملعارف واملعلومات املتنوعة، دون تنمية مهارات 

  . التحليل و االستنباط و االستنتاج و اليت هي طرق اإلبداع
  2ت و التعليم املربمج    أما طرائق التعليم احلديثة فهي طريقة املشروعات، و التكوين القائم على املشكال

  : ǕساليǢ التȪوƇ- د
التقومي التربوي ركن من أركان التكوين إىل جانب األهداف التربوية،و الربامج و طرق التدريس، وهو مهمÜ ألن    

التربوية ال تؤيت ƣارها بدونه، فهو يقوم بدور أساسي فيها، ومن خالله يتم حتسينها وتطويرها، وهو مفيد  العملية
  .الب و األستاذ معاللط

انه يزود األستاذ مبعلومات حول درجة حتقق األهداف التربوية اليت يسعى التعليم إىل بلوȡها، كما يفيد يف حتديد 
أما الطالب فǚن التقومي . التقنيات و أساليب التدريس املالئمة باعتبار أن هذه األخرية ơتلف باختالف األهداف

عة اليت تساعده يف تطوير عملية التعلم و التحصيل و اإلجناز، كما يفيده يف تعريفه التربوي يزوده بالتغذية الراج
  .3باألهداف التربوية اليت يسعى النظام اجلامعي إىل حتقيقها

إن التقومي هو وسيلة يقاس فيه املردود التعليمي، و اجلانب الذي يراد قياسه، و لكن مهما كان االختصاȋ و 
ناك جوانب أساسية قد يتجه التقييم إليها مجيعا، و قد يتجه على بعضها أكثر من بعض، و املستوى التعليمي فǚن ه

  :هذه اجلوانب هي
 - ȴøøøهȦأي مدى متثل املضمون أو املهارات اليت تلقاها الطالب سواء أكان التلقي بطرق مسموعة أو : ال

  .مرئية، و سواء كانت املهارات ذهنية أو ميدانية
 - øالتطبيȨø :لطالب على حل مشكالت ذهنية أو عملية بدون توجيه خارجي، و مبجرد االحتكام إىل أي قدرة ا

 .األسس النظرية و النتائج املترتبة عنها
 - øيȲǶالتȰø : جزاء اليت يتكون منها موضوع املعرفة، و استخراجɊمدى اكتساب القدرة على التصنيف ل Ɨو يع

 .4العمليات اليت تربط بني األجزاء
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 االمتحانات ال تقتصر على قياس كمية املعلومات اليت استوعبها التلميذ أو الطالب، بل تتعدى ذلك من املفروض أن
إىل قياس قدرته على حل املشكالت، و من الضروري أن ترتبط االمتحانات هي و باقي وسائل التقومي األخرى 

اك مع الوسائل األخرى صورة صادقة عن باألهداف التربوية اليت يتضمنها املنهج، Ɯيث تعطينا االمتحانات باالشتر
  .1مدى حتقيق األهداف

إن االمتحانات إذا وضعت بطريقة تربوية صحيحة أدت الوظائف اهلامة، وكانت يف خدمة عملية التعليم و   
التحصيل، وساعدت على تقييم املنهاج الدراسي و حتويره، وعرفتنا على مدى الفرق بني التحصيل الفعلي و 

  .2كن للطالب، و سهلت توزيعهم يف طرق متجانسةالتحصيل املم
  :شروطا للتقومي الفعال تتمثل يف "سرǵان ȵرداȇ" و " ȽاستȄǲȺ" ستنتج      ا

  . أن يكون وسيلة ملعرفة ما حيدǫ من حتسن يف عملية التدريس - 
 .يتضمن أساليب متعددة ȡري مقتصرة على امتحانات املقال املعتادة - 
 . التربوية و مدى ما يتحقق منهايكون وسيلة لتوضيح األهداف - 
 .يكون وسيلة لتوضيح مواطن القصور يف العملية التربوية لتحديد طبيعة التدخل املالئم - 
 .أن يستويف جوانب املقرر مجيعا - 
 .أن تكون أدواته موضوعية و صادقة - 
 .أن تكون قادرة على التمييز بني الطالب الضعيف يف التحصيل و القوي - 
 . مكلفأن يكون اقتصاديا ȡري - 
  3...أن يكون قادرا على قياس املستويات املختلفة لɊهداف من فهم و حتليل و استنتاج و تركيب - 

   2-ȳاøøøȵɋا :  
ال يكتمل احلديث عن اإلمام إال إذا تطرقنا ألهم وسيلة أو أداة أساسية و مباشرة يوصل هبا اإلمام رسالته    

واها واقع اإلمام ومستواه كذلك، وجند صورة األئمة تكتمل يف لɈخرين و هي اخلطابة، حيث يعكس واقعها ومست
وهلذا فستتطرق . أذهاننا أيضا إذا تعرضنا للحديث عن املكان الرئيسي الذي يؤدي فيه األئمة رسالتهم وهو املسجد

الل الدراسة  لثالǫ مصطلحات وثيقة الصلة ببعضها البعض، لتتكامل الفكرة عن اإلمام، وواقعه، ومستواه من خ
  ).املسجد( ، وكذا مكان نشاطه األساسي )اخلطابة( واقع أداته الرئيسية 

    
  
  
  
  
  

                                                 
 .ȋ :30 ).م1999القاهرة، دار الفكر العرŸ، دط، ( تطوير املناهج أسبابه، أساليبه، خطواته، معوقاته : حلمي أمحد الوكيل -1
 .ȋ :83. حممد العرŸ ولد خليفة  -2
 .ȋ :73. حلسن بو عبد اهللا -3



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

   2-1-ȼȦɅرȞǩ :    
من أǈمŉ، و معناها يف األصل الرئيس، و الدليل الذي يقود القافلة، و منها كل شخȌ أو شيء يتخذ دليال                     : لȢة -   

العلم الـذي يتبعـه   : واألĆمŊ. 2 اجلمل الذي يقدم اجلمال   ، فهو الدليل اهلادي العارف، و هو أيضا       1أو قدوة فهو إمام   
  .اجليȈ، و اإلمام كل من ائتم به من رئيس و ȡريه

و تطلق على كل من . 3إمام، و اخلليفة إمام الرعية، و إمام اجلند قائدهم )ε(   والقرآن أمام، و سيدنا حممد 
  .4يقتدي هبم عموما يف جمال اخلري أو الشر

  : إȍطالǵا-   
اإلمامة الصغرى و اإلمامة الكربى، أما الثانية فال تعنيƗ يف Ɯثي : تطلق  اإلمامة يف اصطالح الفقهاء على معنيني  

  .هذا، لذلك أكتفي بتعريف األوىل
  ɁرȢȎة الȵاȵɋارتباط صالة املصلى مبصلي آخر بشروط، فاإلمام مل يصر إماما إال : ا Ɨهي إمامة الصالة، و تع

  5. صالته بصالته، و هذا االرتباط هو حقيقة اإلمامة و هو ȡاية اإلقتداءإذا ربط املقتدي
   2-2-  ȳاȵɋا ȓȿشر:  

  :   يشترط يف اإلمام ما يلي
    - ǥكورǾإلمامة الرجال جيب أن يكون اإلمام ذكرا، فال تصح إمامة املرأة للرجال، وهذا متفق عليه بني : 6ال

    .8"حيث أخرهن اهللاهن من وأخر ": )ε(لقول النƑ  7الفقهاء
    - ǥǒراȪال ɂȲع ǥدرȪعليه صحة :ال żيشترط يف اإلمام أن يكون قادرا على القراءة و حافظا مقدرا ما يستو 

  .9الصالة، وتكره إمامة الفأفاء و التمتام و الالحن حلنا ȡري مغري للمعƖ عند الشافعية
األصحاء أن يكون ساملا من األعذار، كسلس البول يشترط يف اإلمام إذا كان يؤم  :الȆالȵة ȵن األعǾار -   

    10.وانفالت الريح، و اجلرح السائل و الرعاف
    
  
  

                                                 
  .2ȋ ، :612ج). املعرفة، دط، دتلبنان، بريوت، دار ( دائرة املعارف اإلسالمية : أمحد الشنتناوي وȡريه  -1
 .8ȋ ، :189ج). بريوت، دار صادر، د ت، د ط( تاج العروس : حممد الزبيدي السيد مرتضى  -2
 .12ȋ ، :24ج). بريوت، دار إحياء التراǫ العرŸ، دط، دت( لسان العرب :  ابن منظور  -3
 .1ȋ ، :75ج). دتوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دط، ( املوسوعة الفقهية،   -4
  .6ȋ ، :201املرجع نفسه، ج  -5
  .ȋ :303). م1996، 4اململكة العربية السعودية، مكتبة العلوم واحلكم، ط( منهاج املسلم : أبو بكر جابر اجلزائري  -6
 .ȋ :204. املوسوعة الفقهية  -7
   .3ȋ ، :99رواه ابن خزمية يف صحيحه، ج... " أخروهن من حيث" حديث   -8
 .ȋ :204. املرجع نفسه  -9

 .ȋ :205. املرجع نفسه  -10
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 - ǥالȎركان الǕ وفيةǩ ɂȲع ǥدرȪيشترط يف اإلمام أن يكون قادرا توفية األركان، وهذا إذا كان يصلي  :ال
  .)1(در على ذلكباألصحاء، فمن كان يصلي باإلماء ركوعا وسجودا فال يصح أن يصلي مبن يق

  .)2( اإلسالم، و العقل و البلوȊɅȿ:ȟترȓ لǶȎة اȵɋاȵة
   يكره أن يتقدم لإلمامة  املفضول على الفاضل، وكذالك العبد و األعراŸ  الذي يسكن البادية لغلبة اجلهل عليه، 

ه إمامة ولد الزنا، و املبتدع و يكره تقدمي الفاسق ألنه ال يهتم بأمر دينه، و األعمى ألنه ال يتوقى النجاسة، كما تكر
بدعة ȡري مكفرة، وكل أبرȋ، ومفلوج، و أمرد، ألنه يف تقدمي هؤالء تنفري للجماعة لكنه أن تقدم جاز لقوله 

)ε(: "صلوا خلف كل بر و فاجر" )3(.   
ة، عن    ومن خالل الشروط املتقدمة ميكن القول أن اإلمام األكمل خلقا وخلقا، وقد وردت لذالك أحاديث كثري

إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم، و أحقهم باإلمامة   ":)ε(قال رسول اهللا  :أŸ سعيد اخلدري قال
يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا، فǚن كانوا يف القراءة سواء فأعملهم بالسنة، فǚن كانوا يف السنة   ": و قال4"أقرؤهم

  ..". سناسواء فأقدمهم هجرة، فǚن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم
 Ɠاتفق الفقهاء على أنه  إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان كأمري ووال و قاض فهو أوىل باإلمامة من اجلميع ح
من صاحب املƕل وإمام احلي، و هذا إذا كان مستجمعا لشروط صحة الصالةÜ كحفȘ مقدار الفرض من القراءة و 

  .)5(العلم  بأركان الصالة
ة أقرؤهم لكتاب اهللا تعاىل، Ż أفقههم يف دين اهللا Ż األكثر تقوى، Ż األكرب سنا يقول أوىل اجلماعة باإلمام  

يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن "  :)ε(الرسول 
  .)6("كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا

  : Ȋȵرȿعية اȵɋاȵة ȿ فȲȒها-3 -2   
إمامة الصالة، و تقدمي اخلطب الدينية من خري األعمال اليت توهلا خري الناس ذوي الصفات الفاضلة من العلم و   

القراءة و العدالة، كيف ال و صالة اجلماعة ال تكون إال هبا و اجلماعة من شعائر اإلسالم، و من السنن املؤكدة اليت 
  .)7(قوة عند أكثر الفقهاءتشبه الواجب يف ال

ال يصلح لإلمامة كل الناس، ألهنا وظيفة خطرية و حساسة يف اإلسالم، بل ال توجد وظيفة أشرف قدرا، و أƧى   
مƕلة، و أثقل تبعة و أعظم أجرا عند اهللا تعاىل من وظيفة العامل الديƗ، ذلك أنه وارǫ ملقام النبوة، وآخذ بأهم 

                                                 
 .ȋ :205. السابقاملرجع  -1
 .ȋ : 203.املرجع نفسه -2
: ، 1ȋالدراية يف ơريج أحاديث اهلداية، ج: كتاب. 1ȋ ، :154تأويل Ưتلف احلديث، ج: كتاب... " صلوا خلف كل بر" حديث  -3

 .1ȋ ، :192صة البدر املنري، جخال: كتاب. 2ȋ ، :35تلخيȌ احلبري، ج: كتاب. 168
ورواه أبو داوود، . 3ȋ ، :98ورواه البيهقي يف السنن الكربى، ج. 1ȋ ، :453رواه الترمذي يف سننه، ج... " إذا كانوا ثالثة" حديث  -4
    .1ȋ ، :451ورواه أمحد يف مسنده، ج. 2ȋ ، :84ورواه النسائي يف سننه، ج. 1ȋ ، :166ج
 .6ȋ ، :207جاملوسوعة الفقهية،  -5
6- ȋ ،306: أبو بكر اجلزائري. 
 .6ȋ ، :201املوسوعة الفقهية، ج -7
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َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا  ǁ:  اهللا، و قد منح اإلسالم للداعية مكانة عظيمة قال اهللا تعاىلتكاليفها، و هو الدعوة إىل
إنه يتحمل ].   33: سورة فصلت [ǀ مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن

  .1ق حƓ يفقهوه ويقبلوه ويعملوا بهمسؤولية توجيه الناس إىل خالقهم وتزكيتهم وترويضهم على احل
    اإلمام ميدان عمله النفوس، يصلحها بالكتاب و السنة ألنه مستحفȘ على كتاب اهللا و قيم اإلسالم للعمل هبا و 
تبليغها لɈخرين، و ليحارب كل بدعة و كل شر أو فساد يظهر يف اŎتمع، و ال يقوم اإلمام هبذه املهام داخل 

عليه أن يكون وسط الناس يطرد الشبهة من عقوهلم، و يقوم اعوجاج سلوكهم، فهو ليس راهبا املسجد فقط، بل 
  .يلزم املسجد أو يلزم بيته، بل األنفع أن خيالط الناس و يأتيهم هو بدل من أن ينتظر قدومهم إليه
دفهم، وكي يقولوا   و ليكون األئمة يف مستوى هذه الرسالة حيتاجون إىل صفات البد منها كي ال يزيغوا عن ه

كي ال يروضوا، فتصبح أȡراضهم ..كلمة احلق دون خوف جيب أن تكون لديهم الشجاعة، والقناعة والعفة والصرب
ƃدنيوية و قد قال أبو حامد الغزا " : ،Ɨفقد علماء الدين مركزهم يوم أضاعوا الفضائل اليت هي سالح العامل الدي

، و الصقوا هبم احلاجة إىل ما يف أيدهم من متاع الدنيا، Ż ربوهم على فأخذوا يرضون علماء الدين على املهانة
  .2" ...الطمع و التطلع إىل االستزادة ومد األعني إىل زهوة احلياة الدنيا فزلوا Ż ضلوا Ż ذلوا

اهم إن مكانة اإلمام و فضله مقترنة مبدى إخالصه لدعوته و رسالته، و صدقه و إخالصه مع اهللا تعاىل الذي أعط
أئمتكم شفعائكم، أو قال وفدكم إىل اهللا فǚن أردŹ أن  " :)ε(هذا القدر العاƃ كما جاء يف حديث رسول اهللا 

 :و قال بعض السلف. واخلرية تكون يف جوانب عدةÜ من دين و علم وأخالق" تزكوا صالتكم فقدموا خياركم
 األئمة املصلني، ألن هؤالء قاموا بني يدي اهللا عز ليس بعد األنبياء أفضل من العلماء، و ال بعد العلماء أفضل من

  .وجل وبني خلقه بالنبوة، وهؤالء بعماد الدين
  :عواƱ Ȱȵاǳ اȵɋاȵة - 4 -2   
الدعوة إىل اهللا مهمة عظيمة، و مƕلة جليلة اختȌ هبا الرسل باألنبياء، و من خلفهم من بعدهم، و سار على    

تلك هي . س هناك عمال أفضل من إرشاد األمة و وعضها و ردها على احلقمنهجهم من العلماء و الدعاة، و لي
مهمة أئمة املساجد، الذين ينربون لوظيفة حساسة تتطلب زادا علميا و أخالقيا، و لن حيصل هذا الزاد إال بتكوين 

لعدة دقيق و عميق ومستمر، و لكل من يرشح نفسه خلوض هذا الطريق الشائك أن يتفقد نفسه كم ميلك من ا
  :اɇتية

   -ȼȞȵ ȧدȎال ȿ ƂاȞǩ اهللا Ƃرد إǲالت :  
أول عامل و أمهه يف جناح اإلمام هو أن يتجرد هللا فيكون عمله هللا و هللا فقط، و لن يصل إىل هذا إال إذا صدق مع 
رة، نفسه حني اختار هذا الطريق، و استعد للتحمل تبعاته، فاإلمام ال يعيȈ لنفسه أو عائلته فقط، بل يعيȈ لفك

ولدعوى وŎتمع ينتظر منه أن يكون أبا و راعيا ومسǞوال عن كل فرد فيه، يأخذ بأيديهم ليكونوا دائما على املنهج 
اإلسالمي يف كل جوانب حياهتم ويشفق على عصاهتم، ويسعى جاهدا حلل مشكلتهم، إنه طرقا شاق، ومسؤولية 

فكرة سامية هي اإلسالم ومن أجل كل فرد يف اŎتمع  و التضحية املستمرة من أجل معظيمة تعƗ اإلعطاء الدائ
اإلسالمي، لكل هذا فلن ينجح يف هذه الرسالة إال من اختارها وهو يعي تبعاهتا حمتسبا أجره عند اهللا تعاىل، Ưلصا 

                                                 
 .4ȋ ، :145ج). م1985 ،اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، د ط( آثار البشري اإلبراهيمي :  البشري اإلبراهيمي -1
2- ƃ1 ج).م1991اجلزائر، دار الثقافة، د ط، ( إحياء علماء الدين :  أبو حامد الغزاȋ ، :155. 



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

الصدق يهدي إىل الرب، والرب يهدي إىل  ": )ε(يف كل خطواته، واملخلȌ ال يتأثر كما جاء يف األثر، وقد قال 
  .1"جلنةا

إن اإلمام سيدعو الناس إىل طاعة اهللا و التزام دينه، وسيعمل على تربية أفراد اŎتمع، وتقومي عقيدهتم وسلوكاهتم من 
كل اعوجاج، ولن يتمكن من ذلك إال إذا تزود باإلخالȋ والصدق فما خيرج من القلب يصل إىل القلب وما 

املسجدية ستكون يف مستوى تطلعات اإلمام مƓ أحست منه خيرج من اللسان لن يتجاوز األذان، و اجلماهري 
ȋالصدق و احلب و اإلخال.  

   - ɋاțرȊبال ȳاȂلت:  
    ال توجد رهبنة يف اإلسالم، ال يوجد فيه رجال يتركون الدنيا وراءهم ليعطوا حياهتم للرب ومراقبة البشر، لقد 

ته و يتمثلها يف أي موقع كان أبا وزوجا ورئيسا وسياسيا أراد اهللا تعاىل أن ميارس كل مسلم مبادǛ اإلسالم يف حيا
ويف . 2"كان قرآن يمشي  " "كان خلقه القرآن" ه السيدة عائشة نأنه بالضبط ما عربت ع. إƀ...وعسكريا

إال أن هناك من هم حمل قدوة يف اŎتمع، . نظر اإلسالم كل مسلم داعية بغض النظر عن وظيفته أو ơصصه
فهؤالء يتحملون أعباء الرسالة الدعوية أكثر من ȡريهم لعلمهم و ơصصهم، وكل Ưالفة أو ... ئمةكالعلماء و األ

سقطة ال حتسب عليهم وحدهم بل تعود على الدعوة والرسالة اليت حيملوهنا، لذلك فنجاح اإلمام يف عمله املسجدي 
ياته، لترسم يف خطاه مالمح املبادǛ اليت حيملها أثار الرسالة اليت يدعو إليها يف ح"وفعالية خطابه مرتبطة مبدى متثل 

  .3"و بالتاƃ يشعر كل من حوهلم بالوجود احلركي هلذا الدين
   كما يؤثر اإلمام بأقواله وخطبه يؤثر كذالك وبصورة فعالة باألسوة احلسنة، إهنا متثل الدعوى بصمت، أو هي 

 يف واقع األرض، ومترجم يف سوك وتصرفات ومشاعر و أفعال تعزز األقوال، لتكون املبادǛ حقيقة واقعية تتحرك
َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة  ǁ: قال تعاىل.4أفكار اإلنسان القدوة، وبالتاƃ تنتشر يف واقع اŎتمع

  ].21: سورة األحزاب [ǀ َحَسَنٌة
بادǛ اإلسالم كاملة دون هتاون أو تفريط يف    األئمة مطالبون أكثر من ȡريهم Ɯسن السرية و اخللق و التزام مب

 أي أن عليه أن يصلح نفسه، و 6و إال صار عاملا ȡري عامل بعلمه و هو مطالب بأن يكون تقيا ورعا 5أبسط األشياء
  ...يصلح احلياة معه و إال أصبح حمل استهزاء اجلمهور وعدم الثقة إذا ما خالف قوله أفعاله، وقد قال أحد الشعراء

  إذا عبت منهم أمورا أنت تأتيها **   يا واعȘ الناس قد أصبحت متهما               
  اـأنت جانيهي رلعمواملوبقات   **  أصبحت تنصحهم بالوعȘ جمتهدا              

                                                 
 .1ȋ ، :405ورواه أمحد يف مسنده، ج. 2ȋ ، :388، رواه الدارمي يف سننه، ج...."الصدق "حديث  -1
 .6ȋ ، :91رواه اإلمام أمحد يف مسنده، ج..." كان قرآنا" حديث  -2
3- ƃم1999، 1دمشق، دار القلم، ط(ليس من اإلسالم : حممد الغزا .(ȋ :207. 
 .ȋ :180). م1987، 18القاهرة، دار الشروق، ط( بية اإلسالمية منهج التر: حممد قطب -4
5- ƃعبد العزيز اخلو  : Ɨالدي Șباتنة اجلزائر، دار الشيهاب، دط، دت( إصالح الوع .(ȋ :17. 
 .ȋ :149). م1996، 06مؤسسة الرسالة، ط (  مشكالت الدعوى و الداعية: فتحي يكن -6
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 األئمة لكل سلوكاهتم، ألن ارتكاهبم ملا ينهون عنه سيجرأ الناس على اǂرمات وقد يضطره للسكوت عن فلينتبه   
َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب  ǁ: كرات مادام هو يأتيها، وقد قال تعاىلاملن

  ]. 44: سورة البقرة[ ǀ َأَفَال َتْعِقُلوَن
  : الȦȮاǥǒ الȲȞمية-   
 بدء بفقه الدين الذي يدعو الناس إىل اعتناق حيتاج اإلمام ألداء رسالته بنجاح إىل علم ȡزير، و ثقافة واسعة،    

مبادئه، وال نقصد بالفقه األحكام الشرعية فقط، بل بكل ما يتعلق باإلسالم عقيدة و شريعة و أخالقا من خالل 
و مطلعا . ، متعمقا يف مقاصد الدين واملصاſ اليت يسعى لتحقيقها)ε(مصادرها الرئيسيةÜ كتاب اهللا وسنة رسوله 

وم الشرع ألهنا ضروريةÜ من علوم القرآن، و علوم احلديث، و التاريخ اإلسالمي و ȡري اإلسالمي، على كل عل
  .إƀ...وسرية

      حيتاج كذالك الكثري من العلوم تعد مبثابة األدوات اليت يعتمد عليها اإلمام لتحقيق رسالته الدعوية يف املسجد 
  : و خارج املسجد و أهم هذه العلوم

لوم اللغةÜ ألن الوسيلة اليت حتمل املعاين للمخاطبني وإƴا حيصل مقصود هذه املعاين إذا حسن لفظها التمكن من ع - 
  .ووضحت داللتها، فعذبت يف اإلƧاع واستقرت يف القلوب و بالتاƃ تبلȠ مبلغها من دواخل النفس البشرية

 .رق الوصول إىل إقناعها والتأثري فيهاعلم النفسÜ الذي بواسطته يتم فهم طبيعة النفس البشرية و ميوالهتا، وط - 
طرق االقتناعÜ ألن تغيري سلوكات و أفكار البشر مرتبطة مبعرفة األساليب العلمية و الطرق  التربوية والوقت  - 

 .إلحداǫ هذا التغيري عن طريق القناعة الذاتية و اإلرادة النابعة من النفس...الالزم
 .  معرفة أساليب و طرق االتصال - 
بعه و خصائȌ اجلمهور املسجدي الذي خياطبه اإلمامÜ ليكون حديثه عن بصرية ودارية بواقع املخاطبني، العلم بط - 

 .1وبالتاƃ خيطط خلطاب يالئم تطلعات هذا اجلمهور و حيل مشكالته
- ǢȆȹاأل ǡوȲتيار األسǹا :  

مƓ يلني و مƓ يشتد، مƓ     أكيد أن لكل مقام مقال، و اإلمام الذكي هو الذي يعرف مƓ يرȡب و مƓ يرهب، 
  .ƀإ.. .يفرح ومƓ حيزن مع مجهوره

   :اɋلȪاǒ اȆƩن -
طريقة إلقاء اإلمام خلطبه تؤثر سلبا و اجيابيا يف وصول إرشاداته إليهم، و إللقاء احلسن يؤثر يف النفس فيخرجها     

 ما يقدمه، و النطق سليما و معربا عما  إىل التأثر العميق، فيكون الصوت واضحا متفاعال معةمن الغفلة و الالمباال
يريد الوصول إليه، و اجلوارح منسجمة مع نبضات القلب لتزيد من فاعلية اإللقاء لكي حيقق اهلدف و ơترق الكلمة 

  .2قلب السامع
  :الȿ ƎȎسȞة الȎدر -
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 املشاق، تلك هي احلقيقة اليت    مرتبة إرشاد الناس و توجيههم من مراتب العالية اليت ال تنال إال باجلد و الصرب على
َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َیْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَآاُنوا ِبآَیاِتَنا  ǁقررها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

  ]. 24: سورة السجدة [ǀ ُیوِقُنوَن
أثناء أداء رسالته  و...و يهذب سلوكها    يتعامل اإلمام مع النفوس البشرية، يصحح عقيدهتا، و يصفي وجداهنا، 

ألن طبائع البشر Ưتلفة، و املطلوب منه مقابلة اإلساءة باإلحسان، واألذى  ... و االستهزاءعراضإلهذه سيالقي ا

وتبقى مهمة الدعاء هي البالȟ فǚن . )ε(بالصرب اجلميل، و الشفقة على العصاة و املذنبني إقتداء بسيدنا حممد 
  .   دعا فتلك البغية، و إن اعرضوا عنه فƴǚا عليه البالȟ وعلى اهللا احلسابعمل الناس مبا 

- ȩالو ȼȪفøøȜǝا:  
 أن يكون مبعزل عن الواقع، حمتجبا يف املسجد، ألن األفيد أن يتتبع كل ما جيري حوله يف م     ال يفترض باإلما

ليل هذا الواقع، فيكون على دراية بالظروف و جمتمعه القريب، ويف عامله اإلسالمي و اإلنساين، ليتعمق يف فهم و حت
  . التحديات اليت يعيشها املسلم، و اليت يتلقى يف ظلها اخلطاب املسجدي و الديƗ بصفة عامة

  :وال يعقل أن يعد اإلمام خطبة متجاهال التحديات العاملية و اإلعالمية و االجتماعية و الثقافية اليت يعيشها املسلم من
كنولوجي يتم فيه نشر العوملة كدين، وعن طريقها يتم Ɵريد الدول و الشعوب اإلسالمية و صراع حضاري و ت - 

لطبع العامل بطابع أمريكي يف ..ȡريها من كافة مقومات وجودها، السياسي و االجتماعي و الثقايف و االقتصادي
  .و بالتاƃ يصبح العامل لعبة يسهل حتريكها..املأكل و املشرب واŎلس و التفكري

 - Ɨاخللط بني اخلطاب السياسي املتطرف و اخلطاب الدي. 
 .عدم التملك باإلسالم نظرا للفراȟ الروحي - 
 .حتدي احلضارة الغربية - 
 .تقديس املاضي واحتقار احلاضر - 
 .الصورة الذهنية السيǞة للدعاة - 
 .االنفصال بني فكر املسلم و سلوكه - 
 ..تقنيةدعوات اإلحتاد و التبشري و التحديات االقتصادية و ال - 
 1..رسائل وسائل اإلعالم املختلفة اليت تشيع اŎون و االحنراف و االحنالل - 

   هذه التحديات وȡريها Ɵعل األمام يدرك أن املسلم ال يستمع فقط للخطب املنربية، بل تضغط عليه أوضاعا 
ج الرسالة الدينية اليت جيب تبليغها ưا حيتم على األئمة إعادة النظر والتدقيق يف حمتوى ومنه.. عاملية ووسائل إعالمية

للجمهور املسجدي آخذين بعني االعتبار الواقع الروحي  الثقايف الذي مير به  املسلم، الذي تتجاذبه خطابات و 
  .. ، من اإلذاعات، األشرطة، من مقاهي االنترنيتا من السينم:نداءات تأيت من كل مكان

- ȜتمŎا ǧاȞمƟȿ Ȝȩواȵ Ȱك Ž ورȒƩا:  
 من مهوم اŎتمع وتطلعاته، وحضور اإلمام الدائم يف كل ا كبريااإلمام شخصية ال تعيȈ لنفسها، بل يتحمل جزء   

مكان على يساعده على تبليȠ دعوته، ونشر مبادǛ اإلسالم اليت يسعى لتحقيقها حية على وجه األرض، وتتنوع 
إىل حضور املŹǔ ومشاركة الناس أحزاهنم أشكال احلضور من شاركه الناس أفراحهم، و ترشيد هذه األفراح، 
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وحماولة التخفيف عنهم، وزيارة للمرضى، وحتسيس جلماعة املسجد على مساعدة الفقراء و اǂتاجني و األرامل 
  .واملرضى، حامال هم العصاة و املنحرفني ȡري حاقد عليهم، ألنه داع وليس قاض

يكون جنبا إىل جنبا مع مجاهريه، ال يفارقهم وال يبتعد عنهم،      مطلوب من اإلمام إذا أراد النجاح لدعوته أن 
يشاركهم آماهلم و طموحاهتم ومشاكلهم وآملهم وأفراحهم بل وهلوهم حƓ يساعدهم على التعرف على منهج اهللا 

 .1يف Ưتلف جوانب احلياة
ا  االهتمام باجلميع جاعال هدفه    ولن حيصل هذا  إال إذا  كان شخصية حمبوبة، تفتح مغاليق القلوب مبعاملة مييزه

الدعوى نصب عينه يف كل تصرفاته مع الناس بدء من احلوار العابر إىل الزيارات الودية، وتقدمي اهلدايا، وعقد 
  .ƀإ...الصداقات، وصلة الرحم، وإفشاء السالم، و التواضع، و االبتسامة

 -  ȫتالȵاǥإرادƘيȢالت :  
مام أسبوعيا و يف املناسبات السنوية جيب أن يكون أن هادفا لتحقيق نتائج    اخلطاب املسجدي الذي يقدمه اإل

ملموسة يف أفكار وسلوكات ومعتقدات املخاطبني، أي جيب أن خيطط اإلمام لنجاح هذا اخلطاب وحتقيق التأثري 
بل جيب أن املطلوب، لكي خيرج عن واقع تأدية الواجب فقط، ألن اإلمام مطالب بتقدمي خطبة من باب الوظيفة، 

  : يقوم بذالك بدافع الرسالة أوال، و إذا كان هذا هو منطلقه فيجب أن يسأل نفسه مرارا
 - Ý هل مستوى اخلطاب العلمي مناسب للجمهور  -Ý2 هل يراعي ضرورات العصر  
 - Ý هل حيقق هذا اخلطاب نتائج عملية  -Ý أي أن عليه أن يقوم بالتقومي الذايت باستمرار   

   عɂȲ اȵɋاȵةاألجر - 5 -2   
إىل عدم جواز االستǞجار إلمامة الصالة، ألهنا ) احلنابلة و املتقدمون من احلنفية و ةالشافعي (ذهب مجهور الفقهاء    

 ،من األعمال اليت خيتȌ فاعلها بكونه من أهل القرية، فال جيوز االستǞجار عليها كنظائرها من األذان وتعليم القرآن
األجرة، على األذان وحدة أو مع الصالة، وكره األجرة على الصالة وحدها، فرضا كانت جاز أخذ  : "قال املالكية

  .3"أو نقال من املصلني
   إن لصالة اجلماعة قربة يسعى إليها املسلم، وينشد تواب اɇخرة عليه، سواء صلى هو بالناس، أو صلى به أحد 

و كثر، إال انه لوحȘ أن مصاſ األمة الدينية و الدنيوية الناس، و إمامة املسجد ليست وظيفة يربط هلا أجر ما، قل أ
فاحلكم والتعليم و اإلدارة والقضاء ضروب من . تقضي أن  خيلȌ هلا نفر معينون يقومون عليها، و يتفرعون هلا

 العبادات العامة جيب ن يتخصȌ هلا أناس ذو كفاية ودراية، وقد رؤي أن مكانة املسجد يف اإلسالم هلا خطر كبري،
 Üوأن ترك اإلشراف عليها للصدف العارضة ال يليق، وهو ساحة يلتقي فيها املسلمون ليال وهنارا، رجاال ونساء

إƀ، و لضمان نتائج حسنة من هذه األعمال البد من ...يسمعون القرآن الكرمي و العظات املوجهة و دروس التربية
ء يف هذه احلاجة، أضف إىل هذا فأȡلب املشتغلني هبذه انتخاب رجال حيسنون القيام هبا، فاملدارس و املساجد سوا

  .4األعمال فقراء يستحقون العون اŎرد
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 ȴȩل رȿية:)01(جدȺɅن الدȿǘȊال țطاȪل ȰمȞال ǢȍاȺȵ ȤيȹاȎǩ ƙبɅ 1  
ȰمȞال ǢȍاȺȵ  ȤȺȎال  ȴȆȪال  
  5  17  مفتȈ التعليم القرآين

مفتȈ التعليم املسجدي 
  5 17  والتكوين

  5 17   وكيل األوقاف
  3  15  اإلمام األستاذ
  2  15  املرشدة الدينية

  2  14  تاإلمام املدرس للقراءا
  2  14  اإلمام املدرس
 1  13  اإلمام املعلم
 1  12  معلم القرآن

 1  10  املؤذن
 1  8  القيم

  اȺƫاǢȍ الȲȞيا
  5  19  اإلمام املفيت
  1  17  اإلمام املعتمد

     
  :ȵهاȳ األǝمة Ž الȪاȹون - 6 -2   
Ǖ   -ǥǾǩمة األساǝاأل :  
زيادة على إمامه املصلني باملهام اɇتية كل على حسب 2يقوم اإلمام األستاذ و اإلمام املدرس و اإلمام املعلم   

  :مستواه
  .تعليم القرآن الكرمي - 
  .إعطاء دروس يف Ưتلف العلوم اإلسالمية - 
  .إلقاء دروس الوعȘ و اإلرشاد قصد تبليȠ أحكام الشريعة اإلسالمية - 
 .سامهة يف احلفاظ على الوحدة الدينية للجماعة و متاسكهاامل - 

                                                 
ـ  1411 شوال   16، األربعاء   28 السنة   ،20صادرة عن اجلمهورية اجلزائرية، العدد      ( اجلريدة الرƧية    -1 ). م1991 مـاي    01: هـ، املوافق ل

م اخلاȋ بتصنيف مناصب العمل و الوظائف و األسالك التابعـة لقطـاع             1985 مارس   23:  املؤرǷ يف  59-85:  من املرسوم رقم   69: املادة
 . الشؤون الدينية و األوقاف

 ).م1991 ماي 01: هـ، املوافق لـ1411 شوال 16، األربعاء 28، السنة 20، العدد صادرة عن اجلمهورية اجلزائرية( اجلريدة الرƧية  2-
 .م املتعلق بتحديد مهام األئمة على اختالف رتبهم1991 أفريل 27:   املؤرǷ يف114 – 91:  من املرسوم التنفيذي رقم28 إىل 5من : املادة
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 .القيام بالتكوين املستمر لɊئمة و األعوان الدينيني - 
 .املسامهة يف ترقية اخلطب املنربية و الدروس املسجدية - 
 .تعليماملسامهة يف إعطاء الدروس االستدراكية اليت تنظمها املساجد لفائدة التالميذ و للطلبة يف Ưتلف مراحل ال - 
 .إعطاء األميني و األميات دروسا يف القراءة و الكتابة و املسامهة يف النشاط الثقايف املسجدي - 
 .توƃ خطبة النكاح و ترشيد الزواج والوالئم - 
 .إصالح ذات البني بني األفراد - 
 .السهر على حرمة املسجد و آدابه و رعاية النشاط االجتماعي - 

ة مع مراعاة الرضا عن اإلمام ضمانا الستقراره، أما العاملون اɇخرون يف املسجد يعني وزير الشؤون الدينية األئم   
فيعينهم املكلف بالشؤون الدينية يف الوالية وفقا خلريطة مسجدية تعدها املصاſ املعنية، و يتوىل تسيري املسجد اإلمام 

  .األعلى رتبة فيكون فيه و يكون مسؤوال عنه
إمام (ة كل حسب مستواه زيادة عن إمامة املصلني مبهام إحدى رتب اإلمامة األربعة     و يكلف القائمون باإلمام

، و تتحدد مدة العمل األسبوعية اليت يكلف هبا القائمون )أستاذ، إمام مدرس للقراءات، إمام مدرس، إمام معلم
  .باإلمامة بست ساعات عمل داخل املسجد زيادة على إمامة املصلني

مني باإلمامة من قبل نظارة الشؤون الدينية و يعينون مبقرر من نظارة الشؤون الدينية بناء على     يتم توظيف القائ
  .عقد حمدد املدة قابل لإللغاء

و يسعى القائمون باإلمامة إىل عمارة املسجد ملتزمني بأداء مهام اإلمامة قاصدين وجه اهللا و عمارة بيته يف إطار 
ملسجد، كما جيب عليهم أن يؤدوا مهامهم على أحسن وجه و يعملوا على ترشيد حكم الشريعة، والتنظيم املتعلق با

  .1نشاطان املسجد و توجيهها
ǡ   - ǧاǒراȪȲل ȴȲȞƫا ȳاȵɋا ȳهاȵ2  :  

  .تلقني أحكام القراءات لɊئمة و معلمي القرآن الكرمي، و تدريبهم على حسن الترتيل و األداء - 
 . يف الزوايا و املدارس القرآنية و املساجدتدريس مبادǛ القراءات و أحكام التجويد - 
 .املسامهة يف إحياء املناسبات و األعياد الدينية بالتالوة و التجويد - 
 .إمامة الناس يف صالة التراويح باملساجد الرئيسية - 

ǯ   - نǓرøøøȪال ȴøøȲȞȵ3:  
  تعليم القرآن الكرمي للصغار و الكبار  - 
 .عليم املبادǛ األساسية لفقه العبادات - 
 .عليم األميني القراءة و الكتابةت - 

                                                 
). م1991 ماي 01: هـ، املوافق لـ1411 شوال 16، األربعاء 28، السنة 20 صادرة عن اجلمهورية اجلزائرية، العدد( اجلريدة الرƧية  -1

  .م املتعلق بتحديد مهام األئمة على اختالف رتبهم1991 أفريل 27:  املؤرǷ يف114 – 91:  من املرسوم التنفيذي رقم28 إىل 5من : املادة
). م1991 ماي 01: هـ، املوافق لـ1411 شوال 16، األربعاء 28نة ، الس20صادرة عن اجلمهورية اجلزائرية، العدد ( اجلريدة الرƧية  2-
  .م1991 أبريل سنة 27:  املؤرǷ يف144-91:  املنصوȋ عليها يف املرسوم التنفيذي رقم33: املادة

 ).م1991 ماي 01: هـ، املوافق لـ1411 شوال 16، األربعاء 28، السنة 20صادرة عن اجلمهورية اجلزائرية، العدد ( اجلريدة الرƧية  -3
 .م1991 أبريل سنة 27:  املؤرǷ يف114-91:  من املرسوم التنفيذي رقم38: املادة
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 .املشاركة يف النشاط املسجدي - 
  .استخالف اإلمام عند الضرورة - 
  :نøواألعوان الدȺɅي - د

  .يقوم املؤذن باملهام اɇتية" مؤذن و قيم" يتضمن سلك األعوان الدينيني الرتبتني 
  األذان للصلوات اخلمس و اجلمعة - 
 اإلقامة للصلوات - 
 .دخول أوقات الصلوات إىل وقت انقضائهامالزمة املسجد من قبل  - 
 .املشاركة يف تالوة احلزب الراتب - 
 .اإلشراف على مكتبة املسجد و أثاثه - 
 .ستخالف اإلمام عند الضرورةإ - 
øȽ- ȴøøيȪال ȳاøøهȵ :  

  حراسة املسجد  - 
 تنظيف املسجد و املرافق التابعة له  - 
 .اǂافظة على أثاǫ املسجد و صيانته - 
ȿ- øøيȺɅالد ǥدøرشƫ1ةا:  

  : تتوىل املرشدة الدينية املهام اɇتية
  .تدريس مواد العلوم اإلسالمية و تعليم القرآن الكرمي للنساء يف املساجد و املدارس القرآنية - 
 .املسامهة يف النشاط االجتماعي املسجدي ورعايته - 
 .املسامهة يف برامج حمو األمية - 
 .اصة باألحداǫ و النساءاملسامهة يف األنشطة الدينية باملؤسسات العقابية اخل - 

    توظف املرشدة الدينية عن طريق املسابقة على أساس االختبار من بني احلاصالت على شهادة الليسانس يف 
العلوم اإلسالمية، أو شهادة معترف مبعادلتها، و احلافظات للقرآن الكرمي كله أو ربعه على األقل شريطة االلتزام 

  .باستكمال حفظه
   3-øøطابƪة ا:  
   ȞǩرȦɅهøøا– 3-1   
ال جيوز إال على وجه       اخلطابة يف اللغة اخلطاب، و املخاطبة مراجعة الكالم، و اخلطبة مصدر اخلطيب            : لøøȢة -  

و اخلطبة عند العرب هي الكالم . 2واحد و هو أن اخلطبة اسم للكالم الذي يتكلم به اخلطيب فيوضع موضع املصدر
  .4عربيةإذن كلمة  فهي ،3املنثور املسجع

                                                 
  ).م1991 ماي 01: هـ، املوافق لـ1411 شوال 16، األربعاء 28، السنة 20صادرة عن اجلمهورية اجلزائرية، العدد (  اجلريدة الرƧية -1

  .م1991 أبريل سنة 27: ملؤرǷ يف ا114-91:  من املرسوم التنفيذي رقم36: املادة
 .1ȋ ، :361ج). دار إحياء التراǫ العرŸ، بريوت، دت، دط(  لسان العرب :ورابن منظ -2
 .1ȋ ، :238ج. حممد مرتضى الزبيدي -3
 .8ȋ ، :370ج). بريوت، دار املعرفة، د ت، د ط (دائرة املعارف اإلسالمية : أمحد الشنتناوي و ȡريه -4
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  :اȍطالǵإ -  
  .1"هي فن مشافهة اجلمهور للتأثري عليهم و استمالتهم : " عرفها عبد الرب عبد النواب بقوله- 
  .2"فن Ưاطبة اجلماهري بطريقة إلقائية تشتمل على اإلقناع و االستمالة " و عرفها عبد اجلليل عبده شلƑ بأهنا - 
وع قوانني يقتدر هبا على اإلقناع املمكن يف أي موضوع يراد، و أهنا جمم ": أما علي حمفوظ فقد عرفها بقوله- 

  .3"اإلقناع محل السامع على التسليم بصحة املقول و صواب الفعل أو الترك
 املمكن يف كل واحد من األشياء املفردة و معناها أن اخلطابة ملكة يطيق عقوة تتكلف اإلقنا "و يرى أرسطو أهنا 

  .4"أي أمر يدعي أنه ȡرض صحيحصاحبه إقناع املخاطبني يف 
  :     إن تأمل هذه التعاريف جيعلنا نالحȘ ما يلي

املوهبة اإلهليـة، و القواعـد و : تتفق هذه التعاريف على وسم اخلطابة بالفن، و الفن يعتمد على أمرين مها - 
 . موهبة و علمإهنا... األصول و الضوابط اليت ال بد من التمرن عليها، فاخلطابة مثل التمثيل و الرسم

كل التعاريف مل تذكر موضوعا للخطابة، ưا يدل على أنه ليس هلا موضوع خاصا تبحث عنه، فهي تتناول كل  - 
 .العلوم و الفنون و املواضيع

اتفقت التعاريف على املشافهة يف اخلطابة، داللة على أهنا تتوجه إىل املستمعني من ȡري واسطة، إذا األصل فيها  - 
 .عداد املسبقاالرƟال مع اإل

 .عنصر اجلمهور يف اخلطابة يشري إىل اختالف املستمعني و تباينهم يف الثقافة و السن و املستويات و املواقف - 
ركزت التعاريف على عنصر اإلقناع و التأثري و االستمالة إشارة إىل أن أجل هـدف للخطابة هو اإلقناع، و  - 

كيفية التوجيـه توجيـه عقـول الناس و عواطفهم و هذا يستلزم أن يعرف اخلطيب أساليب االستمالة و 
 . مشاعرهم

و خالصة القـول أن اخلطابة موهبة و قوانني جيب تعلمها ليتمكن اخلطيب من التأثري بالكالم، هـذه القوانني و 
  : األصول هي اليت تعرف اخلطيب مبا يلي

  . وسائل اإلقناع- 
  . صفات و آداب اخلطيب- 
  ...ترتيب أجزائها أساليب اخلطبة و طرق - 

   و هبذا تكون هذه القوانني و األصول مصباحا ينري الطريق أمام كل من عنده استعداد للخطابة، لريŸ ملكته و 
    .5ينمي استعداده

   3-2- Ǣطيƪا ǧاȦȍ:  

                                                 
 .ȋ :06). هـ 1413، 1اململكة العربية السعودية، دار العاصمة،  ط( الدراسة النظرية للخطابة : التوابعبد الرب عبد  -1

2- Ƒم1986، 2القاهرة، دار الشروق،  ط( اخلطابة، و إعداد اخلطيب : عبد اجلليل عبده شل .(ȋ :13. 

 .ȋ  :13.)........................مكتبة رحاب، ( فن اخلطابة :علي حمفوظ -3

 .ȋ: 15. )م1979  دط،لم،قدار ال، بريوت ( عبد الرمحان بدوي ترمجة اخلطابة، :أرسطو طاليس -4

  .ȋ :14. علي حمفوظ -5
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لكي يكون اخلطيب ناجحا البد أن تتوفر فيه صفات، و جيب عليه أن يلتزم بǔداب، صفات يهبها   
، و أخرى حيصلها باملران و االجتهاد و الصرب لتحمل معاناة طلب العلم، و هذا ال يعƗ أن له اهللا تعال

  .يستغƗ اخلطيب عن مؤهالت اخلطابة و معرفة قواعدها و طرق إلقائها
Ǖ-ةɅطرȦال ǧاȦȎال :  

على كمال هذه اخلطابة كالشعر و التمثيل من املواهب الفطرية، و هذه الطبعة تتوفر عليه جهدا كبريا يف حصوله   
  :و أهم الصفات الفطرية هي. 1الصفة

- ǧوȎال ǥذان، و تقبل عليه :جهارɇا تتقبله اȡحيث يكون اخلطيـب طلق اللسـان، مسموع الصوت، مستسا 
النفوس، Ɯيث ال يكـون مزعجـا و منفـرا، أو به عيبا من عيـوب النطق كاحلصر، و اللجلجة و التمتمة و 

  .2رةالعي و الفأفأة و الثرث
 و ال تتأتى إال بأمرين، أحدمها عذوبة احلديث و سالمة املنطق و ذلك باختيار التعبري املناسب املؤثر : الȎȦاǵة-

 .3و ثانيهما السالمة من عيوب النطق، أي أن Ưارج حروفه صحيحة. الواضح
 املوجه، و قد يقاطع، بأن يكون حاضر البال، متوقد الذهن، حسن التصرف، ألنه مبثابة املعلم: سرعة البدɅهة - 

  . 4فيعرف كيف تكون ردة الفعل املناسبة. إƀ... وقد يعترض على كالمه أثناء اخلطبة
 و يقصد هبا االنفعال اǂمود، و هو تعبري عن صدق هلجة اخلطيب و إميانه بالفكرة اليت يدعوا : ǵرارǥ الȞاȦȕة -
 إذا خطب احمرت عيناه و عال صوته و )ε(اهللا كان رسول ، و إحساسه باملعاين اليت يعرب عنها لقد 5إليها

فǚذا كانت عاطفة صادقة متكنت من إثارة العواطف، و حتريك أهواء النفوس من حب و بغض و . 6اشتد غضبه
 .7رȡبة و نفور و فرح حƓ تكون مشاعر النفوس يف قبضة يده

ائق النـاس من املدعوين و كذلك  يف إدراك مقتض احلال، ليتمكن من إقـامة األدلـة، و مالحظة طر: اǾƩف-
أعمارهم ليفرق بني شاب فƓ و كهل تام القوة، و شيخ وقور مهيب، فǚن لكل سن نزعة خاصة و أخالقا و أحواال 

فضال عن هـذا كله فلكـل طبقـة من الناس طباعا و أخالقا و عادات و أحوال . تستدعي ما يناسب من الكالم
ى اختالف وظائفهم، و مذاهبهم و على قدر مقدرته ومالحظته تكون مكانته يف عل... من فقراء و أȡنياء و علماء
  . 8النفوس و جناحه يف مهمته

- ɄȆȦȺداد الȞستɍو يتحقق االستعداد النفسي بتضافر أمور تتمثل يف:ا :   

                                                 
1- Ƒعبد اجلليل عبده شل .ȋ :35.  
2- Șر اجلاحƜ د ت3ت، مكتبة اهلالل، طوبري( البيان و التبيني : أبو عثمان بن ، .(ȋ :136.  
  .ȋ :61. عبد الرب عبد النواب -3
  .ȋ :62. املرجع نفسه -4
  .ȋ :63. املرجع نفسه -5
  .2ȋ ، :592رواه مسلم يف صحيحه، ج... "  إذا خطب)ε(كان النƑ " حديث  -6
  .ȋ :46. علي حمفوظ -7

  .ȋ :41 -43. املرجع نفسه8- 



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

للحية، و فرقعة ، أو فعلية، كالعبث با" أفهمتم-  اƧعوا–يعƗ "ترك االستعانة و هي إما قولية كاإلكثار من قوله  -
  .1األصابع، و اإلكثار من التنحنح

كتصبب العرق أثناء اخلطبة، و برودة األطراف، و جفاف احللق، و إسراع ضربات : اȲƪو ȵن ȚȵاȽر اȎƩر-
Ȍعيوب جيب التخل Ǜري املبتدȡ و هو أمر عادي، و لكنها مع Ǜالقلب و بح الصوت، كل هذا عند اخلطيب املبتد 

  .منها
-ǥǕرƨعنه اخلطيبو : ا ǫعدم التهيب، التردد فيما يتحد Ɨتع .  
 و تعƗ قوة اخلطيب على فرض رأيه على سامعيه خصوصا حني يكونون على ȡري رأيه، و هي أكثر ما : الǲȊاعة-

تكون إذا كان اخلطيب مقتنعا باملبادǛ اليت يدعوا إليها، هذه الثقة تدفعه تلقائيا إىل تكييف صوته و انفعاله و تلهمه 
  .2احلجج و الرباهني، و Ɵعل اɇخرين يتأثرون به

 ǡ-بيةȆȮال Ǣطيƪا ǧاȦȍ :   
اخلطابة منصب خطري و مرتقا صعب املنال حيتاج من يبغيها إىل زاد عظيم و صرب طويل، و معاناة مستمرة، و   

من نصب  " : كرم اهللا وجهه- يقول  اإلمـام علي. ưارسة، ليصل إىل الغاية املرجــوة، و اهلـدف املنشود
  .3"نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم ȡريه، و ليكن تعليمه بسريته قبل تعليمه بلسانه

   الصفات الكسبية يف اخلطابة سبيلها املمارسة و اخلربة و التعلم، و ال تقل أمهيتها عن الصفات الفطرية فكالمها 
  :ات ما يلي و أهم هذه الصف4كجناحي طائر ال يرتقي إال هبما

-ȴøøøȲȞالعلم الذي حيتاجه اإلمام شرعي ومدين، فالبد أن يأخذ اإلمام من كل علم بطرف، فعلوم : ال 
الـشريعة هي مادته و ذخريته و حــجته، ألنه إذا جهــل معطيات النȌ الـشرعي و عجز عن استثماره، و 

  5.جهل مقاصده و مراميه، أفسد ما ينبغي إصالحه
لم ميكنه من معرفة نفسية السامعني، و أصنافهم، و ما ميلي و ما مييل إليه أصناف املخاطبني، من    و حيتاج إىل ع

   6.شيوǷ و الشباب و الكهول، ليتمكن من إيصال الدعوة هلم مجيعا، بطرق التبليȠ املناسبة لكل صنف من الناس
 اختيار املواضيع، و إدراك ما يبعث     و من الضروري كذلك دراسة أصول اخلطابة، دراسة متكنه من معرفة طرق

  .7انتباه اجلمهور، وكيفية حتريك مشاعرهم و إثارة عواطفهم
  يفترض أن يعرف كذلك قواعد اللغة ليتجنب األخــطاء و يتمكن من اللغة فيكــون كالمه متدفقا ينتقل يف 

  .أفكاره دون ثقل
  

                                                 
  .ȋ :64. عبد الرب عبد التواب 1-

2- Ƒعبد اجلليل شل .ȋ :38.  
-3 Ƒعبد اجلليل شل .ȋ :38.  

  .ȋ :15. بد الرب عبد التوابع -4
  .ȋ  :66.  مرجع نفسه -5

  .ȋ :68.  املرجع نفسه 6-

  .ȋ :39. الشريف مرزوق 7-
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   -ǥشارɋمال اȞو هي ... ن و األنامل و العينني و احلواجب و الرأس ألهنا لغة متطورة، و تكون باليدي: است ،ƀإ
  .1رب إشارة أبلȠ من عبارة: ضرورية للخطيب حيث ميكنها أداء املعاين اليت قد تعجز عنها الكلمات و هلـذا قيل

 والتدرب على مواجهة اجلماهري،و يتوقع الفـــشل مرات حƓ يتـم تكوينه و : اɋرǩياȿ ȏ اƫمارسة-   
 فالفطرة و اإلطالع و الثروة اللفظية و القراءة ال تكفي لتكوين اخلطب، البد من مــران و رياضة النفس تدريبه،

على اخلطابة، وذلك بتعويد النفس على ضبط األفكار، و وزن اɇراء،وتصنيف العناصر  وعقد الصلة بينها وبني ما 
  .2 مرتفع و هلجة قويةجيري يف اŎتمع مع احلرȋ على إخراج احلروف من Ưارجها بصوت

 - ǨمȆال ȿ ةǞيƬن اȆǵ3 : الدنيوية، و Ɠتمع و ألنه قدوهتم يف األمور الدينية و حŎحمط أنظار ا Ɨاخلطيب الدي
هو يعلم و يرŸ أفراد اŎتمع ليس بأقواله فقط بل بكل حركاته و مواقفه، و مبنظره و مظهره كذلك، هلذا جيب أن 

ترم، و أن يــترفع عــن الصغائر ألهنــا حتط من شأنه، و أن تكون حياته يظهر اخلطيب بلباس مقبول و حم
 .مع الناس يغلب عليها طابع اجلدية بعيدا عن املزاج و جمالس العامة

 - ȰøȒȦال ȿ رفøȊبة، و اخلطيب الناجح هو :الǂالناس ال يتأثرون إال مبن يفضلوهنم و حيملون هلم االحترام و ا
 (  املعرفة و التقوى، و يعمل جاهدا ليكون حمبوبا فيتأثر بفعاله و أقواله، أمل يبني نوحالذي يثبت للناس فضله يف

υ( فضله للناس حيث قال :ǁ ُأَبلُِّغُكْم ِرَساَالِت َربِّي َوَأنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن الّلِه َما َال َتْعَلُموَن ǀ 
سورة  [ǀ ِرَساالِت َربِّي َوَأَنْا َلُكْم َناِصٌح َأِميٌنُأَبلُِّغُكْم  υ( :ǁ (، و كذلك قال ]62 :فسورة األعرا[

 .]68: فاألعرا
  : ȿاȜȩ اƪطȴȽǕ ȿ Ǣ األǹطاǒ فيها-3 -3   
هلا باخلري يف التاريخ اإلسالمي، أخذت اخلطابة الدينية يف التراجع و التأخر و االحنطاط، بعد توƃ القرون املشهود   

 ǂاربة العدو Ɯق أو اɍستȺهاȏهم حث الناس على السمع و الطاعة هلم و إذ ملا كانت بيد امللوك، كان أكرب مه
بغري حق، و قل منهم من ينظر يف أحوال الناس و أمراضهم، و ملا وكلت إىل األئمة سار بعضهم على أهواء امللوك و 

 و مل تكن هلم الكفاءة .األمراء، و وكلت مع مرور السنوات إىل من ال جييدها و مل يبلغوا هبا درجتها الالئقة هبا
 4.لإلرشاد إىل احلق و الدعوة إىل اهللا

إن تأمل اخلطب الدينية يف هذا العصر سيؤدي إىل مالحظة أخطاء كثرية، سواء يف املواضيع املطروحة و طريقة   
ية يف النقاط اختيارها، أو يف أساليب اإللقاء، و نوعية الشواهد، و ميكن إمجال أهم األخطاء الواقعة يف اخلطط املنرب

  :اɇتية
إذا كانت اخلطب و اليت ترسخ يف األذهان و تصل إىل القلوب هي تلك اليت تتميز : ȕرǳ اƫواȑيȜ بȞموȵية -   

بالعمق يف الشرح و التحليل بعيدا عن العبارات املألوفة و اليت يلجأ إليها األئمة الذين ال حيضرون خطبهم ضانني أن 
وتكرار مجل ưلة، فكثريا ما كانت اخلطب يف , لقاء آية أو حديث على السامعنيالوعȘ الديƗ يتحقق مبجرد إ

املساجد تدور حول الدنيا وذمها و التزهيد فيها، مع األمر باملعروف و النهي عن املنكر بعبارات جمملة، و لطاملا 
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 ينهي اخلطيب عن خلطت األوامر بالنواهي، وكم حتوي اخلطب من مواضيع ال تستويف احلديث عن واحد منها،
 .كل ذلك يف مقام واحد... كبرية ترك الصالة، شرب اخلمر و الزنا

   - ǢتȮن الȵ Ǣطƪا ǒاȪخرين  سبيل للتعلم وحتسني املستوى، و ذلك بالقراءة و  :إلɇال شك أن اإلفادة من ا
و لكن ȡري السوي هو أن يعتمد اإلمام ... االستماع هلم ملعرفة كيف يستدلون، و كيف يعاجلون املواضيع املختلفة

ه حرفيا، ال يتوقف على الغري يف خطبه، فريكن إىل اخلمول و العجز عن االبتكار حيث يكتفي بǚلقاء خطب ȡري
األمر عند هذا احلد ألن من األئمة من يعجز حƓ عن نقل اخلطبة من الكتاب إىل الورقة، فيكتفي بتمزيق اخلطبة من 

 وكم جƖ هذا الفعل على اخلطاب املسجدي، حني صار باردا بال انفعال أو تأثري، ميتɊ باألخطاء أثناء ! الكتاب
املباشر يتناسون حقيقة هامة، أن اخلطيب ابن بيǞته له ƴطه اخلاȋ يف الكالم و البيان، و إن األئمة هبذا النقل .القراءة

 . 1له رونقه املتميز يف اخلطاب و شخصيته املستقلة
اخلطباء من جيعل خطبته كلها باللغة العامية، جاهال أن اللغة الفصحى هلا مجاهلا و من  :إلȪاǒ اƪطǢ بالȞاȵية -   

طبة هذا التأثري، Ż إن بني ــ الناس، و استعماله العامية اخلالصة أو اإلكثار منها يفقد اخلتأثريها على عامة
إضافة إىل هلذا فمن من األخطاء الواقعة كثريا يف . املستمعني مثقفون ال يسترحيون هلذا األسلوب ألنه يؤذي شعورهم
و هي أخطاء ... ع و جير يف مواقع النصبـع الرفاخلطب هي عدم التزام اإلمام قواعد اللغة العربية، فينصب يف مواق

  .2احتقارية تؤدي إىل نفور الناس منه
 فلǞن جازت رواية احلديث النبوي باملعƖ، فهو ȡري جائز يف : عدȘȦǵ ȳ الȎȺوȋ الȊرعية ȿ سوǒ استȞماƬا -   

و كذلك . م اهللا ال يستساȟ البتةالقرآن الكرمي، وقد يغتفر اخلطأ النحوي أو البالȡي أو اخلطاŸ لكن اخلطأ يف كال
 .3أو باألحاديث الضعيفة و املوضوعة و القصȌ اخلرافية اليت يكذهبا الواقع.سوء االستشهاد به

    - ǥدǵطبة الواƪا Ȝيȑواȵ ددȞǩ : من اخلطأ الكبري أن ال حيدد اإلمام موضوعا واحدا يف خطبته ليستوفيه شرحا
د إال وقد رسخت أفكار املوضوع يف عقله و قلبه، و بات لديه تصورا واضحا و تدليال، فال خيرج املصلي من املسج

 األمر -!  التحذير من املعاصي–للموضوع و موقفا حمددا إقباال أو نفورا، ومن منا مل حيضر خطبة موضوعها 
مألوفة، إذ و هذه كلها مواضيع عامة و الكالم فيها شبيه بتكرار عبارات  ...!)ε( أخالق الرسول – ! بالطاعات

و يبسطها ...)   ترك الصالة– النميمة – اخلمر -الغيبة(كان الصحيح أن خيتار اإلمام كل مرة معصية واحدة 
فاملواضيع اǂددة و الدقيقة وحدها ... ) الكرم-  الصدق–الرمحة (بالشرح و التعليل و التدليل، أو خيتار خلقا واحدا 

 ذهن املصلي مبجرد خروجه من املسجد، ألن الكالم التاƃ ينسي األول و حتدǫ التأثري، أما العامة فǚهنا ơرج من
 ...هكذا

ون على اخلطب، صهناك تائبون باستمرار يدخلون املساجد، و حير: 4عدȵ ȳراعاǥ الرȿاد اƨدد لǺȲطبة -   
ي معاملة خاصة، لتدفعهم قدما يف طريق اإلميان و الطاعات، و لكن أȡلب اخلطباء ال يراعون هؤالء  يف خطبهم بأ

 . إىل ما كانوا عليهɅرȆȮǩواو كان األوىل أن خيصوهم برعاية فائقة و تشجيع كي ال 
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املساجد بيوت اهللا تعاىل، و أماكن للعبادات و الطاعات : 1استȢالل اȆƫاجد Ž الȒȪاɅا اƪالفية ȿ اȂƩبية -   
داية الناس، و تعريفهم باحلق، ال إلثارة اخلالفات ومراجعة النفس لتقومي السلوك و األخالق، و منربا للجمعة جعل هل

الفقهية و احلزبية و حƓ األحقاد الشخصية كما يقع يف هذا بعض أئمة املساجد، ưا يولد اإلحباط و اليأس لدى 
 .املستمعني من الواقع املتدهور

ففيه فǞاته العمرية ف  من أصعب اجلماهري الختالةمجهور اخلطب املسجدي :2عدȵ ȳراعاƤ ǥهور اƪطبة -   
 و كذلك تباين املستوى العقلي و الثقايف ألفراده، ألن فيهم -الشباب و األطفال و الكهول و الشيوǷ و النساء

ưا يستوجب على اإلمام حتضريا جديا للولوج إىل قلوب كل . إƀ... اجلاهل، و األمي، و العامل، و متوسط الثقافة،
الحظة خطب األئمة Ɵعلنا ندرك أن كثريا من اخلطباء يتجاهلون هذه احلقيقة، أو هؤالء و التأثري فيهم، و لكن م

جيهلوهنا حني خياطبون مجهورهم بأسلوب األميني  باستعمال اللهجة العامية و طرح املواضيع املعروفة لدى كل 
 .ا فǞة من هذا اجلمهورالناس، أو حني خياطبونه بأسلوب عاƃ املستوى و باستعمال عبارات و ألفاظ ال يفهم معناه

   - ȳداƬد اȪȺال ɂȲعتماد عɍتمع بالنقد و التقومي :اŎتمع أن يكون فيه التزام بني الفرد و اŎمن عالمات سالمة ا 
إلبعاد كل سلوك أو مظهر ȡريب عن أخالق الفرد واŎتمع، واإلمام يف اŎتمع مبثابة احلارس األمني على أخالق 

تكمن من تقومي االعوجاج و إصالح الفساد يف الفكر و السلوك، سيكون هذا بالنقد، و لكنه الفرد و اŎتمع، لي
نقدا بناء و عمليا حني يقدم احللول و البدائل، وحني يزرع األمل الدائم يف إمكانية إصالح األخطاء والعودة إىل 

نتقدوا اŎتمع و األفراد دون تقدمي الطريق الصواب يف أي حلظة، و لكن اخلطأ الذي يقع فيه بعض األئمة هو أن ي
و دون تقدمي منهج البناء و اإلصالح، أضف إىل هذا التيǞيس من رمحة اهللا، و تضييق جمال .ȡذاء علمي أو فكري

التوبة أمام الناس، قد يفعلون دلك عن حسن قصد و من سوء فهم، ألهنم يظنون أن املواعȘ سياط تكوى هبا 
األخــȌ، و يصل األمر ببعض اخلطبــاء إىل قــذف الناس على املنرب، أو جلــود الناس و العصاة على 

 يا !رأة اليت تعودين يف منتصف الليليا أيتها امل :"حتريضهم، و ماذا ميكن أن نفهم من عبارات تنطلق عاليا لتقول
 اخلطأ ن أيتغافل اإلمام أ" ..! أيها الرجل الذي ال تعرف ما ذا تصنع زوجتك من ورائكا ي... !افرةالسأيتها املرأة 

 طريقة رسول علىưا جبل عليه اإلنسان، و أن املعاجلة تكون باحلسƖ و دون إيذاء اɇخرين، وكان عليه أن ينبههم 
 و يف النهاية يبقى اإلمام مبلغا و داعية و ليس قاضيا 3" ...ما بال قوم يفعلون كذا وكذا" )ε(اهللا 

 .4ة أن يوسع يف دائرة األمل يف احلياة، حياة البدن و القلب و الروححياكــم الناس على، و مهمة الداعي
   - ɋاǥǒاȦال بال كƟالقدرة على إلقاء اخلطب دون اللجوء إىل ورقة مكتوبة ليس باألمر اهلني، ألن ذلك :5ر 

ده  دائما مبا يرد يتطلب مرانا طويال مع خلفية ثقافية واسعة، و طالقة لغوية تسعف صاحبها يف الوقت املناسب، و مت
قوله و توضيحه، و رȡم كل هذا فقد ơونه الذاكرة فينسى شاهدا أو عبارة دقيقة، من خطباء املساجد من ال ميتلك 

 .كل هذه الوسائل و مع ذلك يرƟل، فال يكون كالمه إال أفكار متنافرة و معاين مكررة
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لضجر وخاصة إذا كانت املواضيع املعاجلة علمية أو  اإلطالة ưلة ومرهقة لɊذهان، و جملبة ل:اȕɋالøøøøة -   
فلسفية و إن كانت نية اخلطباء حسنة إذ أهنم يهدفون إىل تثقيف األمة، و لكن هذا ȡري ưــكن من خالل منرب 

 .1اجلمعة، ألنه هدفها ربط املسلمني بعقيدهتم و قضاياهم، و حث الناس على التفقه و التغري
   - Ȝيȑواƫرار اȮǩ2: و ما يقولونه ريا ما يلجأ خطباء املساجد إىل تكرار املواضيع و اجترار نفس الكلماتكث ،

هذا العام يكررونه العام القادم، ưا يطبع خطبهم بالطابع الروتيƗ، وكأن مواضيع اخلطب حمـصورة، و الصحيح أن 
 ال متس قلوب السامعني و ال بǚمكان اخلطيب أن جيعل من آية واحدة موضوعا خلطبته، ويبتعد عن إعادة مادامت

Ý فهذه املواضيع املطلوب ..حترك مشاعرهم، و بالنسبة للمواضيع اليت تقتضي التكرار كاحلديث عن رمضان و احلج
 .فيها Ɵديد أسلوب الطرح باستمرار

ر من اخلطأ أن تكون اخلطب املنربية بعيدة عن حياة الناس وواقعهم،ألن اجلمهو: إƵال ǵǕداǫ الȆاعة -   
 الذين ال يراعون هذه احلقيقة ال جيدون ةاملسجدي ينتظر من اخلطب أن تكون متنفسا ملشاعره العارمة، و األئم

ƛمهور  التفاعل املطلوب من املخاطبني أثناء اإللقاء، ưا جيعلنا ننبه إىل أمهية االهتمام باألحداǫ الواقعية اليت حتيط 
   .3بطها بالواقع الستلهام العرباملسجد، و بالنسبة لɊحداǫ فمن املفيد ر

اخلطيب الناجح هو الذي يستطيع نقل الكلمة إىل : 4عدȳ التȺاسȨ بƙ اȞȦȹال اƪطيȵ ȿ Ǣوȑوț اƪطبة -   
ƀ إ...اجلمهور Ɯرارهتا، و إيصاهلا إليهم مفعمة بالعاطفة و االنفعال املناسب رضا أو ȡضبا أو حسرة أو استنكار

يظنون أن اخلطبة افتعال للحماس و الصراǷ، وما أكثر املواضيع اليت ال حتتاج إىل كل هذا ولكن الكثري من اخلطباء 
  .الصراǷ بقدر ما حتتاج إىل الكلمة الرقيقة اليت هتمس يف األذن، لتشوق القلوب

ين    إن املستمع يف املسجد يستطيع معرفة اصطناع اخلطيب لالنفعاالت، ưا جيعله ȡري قادر على استقبال املعا
استقباال مناسبا، و الشيء نفسه  إذا كان اإلمام يلقي املعاين بربودة تستوي عنده األحداǫ اǂزنة و املفرحة، 
الترȡيب و الترهيب، إن هدا  جيعل اإلمام أو اخلطيب جمرد قارǛ لورقة ال ملقيا خلطبة  هتدف إىل التأثري يف اجلمهور 

  .املستمع
   - Ǣطƪا ǒاȪإل ǒخلطباء من يلقي اخلطبة بطريقة منغمة، ومنهم من يلقيها بأسلوب رتيب يستوي  هناك من ا:سو

فيه االستفهام و التعجب و اإلخبار وهذا خطأ، ألن أسلوب اإللقاء مهم، وهو يشد انتباه السامع أو يصرف ذهنه 
    5عن املتابعة

   3- 3 - ȳسالɋا Ž طابةƪا:  
Ưلوق مع اإلنسان الذي ال Ɩȡ له عن إبانة  ما يف ضمريه لغريه، و حماولة    اخلطابة فن قدمي العهد، واالستعداد هلا 

إقناعهم بصدق مقاله، وسداد رأيه، وقد كان احلȘ األوفر فيها دائما لɊنبياء و املرسلني، ألهنم دعاة إىل التوحيد و 
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عند العرب يف اجلاهلية، لكنها طاعة اهللا تعاىل، حتسنت اخلطابة يف عهد قدماء اليونان و الرومان، و اشتهرت كذلك 
  .1مل تسبق الشعر

   مبجيء اإلسالم و انتشاره تعرضت احلياة العربية النقالب شامل وتطور بعيد املدى، كان للعرب قبل اإلسالم 
مفاهيم ومثل عليا و مبادǛ فرضتها بيǞتهم اجلاهلية و حياهتم القبلية، و جاء اإلسالم فحمل مفاهيم جديدة، و مثل 

.. .تغاير مثلهم، و ملا كان كل انقالب عظيم حيتاج إىل السنة تؤيده وتنشره يف اجلامعات  و املنتديات و اǂافلعليا 
  . 2مل تكن هناك وسيلة هلذا اهلدف ȡري اخلطابة، اليت ابتدأت طورا جديدا، هو طور اخلطابة اإلسالمية

 معلما بارزا من معامل اŎتمع اإلسالمي، كيف ال و    تبوأت اخلطابة مكانة عالية يف التشريع اإلسالمي، حȡ Ɠدت
قد رقاها اإلسالم لدرجة العبادة، حني شرعت خطبة اجلمعة و العيدين، و احلج، و عند اجلهاد، ويف كل أمر جامع 

  ..لنشر الفضيلة أو هني عن الرذيلة
 إىل اهللا، و التذكري الدائم بشرائعه و    وما رفع اخلطابة إىل هذه املƕلة إال ألهنا أسلوب رفيع من أساليب الدعوة

أوامره و نواهيه، فهي األسلوب املباشر الذي خياطب العقول و الضمائر، و حيرك الوجدان و املشاعر، و تتلقاه  
  .3األƧاع و األبصار يف آن واحد

ذها بعد اهلجرة أداة Ż اơ,  اخلطابة أداة لنشر دعوة اإلسالم و إقناع املشركني بصدق رسالته)ε(   اơذ الرسول 
  .إليضاح تعاليم اإلسالم، ووعȘ املسلمني وتربيتهم

   أصبح للخطابة اإلسالمية أصول و تقاليد خاصة هبا، فأصبحت تستهل Ɯمد اهللا، وإال Ƨيت بتراء، و تزين 
 Ƒبالصالة على الن)ε(يت شوهاء، ويف خطب اجلمعة يقترن احلمد بالشهادة، و إال كانت جذƧ ماء، و  و إال

  . 4صار اخلطباء خيتمون خطبهم بنحو ما يستهلوهنا من التحميد و االستغفار و الدعاء
   منذ نزول القرآن الكرمي صار اخلطباء ينهلون منه، و يقتبسون و يسعون إىل حماكاة أسلوبه، بل أن أكمل الناس 

و بقدر ما يكون املعƖ اإلرشادي قريبا من يف اخلطابة من استطاع أن يكيف معاين القرآن و السنة مبا يفهمه الناس، 
  . 5الكتاب و السنة يكون نفوذه إىل القلوب و تأثريه يف النفوس، و يلقى القبول من طرف العقول

يخطب على األرض أو المنبر أو البعير أو الناقة، وكان إذا خطب احمرت  )ε(كان النبي    
ى المنبر أقبل بوجهه على الناس، وخطب بما عيناه، وعال صوته، و اشتد غضبه، و إذا ما صعد عل

  .6تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، فيمأل القلوب بخطبه إيمانا و توحيدا
   مل يكن اعتالء املنابر أمرا ميسورا يقدم عليه من شاء، لقد كان األمراء و اخللفاء من أنبȠ الناس فيها، و أكثرهم 

 هبم إلطفاء نار الفŻ ،ƒ بدأ يعروها الوهن نزلون هلم العطاء، و يستعينوحرصا عليها، وكانوا يقربون اخلطباء و جي
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، حيث دب يف النفوس داء العظمة و الكربياء، فأقلوا الظهور للعامة، و ةوحيفها الفساد من أواسط الدولة املرواني
  . 1ترفعوا عن الوقوف موقف اخلطباء، ووجد فيهم من خيطب قاعدا

المي يتخبط يف شƓ مظاهر التخلف و االحنطاط، وحتول إىل قبلة ميارس عليها الغرب أنواع و    اليوم و العامل اإلس
أساليب التبشري الديƗ، و اهليمنة اإلعالمية اليت تسعى إىل ضرب كل مقدسات اإلنسان املسلم من لغة و تاريخ و 

 يعلو صوت اخلطيب من –ا  و ظروف أخرى ال يتسع اŎال لذكره–يف ظل هذه الظروف . إƀ...عقيدة ووطن
ليمثل ...املسجد إلنقاذ الغرقى، و إعالء كلمة التوحيد، ينطلق صوت اخلطيب كل مجعة وكل عيد و كل حج

وهكذا تبقى اخلطابة أسلوبا دعويا . كلمة احلق، و ليكون حاجزا أمام أصوات الباطل اليت تنطلق من أماكن عديدة
  .ليب االتصال و اإلعالمخالدا، و لن يستغƖ عنها مهما تطورت أسا

  : اǲȆƫد-4   
   4-1-ȼȦɅرȞǩ  :  
 خضع ومنه سجود الصالة، وهو وضع اجلبهة على األرض و سجد إذا احنƖ و أسجد طأطأ : سجد:لȢة -   
  2.رأسه

اجلبهة،األنف، (  ومن Ż فاملسجد كل موضع يتعبد فيه هو مسجد، و املساجد هي مواضع السجود من اإلنسان 
  .3)لركبتان و الرجالناليدان، ا

يعترب املسجد مكان العبادة اخلاȋ باملسلمني، ȡري أن القرآن الكرمي أطلق الكلمة على معابد أهل : ȍطالǵاإ -   
    ].         21:سورة الكهف [ǀ َقاَل الَِّذیَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا ǁ: الكتاب أيضا قال تعاىل

   واملسجد يف االصطالح الشرعي يطلق على املكان املوقوف على كافة املسلمني للصالة، و مضافا  إىل كلمة 
  4.وهو صفة للمسجد الكبري الذي تقام فيه صالة اجلمعةÛ"اƨاȜȵ"املسجد يطلق على هذا املكان أحيانا 

 املسلم، عتصال اجلمعي، باعتبارها قلب اŎتم  أنه حمل العبادة، ومكان الصالة باملسلمني، وهو من أهم وسائل  اال
وملتقى املؤمنني ألداء حقوق اهللا تعاىل، وهو مصدر طاقة روحية و فكرية بعيدة املدى، كما يشمل حلقات 
الدراسات الفقهية و العلمية، وندوات مناقشة القضايا اليت هتم الرأي العام، كما أنه يقوم مبهمة النادي االجتماعي و 

، وتلقى فيه اجلمعة اليت تعترب من شعائر اإلسالم وهي تتوفر على عناصر كثرية لإلقناع، حيث تنساب املعاين الثقايف
  .5إىل النفوس يف انعطاف إىل اهللا و تقبل وصاياه

  :اǲȆƫد Ž الȪاȹون -4-2   
ماع إىل منافعهم يف أمور املسجد بيت اهللا، جيتمع فيه املسلمون ألداء صالهتم، و تالوة القرآن الكرمي، و االست   

ال يؤول أمر املسجد إىل فرد أو مجاعة أو مجعية، و إƴا أمرة إىل الدولة املكلفة شرعا و املسؤولية عن . دينهم ودنياهم
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املسجد . حرمته وقداسة و استقالليته يف أداء رسالته الروحية، التعبدية، التعليمية، التربوية، الثقافية، و االجتماعية
   .1 أو املعنوينيعام سواء بنته الدولة أو اجلماعات أو األشخاȋ الطبيعينيإذن وقف 

Ǖ- اجدȆƫا țواȹǕ:2: املساجد أنواع ثالثة  
وهي اليت هلا ưيزاهتا التارخيية و أثرها احلضاري، و تصنف بقرار وزاري مشترك بني وزير : اȆƫاجد األǭرɅة - 

  .اكن واɇثارالشؤون الدينية و اهليǞات املكلفة Ɯماية األم
  . وهي املساجد الكربى ذات اهلندسة املعمارية املتميزة املصنفة بقرار وزير الشؤون الدينية:اȆƫاجد الوȺȕية - 
  . هي تلك اليت ال تصنف ضمن النوعني السابقني:اȆƫاجد اȲǂية - 

املباين العامة أو اخلاصة، أو أماكن    أما املصليات فهي األماكن اليت تقام فيها الصالة مببادرة فردية أو مجاعية ضمن 
العمل حتت مسؤولية اإلدارة املعنية بالتنسيق مع نظارة الشؤون الدينية، و تعمل وفق النظام الداخلي للمسجد و 

  ).   حملي- وطƗ- أثري(املؤسسة الفنية و تصنيف املسجد 
ǡ- اجدȆƫا ǧاȪȦȹ3:  

مرفق تابع هلما و بالترميم و التنظيف و احلراسة و التجهيز و    تتكفل بصيانة املساجد و املدارس القرآنية وكل 
  : نفقات استهالك املاء و الكهرباء و الغاز كما يلي

  .الدولة بالنسبة للمساجد ذات الطابع األثري - 
 - Ɨالوالية بالنسبة للمساجد ذات الطابع الوط.   
  .البلدية بالنسبة للمساجد اǂلية - 

  .ة اهلامة معاهد عليا لتدريس علوم الشريعة   وحتدǫ باملساجد الوطني
 ǯ- تهاȹياȍ ȿ اجدȆƫا ǒاȺب ȓȿ4شر:  

  :    خيضع بناء املساجد و تنظيمها و تسيريها للتنظيم اجلاري به العمل و املتمثل يف جمموعة من النقاط
ل الشروع يف بنائه شروطا  الطبيعيني أو املعنويني، و تراعي قبȋ يقوم ببناء املسجد الدولة أو اجلمعيات أو األشخا- 

  : وهي
  . أن ال يكون مسجدا ضرارا- 
  .  أن تكون اجلمعية معتمدة قانونيا- 
  . أن حيصل األشخاȋ الطبيعيون على اإلذن اإلداري من اجلهة الوالئية املكلفة بالشؤون الدينية- 
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 - ǂطط عمراين تضعه الدولة أو اجلماعة اƯ مساحات لبناء املساجد يف كل Ȍصơ لية على أن تدفع قيمة جيب أن
  . املساحة بالدينار الرمزي

  : خيضع بناء املساجد ألحكام هي - 
 .إلزامية احلصول على رخصة البناء من املصاſ املختصة بعد دراسة مستوفية لكافة الشروط - 
 .إلزامية حتري القبلة مع املراقبة التقنية لإلجناز - 
 .مي يف األصل على الطابع املعماري اإلسالة  إلزامية اǂافظ- 
 .التقيد بدفتر الشروط الذي تسلمه اجلهة الوالئية املكلفة بالشؤون االجتماعية - 
يدمج املسجد وما يلحق به من املرافق مبجرد االنتهاء من بنائه يف األمالك الوقفية العامة، ويفتتحه وزير الشؤون  - 

  . اسم املسجد، بطاقة املسجد: الدينية أول مرة بقرار يتضمن
  :șȿȿ 1اȤǝ اǲȆƫد Ž الȪاȹونǓداǡ -د

  .  إن وظيفة املسجد حيددها الدور الذي يؤديه يف حياة األمة الروحية، التربوية، العلمية، الثقافية و االجتماعية
  : الوșيȦة الرǵȿية-

  .بيحهإقامة الصالة،و تالوة القرآن الكرمي، وذكر اهللا تعاىل و تس:    يضطلع املسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل يف
  :ة الوșيȦة التربوɅة ȿ التȲȞيمي-

   وتتمثل يف تعليم القرآن الكرمي، السنة، الفقه وأصوله، علم الفرائض، التوحيد،علم التفسري، احلديث، و السرية و 
ويف حفȘ احلديث الشريف و . ȡريها من العلوم، كما يقوم بǚجراء مسابقات يف حفȘ القرآن الكرمي وترتيله

  .دراسته
ال يهمل املسجد مهمة إعطاء البنني و البنات دروسا استدراكية يف Ưتلف مراحل التعليم وفق الربامج اليت    كما 

تنظم مثل هذه الدروس يف املؤسسات التربوية و التكوين بالتنسيق مع اجلهات املعنية، وكذلك إعطاء البنني دروسا 
  .  ق و التربية الدينيةيف القرآن و الكتابة، وإعطاء عموم الناس دروسا يف األخال

  :الوșيȦة  التثȪيȦية -
   ينربي املسجد لوظيفة تثقيف أفراد اŎتمع بتنظيم اǂاضرات و الندوات لنشر الثقافة اإلسالمية و تعميمها وتنظيم 

  :أيام ثقافية مسجدية تتمثل يف
  .معارض الكتاب اإلسالمي و اخلط العرŸ و العمارة اإلسالمية - 
 .إسالميةمسابقات ثقافية  - 
 .إقامة االحتفاالت باألعياد و املواسم الدينية و الوطنية - 
 .رعاية املكتبة املسجدية و تيسري اإلفادة احلسنة منها - 
 :الوșيȦة التوجيهية - 

 :    يضطلع املسجد بوظيفة توجيهية إصالحية عن طريق األمر باملعروف و النهي عن املنكر و تتبلور يف
 .سالمية يف Ưتلف جماالت احلياة تبليȠ أحكام الشريعة اإل- 
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 .دروس الوعȘ واإلرشاد -
 .إصالح ذات البني بني املواطنني -
 .ترشيد الزواج و الوالئم -
 . حماربة اɇفات االجتماعية -
 .العمل للحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة ومتاسكها ومحايتها من نشر اخلالف -
 :  الوșيȦة اɍجتماعية-
 .وعية حسب اإلجراءات الصحية املعمول هبا تقدمي خدمات صحية أولية تط -
 .ختان الصبيان يف املناسبات الدينية عند توفر الشروط الصحية املعمول هبا بالتنسيق مع اجلهات املعنية -
 .بث الوعي الصحي بالتعاون مع قطاع الصحة -
 .السبيلتقدمي مساعدات لɊرامل و األيتام و العجزة و املعوقني و الفقراء و املساكني و أبناء  -
 .ơصيȌ وقت للنساء يقمن فيه بأنشطة خاصة هبن -
يعرف املسجد اإلسالم للناشǞة و حيببه إليهم و يقوي ارتباطهم به و يتعهدهم بالرعاية املناسبة طوال مراحل  -

 . الطفولة و الدراسة
 يقدسه، ويشجع    ومن خالل عرض نظرة القانون للمسجد يتبني لنا أنه ال يتعارض مع نظرة اإلسالم له، بل هو

على رسالة املسجد و حيث األئمة على ضرورة تفعيل دور املسجد على الصعيد االجتماعي و الثقايف و 
 .فالقانون إذا ال يعطل املساجد بل يعترف بوظيفتها و أمهيتها يف اŎتمع اإلسالمي. اƀ...التربوي
øȽ-دǲȆƫا ǧوعاȺư 1:  

żرمته و مقامه   مينع القيام يف املسجد بأي عمل يتناƜ ووظيفة املسجد أو خيل .  
 مينع اơاذ املساجد أماكن لتحقيق أȡراض ȡري مشروعة، شخصية أو اجتماعية أو لتحقيق مǔرب دنيوية حمضة - 

  .كالبيع و الشراء و اإلشهار ونشدان الضالة
جلماعة فال يساء فيه إىل  ال جيوز املساس باملقاصد السامية لوظيفة املسجد اليت من أسسها احلفاظ على وحدة ا- 

  .األفراد و اجلماعات و ال يعرض فيه بأحد يهجو أو يطعن أو تشهري أو Ɵريح
   : Ȯȵاȹة اǲȆƫد-3 -4   

   متثل دور العبادة لكل أمة شرياهنا املغذي، وقلبها النابض، و لقد لقيت هذه األماكن كل العناية و القداسة منذ 
  .2وجدت على وجه األرض

 بالنسبة للمسلمني بيوت اهللا تعاىل على وجه األرض، وهي أكثر األماكن قدسية لقد أمر اهللا تعاىل أن املساجد   
، إهنا أحب و أجل مكانا "ال إله إال اهللا "ترفع ليذكر فيها اƧه، و لينطلق منها نداء التوحيد Ʀس مرات يف اليوم
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رض، تضيء ألهل السماء كما تضيء النجوم ألهل املساجد بيوت اهللا يف األ: " عند اهللا تعاىل، قال ابن عباس
  .1"األرض

  كرم اإلسالم هذه األماكن املقدسة، فأوجب احترامها، وجعل هلا آدابا فوق اɇداب العامة، وأوجب هلا حرمة 
تفوق حرمات األماكن األخرى، إذ ال جيوز أن يتصرف فيه إال مبا يسمو بالنفس اإلنسانية، و يعلو هبا إىل أرقى و 

  .2أنقى ما ميكن، لذلك استحبت فيه بعض األفعال، و األقوال وحرمت فيه أخرى
   لقد أراد اهللا تعاىل أن تكون املساجد ȡاية يف الطهر و الوضاءة و النظافة، ليكون مكانا لراحة القلب  و اطمǞنانه 

خالق، مكانا تتجدد فيه املناعة و خشوعه، مكانا تتجدد فيه صلة القلوب باهللا، و األجسام باألرواح، و اŎتمع باأل
  .3ملقاومة الشهوات و الفƒ يف احلياة و األكثر من هذا كله يزداد فيه الشوق إىل اهللا إىل اخلالق

   إهنا أماكن يستعد قبال لزيارهتا، ويكون ذلك بالوضوء Ż لبس أمجل الثياب، ليمɊ الطريق بالدعاء و التوسل يف 
، و يدخل برجله اليمƖ، حيييها بركعتني قبل اجللوس، Ż ميضي الوقت داخلها 4مشية كلها وقار وهيبة وسكينة

  . بالتسبيح و التهليل، و التكبري وترتيل القرآن، ومناجاة اهللا تعاىل و التوسل إليه
   ومنع يف هذه البيوت كل شراء أو بيع، وكل لغو، أو إنشاد للشعر وأحاديث الدنيا، ورفع للصوت، ومنع تلويث 

    .5سجد بالبصاق و النخامةامل
   إن هذه اɇداب Ɵعل املسلم يشعر أنه يدخل إىل مكان ưيز ومقدس، و أنه ضيف عند اهللا تعاىل كلما دخل بيته، 

إن بيويت يف أرضي : "و الضيف يلتزم حرمة بيت مضيفه الذي وعد دائما بǚكرامه، قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي
  .6"ارها، فطوŷ لعبد تطهر يف بيته Ź زارين فحق على املزور أن يكرم زائرهاملساجد، وزواري فيها عم

   لقد جعل اإلسالم األرض كلها مسجدا و طهورا، وهذا التيسري على الناس يف العبادة ال مينع من ơصيȌ أماكن 
حلياة، و ليلمح فيها إخوته لذكر اهللا، و اإلقبال عليه، يقصدها املرء يف أوقات متقاربة، ليهدأ يف ساحتها من ضجيج ا

وهم  مقبلون على اهللا بنيات خالصة يرجون رمحته و خيافون عذابه، وليس أعون على احلق من رؤية اɇخرين 
يهرعون إليه و يشاركون فيه، إذ أن وساوس الضعف يف نفس الفرد تƕاح أمام إقبال اجلماعة و نشاطها، لذلك كان 

 إلفها من دالئل حب اهللا، و كان السعي إليها تكفريا للسيǞات و مضاعفة ȡشيان املساجد من أمارات التقوى و
  .  7للحسنات ورفعة للدرجات

الرمحة  و اجلواز على الصراط  )ε( للمتردد عليها باإلميان، وضمن له رسول اهللا )ε(    شهد رسول اهللا
ال املسلمون الصادقون، يعمروهنا بالعبادة، و ، و ألنه ال يعمر املساجد إ9، ومن ألف املسجد ألفه اهللا تعاىل8املستقيم
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اǂافظة على الصلوات فيها مجاعة، و يعمروهنا بالعناية وحسن تشييدها و تنظيمها، و اǂافظة عليها بفرشها مبا يليق 
بهة هبا، و بǚنارهتا، و جعلها روضة للروح، لتناجي رهبا يف صالة تظهر فيها حكمة العبادة بوضوح، ملا فيها وضع اجل

  .1 على األرض، ومها أشرف األعضاء، ليطرد و خيرج كل كرب من القلوب و حيل حمله التواضعفو األن
   وبقي املسجد عرب العصور رمزا لإلسالم، فحيث ال أذان وال صالة وال مجاعة فال إسالم وال مسلمني، قال اهللا 

ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّآاَة َوَلْم َیْخَش ِإنََّما َیْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن ِبالّل ǁ: تعاىل
كيف ال و املسجد يرمز لكل ]. 88: سورة البقرة [ǀِإالَّ الّلَه َفَعَسى ُأْوَلِئَك َأن َیُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِدیَن 

إنه جمتمع الرقابة اإلميانية و احلصانة ...اونưيزات اŎتمع  اإلسالمي الذي هو جمتمع صالة، جمتمع قرآن، جمتمع تع
فطوŷ ملن تعلق قلبه هبذه البيوت الطاهرة، . 2الدينية، تنبعث هذه املعاين من املسجد لتصبȠ هبا اŎتمع اإلسالمي

وطوŷ ألرجل تعودت املشي إىل هذه البقاع املقدسة يف كل بلد و قطر، ليكون ضيفا كرميا عند ربه مستجاب 
  .  األدعيةالطلبات و

   4 - 4- ȳسالɋا Ž دǲȆƫة اȦيșȿ:    
   كان أول ما اهتم به املسلمون من املنشǔت املعمارية املسجد، وقد برز هذا من خالل بناء املسجد النبوي 

لتحضر يف حياة املسلم دائما .3الشريف، و أصبح هذا من التقاليد اإلسالمية يف بناء  مسجد يف كل تصميم عمراين
  .ورة املشرقة و املهيبة يف نفس الوقت لذلك البناء املتواضع الذي يضطلع باملهام و األدوار اجلليلةتلك الص

   إن هذا احلضور للمسجد يف كل التخطيطات العمرانية تفسره مكانة املسجد عند املسلم، ووظيفته املتعددة 
فهو بيت اهللا، وبيت كل اجلماعة، و بيت كل . إƀ...األبعاد الروحية، الثقافية، التربوية، االجتماعية و اإلعالمية

واحد منها على حدا، وهو املكان الذي كان وما زال متلكه اجلماعة مشتركة و إن بناه اخلليفة، أو السلطان أو فالن 
  . 4و لذلك مل يكن املسجد يف يوم من األيام ملكية خاصة ألفراد أو فǞة دون فǞة..من الناس

ة املسجد فǚننا نعجز عن حصرها مادام قد قام و ال زال يقوم بوظائف ورسائل كثرية نذكر    إذا أردنا حتديد وظيف
  : أمهها يف النقاط اɇتية

ظهر املسجد بظهور اإلسالم، و قامت حلقات الدرس فيه منذ أن نشأ، و استمرت كذلك على مر السنني و    
ال Ưتلفة، فهو دار للقيادة، وجممع للوفود، وبيت ، ومل تقتصر على العبادة فقط، بل كانت تؤدى فيه أعم5القرون

لقد كانت حياة الفرد و اŎتمع مرتبطة به يف كل شيء، وملا تعقدت ..للمال، وملجأ للمحروم، ومكان للمصاحلات
حياة اŎتمع أكثر انفصلت وزارة الدفاع، و القضاء و اخلارجية، و الشؤون املالية، و االجتماعية، وعاد املسجد إىل 

  . 6مكانه الطبيعي وهو أنه بيت هللا، بƗ أساسا لعبادة اهللا وحده، Ż هو منرب وعȘ و إرشاد لɊمة
   كانت حركة احلياة اليومية خاضعة لنظام املسجد و توقيته، فاملسلمون خيفون من منامهم الستقبال يومهم عندما 

و انطالقهم يف شؤون احلياة بالتوجه إىل خالق يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر، و يبدءون نشاطهم 
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احلياة ومبدع الوجود، Ż يتقلبون يف معاشهم يصارعون ما يعترضهم من عوائق و يهرعون أثناء هذا الصراع إىل 
رهبم، يسألونه العون مع كل نداء للصالة ألن املسجد بالنسبة هلم نقطة النجاح ومركز االنطالق الذي ترتبط به 

  .1 اليومية بنظامه و توقيته وشعائرهحركة احلياة
املسجد مكان يتزود فيه املسلم بشحنات إميانية روحية، ففيه تعلن العبودية للخالق، و جيدد معه العهد، و يتطهر    

يربط فيها نفسه بالقوة العظمى "فيه من الذنوب و املعاصي، لريتقي املسلم بنفسه ويصلحها، ويهذهبا يف كل مرة 
 .2"لى الكون سائال إياها أن متنحه قبسا منها يستعني به على معاناة احلياةاليت هتيمن ع

املسجد مركز انبعاǫ الدعوة اإلسالمية و قيمها، ألنه يهدف إىل صنع املسلم املتكامل البناء  يف خلقه و سلوكه    
 .وعمله وعباداته، إنه يعمل على توجيه املسلمني إىل األفعال النافعة هلم

سجد لتربية األفراد و اجلماعة، ألنه مƓ ترŷ الفرد وصفت نفسه و كمل عقله و هتذبت روحه كان يسعى امل   
 .3اŎتمع صاحلا ومهذبا

يعمل املسجد على تثقيف وتوعية اجلماهري، إنه مبثابة جامعة شعبية للتثقيف و التهذيب، و أي جامعة كاملسجد    
 الصيف و الشتاء، و ال ترد طالبا شيخا كان أم صبيا، ال تشترط رسوما تسع اجلميع يف رحاهبا يف الليل و النهار، و

 .4وال تأمينا، وال تصنع قيودا وال عراقيل
يدافع املسجد عن األمة اإلسالمية و يسعى للحفاظ على كل مقوماهتا، ومنه ينطلق احلماس ضد األعداء، وضد    

 .كل ȡزو فكري أو عسكري
     ة حتافȘ على متاسك اŎتمع و تضامن أبنائه، فاملساواة و العدالة نراها بأعيننا و ال تتجلى من املسجد قيم إنساني   

اسية كأسنان املشط، ليس فيه حنتاج إىل التعبري عنها، إهنا تنبثق من تلك الصفوف املتراصة، ألن الناس يف املسجد سو
يف و تتمازج النفوس و العقليات . 5ر أوالمكان للوزراء و آخر لɊمراء و ثالث للبسطاء، بل الصف األول ملن حض

هذه املدرسة اǂمدية و تقوى الوحدة، وتتǔلف األرواح حيث يتردد عليها الغƗ و الفقري و الكبري والصغري لعبادة اهللا 
و تعلم مبادǛ الدين فتنهار مجيع الفواصل و الفوارق الطبيعية و  االعتبارية، فتتهذب النفوس و تزال منها آثار 

 .6كربياء، و يعودها التواضع و لني اجلانب ووداعة األخالقال
يف املسجد يظهر جليا االلتحام بني الفرد و اŎتمع، إنه مظهر عملي يتجلى خالل الصالة، لتدفع اإلنسان إىل    

من الكرب و اخلدمة االجتماعية بأجل صورها، كما تنهاه عن الرذيلة و حتثه على اخللق القومي، ưا جيعله فردا خاليا 
 .7الغرور

ăĆĆĆǈإسالميا، و صرحا من صروح العلم و املعرفة، و مركز عمل و حركة للدعوة ى   لقد كان املسجد و ال يزال ملتق 
 يف عصرنا احلديث حني حيافȘ على اإلنسان ه، وما زالت تلك هي وظيفت1إىل اهللا، وƟديد اإلميان وراحة البال

                                                 
 .ȋ :255. حممد حجاب -1
 .ȋ :126). مȡ1993رداية، مجعية التراǫ، دط، ( أنوار من صورة النور :  حممد بن صاſ ناصر -2

  .ȋ: 83). مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية للمنشورات، طبعة خاصة، دت(  وظيفة الدين يف احلياة وحاجة الناس إليه: حممد الزحيلي 3-
  .ȋ :126. حممد بن صاſ ناصر -4
 .ȋ :32. منصور الرفاعي عبيد -5
 .ȋ: 126). م1985، 1القاهرة، دار العارف، ط ( )ε( نظرية التربية يف القرآن و تطبيقاهتا يف عهد الرسول: أمينة أمحد حسن -6

 .ȋ :39. بشري طوابة 7-



   إشȮالية الدراسة ȿإجراǒاőا اȺƫهǲية                                                                                                   الȰȎȦ األȿل

افع االنبهار أو اإلحساس بالنقȌ، إنه يشحنه دائما باالعتزاز بǚسالمه، و حيثه على املسلم من الذوبان يف اɇخرين بد
إن وظيفته األمنية تعد أهم الوظائف اليت يقوم هبا يف اŎتمع، ألنه حيمي . اǂافظة عليه، ودعوة اɇخرين للدخول فيه

ديات اليت تواجه اŎتمع، كما ميثل ، إنه األساس يف مواجهة التح2املسلم من الفƒ و االنقسامات و الشائعات
مؤسسة إعالمية متكاملة توجه الناس دوما لشعائر اإلسالم، و تلح بذلك عليهم كل يوم، لتوقȘ الوعي اإلنساين، 
 Ɨرس مبادئها و تعاليمها يف نفوس و عقول اجلماهري اليت تشعر باالنتماء الديȡ مستهدفة إرساء العقيدة اإلسالمية و

عاطفي لإلسالم و األمة اإلسالمية، فتنمو فيها املشاعر النبيلة اƟاه هذا الدين، ويصحح هلا املسجد و الروحي و ال
  . 4كل املفاهيم اخلاطǞة عن اإلسالم

   

  .ƠدɅد ƭتمȜ الدراسة ȿ عيȺتها Ǖ ȿدȿاőا: ǹاøȆȵا  
   :ƭتمȜ الدراسة -1  

ويف تصميمها عنه يف الدراسات التجريبية العلمية، من    خيتلف سري البحث يف الدراسات االجتماعية و اإلعالمية، 
حيث نوع اإلمكانيات البشرية و املادية املطلوبة، ومن حيث و سائل مجع البيانات، و ميكن تلخيȌ خطوات هذه 

  :الصريورة  يف
اليت بƗ  حتديد الغرض من البحث أو الدراسة حتديدا واضحا، و يتضمن حتديد اإلشكالية و االعتبارات العلمية - 

 .  عليها، واألهداف املتوخاة منه
  .  رسم خطة لسري البحث، و تشمل جمال الدراسة من حيث العينة و الزمان و املكان الالزمني لتنفيذه- 
 ... مجع البيانات باالعتماد على عدة أدوات، كاملقابلة، و املالحظة، و االستقصاء، و االستمارة- 
 . و تفسريها حتليل البيانات حتليال إحصائيا- 
 . استخالȋ النتائج- 

   و لǞن تناول هذا الفصل والذي يليه اخلطوة األوىل من الدراسة و املتمثلة يف حتديد إشكالية الدراسة و مفاهيمها، 
  : و توضيح معاملها النظرية، فسوف يتطرق هذا اجلزء من الدراسة إىل اخلطوة الثانية و املتمثلة يف

  . حيث، طرائق اختياره، و مواصفاته حتديد جمتمع الدراسة من- 
  . طرق مجع البيانات عنه- 
  . و أساليب حتليل هذه البيانات- 

 و نقصد به مجيع العناصر أو اŎموعة الكلية اليت يسعى الباحث إىل تصميم نتائج :ƠدɅد ƭتمȜ الدراسة -1-1   
  .Ɯ3ثه عليها

، أثناء عملية مجع البيانات حول ظاهرة اجتماعية أو إعالمية    جيد الباحث يف املواضيع السوسيولوجية أو اإلعالمية
  : معينة نفسه أمام أحد أسلوبني يف ذلك

                                                                                                                                            
 .ȋ :11). م1992، نوفمرب 47جملة التضامن اإلسالمي، عدد( املساجد :  خالد عبد اهللا آل زيد 1-
  .ȋ :359. منري حجاب 2-

  .ȋ :53).م1980، 1ح، طالكويت، مكتبة الفال( التربية اإلسالمية وطرق تدريسها : إبراهيم حممد الشافعي -4
  .ȋ:91). م1999، 1األردن، دار الكندي، ط( مناهج البحث التربوي : حسن منسي 3-
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  . لكل أفراد اŎتمع، و هو عمل شاق حيتاج إىل جهد و مال وفري، وقت طويلاǴȆƫ الȊاȰȵو يعتمد :    األȿل
Ɔة:    الثاȺيȞال ǡوȲسǕ : تمع املدروس، و يتم ذلك باستخدام الطرق و يعمد هذا األسلوب إىل اختيار عينة عنŎا

العلمية اليت متكنه من اختيار عينة ưثلة للمجتمع املدروس، و هو أسلوب أكثر شيوعا و استعماال يف جمال العلوم 
  .1االجتماعية و اإلعالمية

تمع البحث كبري ال    لقد اعتمدت أسلوب العينة طريقة جلمع البيانات الالزمة للدراسة امليدانية، Ɯكم أن جم
  .تستطيع دراسة كهذه مسحه مسحا شامال

   و العينة عبارة عن جمموعة جزئية يقوم الباحث بتطبيق دراسته عليها، و هي تكون ưثلة خلصائȌ جمتمع الدراسة 
  . 2الكلي، إذ أن هذه العينة تتوزع فيها خصائȌ اŎتمع بنفس النسب الواردة يف اŎتمع

  :لȞيȺة ȵواȦȍاǧ ا-1-2   
  :    يف اختياري لعينة الدراسة التزمت شروطها اǂددة يف

متثيلها للمجتمع األصلي، ألنه كلما كانت عينة الدراسة قادرة على ذلك بدقة و موضوعية، كلما كانت صاحلة  - 
  .لتمثيل اŎتمع األصلي

ساوت فرȋ االختيار كلما كانت إعطائها الفرȋ املتساوية الختيار الوحدات اخلاصة باŎتمع األصلي، فكلما ت - 
 . 3العينة ưثلة للمجتمع األصلي

 :و بالنسبة ملواصفات عينة هذه الدراسة فتتمثل يف
 - ǫوز شرعا للذكور دون اإلناƟ ضمت العينة جنس الذكور فقط، ألن اإلمامة. 
 .  أو حصيلة التكوينضمت العينة Ưتلف أصناف األئمة املتواجدين حاليا باملساجد اجلزائرية، و الذين هم نتاج - 
 سواء باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية، أو –ضمت العينة Ưتلف أصناف األئمة املتواجدين يف مراكز تكوينهم  - 

 أي أن العينة قد ƽلت األئمة املدرسني، و املنتدبني، و األئمة –باملعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية
 .األساتذة

ضمت العينة طلبة التخصصات األكثر انتشارا يف املؤسسات اجلامعية اإلسالمية، وهي بالنسبة لɊئمة األساتذة  - 
الفقه و أصوله، الدعوة و اإلعالم، العقيدة، والكتاب، والسنة، و ألهنا تؤهل خرجييها إىل جمال اإلمامة أكثر من 

درسة فيها ليست شرعية بل هي ȡريها من التخصصات املوجودة باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية، ألن أȡلب املواد امل
قريبة من ơصصات قانونية أو أدبية أو تارخيية منها إىل العلوم الشرعية، لذلك فالفجوة بينها وبني التخصصات 

 .   السالفة الذكر كبرية جدا
  
  
   :ȕرȪɅة اǹتيار الȞيȺة - 3 -1  

                                                 
1-ƃم1994، 2بنغازي، منشورات جامعة قان يونس، ط( أسلوب البحث و تقنياته :  عبد اهللا اهلما .(ȋ :157. 
  .ȋ :92.  حسن منسي-2
3-ƃعبد اهللا اهلما  .ȋ:157. 
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د Ưتصة يف تكوين اإلطارات الدينية، و Ʀس سبعة معاه(و Ŏتمعه الكبري ) املنهج الوصفي(   مراعاة ملنهج البحث 
الذي ال ميكن مسحه من خالل هذه الدراسة، فقد ) مؤسسات جامعية Ưتصة يف التكوين يف العلوم اإلسالمية

  : و كان تطبيقها كاɇيت. اعتمدت طريقة العينة احلصصية الطبقية
رات الدينية Ź اختيار معهدين لتؤخذ منهما العينة من    بالنسبة للعينة املأخوذة من املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطا

، و املعهد اإلسالمي - بسيدي عقبة، بسكرة –املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية : بني سبعة معاهد، ومها
، واقتصرنا على هذين املعهدين نظرا لضيق الوقت املخصȌ إلمتام -  بالتالȡمة، ميلة –لتكوين اإلطارات الدينية 

هذه الدراسة، و لتعذر االتصال باملعاهد األخـرى الواقعـة  يف تيزي وزو، و أدرار، و اجلزائر العاصمة، حيث 
  .يكلف ذلك  وقتا وجهدا و ماال مضاعفا يتعذر توفره لدراسة مرتبطة بوقت زمƗ حمدد

، 2باملعهد اإلسالمي بسيدي عقبة) وبعد أن أهنوا دراستهم بشهر ماي(Ź أخذ طلبة السنة الثانية : 1ألǝمة اƫدرسƙا - أ
  .أي أهنم تلقوا كل مواد الربنامج املقرر هلذه الشعبة، وقد أهنوا تكوينهم باملعهد

 فǚن عدد طلبة السنة الثانية بشعبة – بسيدي عقبة –   حسب اإلحصائيات املقدمة من قبل إدارة املعهد اإلسالمي 
  .  طالبا53األئمة املدرسني هو 

ǡ - ǝة األȺعيƙتدبȺƫمة:3مة اȡو الطلبة . 4 اقتصرت على طلبة املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية بالتال
املعنيون باالستبيان هم طلبة السنة الثانية، ألهنم أهنوا مدة تكوينهم باملعهد،  و بالتاƃ تلقوا كل الربنامج املقرر هلم و 

  . هو سلƑ بكل ما يتعلق بالتكوين الذي تلقوه فيما هو إجياŸ ومامصار بǚمكاهنم  إبداء  آرائه
 فǚن عدد طلبة السنة الثانية بشعبة –التالȡمة ب –   حسب اإلحصائيات املقدمة من قبل إدارة املعهد اإلسالمي 

  . طالبا38هو ) 2004- 2003(األئمة املنتدبني ملوسم 
ǯ- ǥǾǩمة األساǝة األȺاختيار مؤسستني  الذين هم نتاج العملية التكوينية باملؤس:عي Ź سات اجلامعية اإلسالمية، فقد

، و كلية العلوم االجتماعية و العلوم 5- ة بقسنطين–جامعة األمري عبد القادر : جامعيتني إلجراء الدراسة امليدانية مها
، وتعود أسباب االقتصار  على هذين املؤسستني دون التوسع إىل كلية االقتصاد و العلوم 6-  باتنة- اإلسالمية

اإلسالمية باجلزائر، وكلية العلوم اإلنسانية و احلضارة اإلسالمية بوهران، ومعهد أدرار إىل األسباب اليت ذكرناها 
آنفا من ارتباط هذه الدراسة بزمن حمدد تلتزم به، إضافة إىل ما يكلفه  كرب حجم العينة من وقت وجهد و مال 

  . ƀإ...مضاعف
  :  اإلسالمية لتجرى عليها الدراسة امليدانية تتمثل يف أربعة ơصصات باجلامعةر   Ź اختيا

                                                 
  .م2004 – م2003مل تفتح باملعهد اإلسالمي بالتالȡمة موسم ) املدرسني( هذه الشعبة  -1
 1563م، خرج  أكثر من 1982: ، افتتح بتاريخم1981 أنشئ  هذا املعهد سنة :- بسكرة-املعهد  اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية -2

  ).م2002 سنة – بسكرة-سالمي بطاقة فنية للمعهد اإل( إماما سواء كانوا من اجلزائر أو من الدول الشقيقة 
  .م2004 – م2003مل تفتح باملعهد اإلسالمي ببسكرة موسم ) املنتدبني(هذه الشعبة  -3
  .م1992 افتتح سنة :-تالȡمةال ب-املعهد  اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية -4
إىل تكوين الطلبة تكوينا إسالميا علميا مع نشر املعارف هتدف م، 1984 أكتوبر 14: عة بتاريخافتتحت هذه اجلام: جامعة األمري عبد القادر -5

   ).م2003دليل اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي، صادر عن جامعة األمري عبد القادر، (  اإلسالمية وتسعى لتطوير البحث العلمي
 إىل لت املعهد الوطƗ العاƃ للعلوم اإلسالمية، Ż حتو:مم حتت اس1988 افتتحت سنة :– باتنة–كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية  -6

  .م2001كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية سنة 
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  .الفقه و أصوله - 
 .الدعوة و اإلعالم - 
 .العقيدة - 
 .الكتاب و السنة - 

  ..و استبعدت باقي التخصصات ألن أȡلب املواد اليت تدرس فيها إما قانونية أو أدبية أو تارخيية
، و الذين )الذكور(من طلبتها كل طلبة السنة الرابعة    هذه التخصصات املختارة إلجراء الدراسة امليدانية اخترنا 

  : كان عددهم حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف اإلدارة كاɇيت
   - باتنة- بكلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية.  طالبا43: الفقه و األصول - 
  – قسنطينة -  طلبة ƛامعة األمري عبد القادر 9: الدعوة و اإلعالم - 
 . طالبا ƛامعة األمري عبد القادر22: العقيدة - 
 . طالبا ƛامعة األمري عبد القادر20: الكتاب و السنة - 

 ألن – باتنة -    Ź أخذ ثالơ ǫصصات من جامعة األمري عبد القادر، و ơصȌ واحد من كلية العلوم اإلسالمية
 األصل يف التكوين يف العلوم اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر هي اجلامعة اإلسالمية الوحيدة يف اجلزائر، أي هي

املختصة يف التكوين يف هذا اŎال سواء يف ) اليت هي عبارة عن كليات أو معاهد(و تفوق كل املؤسسات اجلامعية 
  . إƀ.. القدرات أو اإلمكانيات

ناسب إلجراء الدراسة،    إضافة إىل ذلك فǚن عدد طلبة التخصصات اليت Ź اختيارها من جامعة األمري عبد القادر م
 اليت مل يتجاوز عدد طلبة هذه التخصصات - باتنة-عكس العدد يف كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية 

ưا جعلنا Ƴتار طلبة جامعة األمري و نقتصر على أخذ طلبة الفقه و األصول من .  طالبا14الثالثة هبا جمتمعة سوى 
  . سب إلجراء الدراسةالكلية املذكورة حيث عددهم منا

 الذي يقدم للطلبة ƛامعة األمري عبد القادر نفسه مقدم يف باقي املعاهد و الكليات ن   إضافة لكل هذا فالتكوي
، و بالتاƃ فانطباع الطلبة حنو طبيعة التكوين الذين يتلقونه ƛامعة األمري )العلوم اإلسالمية(املختصة يف هذا اŎال 
  .لعلم اإلسالمية بباتنة أو أدرار أو وهران و العاصمةيشابه انطباع طلبة ا

  :    إلجناز هذه الدراسة Ź أخذ كل طلبة السنة الرابعة يف التخصصات اɇتية
التخصصات الثالثة األوىل من جامعة األمري عبد (     الكتاب و السنة، الدعوة و اإلعالم، العقيدة، أصول الفقه،

  :بالنسبة لعينة األئمة األساتذة) نته من كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالميةالقادر، أما التخصȌ الرابع فعي
  : استمارة وزعت كاɇيت102 :  بلȠ عدد االستمارات املوزعة على الطلبة باجلامعة اإلسالمية، و الكلية

  . استمارة20الكتاب و السنة  - 
 . استمارات9الدعوة و اإلعالم  - 
 . استمارة22العقيدة  - 
 . استمارة51 الفقه أصول - 

مل تسلم هذه الدراسة من العائق الذي يواجه كل الدراسات امليدانية، و هو صعوبة استرجاع كل االستمارات 
اƀ، لذلك فقد كانت االستمارات املسترجعة ...املوزعة، نظرا إلمهال املعنيني تارة، و لعدم تعاون اإلدارة تارة أخرى

  :كاɇيت
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  .ارة استم16: الكتاب و السنة - 
 . استمارات09: الدعوة و إلعالم - 
 . استمارة18: العقيدة - 
 . استمارة40:  أصول الفقه - 

  . 83لكل هذا فǚن عدد االستمارات اليت Ź حتليلها هو 
  

  )ȤȺȍ األǝمة األساǥǾǩ(Ʌوǩ ǴȑوȜɅȁ اɍستماراǢȆǵ ǧ التȎȎǺاŽ ǧ الȲȮية ȿ اƨاȞȵة اɋسالȵية  ): 02( جدȿل
  

   املؤسسات        
  صصاتالتخ

جامعة األمري عبد 
  القادر قسنطينة

كلية العلوم 
االجتماعية و العلوم 
  اإلسالمية بباتنة

  اŎموع

  16  /  16  الكتاب و السنة 
  09  /  09  الدعوة و اإلعالم

  18  /  18  العقيدة 
  40  40  /  أصول الفقه

  83  40  43  اŎموع 
  
، فقد Ź أخذ كل )التالȡمة(املنتدبني باملعهد اإلسالمي ، و)بسكرة(بالنسبة لɊئمة املدرسني باملعهد اإلسالمي  - 

 .  على الصنف الثاين38، فوزعت ثالثة و Ʀسون استمارة على الصنف األول، )املتخرجني(طلبة السنة الثانية 
   و نظرا لتعاون إدارة املعهد اإلسالمي بالتالȡمة فقد Ź استرجاع كل االستمارات املوزعة، يف حني أعاقت 

 االمتحان، و هتاون العينة مبعهد بسكرة، و عدم تفهم اإلدارة رجوع كل االستمارات، فكان العدد املتحصل ظروف
 . استمارة48عليه هو 

: هو) صنف األئمة املدرسني واملنتدبني(   لذلك كان العدد اإلمجاƃ لالستمارات اليت Ź حتليلها يف هذه الدراسة 
  . استمارة86

  
 ȴȩل رȿ03(جد(: ƙبɅ دȽاȞƫا ȿ ǧاȎȎǺالت ǢȆǵ ǧستماراɍا ȜɅȁوǩ  

  املؤسسات         
  التخصصات

املعهد اإلسالمي 
  بسيدي عقبة

  اŎموع  املعهد اإلسالمي بتالȡمة

  48  /  48  املدرسون
  38  38  /  املنتدبون
  86  38  48  اŎموع

    2 -ǧطياȞƫا ȰيȲƠ ǢساليǕ :  
أسلوب التحليل : ت ميدانية، على أسلوبني يف حتليل معطياهتا مهاتعتمد البحوǫ الوصفية، اليت تقترن بدراسا    

  :الكمي، أسلوب التحليل الكيفي، و قد اعتمدت األسلوبني كاɇيت
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   2-1- ɄمȮال ȰيȲǶالت ǡوȲسǕ:  
   تعبريا عن حماوالت جادة لفهم الظاهرة املدروسة من خالل أرقام و نسب مǞوية، يف شكل معطيات إحصائية، و 

قمية تدل على مؤشرات ذات عالقات ترابطية، من شأهنا أن تعطي هذه األرقام و النسب اجلامدة حيوية جداول ر
وفعالية، يف استخالȋ نتائجها و مناقشتها مناقشة علمية، على ضوء حمددات نظرية سابقة، و مظاهر واقعية 

  .1مشاهدة
   2- 2- ɄȦيȮال ȰيȲǶالت ǡوȲسǕ: 

ل البيانات و النتائج عند حد الوصف و التفسري بل Ɵاوزته إىل حماولة ربط العالقات  بعملية حتلي– فيه -    ومل أقف
السببية اǂددة سلفا يف القسم النظري، من نظريات و فرضيات و إشكاليات، و تساؤالت طرحتها املادة النظرية، و 

رات اجلامدة، و ربطا للشق النظري تطرحها األحداǫ الواقعية، إخراجا للجانب امليداين من دائرة اجلداول و التكرا
  .2بشقه امليداين، لتكامل الدراسة و تناسقها

   3- ǧاȹالبيا ȜƤ ǧاȿدǕ:  
   إن حتديد مشكلة الدراسة ونوعيتها، وحتديد مفاهيمها يف تراثها العلمي و املعريف، و حتديد جمتمع البحث يف 

طوات عملية تالية تستهدف أساسا اإلجابة على جمموعة جانبه امليداين، و إبراز خصائصه، إطار نظري Ɯاجة إىل خ
من التساؤالت املطروحة و املتعلقة  ƛوانب مشكلة البحث، ولن يتيسر  هذا إال عن طريق مجع معلومات معينة 

مكان، Ż معاجلة هذه احلقائق واملعلومات بأسلوب إلهبدف التعرف على كل احلقائق املرتبطة مبوضوع البحث بقدر ا
  .للخروج بالنتائج املنطقية اǂددة للمشكلة اليت تتصدى هلا الدراسةعلمي 

   لقد عرفت مناهج البحوǫ اإلعالمية طرائق عدة جلمع معلوماهتا، اعتمدهتا كأدوات منهجية للحصول على 
  . حتليلهاو ستعتمد هذه الدراسة على أدايت املقابلة و االستمارة جلمع املعلومات Ż. 3بيانات املواضيع املدروسة

، وتعترب من األدوات األساسية األكثر ي حتتل أداة املقابلة مكانة هامة يف البحث السوسيولوج: اȪƫابȲة-3-1   
استعماال و انتشارا يف الدراسات امليدانية، و ذلك ملا توفر  من بيانات ومعلومات حول املوضوع املراد دراسته، 

لومات باستخدام طريقة منظمة، وتقوم على حوار أو حديث لفظي شفوي وتعرف بأهنا وسيلة لتقصي احلقائق و املع
 حمددة مزودا بǚجراءات ودليل علمي يتضمن نقاطاار منظما  إذا كان الباحث بني الباحث و املبحوǫ، ويكون احلو

  .4هتقود عمل
االستبيان، حيث Ź إجراء    استعملت املقابلة يف هذه الدراسة كأداة مدعمة وحمللة ومعللة للبيانات اليت تضمنها 

حيث بلȠ عدد (منها مع األساتذة باملعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية ببسكرة، ) 10(مقابلة، عشرة ) 30(
مع األئمة املدرسني املتمدرسني وعشرة ) 10(، وعشرة ) Ʀسة عشر أستاذا وتعذر لقائهم كلهم15األساتذة هناك 

 املتمدرسني، وقد Ź االختيار عشوائيا، أعطيت فيه الفرصة من استطعنا لقاءه ةمقاالت مع األئمة األساتذ) 10(
 و املدرسني الذي أمكننا لقاءهم و ةسواء كان من األساتذة مبعهد تكوين اإلطارات الدينية ، أو من األئمة األساتذ

                                                 
1-ƃعبد اهللا اهلما .ȋ: 116. 
  .ȋ :116. املرجع نفسه-2
3-ƃعبد اهللا اهلما  .ȋ :117. 
 .ȋ :131). وي، دط، دتعمان، دار جمدال(مفهومه وأدواته:  ذوقان عبيدات و ȡريه، البحث العلمي-4
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شلة ، و اهلدف من إجراء حوارات ومناقشات معهم بنظارات الشؤون الدينية بباتنة، مسيلة أو ببسكرة و خن
  املقابالت هو تقسيم العملية التكوينية سواء خرجي املعاهد اإلسالمية أو املؤسسات اجلامعية 

 و اإلمامةنا أن األئمة الذين التحقوا بامليدان صاروا أكثر وعيا و خربة مبسؤولية م   اإلسالمية ، خاصة إذا عل
  .عاشة، و علم وخريه بامليدان أكثر من الذين مل يلجأ بعد مؤسسة عن التجربة ممخطرها و تبعاهتا هلذا فǔراؤه

  ):1(   وقد راعيت شروط املقابلة املتمثلة يف
  .أن تكون مع عدد قليل من األفراد - 
إعطاء احلرية للمبحوǫ، و الوقت الكايف، وحرية احلديث، مع توجيه هذا احلديث ليكون نافعا وخيدم حماور  - 

 .املقابلة
 . ومنظما من طرف الباحثأن يكون احلوار مبوبا، - 
 .أن يقوم الباحث بتسجيل املالحظات واɇراء - 
 .سǞلة احلساسة واǂرجة للمبحوǫاالبتعاد عن طرح األ - 
 - Ǜأن تكون يف مكان منفرد وهاد.  

 ȴȩل رȿة: )04(جدȲابȪƫة اȺعي ȴǲǵ ƙبɅ1  
عينة أساتذة املعاهد اإلسالمية 
  لتكوين اإلطارات الدينية

 عينة األئمة املدرسني
  رسنياملتم

عينة األئمة األساتذة 
  رسنياملتم

10  10  10  
  

  :  وقد راعيت شروطها املتمثلة يف):اɍستمارǥ (اɍستبيان  -3-2   
، حيث تصاȟ  على شكل أسǞلة حمددة، وكلما أمعن الباحث )أسǞلة االستمارة( ارتباطها الوثيق مبشكلة البحث - 

Ǟثه من الدقة و احلنكة  الالزمني للبحث النظر يف العالقة بني أبعاد املشكلة و أسƜ لة االستمارة كلما اقترب
  .2الرصني

  . تنظيمها املنطقي تباعا لɊهداف املسطرة- 
  . تكييفها مع عناصر الدراسة- 
  .  تكييفها تبعا لظروف إجراء االستبيان- 
 -Ÿو احلشو األسلو ƃسهلة وواضحة، بعيدا عن الغموض الدال Ƞحتريرها بصي .  
  .زها وعدم تشعبها تركي- 
  .1 خلوها من املصطلحات الفنية و املفاهيم العلمية إال ما دعت احلاجة إليه- 

                                                 
م، من 2004  ماي02/03: أجريت املقابالت مبقر نظارة الشؤون الدينية لوالية باتنة يومي:  األئمة املدرسون املتمرسون، واألئمة األساتذة-1

  .م2004 ماي 10/12: ونظارة الشؤون الدينية لوالية املسيلة يومي
بسيدي ( م، مبعهد تكوين اإلطارات الدينية 2004 ماي 24/25: أجريت املقابالت يومي: دينية أساتذة املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات ال-

مبكتب نائب مدير الدراسات و التداريب، حيث استغرقت ). 14:00 (ا الساعة الثانية مساء–) 09:00(من الساعة التاسعة ) - بسكرة-عقبة
 ƃدقيقة25كل مقابلة حوا .  

  .ȋ :131).م1982اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، (  يف منهجية البحث االجتماعي حماضرات:  خري الدين عصار2-
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   جلمع املعلومات املرجو حتصيلها من أفراد عينة الدراسة Ź تصميم استمارتني، األوىل موجهة لɊئمة املدرسني و 
  ).خرجيي املؤسسات اجلامعية اإلسالمية(اتذة املنتدبني والثانية موجهة للطلبة الذين سيكونون مستقبال أئمة أس

  :حماور هي) 6(   تضمنت االستمارة املوجهة لɊئمة املدرسني و املنتدبني 
ɍȿǕ: يةȎǺȊال ǧاȹة البياȲǞسǕ.  
  .ǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول األȽداف التربوɅة لȲمȞاȽد اɋسالȵية لتȮوɅن اȕɋاراǧ الدȺɅية:ǭاȹيا

ها قياس مدى حتقق األهداف اليت سطرهتا املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات    ضم هذا اǂور أربعة أسǞلة هدف
الدينية لتصبȠ هبا شخصية الطالب املنتمي إليها، و ميكننا قياس هذا األمر أيضا من خالل معرفة انطباع الطلبة حنو 

  .مستوى التكوين الذي تلقوه باملعهد و مدى رضاهم عن مستوى هذا التكوين
  .ة بياȹاǵ ǧول دȿاعɄ اǹتيار اȵɋاȵةǕسǭ: ȲǞالثا

   يضم هذا اǂور سؤالني هدفهما معرفة أسباب اختيار طلبة املعاهد اإلسالمية لإلمامة، و نظرهتم هلا من خالل 
  .تقديرهم لرسالة اإلمام يف اŎتمع

  .Ŏتمع   و سوف نقيس هبذين السؤالني مدى إحساس و شعور الطلبة بثقل و خطورة وظيفة اإلمام يف ا
  .ǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول الȹƎاǰȵ الدراسɄ: رابȞا

املواد املدرسة، و مفردات هذه (   و يضم هذا اǂور أحد عشر سؤاال سنقيس من خالله مدى توفري هذا الربنامج 
للمعارف املتعلقة مبستقبل الطالب العلمي و العملي، و مدى اضطالع هذا الربنامج بتوفري أنواع الثقافة ) املواد
  : لنجاح اإلمام يف أداء رسالته، و لن حيصل هذا إال بتوفرةالالزم

 وجود مدة –) يتمثل يف املكتبة( و جود مصدر للمعرفة -  ưارسة ميدانية الكتساب اخلربة- مادة علمية نظرية - 
  .زمنية كافية لتحصيل املهارات العلمية و املنهجية اليت تؤهل اإلمام ألن يكون ناجحا يف أداء رسالته

   .ǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول ȕرȧ التدرǹ :ȄɅاȆȵا
   يتضمن هذا اǂور أربعة أسǞلة ȡرضها قياس مدى مسامهة طرق التدريس املستخدمة من طرف األساتذة يف تنمية 

نقيس بواسطة . صفات االعتماد على النفس عند الطالب، و جعله عنصرا اجيابيا يساهم و يناقȈ و ال يتلقى فقط
ألن استعمال طريقة فعالة يف إلقاء .  مدى كفاية الوسائل التعليمية املستخدمة يف العملية التكوينيةهذه األسǞلة أيضا

الدروس مع وجود وسيلة تعليمية مناسبة ينتج عنه متكون فعال و متمكن من املادة اليت قدمت له، و يؤدي كذلك 
  .إىل اختفاء الصعوبة يف الفهم لدى الطالب

  .ǵول ȕرȧ التȪوǕƇسȲǞة البياȹاǧ : سادسا
   حيتوي هذا اǂور من االستمارة ثالثة أسǞلة، تسعى لقياس مدى استمرارية التقومي من طرف األساتذة لطلبتهم، و 

  .معرفة الوسائل، و أنواع االختبارات اليت يقوم هبا الطالب
مية باملؤسسات اجلامعية    االستمارة الثانية اليت صممت جلمع معلومات للدراسة، موجهة لطلبة العلوم اإلسال

  .اإلسالمية و الذين حيملون رتبة إمام أستاذ عند التحاقهم بالعمل يف قطاع الشؤون الدينية كأئمة يف املساجد
  . سؤال31، و بلȠ عدد األسǞلة اإلمجاƃ )06(   ضم االستبيان ستة حماور 

ɍȿǕ :يةȎǺȊال ǧاȹة البياȲǞسǕ.  

                                                                                                                                            
 .ȋ :74). م1999قسنطينة، منشورات جامعة منتوري، دط، ( أسس البحث و تقنياته :  فضيل دليو1-
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  .التȮوȺɅية ȌȎơ Ž الȲȞوȳ اɋسالȵيةǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول األȽداف : ǭاȹيا
، تسعى أسǞلة هذا اǂور لقياس مدى حتقيق األهداف اليت أنشǞت )5- 1من  (أسǞلة ) 05(   ضم هذا اǂور Ʀسة 

من أجلها املعاهد و اجلامعات اإلسالمية من خالل مدى تأهيلها خلرجييها ملمارسة وظيفة مهنية يقومون هبا بعد 
  .التخرج
  .ȲǞة بياȹاǧ اƟاȽاȲȕ ǧبة الȲȞوȳ اɋسالȵية Ʋو șȿيȦة اȵɋاȵةǕس: ǭالثا

، هتدف أسǞلة هذا اǂور إىل معرفة مدى رȡبة طلبة العلوم )12-6من  (أسǞلة ) 07(   ضم هذا اǂور سبعة 
الربامج اإلسالمية ألن يكونوا أئمة يف املستقبل، و مدى تأهيل تكوينهم بالعلوم اإلسالمية ليكونوا أئمة من خالل 

  .اليت تلقوها أثناء فترة تكوينهم
  .ǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول الƎاǰȵ اƫدرسة باǘƫسȆاǧ اƨاȞȵية اɋسالȵية:  رابȞا

تسعى أسǞلة هذا اǂور إىل قياس مدى تزويد . )24 -13من(  ضم هذا اǂور من االستبيان اثنتا عشر سؤاال 
باملعارف املتعلقة ) الل املواد املدرسة، و مفردات هذه املوادمن خ(الربنامج الذي يتلقاه الطالب هبذه املؤسسات 

مبستقبل الطالب العلمي و العملي، و سنعرف هبا كذلك نوع الثقافة اليت يوفرها هذا الربنامج للطلبة و بالتاƃ معرفة 
وجودة بالربنامج  املȌمدى تالؤمها مع ما تتطلبه وظيفة اإلمامة، متكننا أسǞلة هذا اǂور أيضا من تسجيل النقائ

  . الذي يتلقاه الطالب سواء من حيث جانبه النظري أو التطبيقي أو من خالل املصادر و املراجع املطلوبة
  .ǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول ȕرȧ التدرǹ:ȄɅاȆȵا

، سنقيس من خالل هذه األسǞلة مدى مسامهة طرق التدريس اليت )27 -25من (    حيتوي هذا اǂور ثالثة أسǞلة 
ا األساتذة يف تنمية صفة االعتماد على النفس لدى الطالب، و بالتاƃ معرفة مدى إجيابياته أو سلبياته يستخدمه

  .مستقبال يف تنمية قدراته ومهاراته العلمية و العملية
  . ǕسȲǞة بياȹاǵ ǧول ȕرȧ التȪوƇ:سادسا

ة هذا اǂور مدى استمرارية ، سنعرف من خالل أسǞل)30- 28من (  ضم هذا اǂور من االستبيان ثالثة أسǞلة 
تقومي الطلبة من طرف األساتذة، و الوسائل املستخدمة يف ذلك، ليتم استنتاج مدى فعالية هذا التقومي وما ) التقومي(

لتحسني مردودية استفادة الطلبة ưا يقدم باستمرار، ويتم استنتاج كذلك مدى ) على الطلبة(إذا كانت له فوائد 
  .خدمة يف التقوميكفاية الوسائل املست

   ضم االستبيان أسǞلة مفتوحة إضافة إىل األسǞلة املغلقة، لنترك لعينة الدراسة فرصة للتعبري Ɯرية، و إبداء رأيها  
  .دون تقييد

   ختم االستبيان بسĈĈĈĈĈĈؤال مفتوح يبني من خالله أفراد العينة اقتراحاهتم وآرائهم لتحسني عملية التكوين سواء لɊئمة 
  .ساتذة أو املدرسني أو املنتدبنياأل

    
  .ǹطواȦȺǩ ǧيǾ الȞمȰ اƫيداƆ: اøسادس   
على ضوء حماور الدراسة النظرية ونتائجها، Ź تصميم استبيانني، أحدمها موجه لɊئمة املدرسني باملعاهد    

اجلامعية ألهنم يوظفون اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية، و اɇخر موجه خلرجيي العلوم اإلسالمية باملؤسسات 
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، 1بقطاع الشؤون الدينية برتبة إمام أسـتاذ، Ź عرض االستبيان على األستاذ املشرف، و على أربعة حمكمني آخرين
ملعرفة مدى مالءمة األسǞلة لتحقيق فرضيات الدراسة، ومدى خدمتها للموضوع املدروس، وعلى ضوء مالحظات 

  .األساتذة Ź تصحيح االستبيانني
   : بǚدارات كل منتصالباالمت ق   
  .  جامعة األمري عبد القادر- 
  . -  باتنة-  كلية العلوم اإلسالمية و االجتماعيــة–
  . معهد تكوين اإلطارات الدينية و اإلسالمية بسيدي عقبة- 
  .  معهد تكوين اإلطارات الدينية و اإلسالمية بالتالȡمة-  

. هذه املؤسسات وعلى ضوئها Ź أخذ النسبة أو العينة املناسبة للدراسة   ألخذ اإلحصائيات الرƧية لعدد الطلبة يف 
قمت بعدة مقابالت حرة هبذه املؤسسات، سواء مع اإلدارة أو الطلبة أو األساتذة، مركزة فيها على حماور 

علومات االستبيان، و هادفة خللق عالقة اطمǞنان ومعرفة مع عينة الدراسة، لطرد كل ơوف أو تردد يف إعطاء امل
باملعهد اإلسالمي بالتالȡمة، وعدد )  طلبة10 (واإلجـابات الصــحيحة، Ɵ Źريب االستبيان على عينة حمدودة 

، وعلى ضوء النتائج Ź تعديل األسǞلة الغامضة، أو اليت هلا أكثر من )األمري عبد القادر (ưاثل من اجلامعة اإلسالمية 
وضم االستبيان كذلك بعض األسǞلة . ها ملعرفة ثبات إجابة العينة من عدمهتفسري أو معƖ، و استخدمت العينة نفس

  .التفخيخية لقياس صدق املبحوǫ من عدمه
   بعد أسبوعني من توزيع االستبيان األول Ź توزيع االستبيان على العينة املختارة يف جو هادǛ، بعد أن شرحت 

م ȡرضا واحدا هو البحث العلمي، وŹ استرجاع االستبيان بعد أربع هلم األمهية العلمية إلجاباهتم  و بقائها سرية ơد
تلت هذه اخلطوة مرحلة تفريȠ النتائج . أو Ʀس ساعات من توزيعه وذلك إلعطاء فرصة اإلجابة الواعية  و املركزة

  .و حتويلها إىل أرقام Ż نسب مؤوية
  
  
 

                                                 
  : األساتذة اǂكمون هم -1

  . قسنطينة-مري عبد القادرجامعة األ -أستاذ التعليم العاƃ : عبد اهللا بوجالل:  الدكتور-1
  . قسنطينة- جامعة منتوري-أستاذ التعليم العاƃ : فضيل دليو:  الدكتور-2
  . قسنطينة- جامعة األمري عبد القادر-: نصري بوعلي: الدكتور -3
  .  قسنطينة- جامعة منتوري-: سعد بشاينية : الدكتور-4
  . قسنطينة-مري عبد القادر جامعة األ- أستاذ مساعد: سكحال نور الدين:  األستاذ-5
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  :ƆالȰȎȦ الثا
مؤسسات تكوين األئمة يف 

  اجلزائر
ɍȿǕ :يةȺɅالد ǧاراȕɋن اɅوȮية لتȵسالɋد اȽاȞƫا.  
  .اǘƫسȆاǧ اƨاȞȵية اɋسالȵية: اǭøاȹي
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يتناول هذا الفصل مؤسسات تكوين األئمة يف اجلزائر، وهي املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية    
Ü واليت ơرج كذلك إطارات متد هبا قطاع الشؤون ) معاهد وكليات، جامعات(إلسالمية واملؤسسات اجلامعية ا

  .الدينية واألوقاف
   سنقدم احلديث عن املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية قبل املؤسسات اجلامعية اإلسالمية، كون 

ة عن طريق عقد يلزم بتوظيف خرجييها املؤسسات األوىل Ưتصة مباشرة يف ơريج إطارات قطاع الشؤون الديني
مباشرة بعد إهناء مدة الدراسة، وليس هلذه املؤسسات هدف آخر سوى مد قطاع الشؤون الدينية باإلطارات الالزمة 

يف حني متد املؤسسات اجلامعية اإلسالمية أكثر من قطاع، ويوظف خرجييها يف قطاع الشؤون الدينية عن طريق . له
قد، وهي ال تكوņن إماما بل توفر خلرجييها تعليما عاليا يف العلوم اإلسالمية يزودهم باملعارف املسابقات ال التعا

  .والعلوم الشرعية املختلفة، وهذه املعارف تؤهلهم طبعا ألداء املهام والوظائف الدينية إذا ما أسندت إليهم
  

    ɍȿǕ :يةȺɅالد ǧاراȕɋن اɅوȮية لتȵسالɋد اȽاȞƫا.  
   1-ɅرȞا التŏ Ȥ:  
من أئمة خطباء وأئمة  - معاهد إسالمية، هدفها الوحيد تكوين اإلطارات الدينية ) 7(يوجد يف اجلزائر سبعة    

وهذه .  وتزويدهم باملعارف واملهارات الضرورية ألداء وظائفهم داخل املسجد- الصلوات اخلمس، ومعلمي القرآن
  :املعاهد هي

 .- بسكرة -دينية بسيدي عقبة املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات ال -1
2-  ſمتنراست - املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية بعني صا-. 
 .-  بغليزان- املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية  -3
  .- بسعيدة - املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية  -4
 .-لةمي - املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية بتالȡمة  -5
 .- بتيزي وزو -  املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية -6
 .1املعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية أو معهد القراءات بالعاصمة -7
لقد أنشǞت هذه املعاهد مبقتضى مراسيم وزارية، لتأخذ على عاتقها عمليات التكوين املتخصȌ لɊئمة وفق    

 طرف وزارة الشؤون الدينية، كما تتوىل إجراء مسابقات التوظيف اخلاصة بالواليات Ưططات التكوين املعدņة من
  .اŎاورة

يتم االلتحاق مبثل هذه املعاهد عن طريق مسابقات وطنية جيريها كل معهد لوالياته اŎاورة  ويف ơصصات    
  .حيددها املستوى الدراسي للطالب، ومدى حفظه للقرآن الكرمي

مام إلحدى هذه املعاهد يتم تكوينهم بصفتهم داخليني، وخيضعون لنظام صارم ضنالة يف مسابقة ابعد جناح الطلب
  :يبعث على االنضباط وااللتزام بكل القواعد التنظيمية يف هذه املعاهد، وأكتفي بذكر أمهها

ملنحة  أو إحالة الطالب  يلتزم الطلبة بااللتحاق باملؤسسة املكونة يف التاريخ اǂدد، وأي تأخر يترتب عنه خصم ا- 
  .املتغيب على اŎلس التأديƑ، وقد يؤدي به الغياب إىل الفصل النهائي إن كان بغري مربر

                                                 
  .م2003لسنة . الدينية بالتالȡمةلتكوين اإلطارات  بطاقة فنية للمعهد اإلسالمي - 1
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يوضع الطلبة اجلدد املقبولني للتكوين حتت التجربة خالل السداسي األول من بداية التكوين، وŎلس األساتذة  - 
وتتمثل صفات األهلية لإلمامة .  لإلمامة خالل املدة املذكورةكامل الصالحيات يف إقصاء من ال يرى فيهم األهلية

اليت بانعدامها يقصى الطالب املتكون يف اإلثبات العملي للمستوى العلمي، وحفȘ القرآن الكرمي املشروطني عند 
ويالحȘ كذلك مدى استقامة الطالب يف األخالق والسلوك واملعامالت . املسابقة للدخول إىل معاهد التكوين

واالعتدال يف الفكر والتوجه، مع االبتعاد عن الصفات القبيحة واملنفرةÜ وكضيق الصدر، وسرعة الغضب، 
  .ƀإ...واالضطراب النفسي، وفقدان السيطرة، والغلظة، وبذاءة اللسان، والقذف، والغيبة والنميمة

ة الزي الذي يتالءم ووظيفة اإلمامةÜ ويرتدون داخل املؤسسة وأثناء الدراس) جسما ولباسا( يعتƗ الطلبة هبندامهم - 
  ، ويسهرون على نظافته، وحيرصون على الظهور يف هيǞة تتماȇ)قندورة بيضاء، وȡطاء للرأس(أي اللباس اجلزائري 

  .ى مع اɇداب العامة والسلوك الطيņب والوقار الذي تتطلبه الوظيفة اليت تنتظرهم
  .وكل Ưالفة هلذا تؤدي هبم إىل الفصل ميتنع الطلبة عن تعاطي التبƛ Ƞميع أنواعه، - 
 يلتزم كل الطلبة Ɯضور احلزب الراتب يف إحدى اجلماعات اليت خيتاروهنا سلفا، مع اǂافظة على اجلماعة يف - 

املسجد، والنهوض من النوم إثر آذان صالة الصبح، والتوجه بعد صالة الصبح حلفȘ القرآن الكرمي وتالوته، مع 
ويلتزمون كذلك Ɯضور . سالمية يف السلوك واملظهر والقول والعمل داخل وخارج املؤسسةالتحلي باألخالق اإل

  .حصȌ املطالعة اليومية واليت تقدر بساعتني
 يتوقف ơرج الطلبة برتبة إمام بعد النجاح يف كل االختبارات واستظهار القرآن الكرمي كله،  واستظهار شهادة - 

  .ج إذا ثبت عدم حفظه للقرآن الكرمي أو يعلق ơرجه لفترة الحقةالتدريب التطبيقي، وحيرم من التخر
بالنسبة للظروف االجتماعية أثناء التكوين فǚن مصاريف اإلطعام تقطع من املنحة املخصصة للطلبة، كما  - 

  .يستفيدون من منحة شهرية حيددها التنظيم املعمول به
على الطلبة، تقوم املعاهد بǚحياء املناسبات الدينية والوطنية، ولكي يصبȠ جو التكوين باحليوية والنشاط والترفيه    

وتنشيط الندوات وامللتقيات وتنظيم املعارض للكتب وامللصقات، وتنظم الدورات الرياضية للطلبة مع الرحالت 
لطلبة اليت العلمية والسياحية واملسابقات الفكرية والعلمية، كل هذه النشاطات يقوم هبا املعهد بالتعاون مع جلنة ا

  .1أسست ملثل هذه األȡراض
   حني افتتحت هذه املعاهد كانت تعتمد على الدول الشقيقة لتمدها باألساتذة، كمصر وسوريا وتونس والعراق 

وهي تعتمد اليوم على أساتذة  من محلة شهادة . وفلسطني، كما ساهم يف التكوين هبا األئمة املمتازين من اجلزائر
  2... اإلسالمية واللغة العربية وعلم االجتماع وعلم النفسالليسانس يف العلوم

  :   ومبا أن التدريس يف هذه املؤسسات يقتصر على احلجرات فǚن طرق التدريس املعتمدة هي
 .طريقة األسǞلة االستجوابية -

                                                 
ـ  هـ1423 صفر عام    03 : املؤرǷ يف  140-02 :املرسوم التنفيذي رقم   -1  : م، املتمم للمرسوم التنفيذي رقـم      2002 أفريل   16 : املوافق ل

ـ  هـ1412 رمضان   23 : املؤرǷ يف  124 -92 تكـوين  م، واملتضمن نظام الدراسـة يف املعاهـد اإلسـالمية ل          1992 مارس   28 : املوافق ل
  .اإلطارات الدينية

ـ  1416 مجادى األوىل    05 : املؤرǷ يف  293 -95 : من املرسوم التنفيذي رقم    2املادة   -  حيدد هذا القـرار     ،  م1995 سبتمرب   30 : املوافق ل
  .إطار تنظيم املسابقات واالمتحانات واالختبار املهنية لاللتحاق باألسالك اخلاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية

 .م2002سنة . ة فنية للمعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية بسيدي عقبةبطاق -2
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 .إلقاء الدرس باعتماد األستاذ على ذاكرته -
 .اإلمالء من الدفتر مع التعقيب -
 .طريقة البحوǫ والعروض -
 .طريقة التكوين امليداين أو التدريب واملمارسة امليدانية -

   إما بالنسبة لتقومي أعمال ونشاطات الطلبة أثناء التكوين فǚنه يتم بالطرق الشفوية والكتابية وفقا لطبيعة املادة 
  .املمتحن فيها

  :1شǢȞ التȮوɅن -2   
  .اسي للطالب، ومقدار احلفȘ من القرآن الكرمي   خيضع االلتحاق بالشعب يف املعاهد اإلسالمية للمستوى الدر

   2-1- ƙدرسƫمة اǝبة األȞش: 
   إن خريج هذه الشعبة مؤهل إللقاء خطب اجلمعة واألعياد، وإلقاء الدروس املختلفة يف املسجد،   ويشترط 

  :لاللتحاق هبذه الشعبة
 .حفȘ نصف القرآن الكرمي -
 . سنة30 إىل 19السن من  -
 .ثة ثانويمستوى السنة الثال -
 .النجاح يف املسابقة الوطنية -

 ).02(ومدة التكوين يف هذه الشعبة هي عامني 
   2-2-  ȴȲȞȵ ȳاȵبة إȞش) Ȅمƪا ǧواȲȎال ȳاȵإ:( 

  :   خريج هذه الشعبة مؤهل إلمامة الناس يف الصلوات اخلمس، ويشترط لاللتحاق هبذه الشعبة ما يلي
 .حفȘ القرآن الكرمي كامال -
 . سنة30  إىل19السن من  -
 .مستوى السنة التاسعة أساسي -
 .النجاح يف املسابقة الوطنية -

 .ثالǫ سنوات) 03(على أن تكون مدة التكوين هبذه الشعبة 
 :نøشȞبة األǝمة اȺƫتدبي - 3 -2   

بعد أن يوظفوا يف املساجد وتتكون لديهم خربة وحسن أداء لسنوات ) هلم شهادة إمام معلم (   وهم أئمة معلمون 
دة، تكافؤهم نظارة الشؤون الدينية للوالية اليت يعملون هبا، فتعطيهم فرصة الدراسة مرة أخرى لنيل درجة إمام عدي

مدرس، يلتحقون باملعهد اإلسالمي لتكوين اإلطارات الدينية فيدرسون عامني، ويتلقون كل ما يتلقاه األئمة 
  .املدرسون من برامج ودروس
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   3-ȵ ǯرǺتƫا ȳاȵɋا Ǵȵالȵ يةȺɅالد ǧاراȕɋن اɅوȮǩ دȽاȞȵ 1ن:  
  :   يتوقع من اإلمام املتخرج من املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية عند هناية مرحلة التكوين ما يلي

   3-1- Ʉȩالǹاألȿ ɃدȪȞال الŎا Ž:  
 …أن يكون قدوة لغريه يف سلوكه وتصرفاته -
 .ǚخالȋأن يقبل على عبادة اهللا عزņ وجلǎ ويدعو إليها ب -
 .أن يتمتع بالثقة الكاملة يف نفسه، واليت مصدرها اإلميان باهللا وعقيدة التوحيد -
 . أن يراعي رضى اهللا تعاىل يف سلوكه وأفعاله، وما ينطق به لسانه من أقوال -
 .أن حيب اخلري لغريه وأن يسعى دوما إىل نشره بني الناس -
 .حمبة، متفائلة ȡري حاقدة وال متشائمةأن يتمتع بنفس متفتحة ȡري منقبضة وال معقدة، Ƨحة،  -
 .أن يقنع مبا وهبه اهللا تعاىل ويستغƗ به عما يف يد ȡريه -
 .أن يكون معتدال يف آرائه ويف كل شأن من شؤون حياته -

   3-2- ɄȲȪȞال الŎا Ž:  
 .أن يتحلى باملوضوعية يف حواره مع اɇخرين بعيدا عن التعصب -
 .وحدة األمة، وأن يبتعد عن اللغو والتشدد على ةأن يكون قادرا على اǂافظ -
 .نبذ اخلالفات، وكل أنواع األوهام والشعوذة، ويسمو بعقله إىل فقه السنن والكون واحلضارة واالجتماع -
 .أن يكون حمبا للبحث يف التاريخ لفهم أحداثه وحتليلها واستنتاج الدروس والعرب واملواعȘ منها -
ء املسلمني يف حل املشكالت اليت تعترضهم ويستفيد منها يف حياته العملية أن جيتهد للتعرف على مناهج الفقها -

 .والعلمية
أن يعتمد على احلجة املقنعة املستندة على الدليل الشرعي والعقلي عندما يصدر األحكام حول القضايا اليت  -

 .يشارك يف معاجلتها
 .تأدية رسالته على الوجه األكملأن يكون واسع األفق، بعيد النظر، عميق، مرن التفكري ليتمكن من  -

  :ƭ Ž2ال اȎǩɍال -3 -3   
  .أن يكون قادرńا على عرض أفكاره رضا منظما ومتسلسال، ويوجهها توجيها مناسبا -
 . يف كل ما ميس احلياة ويف كل علم ومعرفة على قدر استطاعته واجتهادهعأن يكون واسع اإلطال -
 .اتهأن يكون متمتعا بصفات اخلطيب اجليد وواجب -
 .أن يكون قادرا على نشر الوعي الديƗ والوطƗ بني املواطنني، وإرشادهم إىل ما فيه صالح معاشهم ومعاهدهم -
 .أن يتعمق يف دراسة مشاكل جمتمعه ويسهم يف عالجها -
 .أن يتمتع باملالحظة الدقيقة -
 . اجلديدةأن يكون متمكنا من استعمال املراجع واملصادر واملعاجم، وكذا Ưتلف وسائل البحث -
 .أن يكون قادرا على Ưاطبة ȡريه بأدلة مقنعة، وعلى عرض املواقف املؤثرة -

                                                 
  .ȋ : 3-8.)م2003صادرة عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،  (لتكوين يف املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية برنامج ا - 1
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 .أن يكون قادرا على التعبري باللغة العربية تعبريا سليما كتابة ومشافهة -
   3- 4 - ŽرȞƫال اŎا Ž1:  
اإلسالمية يف نفسه وتبليغها أن يكون قادرا على توظيف األدلة العقلية و النقلية، لتوليد القناعة بصحة العقيدة  -

  .لغريه
 .أن يعرف خصائȌ العقيدة اإلسالميةÜ املتمثلة يف البساطة والوسطية والتسامح -
- Ȉوقادرا على ربطها بواقع الناس املعي Üأن يكون عارفا بأحكام الشريعة اإلسالمية. 
 .ع احلرجأن يعرف خصائȌ الشريعة اإلسالميةÜ كالربانية والشمولية والواقعية واليسر ورف -
أن يكون قادرا على التمييز بني أحكام الشريعة الثابتة بنصوȋ صحيحة، من حيث ورودها، وقطعية داللتها،  -

 .واɇراء الفقهية االجتهادية اليت أفƓ هبا الفقهاء مراعاة لظروف الزمان واملكان الذين كانوا يعيشون فيهما
 وإلصاقها أعداء العقيدة اإلسالمية، ويكون كذلك عارفا أن يكون متمكنا من دحض الشبهات اليت حياول إثباهتا -

 .باألدلة العلمية اليت تبني بطالهنا
أن يعلم بأن التاريخ ليس هو احلوادǫ، وإƴا هو تفسري هذه احلوادǫ، واكتشاف الروابط والعالقات الظاهرة  -

 .والباطنة اليت Ɵمع بينها
 .إلسالمي للكون واإلنسان واحلياةأن يكون عاملا Ɯقيقة اإلسالم، وطبيعة التصور ا -
 .أن يعرف القيم اليت أسس عليها اŎتمع املسلم، ويسعى إىل تثبيتهاÜ كاألخوة والوحدة والتعاون والتضامن -
 .أن يدرك القيم اجلاهليةÜ كالعصبية واجلهل والعدوان والتفرق، ويسعى إىل حماربتها باحلكمة واملوعظة احلسنة -
 .نتاج والتعمري، وضرورة العدالة يف التوزيع ضمانا النسجام اŎتمع وتضامنه ومتاسكهأن يدرك قيمة العمل واإل -

 .قادرا على شرحها )ε(أن يكون حافظا لكتاب اهللا عزņ وجلǎ، قادرا على تفسريه، عاملا مبا صح من سنة رسوله  -
 .2تفاديا ملضار االختالفأن يكون مطلعا على Ưتلف املدارس الفقهية، ملتزما مبا هو سائد منها يف جمتمعه،  -

   4 -ǯرǺالت ǥ3 شهاد :  
   بعد إهناء مدة التكوين والنجاح يف كل االمتحانات واالختبارات املربجمة خالل فترة التكوين، وبعد التأكد من 

  ).مدرس أو معلم (ألداء وظيفة اإلمامة " شهادة كفاءة "حفȘ الطالب القرآن الكرمي كله، مينح املعهد خرجييه 
تتكفل وزارة الشؤون الدينية بتوظيف كل األئمة خرجيي املعاهد اإلسالمية، بل هناك عقد التزام  بني األئمة    

 ،Ɨوالوزارة بالعمل بعد التخرج يف قطاعها ملدة سبع سنوات، وااللتحاق مبكان تعيينه يف أي كان من التراب الوط
  4. يف حالة اإلخالل بأحكام هذا العقدوإال فǚنه يلزم بتعويض كل املصاريف املترتبة عن تكوينه

                                                 
  .ȋ : 3-8.املرجع السابق - 1
  .ȋ:  3-8.نفسهاملرجع  - 2
 رمضان 23 :املؤرǷ يف  92 :ملرسوم التنفيذي رقم من ا22،23، املادة م2000 مارس 01 : املؤرǷ يف42 :القرار الوزاري رقم - 3

  . املتضمن نظام الدراسة يف املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينيةم، 1992 مارس 28 : املوافق لـهـ1412
 هـ1412ضان   رم 23 : املؤرǷ يف  92 : من املرسوم التنفيذي رقم    22،23، املادة   م2000 مارس   01 : املؤرǷ يف  42 :القرار الوزاري رقم   -4

  . املتضمن نظام الدراسة يف املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينيةم،1992 مارس 28 :املوافق لـ



    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

   5- ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ:  
   5-1-ƙتدبȺƫاȿ ƙدرسƫمة اǝاأل ǰȵاȹبر :  

 ȴȩل رȿتدبون): 05(جدȺȵȿ درسونȵ Ƃȿة األȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ1  

عدد اȌȎƩ   اƫواد
  Ȧȵرداǧ اȪƫرر  Ž الȊهر

  02  التفسري
–اإلميان واإلسالم –العقيدة : موضوعتفسري آيات يف–مدخل إىل علم التفسري  -

السنن –الدعوة إىل اهللا –األخالق اإلسالمية –التشريع –اإلشارات العلمية يف القرآن 
  .االجتماعية

  01  علوم القرآن
- مجع القرآن الكرمي–املكي واملدين –نزوله : القرآن الكرمي–مدخل إىل علوم القرآن  -

  .إلعجاز يف القرآن الكرميا–الناسخ واملنسوǷ –اǂكم واملتشابه 

  02  التجويد 
االستعاذة، أحكام النون، أحكام امليم، (اǂور التطبيقي –مدخل إىل علم التجويد  -

  )Ưارج احلروف، تفخيم احلروف وترقيقها، أحاكم الراء
  .واألخالق–شرح أحاديث يف جمال الفقه  -  01  احلديث

  01  علوم احلديث
–احلديث والسنة واصطالحات أخرى – علوم احلديث التصنيف يف–املدخل العام  -

طرق حتمل احلديث –رواية احلديث باملعƖ –ألقاب اǂدثني -الرحلة يف طلب احلديث 
  .علم اجلرح والتعديل–وصيȠ األداء 

  02  العقيدة

احلكم العقلي، االستدالل على وجود اهللا، (مبحث اإلهليات –مدخل إىل التوحيد  -
الرسل، صفاهتم، املعجزة، اإلميان بالكتب (مبحث النبوات –) القدروصفاته، القضاء و

أقسام احلقائق الغيبية، (:الغيبيات–...) املالئكة، اجلن(مبحث الكونيات –) ةالسماوي
  ).أشراط الساعة، يوم القيامة وأحداثه

  .فقه األسرة–احلج –الزكاة –الصالة –مدخل –مقدمة  -  03  الفقه
  .مباحث مشتركة بني القرآن والسنة– مصادر التشريع -ىل علم أصول الفقه مدخل إ -  01  أصول فقه

  02  الفرائض
–مبادǛ اإلرǫ يف اإلسالم –التدرج يف تشريع املرياǫ –أمهية علم الفرائض –مدخل  -

 ǫالوارثون –نظام اإلر– ǫالتأصيل–احلجب –العصبات –الفروض –أنواع اإلر.  

  01  سرية
ميالد النƑ صلǎى اهللا عليه – السائدة قبل اإلسالم تاحلضارا–ة مدخل إىل السرية النبوي -

  .الدعوة املكية–وسلم 

  02  التاريخ
 عصر الدويالت–الفتوحات اإلسالمية يف املغرب –مدخل لدراسة التاريخ اإلسالمي  -

 Ÿاحلروب الصليبية-باملغرب العر.  

  01  قواعد النحو
املنصوبات –املرفوعات –النكرة واملعرفة – االسم وإعرابه–اإلعراب والنحو –املدخل  -
  .املصادر–البناء للمجهول –اجلامد واملشتق –الصحيح واملعتل –امليزان الصريف –

  .علم البديع–علم البيان –علم املعاين –املدخل  -  01  بالȡة
  .اإلعداد واالرƟال–اخلطبة –اخلطيب –املدخل  -  02  اخلطابة
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 ȴȩل رȿدا): 06(جدǵȿ هرȚɅتدبونȺȵȿ درسونȵ  يةȹة الثاȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧ1  

عدد اŽ ȌȎƩ   اƫواد
  الȊهر

  Ȧȵرداǧ اȪƫرر

  02  التفسري
السياسة الشرعية –تفسري آيات التشريع اجلنائي –مدخل إىل تفسري آيات األحكام  -
  )الدعوة إىل اهللا –األخالق اإلسالمية (

  02  التجويد
خامتة –الياءات - الوقف وتوابعه – واإلمالة الفتح–اهلمز وأحكامه –املد وتوابعه  -

  .اǂاور
  .واألخالق–شرح أحاديث يف جمال الفقه  -  01  احلديث

  01  علوم احلديث
 أقسام احلديث من حيث - أقسام احلديث باعتبار وصوله إلينا - أقسام احلديث  -

اسم الق–احلديث املوضوع – أقسام احلديث باعتبار من اسند إليه -القبول والرد 
  .تراجم لعدد من الرواة واǂدثني–صفات الرواة –املشترك بني الصحيح والضعيف 

  .فرق إسالمية–الغيبيات –الكونيات –مبحث النبوات -  02  العقيدة
  .األقضية والشهادة–عقود البيع واإلȡاثة –املعامالت املالية –الطالق وآثاره  -  04  الفقه

  02  أصول فقه
التعارض –الفتوى –االجتهاد والتقليد –القواعد الفقهية –اصد املق–مصادر التشريع  -

  .والترجيح

  02  الفرائض
–تقسيم التركة –املناسخات –مرياǫ اجلد –الرد –العول –ما يطرأ على املسائل  -

مرياǫ الغرقى واهلدمة –مرياǫ ذوي األرحام –املرياǫ بالتقدير –التوصية –التخارج 
  .واحلرقى

  01  سرية
نشر –الفتح ومقدماته ونتائجه –ȡزوة بƗ قينقاع –ȡزوة بدر –والغزوات السرايا  -

  .جناح الدعوة وموت الرسول صلى اهللا عليه وسلم–الدعوى وتوسيعها 

  02  التاريخ

املقاومة الشعبية –االحتالل الفرنسي واملقاومة اجلزائرية –اجلزائر يف العهد العثماين  -
بوادر –الواقع االقتصادي والثقايف –ناء االحتالل الواقع اإلداري للجزائر أث–املسلحة 

اجلزائر أثناء احلرب العاملية – 1939-1919احلركة الوطنية بني –املقاومة السياسية 
الثورة التحريرية مرحلة – 1954-1945التطورات السياسية يف اجلزائر –الثانية 

– 60-58حرب اإلبادة – 58- 56مرحلة التنظيم والشمول – 56-54لالنطالق
  .مرحلة املفاوضات واالستقالل

  .اإلعراب- األساليب –التوابع –النواسخ –الفعل وأحواله –املنصوبات  -  02  قواعد النحو
  علم البديع–علم البيان––علم املعاين -  01  بالȡة
  .اخلطابة يف عصر اإلسالم–تاريخ اخلطابة قبل اإلسالم  -  02  اخلطابة

ثقافة قانونية 
  02  ومهنية

   املتعلق بعالقات العمل11/04/90املؤرǷ يف /90/11ن رقم قانو -
 املتضمن تنظيم املديريات املختلفة 25/12/94 مؤرǷ يف 94/470مرسوم رقم  –

  وهياكلها
 املتضمن إنشاء نظارات 23/03/1991 مؤرǷ يف 91/83مرسوم تنفيذي رقم  –

  الشؤون الدينية يف الواليات

                                                 
الصادر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، سبتمرب   (شعبة املدرسني، وين يف املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينيةبرنامج التك -  1
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  .ن األساسي لعمال قطاع الشؤون الدينية املتضمن القانو91/114مرسوم رقم  –
  :اȲȞƫمƙ برȹاǰȵ األǝمة -5-2

 ȴȩل رȿمون:)07(جدȲȞȵ Ƃȿة األȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  

  اƫواد
عدد 

 Ž ȌȎƩا
  الȊهر

  Ȧȵرداǧ اȪƫرر

  02  التاريخ
الفتوحات اإلسالمية  –اخلالفة الراشدة –مدخل إىل علم التاريخ اإلسالمي  - 

  .احلروب الصليبية- عصر الدويالت باملغرب العرŸ  –يف املغرب 

  02  التفسري

اإلميان واإلسالم  –العقيدة :تفسري آيات يف مواضيع –مدخل إىل علم التفسري  - 
الدعوة إىل  –األخالق اإلسالمية  –التشريع  –اإلشارات العلمية يف القرآن  –

  .السنن االجتماعية–اهللا 

  02  قواعد

–املرفوعات –النكرة واملعرفة –االسم وإعرابه – والبناء اإلعراب–املدخل  - 
البناء للمجهول –اجلامد واملشتق –الصحيح واملعتل –امليزان الصريف - املنصوبات 

  .املصادر–
  .فقه األسرة–احلج –الزكاة –الصالة –مدخل –مقدمة  -   03  الفقه
  .علم البديع–علم البيان –علم املعاين –املدخل  -   01  بالȡة
  .واألخالق–شرح أحاديث يف جمال الفقه  -   01  ديثاحل

  02  علوم القرآن
مجع القرآن –املكي واملدين –نزوله : القرآن الكرمي–مدخل إىل علم القرآن  - 

  .اإلعجاز يف القرآن الكرمي–الناسخ واملنسوǷ –اǂكم واملتشابه -الكرمي

  01 علوم احلديث

احلديث والسنة –حلديث التصنيف العام يف علوم ا–املدخل العام  - 
طرق حتمل –ألقاب اǂدثني –الرحلة يف طلب احلديث –واصطالحات أخرى 

أقسام احلديث من حب القول والوصول والسند –علم اجلرح والتعديل –احلديث
  .تراجم لبعض الرواة–طبقات الرواة –والقسم املشترك بني الوصول والضعف 

  01  سرية
ميالد النƑ صلǎى – السائدة قبل اإلسالم تضارااحل–مدخل إىل السرية النبوية  - 

  .الدعوة املكية–اهللا عليه وسلم 
  كتابة Ɯث أكادميي -   01  منهجية

  03  العقيدة
احلكم العقلي، االستدالل على وجود (مبحث اإلهليات –مدخل إىل التوحيد  - 

  ) اهللا، وصفاته

  01  التجويد
الستعاذة والبسملة، أحكام النون، ا(اǂور التطبيقي –مدخل إىل علم التجويد  - 

  )أحكام امليم، Ưارج احلروف، تفخيم احلروف وترقيقها، أحاكم الراء
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 ȴȩل رȿمون:)08(جدȲȞȵ يةȹة الثاȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  

عدد اȌȎƩ   اƫواد
  Ž الȊهر

  Ȧȵرداǧ اȪƫرر

  02  التفسري

اإلميان – العقيدة:تفسري آيات يف موضوع–مدخل إىل علم التفسري - 
–األخالق اإلسالمية –التشريع –اإلشارات العلمية يف القرآن –واإلسالم 

  .السنن االجتماعية–الدعوة إىل اهللا 

  02  التجويد
خامتة –ياءات الزوائد –الوقف –فتح واإلمالة –اهلمز وأنواعه –املد وتوابعه 

  .اǂاور
  .عقيدة– األخالق–الدعوة –شرح أحاديث يف موضوع الفقه   01  احلديث
  .عقد البيع–فقه األسرة وتكوينها واǂافظة عليها –احلج   03  فقه

  03  أصول فقه
–أقسام احلكم الوضعي –مباحث احلكم –مدخل إىل علم أصول الفقه 

  .مباحث مشتركة بني الكتاب والسنة–مصادر التشريع األصلية 

  01  الفرائض

مبادǛ اإلرǫ يف –ǫ التدرج يف تشريع املريا–أمهية علم الفرائض –مدخل 
–العصبات –الفروض –أنواع اإلرǫ –الوارثون –نظام اإلرǫ –اإلسالم 
  .التأصيل–احلجب 

  01  سرية

ȡزوة بȡ– Ɨزوة أحد –ȡزوة بƗ قينقاع –ȡزوة بدر –السرايا والغزوات 
–الفتح ومقدماته ونتائجه –بƗ املصطلق –بƗ قريضة –اخلندق –النضري 

 .ح الدعوة وموت الرسول صلى اهللا عليه وسلمجنا–نشر الدعوى وتوسيعها 

  02  التاريخ

–الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين –مدخل إىل الفتوحات اإلسالمية 
نتائج –الفتح يف العهد األموي –محالت االستطالع –إفريقيا قبل الفتح 

الدولة الرستمية –الظروف اǂيطة بظهور الدويالت –الفتوحات يف املغرب 
  .ويالت يف إفريقياعصر الد–

  01  قواعد
–اŎرورات –املنصوبات –املشتقات –االستفهام –أحوال الفعل والنواسخ 

  .االعتالل واإلبدال–النسب والتصغري –العدد واألƧاء املعتلة –التوابع 
  علم البديع–علم البيان––علم املعاين  01  بالȡة

  02  اخلطابة
تاريخ اخلطابة قبل اإلسالم –ل اإلعداد واالرƟا–اخلطبة –اخلطيب –مدخل 

  .اخلطابة يف عصر اإلسالم–
  

  
  

                                                 
 ،الصادر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف(  شعبة املعلمني  برنامج التكوين يف املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية،- 1

  .)م2003سبتمرب 



    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

 ȴȩل رȿمون:)09(جدȲȞȵ ة الثالثةȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  

عدد اȌȎƩ   اƫواد
  Ž الȊهر

  Ȧȵرداǧ اȪƫرر

  01  التفسري
السياسة –تفسري آيات التشريع اجلنائي –مدخل إىل تفسري آيات األحكام - 

  الشرعية
  .الدعوة–واألخالق –الفقه -العقيدة :  أحاديث يف موضوعشرح  01  احلديث
  .الغيبيات–الكونيات   02  العقيدة
  .األقضية والشهادة–ما شابه عقد البيع  03  الفقه

  .اإلفتاء واالستفتاء–االجتهاد والتقليد –املصادر التبعية - مصادر التشريع  02  أصول فقه

  02  الفرائض

تقسيم –املناسخات –مرياǫ اجلد –د الر–العول –ما يطرأ على املسائل 
–مرياǫ ذوي األرحام –املرياǫ بالتقدير –التوصية –التخارج –التركة 

  .اهلدمى واحلرقى مرياǫ الغرقى و

  02  التاريخ

اجلزائر –االحتالل الفرنسي واملقاومة اجلزائرية –اجلزائر يف العهد العثماين 
الثورة التحريرية –ان تكريس سياسة االستيط–حتت اإلدارة االستعمارية 

1954-1962.  
  علم البديع–علم البيان––علم املعاين  02  بالȡة
  .اإلعراب- األساليب –التوابع –النواسخ –الفعل وأحواله –املنصوبات   02  قواعد
  .اخلطابة يف عصر اإلسالم–تاريخ اخلطابة قبل اإلسالم   02  اخلطابة

ثقافة قانونية 
  01  ومهنية

   املتعلق بعالقات العمل11/04/90ؤرǷ يف امل/90/11قانون رقم 
 املتضمن تنظيم 25/12/94 مؤرǷ يف 94/470مرسوم رقم –

  املديريات املختلفة وهياكلها
 املتضمن إنشاء 23/03/1991 مؤرǷ يف 91/83مرسوم تنفيذي رقم –

  نظارات الشؤون الدينية يف الواليات
اع الشؤون  املتضمن القانون األساسي لعمال قط91/114مرسوم رقم –

  .الدينية
  
6-ǧتاجاȺاستȿ ǧاȚǵالȵ :  

   بعد عرض أهم القواعد التنظيمية اليت خيضع هلا الطالب يف معاهد تكوين اإلطارات الدينية، مع اإلطالع على 
الربامج الدراسية، وأساليب التدريس، والتقومي، ميكن تسجيل جمموعة من املالحظات واالنتقادات لعناصر العملية 

  .ية يف معاهد تكوين اإلطارات الدينيةالتكوين
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، إذ أهنا تشترط فيه مستوى الثالثة ثانوي للمدرسني، والسنة التاسعة أساسي ب بالنسبة لشروط اختيار الطال-    
وميكننا أن نتساءل إن كان بǚمكاننا أن نرتقي بتلميذ يف التاسعة أساسي إىل درجة أن يأخذ الناس عنهم . للمعلمني

مكان إمام من هذا املستوى أن خياطب اجلمهور املسجدي ǚة قياسية تقدر بثالǫ سنوات، وإن كان بدينهم، يف مد
صحيح أن املعاهد التكوينية تعد هذا املستوى . املتنوع Ɲطاب فعال، تراعى فيه كل شروط اخلطاب الناجح

ن الدينية أن هؤالء خيطبون يف م القرآن الكرمي للصغار، لكن املعمول به يف نظارة الشؤوليللصلوات اخلمس أو تع
  .اجلمعة واألعياد

   إن مستوى التاسعة من التعليم األساسي ال يؤهل صاحبه ليضطلع مبهمة ووظيفة حتتاج إىل التمكن يف اللغة 
لنضج الفكري والعقلي، وهذا املستوى الدراسي ال يوفر مثل هذه املواصفات، حƓ وإن Ź التكوين ملدة االعربية، و
 بعض مواد العلوم اإلسالمية، كأصول الفقه، واملواريث، بوات فسيجد الطالب صعوبة كبرية يف استيعاثالǫ سن

  .إƀ ...وعلم النفس
ثالثة ثانوي، وهم الذين تعدهم معاهد التكوين ليكونوا خطباء، ال   أما األئمة املدرسني والذين يشترط فيهم مستوى 

 Ɠوفهل مستوى السنة الثالثة ثانوي كايف ح ،Ýتار هذه املعاهد الطالب الذي ملالو أضفنا له عامني من التكوينơ ذا
فشل يف Ɵاوز أول عقبة دراسية هامة، تؤهله ملواصلة الدراسة املتخصصة يف إحدى فروع املعرفة، أال تستحق 

ابغني وذوي العقول اإلمامة الطلبة املتفوقنيÝ وهي الوظيفة احلساسة واخلطرية واليت ال حتتاج للمتفوقني فقط بل الن
عاهد التكوين أهنم ال ميتلكون أي شهادة م، أال يعاب على اإلطارات الدينية اليت ơرجها ةالراجحة، واإلرادة الفوالذي

معترف هبا وأبسطها البكالوريا، خاصة وحنن يف زمن انتشار الشهادات العلمية، فكيف بǚمام خياطب إطارات تفوقه 
ضلية مطلوبة لإلمام، ألن الناس قد جبلوا على إتباع من هم أفضل منهم خاصة يف جمال  رȡم أن التفوق واألف!علميا
  .العلم
لتحاقه باملعهد، يوضع حتت املراقبة، ملالحظة سلوكاته وتصرفاته قصد معرفة وإ بعد جناح الطالب يف املسابقة -    

م هذا اإلجراء ƛلسات خيضع هلا مدى صالحيته لإلمامة، إن هذا مهم ولكنه ȡري كاف وحده، واألفضل أن يدع
 ơصȌ العلوم الشرعية، لتحديد مدى صالحية الطالب هلذه الوظيفة، نالطلبة مع أطباء نفسانيني، وعلماء أجالء م

 ال تؤهله أو تعرقله عند - حƓ لو كانت ال تظهر للناس كاملشاكل النفسية-وليتم استبعاد كل من حيمل صفات 
  .القيام هبذه الرسالة

مدة التكوين لɊئمة املدرسني تقتصر على عامني، وهي مدة ȡري كافية الكتساب املعارف واملهارات للتمكن  -    
من تقدمي خطاب يف مستوى تطلعات كل اجلمهور املسجدي، الذي حيتاج باستمرار إىل شحنات إميانية وروحية 

لة إذا ما اعتربنا التحديات والتعقيدات اليت Ɵعله يستقيم يف حياته االجتماعية املختلفة، وهذه املهمة ليست بالسه
  .تطبع املرحلة احلالية من حياة املسلم

ع، مع التمكن من اللغة العربية ر   إن طبيعة اإلمامة حتتاج إىل إƜار ومعرفة عميقة باإلسالم، وكل علوم الش
ا رداءة األلفاظ وسوء اختيار املناسب والرباعة يف استعمال أساليبها وألفاظها، ألن املعاين السامية والناصعة تذهب هب

ليدعم كل هذا بثقافة نفسية تؤهله لفهم املخاطبني وتسعفه يف اختيار األساليب املناسبة إلثارة عواطفهم . منها
حيتاج اإلمام كذلك إىل ثقافة عصرية حتيطه مبا جيري . ومتكنه من الولوج إىل قلوهبم، وجعلهم يعملون مبا يسمعون

إن إعداد . ة بلده، Ż عامله اإلسالمي Ż كل الظروف العاملية اليت حتيط باملسلم وهو يتأثر هبا والشكحوله يف دائر
إطار يتعامل مع العقول واألرواح يتطلب سنوات ال سنتني، فǚذا كان الطبيب يقضي سبع سنوات وقد يزيد سنوات 
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ليتمكن من جماله، وإذا كنا جند كل أخرى إذا أراد التخصȌ أكثر، وجند املهندس يدرس Ʀس أو ست سنوات 
التخصصات العلمية يف اجلامعة تكون مدة أربع سنوات، ومع ذلك يالحȘ الضعف يف مستوى خرجييه، فمن باب 
أوىل النقȌ يكون أكثر يف من تكون ملدة عامني فقط، ويف جمال حيتاج لسنوات عديدة وطويلة، وإذا ما كان هلذه 

نوات ما بعد االستقالل لتغطية العجز يف اإلطارات الدينية، ولتمكني املساجد من أداء السرعة يف التكوين مربرا يف س
دورها، فاليوم قد أصبح من الضروري إعادة التفكري يف مواصفات اإلطار الديƗ الذي حتتاجه املساجد ليعود هلا 

ة إليصال اإلسالم إىل إنسان دورها احلضاري، خاصة وأن ما حيتاجه العامل اليوم هو الشحنات الروحية، فهو فرص
أهنكته املادة، واملسلم ليس يف منأى من هذه املشكلة ألنه يعيȈ هو اɇخر انفصاال بني عامله الروحي وعامله 

  .1االجتماعي، انفصاال بني مبادئه وسلوكه
ن متد املنابر    إن املساجد حتتاج إىل علماء يعتلون املنابر وهم يسعون إىل هدف عملي تغيريي، ومعاهد التكوي

بسريعي التكوين، ومدة عامني ال تؤهل الطالب حƓ للرباعة يف بعد واحد من أبعاد الشريعة وهو البعد الفقهي 
 فضال عن  األبعاد الدعوية - واإلمام سيفيت للناس وسرياعي مقاصد الشريعة والتسيري بني الناس- مبختلف املذاهب 

ليتم التضلع فيها ودون أن هنمل الوقت الالزم للعلوم املساعدة يف هذه والعقائدية اليت حتتاج هي األخرى لسنوات 
  .الوظيفة

 املالحظة األخرى اليت ميكن تسجيلها على ƴط التكوين باملعاهد اإلسالمية هي كثرة املواد الدراسية اليت يتلقاها -    
ج الدراسي أو املقرر السنوي لكل الطالب خالل السنة الواحدة، واليت تصل إىل Ʀسة عشر مادة، مع طول الربنام

مادة، فمادة فقه العبادات مثال تقرر على الطالب دراسة الطهارة والصالة، والصوم والزكاة واحلج خالل سنة 
  .واحدة

   إن الربنامج الدراسي الذي يتلقاه األئمة شبيه بالتعليم املكثف، أو بربنامج موجه لتالميذ االبتدائي لكثرة وحداته 
ưا يولد ضغطا كبريا على الطالب واألستاذ الذي سيوƃ اهتماما كبريا إلكمال الربنامج ولو على حساب وطوهلا، 

ولكثرة الوحدات سيصبح الطالب متلقيا أو خزانا للمعلومات دون أن جيد الوقت .  اجليد للدروسبالفهم واالستيعا
املعارف وتنمي املهارات، وكان ميكن تفادي كل هذا لتنقيح ما عنده وفهمه جيدا مع املطالعة اليت تزيد من املدارك و

لو أن هذه املواد وزعت على سنوات عديدة ليتلقاها الطالب بارتياح وبتعمق كبري، ألن السطحية والسرعة يف 
  .التكوين لن تؤهل هذا اإلطار ألداء وظائفه الكبرية واحلساسة كذلك

ملواد املدرسة، واكتساب املهارات امليدانية اليت تقدمها،  احلجم الساعي للمواد ȡري كاف للتمكن من معارف ا-  
        ألن الربنامج مكتȘ، - مثل علم النفس –فبعض املواد اهلامة ال تستفيد سوى من ساعة واحدة خالل الشهر 

 ưا جيعل الطالب ال حيصل إال على معلومات ومعارف سطحية يف كل مادة      وال يتمكن كن استغالهلا وتوظيفها
  .التوظيف األمثل أثناء أداء وظيفته يف املسجد

                                                 
1  -  Ƒم1986، 3، دار الفكر، ط دمشق ( ميالد جمتمع:مالك بن ن.( ȋ: 106.  
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  .اǘƫسȆاǧ اƨاȞȵية اɋسالȵية: ǭاȹيا   
  :التȞرŏ ȤɅا -1   

   تنشأ اجلامعة مبقتضى مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من الوزير املكلف بالتعليم العاƃ، وتتكون اجلامعات من 
  .ليت تتكون منها، كما حيدد اختصاصهاكليات، حيدد مرسوم إنشائها مقرها وعدد الكليات ا

   يتلقى الطلبة يف اجلامعات تعليما عالياÜ ويعترب التعليم العاƃ إحدى حلقات التكوين اليت يبلȠ فيها النضج العقلي 
  1.لدى املتكونني درجة تسمح باستعمال القدرات الذاتية

يا يف العلوم اإلسالمية، تأتـي على رأس هذه    توجد يف اجلزائر عدة مؤسسات جامعية تقدم للطلبة تعليما عال
 وهي اجلامعة اإلسالمية الوحيدة يف اجلزائر  تستقبل الطلبة من ƣان - بقسنطينة- املؤسسات جامعة األمري عبد القادر 

والية، وهي كذلك دولية تستقبل مجيع طالب العامل الذين حيصلون على منحة من وزارة التعليم ) 48(وأربعني 
  :أما باقي املؤسسات فهي. 2البحث العلمي باجلزائرالعاƃ و

  .بوهران. كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية -
 .اجلزائر العاصمة. كلية االقتصاد والعلوم اإلسالمية باخلروبة -
 .بباتنة. كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية -
 .معهد أدرار -

عاليا يف العلوم اإلسالميةÜ واليت تعƗ تلك العلوم اليت جاء هبا الشرع    كل هذه املؤسسات تقدر للطلبة تعليما 
اإلسالمي، ودعا إىل معرفتها واألخذ هبا اعتقادا وعمال وخلقا وتأدبا، وكل ما تستكمل به النفس البشرية قوهتا 

  3.العلمية والعملية
  :ȽǕداف اǘƫسȆاǧ اƨاȞȵية اɋسالȵية -2   

ة اإلسالمية السالفة الذكر قصد حتقيق جمموعة من األهداف العلمية والعملية جنملها يف    أنشأت املؤسسات اجلامعي
  :ما يلي

تكوين الطلبة املنتسبني إليها تكوينا إسالميا علميا ينسجم مع القيم احلضارية اإلسالمية ومتطلبات العصر،  -
 .واإلسهام يف تنمية الروح العلمية ونشر املعارف اإلسالمية

  .تطوير البحث العلمي وتنمية الروح العلمية ونشر العارف والدراسات واألƜاǫ اإلسالميةاإلسهام يف  -
 .العناية بالتراǫ اإلسالمي يف اجلزائر وخارجها -
تكوين إطارات للجامعات واملعاهد اجلزائرية املختلفة السيما املتخصصة يف العلوم اإلسالمية، وكذلك املؤسسات  -

وزارة التربية الوطنية، وزارة الشؤون الدينية :  من الوزارات منها على اخلصوȋالتربوية وتكوين إطارات لعدد
 4...واألوقاف، وكذا وزارة االتصال والثقافة والعدل
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تكوين الشباب تكوينا إسالميا علميا يساير متطلبات العصر التكنولوجي، ويواجه كافة أنواع الغزو الثقايف  -
 .اهلدام

تصميم يف  وروعي.  ومنابر للرسالة اإلسالمية، ومصادر إشعاع،تكون مراكز علمت هذه املؤسسات لǞ لقد أنش  
 القسم الذي حيتوي على مرافق الدراسة من أقسام ومدرجات  أحدمها:نان متالزماهذه املؤسسات اجلامعية هدف

  .ألصالة والتجديدومكتبات، وتعƖ بالتعليم املربمج الذي يهدف إىل تكوين الطلبة تكوينا إسالميا يراعي العمق وا
   على املستوى الثاين من التصاميم املعمارية للمؤسسات اجلامعية اإلسالمية جند املساجد أوقعت الصالة اليت تتسع 

). كما يف جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، وكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بباتنة(ɇالف املصلني 
ى  الواقع جانبا من اجلوانب اليت تساهم يف تسيري التطبيق الفعلي ملا يتلقاه الطلبة علوالشك أن هذا القسم يعد يف
  .لاملستوى النظري يف القسم األو

   إن اهلدف الرئيسي هلذه املؤسسات هو تزويد جمموعة من القطاعات باإلطارات الكفأة اليت تستخدمها من أساتذة 
. ة، وقضاة وحمامني لوزارة العدل، وإعالميني لقطاع اإلعالم واالتصاللقطاع التربية، وأئمة لقطاع الشؤون الديني

إضافة هلذا اهلدف هناك أهداف ثقافية كنشر تعاليم ومبادǛ اإلسالم الصحيحة، أضف إىل ذلك هدف ترقية البحث 
  ...العلمي

  :شرȓȿ اɍلتǶاȻǾŏ ȧ اǘƫسȆاȵȿ ǧدǥ الدراسة -3   
  1. للتعليم الثانوياط على الطالب أن يكون حاصال على شهادة البكالوري   لاللتحاق مبثل هذه املؤسسات يشتر

   تبدأ الدراسة يف شكل جذع مشترك لسنة واحدة، Ż يتم توجيه الطلبة إىل التخصصات اليت يرȡبون فيها بناء على 
  . ألقسام الكليةبالنتائج اǂصل عليها، وعلى رȡبة الطالب، وقدرة االستيعا

 هقسام من مؤسسة إىل أخرى، وأكتفي هنا بذكر أقسام جامعة األمري عبد القادر، ألهنا أكرب هذ   خيتلف عدد األ
  :وهي حتتوي على. املؤسسات اإلسالمية مجيعا

  :كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، وتتكون من Ʀسة أقسام هي
 .قسم الكتاب والسنة -
 .قسم الشريعة والقانون -
 .قسم الفقه واألصول -
 .قسم الدعوة واإلعالم واالتصال -
 .2قسم العقيدة ومقارنة األديان -

   4 -ǯرǺالت ǥشهاد :  
    تتوج سنوات الدراسة باجلامعة واملعاهد والكليات اإلسالمية بشهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية  وفقا 

توظيف يف سلك التعليم والقضاء، ، متكن هذه الشهادة الطالب من حق ال3للتخصصات اǂددة يف النصوȋ القانونية
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وقطاع الشؤون الدينية كǚمام أستاذ، أو مرشدة دينية بالنسبة للطالبات، وكذلك هلم احلق بأن يكونوا 
  .وهكذا فنوعية الوظيفة ơضع لطبيعة التخصȌ الذي واصل فيه الطالب دراسته. إƀ...إعالميني

   5- ȄɅالتدر ȧرȕ:  
طلبة يف اجلامعات اجلزائرية أساتذة من حاملي درجة املاجستري والدكتوراه وأساتذة من    يقوم بالعملية التعليمية لل

ƃدرجة التعليم العا.  
   عندما يباشر األستاذ التعليم يف مقياس ما جيد نفسه مقيدا مبحتوى حمدد سلفا من قبل جلنة تعينها وزارة التعليم 

حرية اختيار طريقة التدريس وصلب اǂتوى يف إطار ما يعرف ويبقى لɊستاذ يف اجلامعة . العاƃ والبحث العلمي
  .1باحلرية األكادميية

 Ɨري معȡ ،ليست هناك منهجية أو أسلوبا معينا للتعليم جيرب األستاذ اجلامعي على إتباعه، فهو حر يف أداء مهمته   
 وهو كذلك ȡري مراقب من بتصميم خطة منهجية يؤسس يف ضوئها األهداف اليت يصبو إىل حتقيقها مع الطلبة،

 فكل أستاذ خيتار الطريقة اليت تتالءم مع طبيعة املادة اليت يدرسها، 2.جهة معينة إلتباع خطة إستراتيجية مدروسة
  .واليت توافق نفسيته ومستواه العلمي

صȌ، دون إمهال  هذا التخة   املؤسسات اجلامعية املختصة يف العلوم اإلسالمية تؤثر املعارف النظرية باعتبار طبيع
وأهم الطرق 3.للجانب امليداين الذي يفرض حضوره يف بعض األقسام، كقسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية

  :التدريسية املستخدمة يف ơصȌ العلوم اإلسالمية من طرف األساتذة ما يلي
  .طريقة اǂاضرة باإللقاء اعتمادا على الذاكرة -
 . التعقيبطريقة اǂاضرة باإلمالء من الدفتر مع -
 .طريقة اǂاضرة باإلمالء من الدفتر دون تعليق -
 .طريقة اǂاضرة باملناقشة املفتوحة -
 .طريقة اǂاضرة باألسǞلة االستجوابية -
 .طريقة استخدام أشرطة التسجيل والتعقيب -
 .طريقة الرحالت امليدانية والزيارات العلمية -
 .التعليم املربمجطريقة استخدام التلفزيون التعليمي املتحكم فيه أي  -
 4...).ملخصات، عروض، استطالعات، التحقيقات(طريقة املشروع أو التأطري األسبوعي  -

   وهكذا تعترب اǂاضرة بكل أنواعها هي الطريقة األكثر شيوعا واستعماال يف اجلامعات اجلزائرية وȡريها، وهي 
هي اǂاضرة اليت ơضع ملعايري مجالية وفنية عديدة، طريقة صاحلة ملواجهة األلفية القادمة ولكن اǂاضرة املقصودة 

                                                 
:  ȋ.)م2001 مارس 07 : عدد،جملة األمري عبد القادر (تقنيات التدريس ملرحلة التدرج والطرق املستخدمة يف اجلامعة : باديس فوȡال -1
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كاألداء الصويت يف التعبري عن األفكار واملدلوالت، وقوة التأسيس والتعليل اليت تبƗ الفكرة ومتهد هلا، واملهارة 
  1.نتباههالكافية لتزويد النقاȇ والتحكم فيه، واملقدرة على مترير األفكار بصيغة ơلق الدهشة يف املتلقي وتسرق ا

 األكثر قبوال وسالمة وأمنا، وقد يرجع  الطريقة   لقد استمر إعطاء اǂاضرات ألن اǂاضرة أسهل من ȡريها، فهي 
السبب إىل عدم توفر املواد التعليمية الالزمة يف بعض املواضيع األكادميية، ألهنا مبعثرة أو مكتوبة بلغات أجنبية، 

  .صدر الرئيسي، ورمبا الوحيد للمعلوماتفتصبح اǂاضرة يف هذه احلالة امل
   6- ƇوȪالت ȧرȕ:  

   تتباين طرق التقومي اليت يعتمدها األساتذة يف اجلامعةÜ فمنهم من يعتمد أسلوب املقال، ومنهم من يعمد إىل أسǞلة 
تذة آخرين إىل  ويعمد أسا،احلفȘ فريد إليه طلبته كل ما أعطاه يف املطبوعة أو أماله أثناء اǂاضرة عن ظهر قلب

  . ومنهم من يعطي سؤاال واحدا، ومنهم من يعطي أسǞلة متعددة،طريقة التحليل أو االستنتاج والتطبيق
   7-ǧاȎȎǺالت ȤȲتǺƫ ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ :  
   7-1-ȫترȊƫا țǾƨا ǰȵاȹبر :  

 ȴȩل رȿ10 (جد(:ȫترȊȵ țǾج Ƃȿة األȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ 2  
ǥادƫا  ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ اȞȵȰȵ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن 
  02  03  00  وترتيله

القراءات املتواترة –ǂة موجزة عن تاريخ التجويد والقراءات  - 
أحكام –Ưارج احلروف وصفاهتا وألقاهبا –ترمجة نافع املدين –

اإلقالب –اإلظهار واإلدȡام –الراء والالم والنون الساكنة 
الوقف - والقصراملد –أحكام امليم الساكنة –واإلخفاء 
  .واالبتداء

  02  00  02  علوم القرآن

مجع –نزوله على سبعة أحرف –نزول القرآن –املكي واملدين 
الناسخ –اŎمل واملبني –سوره وآياته –القرآن وتدوينه 

 Ƿاملناسبة يف سور –املنطوق واملفهوم –املطلق واملقيد –واملنسو
  .إعراب القرآن–القرآن 

  02  00  02  علوم احلديث
تعريف بعض أنواع –الضعيف –احلسن –حلديث الصحيح ا

  .احلديث

  01  02  03  فقه العبادات
مدخل نظري تارخيي لدراسة فقه العبادات على مقتض مذهب 

–الصوم –الصالة –الطهارة –مصادر الفقه املالكي –مالك 
  .الزكاة وأحكامها–احلج 

  01  02  02  العقيدة
 التوحيد وتطوره نشوء علم–أمهيته ومكانته –علم التوحيد

منهج إثبات العقيدة –علم التوحيد يف شكله املعاصر –تارخييا 
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  .النظر والتقليد يف العقيدة اإلسالمية–

  02  00  02  أصول الفقه
احلكم –احلكم –مقدمة تارخيية عن نشأة علم أصول الفقه 

  ).اهللا(احلاكم–اǂكوم عليه –اǂكوم فيه –الوضعي 

  02  00  02  السرية النبوية

–ميالدي 6أوضاع العامل يف القرن–مصادرها –أمهية السرية 
صلǎى اهللا (حياة الرسول –اجلزيرة العربية مهد الرسالة اخلامتة 

–) صلǎى اهللا عليه وسلم(بعثة الرسول –قبل بعثه ) عليه وسلم
أساليب قريȈ –الدعوة اجلهرية –الدعوة السرية –بداية الوحي 

يف )صلǎى اهللا عليه وسلم(ل تدابري الرسو–يف مواجهة الدعوة 
–فتح مكة –اجلهاد –أسس اŎتمع اجلديد –محاية الدعوة 

صلǎى اهللا (وفاة الرسول –حجة الوداع –ȡزوة مؤتة وتبوك 
  ).عليه وسلم

  
تاريخ اخلالفة 

  الراشدة

  
02  
  

  
  
00  
  
  

  
02  
  

  
نظام –أمهية فترة اخلالفة –) التاريخ وأمهيته وفوائده(مدخل 
خالفة –خالفة الفاروق –Ÿ بكر الصديق خالفة أ–اخلالفة 

  .خالفة على بن أŸ طالب–عفان بن عثمان 

  02  02  00  اللغة العربية

املفعول –املفعول املطلق –تعدي الفعل ولزومه –املنصوبات 
التمييز –احلال –االستثناء –املفعول معه –املفعول فيه –ألجله 

–ضارع إعراب الفعل امل–اŎرورات –االختصاȋ –النداء –
صفات –Ưارج األصوات–الصوتيات –املقصور واملمدود 

  .التضاد–االشتراك –الترادف –األصوات 

املنطق ومنهجية 
  02  00  02  البحث

عالقة املنطق –املبادǛ األساسية اليت يقوم عليها املنطق الصوري 
مبحث القضايا –مبحث احلدود أو التصورات –بالعلوم 

تدريب الطالب على –قياس مبحث االستدالل وال–واألحكام 
إجناز Ɯث علمي يف Ưتلف الوحدات املقررة مع مراعاة 

املبادǛ –إجناز Ɯث علمي –الشروط املوضوعية والشكلية 
  . األساسية إلجناز Ɯث علمي أكادميي

    01  02  00  اإلجنليزية
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  : برȹاǰȵ اțǾƨ اȊƫترȫ لȍǕ ȴȆȪول الدɅن-2 -7
 ȴȩل رȿ11(جد(:ȫترȊȵ țǾية جȹة الثاȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  نɅول الدȍǕ1  

ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن 
  02  00  03  الكرمي وترتيله

 Șيف علم التجويد – أحزاب 4حف Ǜأركان القراءة –مباد
صفات –االستعاذة والبسملة –اللحن يف القراءة –الصحيحة 
  .احلروف

  .تفسري حتليلي لسوريت األنعام واحلجرات أو الفتح  01  02  03  تفسري حتليلي

  01  02  03  حديث حتليلي
إن الدين –احلالل بني –قل آمنت Ż استقم –إƴا األعمال بالنيات 

أي األعمال –كفى باملرء كذبا –ثالǫ من كن فيه وجد –يسر 
  .من حسن إسالم املرء–إن اهللا Ɵاوز –أفضل 

  01  02  03  العقيدة
الصفات - الوجود اإلهلي-وأمهيته– علم التوحيد وتطوره نشأة
  . مسألة إثبات حدود اهللا-اإلهلية

  01  02  03  فقه املعامالت
أركان عقد البيع وشروط كل ركن منها –مدلول كلمة الفقه واملال 

  .أنواع البيوع–
  .أديان اهلند والصني، املسيحية، اليهودية  00  02  02  تاريخ األديان

  01  02  02  ةسياسة شرعي

ركن –طرق التولية –املنطلقات الشرعية ملفهوم اخلالفة والسلطة 
حقوق –مبادǛ نظام احلكم اإلسالمي –الرعية ومفهوم السيادة 

طرق –احلقوق والواجبات من احلاكم والرعية –األفراد ف اإلسالم 
  .الشريعة والقانون الدوƃ–عزل احلاكم وشروط ذلك 

تاريخ الدعوة 
  01  01  02  ورجاهلا

ƴاذج من دعوات –مدخل عام يف وظيفة االستخالف ومقتضياهتا 
ƴاذج تطبيقية من منهج النƑ حممد صلǎى اهللا –األنبياء عليهم السالم 

ƴاذج تطبيقية من Ɵارب الدعوة عرب –عليه وسلم يف الدعوة 
  .التاريخ

علم االجتماع 
من منظور 
  إسالمي

01  01  01  

االƟاهات النظرية واملنهجية يف –فصل متهيدي وتعريف بالدين 
مدخل حول حمدودية علم –علم اجتماع اإلسالم –دراسة الدين 

 Ÿاملفاهيم األساسية يف علم االجتماع يف اإلسالم –االجتماع الغر
املفكرون –الفكر االجتماعي يف اإلسالم مرحلة الرواد –

بعض قضايا اŎتمعات اإلسالمية –االجتماعيون املعاصرون 
  .صرةاملعا

  دراسة نصوȋ  حتليلية من القرآن الكرمي واحلديث واألدب  02  00  02  اللغة العربية

  00  02  02  أصول التفسري
 يف كتب تاإلسرائيليا–التفسري باملأثور –نشأة التفسري وتدوينه 

  .دخول اɇراء املذهبية يف كتب التفسري–التفسري بالرأي –التفسري 

                                                 
ات، املعهد الوطƗ العاƃ ألصول الدين، صادر عن اللجنة التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية، طبع مبركز جملة املوافق (برنامج العلوم اإلسالمية  -  1
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

  جنليزية لغة إ  02  00  01  اللغة األجنبية
  : برȹاȌȎơ ǰȵ كتاȿ ǡسȺة-3 -7

 ȴȩل رȿة:)12(جدȺسȿ ǡة الثالثة كتاȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  
ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

القرآن الكرمي حفظه 
  02  00  03  وترتيله

 Șاء العشرة – أحزاب 4حفņأحكام امليم –التعريف بالقر
  .هلمز الوقف واالبتداءا–اإلخفاء –اإلدȡام –املدود –

  01  02  03  علوم القرآن

–نزول القرآن على سبعة أحرف –اǂكم واملتشابه 
 Ƿمشكل القرآن –أعجاز القرآن –الناسخ واملنسو–

  .القصة يف القرآن–ترمجة القرآن –احلقيقة واŎاز 
  .سورة احلجرات أو الفتح–تفسري سورة األنعام   01  02  03  تفسري حتليلي

  01  02  03  ضوعيتفسري مو
–املال –األسرة –األمر باملعروف –النبوة –التوحيد 

  .سورة املمتحنة–سورة القصȌ –احلكم 

  00  04  03  علوم احلديث
–العلة وعالقتها مع الشاذ وتوضيح معناه –املخالفة 
  .االضطراب–املصحف –املقلوب –املدرج - املنكر

  - العلم– األخالق –حتليل أحاديث يف العقيدة    01  02  03  حديث حتليلي

  00  02  02  العقيدة
 إثبات – الوحي والنبوة –اإلنسان يف العقيدة اإلسالمية  

  .)ρ (صدق الرسول

  01  02  02  فقه مقارن

مقدار –الشروط اجلعلية يف النكاح –الوالية يف الزواج 
الكفاءة يف –الطالق بلفȘ الثالǫ بلفȘ واحد – رامله

  .الطالق–الزواج 

  01  01  02  مقاصد الشريعة
مقاصد –مقاصد الشارع –مدخل لدراسة املقاصد 

  .املكلفني

  02  00  02  لغة عربية
االستعارة –احلقيقة واŎاز –مقدمة يف الفصاحة والبالȡة 

  .الكناية–
     02  00  01  لغة إجنليزية

  
  
  
  

                                                 
صادر عن اللجنة التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية، طبع مبركز جملة املوافقات، املعهد الوطƗ العاƃ ألصول الدين،  (برنامج العلوم اإلسالمية  - 1
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

 ȴȩل رȿة:)13(جدȺسȿ ǡة كتاȞة الرابȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  
ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ طبǩɄȪي ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن 
  02  00  03  الكرمي وترتيله

 Șحكم التجويد وحقيقته وموضوعه وفائدته – أحزاب 4حف
Ưارج احلروف –اختالف العلماء يف التجويد –مراتب القراءة –
  .أحكام اإلدȡام واإلظهار واإلقالب–

  00  02  03 تفسري موضوعي

 –ألمر باملعروف ا–اجلهاد –البعث –النبوة –آيات التوحيد 
سورة –سورة القصȌ –احلكم – آيات املال –آيات األسرة 

  .املمتحنة
    01  02  03  تفسري حتليلي

  00  04  03  علوم حديث 

منهج اǂدثني يف –كيفية Ƨاع احلديث وحتمله وصفة ضبطه 
معرفة العاƃ –ضبط احلديث وعالقته مبنهج التحقيق املعاصر 

وجوه –ألفاظ اجلرح والتعديل – علم اجلرح والتعديل–والنازل 
دراسة لبعض األلفاظ الغريبة والتراكيب املشكلة يف –الطعن 
  .هذا الفن

أحاديث 
  01  02  03  األحكام

إن امليت –إذا قام للصالة  )ρ(كان النƑ –صالة الضحى 
الذهب بالذهب –هنى عن متعة النساء يوم خيرب –ليعذب ببكاء 

افر بالقرآن إىل أرض هنى أن يس–ال يتمن أحدكم املوت –
  .احلرب خدعة–العدو 

حديث 
  00  02  03  موضوعي

  Ƒبيان األدعية الواردة من الن)ρ(  وعن السلف بعد ختم
  القرآن الكرمي

الفكر اإلسالمي 
  01  02  02  املعاصر

التجديد ورواده يف الفكر اإلسالمي –مفهوم الفكر اإلسالمي 
  .قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر–املعاصر 

علم النفس 
  01  02  01  التربوي

–وتعريفه –النمو البشري –أهداف التربية –ماهية علم التربية 
طرق اǂاضرة –طرق التدريس –املناهج –عملية التعليم والتعلم 

طريقة املشروع طريقة حل –املناقشة –طريقة األسǞلة –
  .أƴاط املعلمني واستجاباهتم–املشكالت 

    02  00  01  جنليزيةإلغة 

 

                                                 
 التربوية الوطنية للعلوم اإلسالمية، طبع مبركز جملة املوافقات، املعهد الوطƗ العاƃ ألصول الدين، صادر عن اللجنة (برنامج العلوم اإلسالمية  1- 
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┌                                                                                                 ŏĕėŗ╩ė ∟ ĤΐĕΧė ΒΡΜ̈́ ħ ĥĜŧŦĊΏ    

7- 4-ǥيدȪȞال ȌȎơ  ǰȵاȹبر :  
 ȴȩل رȿ14(جد(:ǥيدȪة الثالثة عȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  

ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن الكرمي 
  02  00  03  وترتيله

اإلدȡام –املدود –أحكام ميم اجلمع –التعريف بالقراء العشرة 
–طوع واملوصول املق–الوقف واالبتداء –اهلمز املزدوج –

  .احلذف واإلثبات
  .سورة احلجرات أو الفتح–تفسري سورة األنعام   01  02  03  تفسري حتليلي
   حتليل أحاديث يف العقيدة،األخالق،العلم  00  02  03  حديث حتليلي

  01  02  03  العقيدة
إثبات صدق –الوحي والنبوة –اإلنسان يف العقيدة اإلسالمية 
  .الرسول صلǎى اهللا عليه وسلم

فلسفة يونانية 
  01  02  03  وإسالمية

قضية –الفلسفة اإلسالمية باملغرب –نشأة الفلسفة اإلسالمية 
  .الوجود يف الفكر اإلسالمي

  .مقاصد الشارع–مقاصد املكلفني–مدخل لدراسة املقاصد  01  02  02  مقاصد الشريعة

  01  02  03  التصوف

–عوامل ونشأة علم التصوف –املدخل إىل علم التصوف 
املمارسة العملية –تصوف اإلسالمي يف شكله املعاصر ال

املدارس –ȡايات الطريق الصويف –للتصوف اإلسالمي 
  . الصوفية

  01  02  03  اليهودية وفرقها

التلمود –مصادر العهد القدمي –مفردات مادة اليهودية وفرقها 
–عقائد اليهود –وأهم املعتقدات والشرائع اليت وردت فيه 

اليهودية من –الفرق اليهودية ومعتقداهتا –داألعيا- العبادات 
  .خالل القرآن الكرمي

علم الكالم 
  01  02  03  ومدارسه

عوامل نشأة –تسمياته –أمهيته –موضوعه –علم الكالم تعريفه 
مسائل –الشبه املثارة حول علم الكالم وردها –علم الكالم 

مسائل كالمية وتطبيقاهتا –كالمية يف إطار املدارس الكالمية 
  .قدميا وحديثا

  02  00  02  لغة عربية
–احلقيقة واŎاز –أركان التشبيه –مقدمة يف بيان معƖ البالȡة 

  .الكناية–االستعارة 
    02  00  02  لغة إجنليزية
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

 ȴȩل رȿ15(جد(:ǥيدȪة عȞة الرابȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ  1  
ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

Șالقرآن الكرمي حف 
  02  00  03  وترتيله

 Șمراتب –بيان حكم التجويد وحقيقته – أحزاب 4حف
بيان اللحن اجللي –اختالف العلماء يف التجويد –القراءة 

أحكام اإلدȡام واإلظهار –Ưارج احلروف –واخلفي 
بيان آداب قارǛ القرآن وقراءته –واإلخفاء واإلقالب 

  .وكتابته

  00  02  03  تفسري موضوعي
–األمر باملعروف –اجلهاد –البعث –النبوة –آيات التوحيد 

  .سورة املمتحنة–سورة القصȌ –احلكم –املال 

  00  02  03  حديث موضوعي
 Ƒبيان األدعية الواردة من الن )ρ(  وعن السلف بعد ختم

  القرآن الكرمي
  .إثبات امليعاد–السمعيات –القضاء والقدر –اإلميان   01  02  03  العقيدة

الفرق اإلسالمية 
حلركات اهلدامة وا

  املعاصرة
03  02  01     

  .الفلسفة املعاصرة–الفلسفة احلديثة   01  02  03  فلسفة إسالمية
الفكر اإلسالمي 

  01  02  02  املعاصر
التجديد ورواده يف الفكر –مفهوم الفكر اإلسالمي 

  .قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر–اإلسالمي املعاصر 

  01  02  01  ستشراق والتنصرياإل

أهداف – والسياسية للتنصري ةىل األبعاد اإليديولوجيمدخل إ
مؤسسات التنصري يف العامل اإلسالمي –التنصري وƯططاته 

 Ÿستشراق مفهومه ونشأتهاإل–قنوات التنصري –والغر .  

  00  02  03  النصرانية وفرقها

–املصادر احلقيقية لعقيدة النصرانية –التعريف هبا وتسميتها 
الكتب املقدسة وȡري –صرانية والوثنية مقارنات بني عقيدة الن

الفرق النصرانية –االختالفات بني األناجيل –املقدسة عندهم 
النصرانية من خالل –عقيدة املسلمني يف املسيح والنصرانية –

  .القرآن الكرمي
    02  00  01  الترمجة
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7- 5-ȳإعالȿ ǥدعو ȌȎơ ǰȵاȹبر :  
 ȴȩل رȿ16(جد(:ȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ ȳإعالȿ ǥ1ة الثالثة دعو  

ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن 
  02  00  03  الكرمي وترتيله

 Șأحكام ميم اجلمع – التعريف بالقراء العشر – أحزاب 4حف–
اهلمز املزدوج –اإلخفاء –اإلدȡام –حكم احلروف املقطعة –املدود 

  .الوقف واالبتداء–الفتح واإلمالة–
  .سورة احلجرات أو الفتح–تفسري سورة األنعام   01  02  30  ليليتفسري حت

  01  02  03  مناهج الدعوة

املدعو –مصادر دراسة مناهج الدعوة –أمهية دراسة مناهج الدعوة 
 فهم اŎتمع –أصناف الناس وكيفية التعامل معهم –فهم اإلنسان –
  .منهجية الدعوة–الداعية –

  00  02  03 تفسري موضوعي
سورة –احلكم –املال –األسرة –األمر باملعروف –النبوة –التوحيد 
 Ȍسورة املمتحنة–القص.  

  ...)أركانه، عناية اهللا باألسرة، الوالية، الطالق، احلضانة(النكاح   01  02  02  فقه األسرة
  .االستعارة–احلقيقة واŎاز –التشبيه   02  00  02  لغة عربية

  01  02  02  فن اخلطابة

–طريقة حتضري اخلطبة –مكونات اخلطيب –مدخل لعلم اخلطابة 
ƴاذج تطبيقية يف تأليف اخلطب –قواعد اإللقاء اجليد وإثارة اجلمهور 

  . وإلقائها

املدخل إىل 
  01  02  03  اإلعالم

عالقة علوم اإلعالم بالعلوم –نشأة علوم اإلعالم واالتصال 
الفرق بني مفهوم –مفهوم اإلعالم واالتصال –االجتماعية األخرى 

اإلشاعة، الدعاية، العالقات العامة، (عالم واملفاهيم االتصالية اإل
العملية االتصالية –خصائȌ اإلعالم واالتصال –...) اإلشهار

عالقة اإلعالم باألنظمة السياسية واالجتماعية املعاصرة –وعناصرها 
  .العالقات بني دول اجلنوب ودول الشمال–املذاهب اإلعالمية –

  .حتليل أحاديث يف جمال العقيدة ،األخالق ،العلم   00  02  02  حديث حتليلي
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

 ȴȩل رȿ17(جد(:ȳإعالȿ ǥة  دعوȞة الرابȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ 1  
ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن 
  02  00  02  الكرمي وترتيله

 -  Șموضوعه وفائدته –حكم التجويد – أحزاب 4حف–
بيان اللحن اجللي واخلفي –مراتب القراءة –أركان القراءة 

- أحكام اإلدȡام واإلظهار–Ưارج احلروف –وحكمها 
بيان األدعية الواردة عن النƑ صلǎى اهللا عليه وسلم وعن 

  .السلف بعد ختم القرآن الكرمي

ستشراق اإل
  01  02  01  والتنصري

– والسياسية للتنصري ةمدخل إىل األبعاد اإليديولوجي - 
مؤسسات التنصري يف العامل –نصري وƯططاته أهداف الت
ستشراق اإل–قنوات التنصري –العامل الغرŸ –اإلسالمي 

  . مفهومه ونشأته ومدارسه

الدعوة يف العصر 
  01  02  03  احلديث

 -  Ÿالدعوة يف الشرق العر– Ÿالدعوة يف املغرب العر–
–الدعوة يف الغرب –الدعوة يف إفريقيا –الدعوة يف آسيا 

  . املستقبلية للدعوة اإلسالمياɇفاق

اإلعالم من منظور 
  01  02  03  إسالمي

األسس –مفهوم الدعوة واإلعالم والدعاية –تعريفه 
ưيزات وخصائȌ اإلعالم –الفلسفية لإلعالم اإلسالمي 

اإلعالم –أهداف وȡايات اإلعالم اإلسالمي –اإلسالمي 
وظائف –اإلسالمي وصراع القيم الفكرية واحلضارية 

مقارنة بني املنظور اإلسالمي  لإلعالم واملذاهب –عالم اإل
  .اإلعالمية الوضعية السائدة يف العامل املعاصر

  .العلم–األخالق –العقيدة   00  02  03  حديث موضوعي
علم النفس 
  ...النمو البشري وتعريفه   01  02  01  االجتماعي

حاضر العامل 
    01  01  02  اإلسالمي

  00  02  03  تفسري موضوعي
سورة –احلكم –املال –األسرة- األمر باملعروف –توحيد ال

 Ȍسورة املمتحنة–القص.  
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

  : برȹاȌȎơ ǰȵ فȍǕȿ ȼȪول-6 -7
 ȴȩل رȿول:)18(جدȍǕȿ ȼȪية فȹة الثاȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ 1  

ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن الكرمي 
  02  00  03  وترتيله

 Șلة قارئه فض– أحزاب 4حفƕعلم التجويد –ل القرآن وم Ǜمباد–
اللحن يف القراءة واملقصود –أركان القراءة الصحيحة –طريقة القراءة 

املدود – Ưارج احلروف وصفاهتا –البسملة –االستعاذة وصيغتها –به
ياءات –الوقف –الفتح واإلمالة –اهلمز واالبتداء –أحكام الراء –

  .ياءات اإلضافة–الزوائد 
  .سورة احلجرات أو الفتح–سورة األنعام   00  02  02   حتليليتفسري

  00  02  03  حديث حتليلي

احلالل بني –قل آمنت Ż استقم –حتليل حديث إƴا األعمال بالنيات 
ال –ثالǫ من كن فيه وجد –دخل أعراŸ املسجد –إن الدين يسر–

أي األعمال –كفى باملرء كذبا –يؤمن أحدكم حƓ حيب ألخيه
  .من حسن إسالم املرء– اهللا Ɵاوز عن أميت إن–أفضل 

  01  03  03  فقه املعامالت املالية
أنواع البيوع وحكم –أركان عقد البيع وشروطه–التعريف باملادة 

  ...اإلسالم يراعي مصلحة البائع واملشتري–كل نوع 
  .القياس–اإلمجاع –السنة وما يتعلق هبا –القرآن وما يتعلق به   01  02  03  أصول الفقه
     00  02  02  تاريخ التشريع

املدخل للعلوم 
  00  02  02  القانونية

–حتديد نطاق هذه القواعد –التعريف بالقانون واخلصائȌ املميزة 
–تطبيق القانون –أقسام القانون وفروعه –أنواع القواعد القانونية 

بعض مواضيع االقتصاد –حوالة احلق وانقضائه –نظرية احلق 
  .اإلسالمي

االقتصاد مدخل إىل 
  00  02  02  اإلسالمي

خصائȌ –ماهية االقتصاد اإلسالمي –مدخل عام حول االقتصاد 
بعض –أسس ومقومات االقتصاد اإلسالمي –االقتصاد اإلسالمي 

بعض تطبيقات االقتصاد –أعالم الفكر االقتصادي اإلسالمي 
  .اإلسالمي

  00  02  03  فقه مقارن
الطالق –مقدار املهر –لنكاح الشروط اجلعلية يف ا–الوالية يف الزواج 

 ǫالثال Șالكفاءة يف الزواج–بلف.  

  02  00  02  اللغة العربية
انتقاء نصوȋ  من القرآن الكرمي واحلديث الشريف وƴاذج من عيون 

  .األدب العرŸ ونثره قصد حتليلها
    اللغة اإلجنليزية  02  00  01  اللغة األجنبية
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

 ȴȩل رȿ19(جد(:ȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ ولȍǕȿ ȼȪة الثالثة فȺȆȲل ǰ1  
ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن الكرمي 
  02  00  03  وترتيله

 Șأحكام ميم اجلمع – التعريف بالقراء العشر – أحزاب 4حف–
اهلمز املزدوج –اإلخفاء –اإلدȡام –حكم احلروف املتقطعة –املدود 

حكم هاء –طوع املوصول املق–الوقف واالبتداء –الفتح واإلمالة–
  .احلذف واإلثبات–التأنيث 

  00  02  03  تفسري آيات األحكام

–الصيام –التوجه إىل الكعبة –الفاحتة –البسملة –أبواب العبادات 
أبواب –حرمة مس املصحف –صالة اجلمعة –صالة اخلوف 

اخلمر –وحترمي اخلبائث –كتمان العلم الشرعي –السحر –العادات 
  .  وحيرم من األطعمة وحكم طعام أهل الكتابما حيل–وامليسر 

  00  03  03  فقه األسرة

الترȡيب –تعريف النكاح –توƃ الشارع عقد الزواج –ȡاية األسرة 
املقصد من تشريع الزواج – كل لɈخر بواعث اختيار الزوجني–فيه 
اǂرمات من النساء –الوالية يف النكاح وأنواعها –أركان الزواج –
املساواة – نكاح الشغار –الصداق –مشروعيتها اخلطبة وحكمة –

–الكفاءة يف الزواج –املرأة يف احلقوق والواجبات  بني الرجل و
الفصل بني –تعدد الزوجات –العيوب اليت يفسخ هبا النكاح 

  .احلضانة–الزوجني 

  00  02  03  فقه مقارن
الشروط اجلعلية يف النكاح –الوالية يف الزواج –األحوال الشخصية 

الكفاءة يف –الطالق بلفȘ الثالǫ بلفȘ واحد –دار املهر مق–
  .الطالق–الزواج 

  00  02  03  قواعد فقهية

–أمهية دراسة الفقه اإلسالمي ومكانة القواعد الفقهية من ذلك 
وأهم املؤلفات –تعريف القواعد الفقهية وأمهية دراستها وتطورها 

ذهب احلنفي مصادر القواعد الفقهية وأهم املؤلفات يف امل–فيها 
دراسة –وظيفة القواعد الفقهية –واملالكي والشافعي واحلنبلي 

  .تطبيقية للقواعد الفقهية

  01  02  02  االقتصاد اإلسالمي
الشركات ،الشركات التجارية،النظرية العامة للشركات،أنواع 

   .سالمياإلالشركات،الشركات يف املنهج 
  .مصادر االلتزام–زام  مفهوم نظرية االلت  01  02  02  نظرية االلتزام

  02  00  02  اللغة العربية
أركان –تعريف بعلم البيان –مدخل عام يف معƖ الفصاحة والبالȡة 

  . االستعارة والكناية– احلقيقة واŎاز –التشبيه 
    اللغة اإلجنليزية  02  00  01  اللغة األجنبية
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

 ȴȩل رȿ20(جد(:Ǖȿ ȼȪة فȞة الرابȺȆȲل ǰȵاȹƎال ǧداǵȿ هرȚɅ ولȍ 1 
ǥادƫا  ȰȵاȞȵ ɃرȚȹ ɄȪطبيǩ ǰȵاȹƎال ǧرداȦȵ  

حفȘ القرآن 
  02  00  03  الكرمي وترتيله

 Șموضوعه وفائدته –بيان حكم التجويد وحقيقته – أحزاب 4حف
بيان –اختالف العلماء يف الترتيل مع قلة القراءة–مراتب القراءة –

  .بيان األدعية-اإلدȡام واإلظهار–Ưارج احلروف –اللحن

  00  02  03  األحكامآيات 

حكم عشرة –تعدد الزوجات –الرضاع –تفسري آيات الطالق 
الزواج بني املسلمني –الظهار وكفارته –النساء واǂرمات من النساء 

–السرقة –القتل –القصاȋ –اجلنايات –اللعان –القذف –الزنا –
احلرب يف –القتال يف األشهر احلرام –آيات العالقات الدولية 

  .ال اǂاربنيأمو–اإلسالم 

  01  02  03 املواريث والتركات

أركان املرياǫ –احلقوق املتعلقة باإلرǫ –نظام اإلرǫ يف اإلسالم 
أصحاب –أقسامه –املستحقون له –موانعه –شروطه –أسبابه –

–تأصيل املسائل –املسائل الشاذة –احلجب –العصبات –الفروض 
–ǫ احلمل مريا–اإلرǫ بالتقدير –قسمة التركة –العول والرد 

التربعات –مرياǫ الغرقى –ولد اللعان –ولد الزنا –مرياǫ املفقود 
  .الوقف–اهلبة –الوصية –

  01  02  03  أصول فقه
تقسيم –القواعد األصولية اللغوية –طرق استنباط األحكام وقواعده 

– النسخ يف دراسات األصوليني–وضع اللفȘ للمعƖ –الدالالت 
  .التعارض والترجيح

  00  02  02  لعامةاملالية ا
النظام الصريف –املالية العامة اإلسالمية –تعريف بعلم املالية 

  .امليزانية العامة يف الفكر اإلسالمي–النفقات العامة –اإلسالمي 
  مقاصد املكلفني–مقاصد الشارع –مدخل لدراسة املقاصد   01  02  03  املقاصد

  01  02  03  السياسة الشرعية
ركن الرعية ومفهوم –اخلالفة والسلطة املنطلقات الشرعية ملفهوم 

احلقوق والواجبات من –مبادǛ نظام احلكم اإلسالمي –السيادة 
  .الشريعة والقانون الدوƃ العام–عزل احلاكم –احلاكم والرعية 

  00  02  02  أحاديث األحكام
هنى أن يسافر –ال يتمƖ أحدكم املوت –حديث الذهب بالذهب 
  ...إن امليت ليعذب–ب خدعة احلر–بالقرآن إىل أرض العدو 

  02  00  02  اللغة العربية

خصائȌ –النظريات اللغوية –نشأة اللسان العرŸ وعوامل تطوره 
فقه –نشأة الدراسات اللغوية العربية –اللغة العربية وعوامل تطورها 

–) الترادف، التضاد، االشتراك، االشتقاق(املفردات اللغوية –اللغة 
  .كمها مستويات اللغة العربيةالقوانني العامة اليت حت

  اللغة اإلجنليزية  02  00  01  اللغة األجنبية
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    ǘȵسȆاȮǩ ǧوɅن األǝمة Ž اȂƨاǝر                                                                                                 ƆالȰȎȦ الثا

   8-ǧتاجاȺاستȿ ǧاȚǵالȵ :  
   قبل التطرق لتقومي العملية التكوينية لɊئمة باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية، البد من التطرق لواقع وưيزات 

ات امليدانية والنظرية إىل أن التكوين يف اجلامعة مل يصل التكوين اجلامعي بصفة عامة، فقد توصلت كثري من الدراس
  :إىل املستوى املطلوب يف االستجابة لظروف بيǞتنا، ويرجع ذلك إىل جمموعة من األسباب والعوامل هي اɇيت ذكرها

  .1ضعف املنظومة التربوية وȡموض أهدافها* 
ستاذ ألهنا ال توفر له الشروط الضرورية لتجعل كل احلالة اليت متر هبا البالد قد أثرت سلبا على الطالب واأل* 

 .2اهتمامه موجه للعملية التعليمية
 :تعدد املشكالت البيداȡوجية واليت تتمثل يف* 
 . ضعف الربامج من حيث حمتوياهتا ومضامينها - 
 .نقȌ الوسائل التعليمية - 
 .قلة التدريبات امليدانية - 
 .داف توظيفية خاصةكثرة الوحدات املدرسة مع خلوها من أه - 
 .تباين طرائق التدريس والتقومي وعدم وضوحها للطالب - 
 .نقȌ املراجع وعدم توافقها مع حمتوى الربامج واالعتماد على املطبوعات اعتمادا شبه كلي - 
 .3ضعف الكفاءة البيداȡوجية لɊستاذ اجلامعي - 
 .4 التربويةعدم كفاءة اإلعداد التربوي يف املراحل السابقة من املنظومة - 
تغييب الطالب يف العملية التعليمية، وجعله جمرد متلقيا أو وعاد لإلمالء والتشبع مبا ميكن من املعلومات دون حتليل  - 

 .5وتفكيك
بعد عرض أهداف املؤسسات اجلامعية اإلسالمية تبني لنا أن قطاع الشؤون الدينية واحد من القطاعات اليت  -    

إلطارات الالزمة له، فهل راعت يف براجمها طبيعة اإلطار الذي حيتاجه هذا القطاعÝ وهل تسعى اجلامعة لتزويده با
حددت املؤسسات اجلامعية اإلسالمية مواصفات اإلمام الذي تسعى إىل ơرجيه بعد سنوات العملية التكوينية لتقدمه 

Ýإىل القطاع املستخدم.  
 نقل املعرفة وتوليدها والعمل على تقدميهاÜ بل تتعدى ذلك    إن للتعليم العاƃ أȡراض ومسؤوليات ال تتوقف عند

أي أن املؤسسات اجلامعية مطالبة بتحديد املستقبل املهƗ خلرجييها . 6إىل تنمية شخصية الطالب وإعدادهم مهنيا
 Ɨتعدهم وفقا ملتطلبات القطاع الذي سيستخدمهم، ومن حق الطالب اجلامعي أن يكون له مستقبال مه ƃوبالتا

  . املهƗ الذي ينتظرهلواضحا بعد ơرجه، ليكون نفسه تكوينا ذاتيا وفقا لطبيعة املستقب
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   إن أول نقطة سننطلق منها ملعرفة مدى التأهيل وإعداد خرجيي العلوم اإلسالمية ليكون إمام يف املسجد هي أن 
  1هو جيهل مصريه أو مستقبله املهƗالطالب اجلامعي يف املؤسسات اجلامعية اإلسالمية ميضي أربع سنوات التكوين و

ألننا إذا استثنينا طلبة الشريعة والقانون الذين سيكونون قضاة وحمامونÜ فǚن طبيعة تكوينهم تعدهم لذلك، فǚن طلبة 
 Ýالتخصصات اإلسالمية األخرى يعيشون على أمل اخليارات، أيكونون أساتذة أم أئمة أم معلمني أم صحافيني

متروك هلم بقدر ما يتوقف على عدد املناصب اليت توفرها املسابقات املختلفة اليت تنظمها Ưتلف واألمر يف ذلك ȡري 
فمن مل حيالفه احلȘ يف مسابقة توظيف أساتذة التعليم، قد يكون يف . اƀ...القطاعات  بالشؤون الدينية أو التربوية

وهكذا يبقى خريج العلوم اإلسالمية تائها , ه أصالمسابقة األئمة اليت تنظمها وزارة الشؤون الدينية، وقد ال حيالف
  .وسط عدة قطاعات تسعى املؤسسات اجلامعية اليت كونته إىل تزويدها باإلطارات الالزمة هلا

   لقد حددت املؤسسات اجلامعية اإلسالمية قطاعات عديدة ستكون مستخدمة ومستقبلة لإلطارات اليت تعدهم، 
قطاع اإلعالم، وقطاع التربية، فهل راعت اجلامعة يف وضعها للربامج طبيعة كل فمن قطاع الشؤون الدينية إىل 

قطاع من القطاعات السابقةÝ ألن مواصفات اإلطار الذي تستخدمه وزارة الشؤون الدينية ȡري املواصفات اليت 
املتخرج حني يشترطها قطاع التربية، وكل إلمهال هلذه احلقيقة سيولد ثغرات كبرية يف مستوى تكوين الطالب 

يلتحق بǚحدى الوظائف يف هذه القطاعات، ألنه تلقى تكوينا عاما وȡري دقيق أو متخصȌ ميكǎنه من الرباعة يف 
قطاع من القطاعات السابقة دون آخر، فالطالب يتخرج وهو خاضع لقانون االحتماالت والصدف، ال لقانون 

 ذلك مادام خرجيي العلوم اإلسالمية يتلقون تعليما عاليا يف مواد القابلية الذاتية واملصري املسبق واǂدد، وال ȡرابة يف
العلوم الشرعية أثناء سنوات الدراسة، مبعƗ أهنم يتلقون معلومات، فيتحقق لديهم املستوى األول من التكوين، أال 

 واملعارف حني وهو اجلانب املعريف، ولكنهم ال يتلقون الطرق والكيفيات اليت متكنهم من توظيف هذه املعلومات
التحاقهم بأماكن الشغل كأساتذة أو أئمة، والتاƃ ينعدم لديهم اجلانب الثاين الذي يشترط الكتمال العملية 
التعليمية، وهو تنمية املهارات هبدف رفع مستوى األداء لدى املتكون، وباختالل هذا الشرط يف الربامج اجلامعية 

 عاليا وليس تكوينا، أي أن خريج العلوم اإلسالمية ال يقدم كǚطار جاهز ميكن القول أن ما يقدم للطالب هو تعليما
يستطيع ưارسة عمله فور التحاقه باملنصب  مادمت اجلهة اليت خرجته مل توفر له أثناء الدراسة املواد اليت تؤهله 

  .مهاريا وتدربه ميدانيا
 وحداته الدراسية ومفردات كل وحدة من خالل تأمل برنامج العلوم اإلسالمية يف Ưتلف التخصصات مع   

  :تولدت لدينا مالحظات هامة هي
مواد السنة األوىل تعطي تكوينا عاما متناسقا لطالب العلوم الشرعية يتكامل فيه الكتاب والسنة Ż العقيدة والفقه  -

 الفترة اجلديدة Ż التاريخ واللغة، Ż يتخصȌ الطالب يف إحدى التخصصات املوجودة باملؤسسة اجلامعية، إذ متكن
 .2من التخصȌ من إمكانية التوسع يف املطالعة أكثر ưا كان عليه الشأن من قبل

ألهنا تكوņن طالبا متمكنا من مواد 3تسجل هذه الدراسة وجود فجوة بني Ưتلف ơصصات العلوم اإلسالمية -
بعاد الشريعة على حدا، شرعية دون األخرى، رȡم أمهية كل املواد، كما نلحȘ أن كل ơصȌ خيدم بعدا من أ
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اƀ ومبا أن قطاع الشؤون الدينية ...كالبعد العقدي وأخرى هتتم بالبعد التارخيي واحلضاري، أو الدعوى أو الفقهي
فǚن ذلك النقȌ املعريف أو " إمام أستاذ"يستقبل كل خرجيي هذه التخصصات دون متييز بينهم ليكونوا أئمة برتبة 

 يف بعض التخصصات يؤثر -... كالفقه، أو املقاصد أو التفسري أو الدعوة- ة اهلامة العلمي يف بعض املواد الشرعي
على عملهم كأئمة حيتاجون لكل معارف العلوم اإلسالمية وبتعمق، ألنه سيقدم دروسا وخطبا تستدعي معرفة 

 .ƀإ...بالقرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، ومقاصد الشارع يف أحكامه
 العلوم اإلسالمية يف كل التخصصات ينبه إىل مالحظة هامة جدا تبني مدى إمهال أو عدم اعتبار إن تتبع برنامج -

أليس من اخللل . اجلامعة لطبيعة القطاع املستخدم خلرجييها، أو مدى الفصل بني املعارف والطبيعة املهنية لإلطار
 وقد جلبته أصال ليكون إمام مهمته تقدمي الواضح أن نقدم إطارا للشؤون الدينية وهو ال يعرف شيǞا عن اخلطابة،

 Ȍصơ الذي يتلقى طلبته مادة اخلطابة يف " الدعوة واإلعالم"خطب اجلمعة واألعياد يف املسجد، إننا إذا استثنينا
جانبها النظري يف سنة واحدة من مدة الدراسة، فǚننا نسجل ȡياب هذه املادة يف بقية التخصصات اإلسالمية 

م يوظفون لإلمامة، ورȡم أن الدروس النظرية والتطبيقية ضرورية يف مادة اخلطابة ليتمكن الطالب األخرى، رȡم أهن
 ،Ÿمن معرفة كيفية إعداد اخلطبة، وطريقة اختيار املواضيع، ومجع الشواهد، ولكي يتدرب على األسلوب اخلطا

بل كان يفترض أن تكون حصȌ التطبيق اƀ وȡريها من األمور املتعلقة باخلطابة، ليس هذا فحسب ...وطرق التأثري
جماال للممارسة التطبيقية ملا يقدم يف اǂاضرات، وكان على اجلامعة أن تلزم الطلبة بتداريب ميدانية يف املساجد 

 .ماداموا مؤهلني لشغل منصب اإلمامة باعتبار ơصصهم يف العلوم اإلسالمية
واد االجتماعية يف كل التخصصات، رȡم أن طبيعة وظيفة  من خالل دراسة هذا الربنامج نالحȘ أيضا ȡياب امل- 

اإلمامة تفرض معرفة بعلم النفس وعلم االجتماع وبعض العلوم األخرى، حƓ يتمكن من فهم الظواهر املوجودة يف 
، وعلى ضوء ذلك يقدم التوجيهات املناسبة، كما حيتاج إىل ثقافة نفسية، ودراية ةاŎتمع، وجذورها التارخيي

ساليب التربوية اليت بواسطتها يتمكن من تعليم الناس مبادǛ دينهم، وذلك مبعرفة أوال سلوكاهتم، وآرائهم باأل
ووجهات نظرهم ومعتقداهتم وأفكارهم، والعوامل اليت تؤثر فيهم سلبا وإجيابا، والبيǞة اليت يعيشون فيها، والنواحي 

ألنه 1لفيات اليت تؤثر يف النفس وبالتاƃ بالطريق الصحيح والسليماملناخية، التارخيية، االجتماعية والسياسية ملعرفة اخل
انطلق عن علم ووعي بطبائع الناس، وخصائȌ كل فǞة عمرية خياطبها، فيكون خطابه مؤسسا وƯططا لكل كلمة 
 أو موقف أو حركة، هادفا من وراء كل ذلك إىل خدمة الدعوة اإلسالمية، واحلفاظ على أبناء اإلسالم، ومحاية

  .اŎتمع من كل االحنرافات والسلوكات املدمرة حني يعاجله بطرق ووسائل حكيمة
 تغيب كذلك مادة ضرورية لعمل اإلمامÜ وهي طرق اإلقناع وأساليب التأثري يف املخاطبني، وهي مادة ضرورية - 

كذلك وسائل للعمل الدعوي، ألن لكل فرد طريق ما للدخول إىل قلبه وإيصال الفكرة له، ولكل فǞة عمرية 
وأساليب للتأثري فيها ơتلف عن الفǞات األخرى، فاألسلوب الذي ميارسه اإلمام مع الطفل ليس هو الذي ينفع مع 

والنصيحة اليت تنفع مع أحد أفراد اŎتمع قد ال تؤدي الوظيفة نفسها مع فرد آخر، لذلك كان .. الشاب أو الكهل
أساليب للتأثري واإلقناع وهو اهلدف املرجو من اخلطب املسجدية، أو هي على اإلمام أن ميتلك طرقا تربوية وعلمية و

  .الرسالة األساسية اليت يضطلع هبا اإلمام من أجل إحداǫ تغيري إجياŸ يف سلوكات وأفكار اجلمهور
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  يغيب كذلك اإلعداد الروحي للطالب الذي سيكون إماما يف مستقبله املهƗ، وإن كان الطالب يتحمل جزءا منه- 

باالهتمام  (υ)عن طريق اإلعداد الذايت لبناء شخصيته وفقا للمهام اليت تنتظره، خاصة أن اهللا تعاىل قد أمر رسوله 
 إال أنه ال ميكن إعفاء املؤسسات اجلامعية من ،]1:سورة املزمل [) ُقِم اللَّْيَل ِإلَّا َقِليًلا ( :هبذا اجلانب حيث قال

 اليت هتدف إىل االرتقاء بالنفوس وإعالء ،ج مواد ơدمه كمادة التصوفضرورة االضطالع هبذا اجلانب إلدرا
تطلعاهتا، وكم سيلتقي اإلمام بالنفوس الضالة التائهة اليت تفتقد إىل من ينتشلها من ضالهلا لريدها إىل رهبا، ويزودها 

ة الروحية واإلميانية أما خطب اجلمعة فيفترض أن Ɵدد الطاق. بشحنات إميانية تكون هلا نورا يف هذه احلياة
جلمهورها كل مجعة، ليخرجوا من اخلطب الناجحة بزاد إمياين ليمدهم بالتقوى طيلة أيام األسبوع، ليمتثلوا أخالق 

وتكون خطب اجلمعة واألعياد حمطات ملراجعة النفس وƟديد العهد مع . ومبادǛ اإلسالم يف سلوكاهتم االجتماعية
  .ىل شرائعهاهللا، والعودة املستمرة إليه وإ

 ال تكاد مادة الدعوة حتضر إال يف ơصȌ أصول الدين، وƜجم ساعي ȡري كاف، رȡم أهنا مادة جد هامة للدعاة - 
. يف املساجد على املنابر، بل ويف كل مكان يكونون فيه، مادام منصب اإلمامة هو رسالة دعوية قبل أن يكون وظيفة

ماهري Ɲالقها، وتدعو الناس إىل امتثال شريعة اإلسالم يف سلوكها، هي رسالة لɊفراد وللمجتمع، تسعى لتذكري اجل
ووظيفة مادة الدعوة هي بيان أساليب الدعوة ومناهجها يف اŎتمع اإلسالمي . وتنهي اŎتمع عن كل احنراف ومنكر

خالȋ العرب وفهم وȡريه، مع التعمق يف فهم التجارب الدعوية اليت قام هبا األنبياء واملصلحني عرب العصور، الست
  .األساليب والطرق اليت ميكن أن يوصل بواسطتها رسالته

   يفتقر الربنامج للمواد العصرية اليت حتيط الطالب مبا حيدǫ حوله من أحداǫ، ومتكنه من فهمها، واơاذ مواقف 
 اإلنساين بصفة منها، كي ال يكون ȡائبا عن أحداǫ وواقع عصره، سواء كان ذلك يف عامله اإلسالمي، أو جمتمعه

عامة، مبا يف ذلك واقع الديانات األخرى وسريها، قصد اǂافظة على أبناء املسلمني من أخطار التبشري، واإلحلاد، 
  .إƀ ...واإلباحية

   أضف إىل كل هذا فǚن الطالب الذي يتخرج من العلوم اإلسالمية جيهل متاما القوانني اليت حتكم املسجد واإلمام 
  .قافة القانونية واملهنية ȡائبة يف كل ơصصاهتمألن مادة الث

أما بالنسبة للمواد الغائبة عن الربنامج رȡم ضرورهتا، وأمهيتها ألداء رسالة اإلمامة، ألهنا متثل ثقافة الزمة للنجاح    
  :يف الوصول إىل قلوب اجلماهري والتأثري فيها، وتتمثل هذه املواد يف

تعرف على Ɵارب دعوية ملن ساروا يف هذا الطريق سواء كانوا أنبياء أم دعاة الدعوة ألهنا متكن دارسها من ال -
ومصلحني، ليستشف منها طرق ووسائل Ưاطبة اجلماهري، وكيفيات إقناعها، وتعريفها مببادǛ اإلسالم وتعليمها 

ملصلحني إليصال دعوهتم كما تعرفه هذه املادة أيضا بالطرق واألساليب اليت استعملها ȡريه من الدعاة وا. أمور دينها
 .لɈخرين، وبالتاƃ تكون بالنسبة له كتجربة تقتدي هبا

إن إيصال كلمة احلق لɈخرين تتطلب معرفة بالطرق والتقنيات اليت توصل الداعية إىل : طرق اإلقناع وتقنياهتا -
 البشرية ơتلف قلوب مدعويه، وكل من جيهل مفاتيح القلوب والنفوس فلن يتمكن من التبليȠ مادامت النفوس

انطالقا من هذه احلقيقة فǚنه من الضروري أن .  البتة مع ذاكعطبائعها وưيزاهتا، واألسلوب الذي يقنع هذا قد ال ينف
 .يتلقى الطالب أثناء التكوين دروسا يف طرق التبليȠ وتقنيات إقناع املستمعني جلعلهم يعملون مبا يسمعون

قط أثناء التكوين وأخرى منهجية مع ȡياب مواد تعد الطالب لفهم الواقع  شرعية ف ا مواديإن تلق: فقه الواقع
والعامل الذي حييط به، جعلت اإلمام ȡائبا عن أحداǫ عصره وزمنه، مع ضيق يف دائرة التفكري، ưا يدعوا إىل 
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ون متفطنا إلسالم، ليكاضرورة إدخال مواد حتيط اإلمام مبا يدور حوله يف عامله اإلسالمي وخارج دائرة بالد 
للظروف اليت يؤدي فيها واجبه، ومنتبها للتحديات الداخلية واخلارجية اليت قد تعيقه أو قد تساعده لنشر املبادǛ اليت 
يدعو إليها عن علم ودراية، وكي ال يكون جاهال بواقع اإلنسان الذي يدعوه، وعارفا للعراقيل أو املؤثرات اليت قد 

  .ƀإ. ..شاطات املبشرينتفسد عمله من وسائل اإلعالم، ون
  

 ȴȩل رȿية:)21(جدȵسالɋا ǧاȞȵاƨاȿ يةȵسالɋد اȽاȞƫا Ž نɅوȮالت ƙة بȹارȪȵ هرȚɅ   
ǧاȆسǘƫا 

  Ȫȹاȓ اȦǩɍاȿ ȧاǹɍتالف
  ȞȵاȽد ȮǩوɅن اȕɋاراǧ الدȺɅية  اǘƫسȆاǧ اƨاȞȵية اɋسالȵية

  احلصول على شهادة البكالوريا -  شروط االلتحاق
أو الثالثة مستوى التاسعة أساسي  -

  الثانوي
  حفȘ نصف القرآن الكرمي أوكله -

  سنوات) 4(أربع  -  مدة التكوين
  )2(األئمة املدرسني عامني  -
  )3(األئمة املعلمني ثالǫ سنوات  -

  مستوى األساتذة املؤطرين
حاصلون على درجة املاجستري أو  -

  حاملون على شهادة الليسانس -  الدكتوراه 

  كلهم من حفظة القرآن الكرمي -  أثناء الدراسة حزب 16مطالبني بـ  -  القرآن الكرمي

يتلقاها طيلة أربع سنوات مع وجود فجوة  -  الثقافة الشرعية
  بني التخصصات يف املواد الشرعية

يتلقى املواد الشرعية مجيعها بطريقة  -
  مكتظة ومكثفة

  حتضر املواد اللغوية -  حتضر املواد اللغوية -  الثروة اللغوية

  ȡائبة -  الثقافة االجتماعية
حتضر مادة علم النفس Ɯجم ساع ȡري  -

  كاف
  معدمة -  معدمة -  الثقافة العصرية وفقه الواقع

  شهادة الكفاءة املهنية -  شهادة الليسانس -  الشهادة النهائية
  توظفهم الوزارة مباشرة بعد التخرج -  يوظفون عن طريق املسابقات -  طريقة التوظيف
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Ǭالثال ȰȎȦال:  

  عرض وحتليل نتائج االستبيان
  

  .عرȹ ȏتاǰǝ استبيان األǝمة اƫدرسȿ ƙاȺƫتدبƙ: أوال
  .عرȹ ȏتاǰǝ استبيان األǝمة األساǥǾǩ: اǭøاȹي
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   ɍȿǕ :ƙتدبȺƫاȿ ƙدرسƫمة اǝاستبيان األ ǰǝتاȹ ȏعر.  
  
   1- Ȯية لتȵسالɋد اȽاȞمȲة لɅداف التربوȽاأل ǧاȹبيا ǰǝتاȹ ȏيةعرȺɅالد ǧاراȕɋن اɅو:  
تسعى املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية إىل صبȠ شخصية خرجييها مبجموعة من السمات وامليزات على    

إهنا هتدف إىل إعداد إمام متزن واثق من نفسه متفتح ومعتدل . املستوى العاطفي، العقلي، االتصاƃ، اللغوي واملعريف
 باملوضوعية ونبذ اخلرافات، يعتمد على احلجة املقنعة، وحيسن عرض ونشر أفكاره بعد يف آرائه وأفكاره، يتحلى

ومن جهة املعارف تسعى هذه املعاهد إىل تعريف . التعمق يف فهم اŎتمع، مستعينا باللغة العربية حني يعرب هبا بطالقة
عة التصور اإلسالمي، وتلك هي خرجييها بأحكام الشريعة اإلسالمية وخصائصها وتعرفهم حقيقة اإلسالم وطبي

  . اليت سيبلغوهنا للجماهري املسجدية اليت سيخاطبوهنا بعد ơرجهمةالرسال
  

 ȴȩل رȿ1(جد(:ƙدرسƫمة اǝاأل Ɂها لدȪȪƠ Ɂدȵȿ Ûاŏ Ǣية الطالȎǺش Ƞبȍ Ƃية إȵسالɋد اȽاȞƫا ɂȞȆǩ Ɣال ǧاȂيƫا ƙبɅ   
  األئمة املدرسني

 املستوى املعريف املستوى اللغوي املستوى االتصاƃ املستوى العقلي املستوى العاطفي
Ŏموعا  ǧاɅتوȆƫا    

  
  

ǧɍتماǵɍا 
  %  ت  % ت  % ت  % ت  % ت % ت

 30.41  73 29.16 14 22.91 11 27.08 13 43.75 21 29.16 14 حتقق بقوة
 67.91 163 68.75 33 77.08 37 68.75 33 54.16 26 70.83 34 حتقق قليال
 01.66  04 02.08 01  /  / 04.16 02 02.08 01  /  /  مل يتحقق
  100 240  100 48  100 48  100 48  100 48  100 48  اŎموع

    
 من أفراد العينة حققوا قليال من األهداف اليت تسعى املعاهد اإلسالمية إىل ) %67(  تشري أرقام اجلدول إىل أن   

من أفراد %) 01( سة، ومل تتحقق كليا سوى عند من العينة املدرو  ) %30( حتقيقها، بينما حققها بقوة 
  .العينة

  :إن قلة حتقق األهداف اليت تسعى إليها املعاهد اإلسالمية له أسباب تتمثل يف   
 من قدرة االستيعاب لدى الطلبة الذين حتولوا إىل جمرد لاكتظاظ الربنامج، وطول مفردات كل مواده، ưا قل -

  .متحيȌ لكثرة املعلومات الوافدةخزانات للملء واحلشو دون فهم أو 
قلة سنوات الدراسة لɊئمة املعلمني، هذه املدة القياسية ȡري الكافية حƓ الستيعاب العلوم الشرعية وحدها، فضال  -

 .ƀإ...عن املواد اللغوية واالجتماعية
 .قلة الوسائل التعليمية، واعتمادها على األمور التقليدية إن وجدت -
 .انية وعدم كفايتها رȡم وجودهاقلة التدريبات امليد -
 .ضعف التكوين يف املرحلة الثانوية ưا جيعل الطالب يلتحق مبستوى ال يؤهله الستيعاب كل املواد -
 .ضعف املكونني وعدم امتالكهم ملناهج تدريسية قادرة على حتقيق األهداف املرجوة -
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 ȴȩل رȿية ا:)2(جدȎǺش Ƞبȍ Ƃد إȽاȞƫا ɂȞȆǩ Ɣال ǧاȂيƫا ƙبɅ ƙتدبȺƫمة اǝاأل Ɂها لدȪȪƠ Ɂدȵȿ Ûاŏ Ǣلطال  
  األئمة املنتدبني

 املستوى املعريف املستوى اللغوي املستوى االتصاƃ املستوى العقلي املستوى العاطفي
 اȆƫتوɅاǧ  اŎموع

  
ǧɍتماǵɍت  % ت  % ت  % ت  % ت %ت ا  %  
 41.05  78 42.10 16 39.47 15 31.57 12 60.52 23 31.57 12  حتقق بقوة
 51.57  98  50 19 52.63 20 63.15 24 34.21 13 57.89 22  حتقق قليال
 07.36  14 07.89 03 07.89 03 05.26 02 05.26 12 10.52 04  مل يتحقق
  100 190  100 38  100 38  100 38  100 38  100 38  اŎموع

      
ما ــ عن حتقيقها بقوة، بين%) 41(  من أفراد العينة عن قلة حتقيق لديها، وأعرب ) %51( عربت نسبة    

  . من العينة %)07(  مل حيققها
  :هذه النتائج تفسرها األسباب السابقة الذكر لدى األئمة املدرسني ويضاف إليها   
املستوى الذي يلتحق به األئمة املنتدبنيÜ إذ أن أȡلبهم خرجيي زوايا أو مساجد مل يسبق هلم أن تكونوا يف معاهد  -

 املستوى الذين يلتحقون به جيعلهم ال يستوعبون كثريا من املواد الشرعية، اللغوية واالجتماعية، إسالمية، هذا
  .ألنه ليس لديهم قاعدة علمية يرتكزون عليها... كاملقاصد، واملرياǫ وأصول الفقه والثقافة القانونية والبالȡة

من طرف نظاراهتم ليتم رفع درجاهتم تفسرها كذلك نظرة هؤالء األئمة للتكوين نفسه، فهم يأتون جمربين  -
وبالتاƃ راتبهم، واملقابالت اليت Ź إجراؤها معهم بينت عدم اهتمامهم باملعارف املقدمة، قدر انشغاهلم بضرورة 

 .حتصيل نقاط للنجاح، والعودة إىل أسرهم
  

 ȴȩل رȿ3(جد(:ȼȵعد ȿǕ ة الدراسةȺعي Ɂلد ǧماȆال ȨȪƠ دارȪȵ ƙبɅ   
إلسالمية إىل تنمية جمموعة من السمات واملهارات والقدرات العقلية واالتصالية واللغوية واملعرفية تسعى املعاهد ا   

لدى طلبتها، لذلك فهي تعمل على تعريفهم بأحكام الشريعة اإلسالمية وخصائصها، وتزودهم Ɯقيقة اإلسالم 
هم اŎتمع الذي يؤدون فيه رسالتهم وطبيعة التصور اإلسالمي ليتمكنوا من نشره وعرض أفكاره بعد التعمق يف ف

  .ووظيفتهم، مبتعدين عن كل تعصب أو خرافات متحلني باملوضوعية واالتزان والثقة بالنفس والتفتح واالعتدال
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  

  12.79  11  13.15  05  12.5  06  كلها
  39.53  34  21.05  08  20.83  10  معظمها
  46.51  40  63.15  24  66.66  32  بعضها

  01.16  01  02.63  01  /  / مل يتحقق شيء
  100  48  100  48  100  48  اŎموع
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السمات اليت تسعى املعاهد " بعض" سوى امن إفراد العينة املدروسة مل حيققو )% 46(   أنل   تبني نسب اجلدو
 من أفراد العينة  %)12(   وحقق كل األهداف معظم األهداف، %)39( إىل صبȠ شخصية الطلبة هبا، وحقق 

  .املدروسة
   ويفسر التفاوت بني آراء الطلبة إىل اختالف مستوياهتم العلمية، فالطالب الذي يلتحق مبستوى جيد يستفيد من 
التكوين، وأما الذين يلتحقون مبستوى ضعيف فنسبة استفادهتم وحتقيقهم للسمات واألهداف املرجوة تكون 

  .حمدودة
 ȴȩل رȿة:)4(جدɅداف التربوȽاأل ȨȪƠ ةȲȩ ǡسباǕ ƙبɅ تدبونȺƫاȿ ƙدرسƫمة اǝاأل Ɂلد   

بينت أرقام اجلدول السابق ونسبه قلة حتقق األهداف التربوية لدى األئمة، وذلك أنه مل حيقق معظم األهداف    
جناح املعاهد يف حتقيق ưا جيعلنا حنكم بعدم .  من الطلبة، وهي نسبة مل تصل حƓ للنصف %)46  (سوى 

  .األهداف اليت سطرهتا، وتعود أسباب ذلك إىل ما يوضحه اجلدول
  

 التȎȎǺاǧ                     اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  

 16.76  28 16.43  12  17.02  16  ضعف املناهج التدريبية
 14.97  25 16.43  12  13.82  13  قلة سنوات الدراسة

 15.56  26 13.69  10  17.02  16  عف الوسائل التعليميةض
 11.97  20 16.43  12  08.51  08  قلة التداريب امليدانية

 20.35  34 15.06  11  24.46  23  كثافة الربنامج
 10.77  18 16.43  12  06.38  06  ضعف التكوين يف املرحلة الثانوية

 09.58  16 04.10  04  12.76  12  ضعف املكونني
  /  /  /  /  /  /  أخرى
  100  167  100  73  100  94  جمموع

  
كثافة -    يأيت يف مقدمة األسباب اليت أعاقت حتقق األهداف اليت ترجوا املعاهد اإلسالمية حتقيقها لدى الطلبة 

ưا تولد عنه قلة االستيعاب أمام كثرة املعلومات الوافدة، اليت يتحول معها الطالب إىل  %) 20( الربنامج الدراسي
 واليت يعتمدها )% 16( يليه ضعف املناهج التدريبية.  لتحفȘ وترد  املعلومات إىل األستاذ يوم االمتحانآلة تتلقى

األساتذة واليت تعترب تقليدية وȡري قادرة على تفعيل دور الطالب  وȡرس روح اإلبداع واالعتماد على النفس لديه، 
إضافة إىل قلة سنوات .  العلمي والتكنولوجي واليت ال تساير التطور%) 15( مع ضعف الوسائل التعليمية 

 حيث تعترب فترة التكوين باملعاهد فترة قياسية شبيهة بالتكوين السريع، الذي يفوت معه امتالك )% 14( الدراسة 
 وعدم إجرائها واالستفادة  %)11( دون أن هنمل قلة التداريب امليدانية . الكثري من املهارات واملعارف للمتكون

الذين تنقصهم الكفاءة  %) 09( يساهم يف الضعف كذلك ضعف املكونني . كل أفضل إن وجدتمنها بش
  .املهنية من جهة وعدم التخصȌ من جهة أخرى وكذا عدم امتالك الطرق التدريسية الفعالة
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   وميكن القول أن التقارب بني النسب تفسره تضافر كل هذه األسباب مع بعضها يف إجياد الضعف، دون أن 
  . لب عنصر عن عنصر آخرنغ
  

 ȴȩل رȿية :)5(جدȺɅالد ǧاراȕɋن اɅوȮية لتȵسالɋد اȽاȞƫمة باǝاأل ȻاȪȲتɅ ɃǾن الɅوȮالت ɁتوȆȵ ƙبɅ  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

 ǧɍتماǵɍت  %  ت  %  ت  ا  %  
  15.11  13 34.21  13  /  /  جيد

  40.69  35 63.15  24  22.91  11  متوسط
  38.37  33  02.6  01  66.66  32  ضعيف

  05.81  05  /  /  10.41  05  ضعيف جدا
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
مستوى التكوين الذي تلقوه " ضعف"من األئمة املدرسني يرون  %) 66(    تبني أرقام اجلدول ونسبه أن 

مستوى هذا " توسط  "من األئمة املنتدبني يرون  %)63( باملعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية، بينما جند 
ترى   %)34 ( وفيما مل جند أحدا من املدرسني يقول عن هذا التكوين أنه جيد، تسجل أرقام اجلدول . التكوين

  .جودة هذا التكوين
   هذا التباين يف اɇراء يفسره املستوى العلمي وطموحات األئمة، فاألئمة املدرسني مستواهم العلمي أفضل من 

 يطمحون على ما هو أفضل ألهنم واعون بالثغرات واخللل املوجود يف نظام تكوينهم سواء ما املنتدبني لذلك فهم
  .تعلق باملدة أم مبستوى األساتذة أو بالربامج املدرسة

   أما األئمة املنتدبني والذين هم خرجيي  زوايا أو تعليم قرآين فǚن التكوين باملعاهد يضيف هلم معارف كثرية 
لسابق لذا فهم ينظرون للتكوين على أنه جيد أو متوسط ألنه أضاف هلم معارف ومواد مل مقارنة بتعليمهم ا

  .اƀ...يدرسوها مطلقا من ذي قبل كاملقاصد واملرياǫ وأصول الفقه والثقافة القانونية والبالȡة
يرون  ( 38 %)، و"متوسط "من الطلبة يرون أن التكوين  ( 40 %)  أما بالنظر إىل النسب الكلية فǚننا جند 

أنه ضعيف، وهذا التقارب بني النسبتني يبني أن مستوى التكوين باملعاهد اإلسالمية بني التوسط والضعف وال يرقى 
مستوى  أبدا ليكون جيدا أو حسنا مادامت تسجل عليه مǔخذ وثغرات كثرية سواء يف مدته أو براجمه أو

  .اƀ...أساتذته
  

 ȴȩل رȿبة ع:)6(جدȲالط ɂȑر Ɂدȵ هرȚɅ ȴȽاȑر ȳعد ȿǕ ȴهȺɅوȮǩ ɁتوȆȵ ɂȲ  
سجلت نتائج اجلدول السابق وجود العديد من األسباب اليت تعيق فعالية التكوين يف املعاهد اإلسالمية وحتول    

فهل الطلبة راضون على املستوى الذي يتخرجون به من . دون حتقق كل األهداف اليت تسعى إليها املعاهد اإلسالمية
  : هذه الصعوبات واملعوقاتهذه املعاهد رȡم وجود
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 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  
  08.13  07 07.89  03  08.33  04  راض جدا 

  41.86  36 60.52  23  27.08  13  راض
  08.13  07 07.89  03  08.33  04 لست راض متام

  100  86  100  38  100  48  اŎموع
    
 من األئمة املدرسون ȡري راضون على مستوى تكوينهم وهذا نتيجة العوائق ( 56 %)تبني نسب اجلدول أن  

واألسباب اليت سبق ذكرها، واليت جعلت مستوى التكوين ȡري مرض، ألنه ال يسمح بتحقيق األهداف املرجوة من 
ني األئمة  راضون عن هذا التكوين، واختالف وجهات النظر ب( 60 %)أما األئمة املنتدبون فǚننا جند . التكوين

  :املدرسني، يفسره نظرة األئمة املنتدبون للتكوين نفسه إذ أننا جند
لذا . هؤالء يلتحقون من أجل رفع درجتهم وبالتاƃ راتبهم، وهم جمربون على هذا التكوين من طرف نظارهتم -

ة يوجهون كل فهم ال يهتمون مبستوى التكوين قدر اهتمامهم بسرعة مرور مدة عامني ليتخرجوا، وأثناء الدراس
  .اهتمامهم لتحصيل نقاط يف االمتحان للنجاح وكفى

يلتحق هؤالء كذلك مبستوى التعليم املسجدي أو الزوايا فقط وبالتاƃ إن كان مستوى التكوين واملعارف املقدمة  -
قبل أو ألنه مل يسبق هلم االلتحاق مبعهد من   تكوين مرض ومفيد- باملقارنة مبستواهم السابق- هلم ضعيف إال أنه 

 .ƀ إ...مدرسة
ونصفها اɇخر ȡري راض، ويرجع  ،) %08 + % 41 (بالنظر إىل النسب اإلمجالية جند نصف العينة راض    

ذلك إىل اختالف مستوى الطلبة، فمن يطمح إىل ما هو أفضل ȡري راض عن هذا التكوين، ومن له مستوى ضعيف 
ارات على قلتها ومع كثرة العوائق اليت حتد من االستفادة فهو مسرور وراض مبا قدمه له التكوين من معارف ومه

  .من التكوين
  :عرȹ ȏتاǰǝ البياȹاǧ اƫتȪȲȞة بدȿاعɄ اǹتيار اȵɋاȵة -2
ما من شك أن اختيار أي جمال للدراسة أو العمل مرتبط بدواعي وأسباب ذاتية وموضوعية يدفع صاحبها الختيار   

 قبل أن يكون وظيفة، رسالة حتدد نسبة النجاح فيها ةال حساس ألنه رسالمعني دون آخر، ويعترب جمال اإلمامة جم
  .سبب التوجيه إليها
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 ȴȩل رȿ07(جد(:ƭ تيارǹا ǡسباǕ ƙبɅ ة الدراسةȺرف عيȕ نȵ ةȵاȵɋال ا  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ % ǧ %  ǧ  % 
  00.77  01  01.53  01  /  /  ألهنا سهلة  

  41.08  53  35.38  23 46.87  30  ف رساƃهلد
  03.87  05  03.07  02 04.68  03  ألن التوظيف مضمون

  01.55  02  03.07  02  /  /  األين مل أحصل على البكالوري
  00.77  01  01.53  01  /  /  مل أجد عمال آخر
  25.58  33  24.61  16 26.56  17  ألمهية املسجد

  17.82  23  16.92  11 18.75  12  ألين أحفȘ القرآن
  07.75  10  12.30  08 03.12  02  وجدت نفسي يف امليدان

  00.77  01  01.53  01  /  /  أخرى
  100 129  100  65  100  64  اŎموع

  
 ( 25 %)من أفراد عينة الدراسة  اختارت اإلمامة هلدف رساƃ، وأعرب  ( 41 %)   تبني نتائج اجلدول أن 

 ألهنا حتفȘ القرآن الكرمي، يف حني %) 17(  إليها نسبة عن اختيارها ألمهية املسجد يف حياة املسلم، واƟهت
ưن اƟهوا إليها ألهنم مل جيدوا  %)00.77 (ومل جند سوى. من أفراد العينة أنفسهم يف امليدان %) 07( وجد 

  .عمال آخر، أو ألهنا سهلة
Ŏتمع الذي يقدس املساجد ويقر     وتعكس هذه النتائج الوعي بتبعات وثقل هذه الوظيفة الدينية أمام اهللا وأمام ا

  .اƀ...بدورها الروحي واالجتماعي والثقايف
  

 ȴȩل رȿ8(جد(:ȜتمŎا Ž ةȵاȵɋة اȦيșȿ وƲ يةȵسالɋد اȽاȞƫبة اȲȕ ادȪاعت ƙبɅ   
   الشك أن النجاح يف أداء وظيفة أو رسالة معينة مرتبطة بنظرة ذلك الشخȌ إىل هذه الوظيفة أو املهمة، فǚن 

ربها وحيبها تفاƅ يف خدمتها دون ملل أو سأم، وإن كان حيتقرها أو يستسهلها مل يؤد حقها ومل يفلح فيها كان يك
  .مادام ينظر إليها نظرة خاطǞة

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ % ǧ  %  
  /  /  /  /  /  /  سهلة  
  48.52  53 51.66  31  44.89  22  ثقيلة

  /  /  /  /  /  /  وظيفة كغريها
  51.37  56 48.33  29  55.10  27  رسالة
  100 109  100  60  100  49  اŎموع
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  %)48( ويقر " رسالة"من إفراد العينة ينظرون لإلمامة على أهنا  %) 51( تشري نسب اجلدول إىل أن    
طرف اŎتمع الذي ذلك أن اإلمام مراقب من طرف اهللا تعاىل، ومن . تبعات هذه املنصب الديƗ" ثقل "منهم بـ 

ينظر إليه نظرة قدوة  وƴوذج لإلنسان املسلم املستقيم يف دينه ودنياه، وكل زيȠ أو حياد من طرف األئمة يعرضهم 
  .لسخط اهللا تعاىل وسخط اŎتمع الذي يراقبهم يف كل صغرية وكبرية

3-Ʉالدراس ǰȵاȹƎة بالȪȲȞتƫا ǧاȹالبيا ǰǝتاȹ ȏعر :  
ǂور مدى متكن الربنامج املدرس من تزويد الطلبة باملهارات العلمية والعملية الضرورية لإلمامة،    تبني نتائج هذا ا

وذلك مبعرفة املقاييس املدرسة أثناء مدة التكوين باملعاهد اإلسالمية ومدى كثرة وقلة هذه املواد، وطول أو قصر 
هارات  املتعلقة مبستقبلهم العلمي والعملي، وإذا مفرداهتا، وكذلك مدى تزويد الربنامج املدرس للطلبة باملعارف وامل

، . ما كانت هناك ثغرات هبذا الربنامج كوجود مواد ȡري ضرورية ȡياب أخرى مهمة ألداء رسالة اإلمامة بنجاح
كما حيدد هذا اǂور أيضا نوع الثقافة اليت يتخرج هبا اإلمام من هذه املعاهد،و مدى اكتساب اإلمام ملهارات 

التداريب امليدانية، مع التردد على املكتبة لفترات طويلة إن وجدت املصادر  عن طريق الدروس النظرية واخلطابة 
  .واملراجع الالزمةÜ وال ميكن جناح أي برنامج ما مل تكن له مدة زمنية كافية يدرس خالهلا

  
 ȴȩل رȿتها:)9(جدȲȩ ȿǕ اőكثر Ɂدȵȿ سةȿدرƫا ȄيɅاȪƫا ƙبɅ   

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ɍتماǵɍاǧ  ت  % ت  %  ت  %  
 38.87  33 05.26 02 64.58  31  كثري جدا

 51.16  44 81.57 31 27.08  13  كثري
 10.46  09 13.15 05 08.33  04  متوسط
  /  /  /  /  /  /  قليل

  100  86  100 38  100  48  اŎموع
  

 (، ورأى "كثري "قاييس املدرسة سنويا  من أفراد العينة يرون أن عدد امل %)51 (تشري النتائج إىل أن    
  .، ومل ير أحد من الطلبة أن عدد املقاييس قليل"كثري جدا "أنه   %)38
تتجاوز عامني مع أمهية كل املواد واليت ال ميكن  هذا الضغط يف عدد املقاييس تفسره مدة التكوين القياسية اليت ال   

  .االستغناء عنها
 ȴȩل رȿول :)10(جدȕ Ɂدȵ ƙبɅ اȽرȎȩ ȿǕ سةȿدرƫواد اƫا ǧرداȦȵ  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ % ǧ  %  
  75.58  65 84.21  32  68.75  33  طويلة

  20.93  18 15.78  06  25  12  متوسطة
  03.48  03  /  /  06.25  03  قصرية
  100  86  100  38  100  48  اŎموع



Ǭالثال ȰȎȦال                                                                                                          ǰǝتاȹ ȰيȲƠȿ ȏستبيانعرɍا   

من هذه العينة  ( 20 %) مفردات املواد املدرسة، ورأى" طول"من أفراد عينة الدراسة عن   %)75 (أعرب    
 عن قصر هذه املفردات اخلاصة باملواد املدرسة سنويا باملعاهد اإلسالمية 0 %)3( ، وعرب "متوسطة"أن املفردات 

  .لتكوين اإلطارات الدينية
و للمعلومات، وحتول هم  الطلبة للدروس اليت حتولت إىل جمرد حشبهذا الطول انعكس سلبا على استيعا   

  .األساتذة إىل إكمال الربنامج ولو على حساب الفهم واالستيعاب
  

 ȴȩل رȿ11(جد(:ɄȲمȞالȿ ɄمȲȞال ȰبȪتȆƫة باȪȲȞتƫارف اȞƫبة باȲطȲل ǰȵاƎد الɅȿȂǩ دǵ ƙبɅ   
ف النظرية والعملية    يفترض يف الربامج املدرسة يف مؤسسات التعليم والتكوين أن تزود الطلبة باملهارات واملعار

  .  املتعلقة بالوظائف الذي سيشغله فيها مستقبال
  

 التȎȎǺاǧ   اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  06.97  06 13.15  05  02.08  01  إىل حد كبري
  86.04  74 78.94  30  91.60  44  إىل حد ما
  06.97  06 07.89  03  06.25  03  مل يزودين
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
باملعارف " إىل حد ما " يرون أن الربامج املسطرة للطلبة قد زود هتم ) ȡ ) 86.04%لب أفراد العينةأ   إن 

ونسبة متماثلة أنه " إىل حد كبري " أنه زودها ( 06.97 %)يف حني ترى نسبة, املتعلقة مبستقبلهم العلمي والعملي
من كثرة املقاييس . دية يف التزود باملعارف إىل األسباب املذكورة سابقاوتعود أسباب هذه اǂدو"مل يزودها  "

املدرسة، وطول املفردات املقترحة يف كل مقياس ưا يذهب معه جهود الطلبة فقط للتحضري لالمتحانات السنوية 
لتكوين وضعف دون االستفادة من الكم اهلائل يف املعلومات املهم للحصول على نقاط النجاح، هذا مع قصر مدة ا

  .إƀ. ..الوسائل التعليمية وقدم طرق التدريس
  

 ȴȩل رȿ12(جد(:ɋية اȹاȮȵإ ƙبɅ عن ǒاȺȢستǰȵاȹƎال Ž درسةƫواد اƫا ȐȞب   
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  
  18.60  16 15.78 06 20.83 10  ميكن

  75.58  65 76.31 29  75 36  ال ميكن
  05.81  05 07.89 03 04.16 02  حد ماإىل 

  100  86  100 38  100 48  اŎموع
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 (ورأى , عن عدم إمكانية االستغناء عن أي مادة من املواد املدرسة يف الربنامج  %)75.58 (   عربت نسبة 
  .من أفراد العينة أن ذلك ưكن إىل حد ما0 %) 5.81( يف حني بينت نسبة , إمكانية ذلك %) 18.60
د أسباب عدم االستغناء عن بعض هذه املواد إىل أن املواد الشرعية وإن كانت كثرية فǚهنا متكاملة فيما بينها وتعو

  .وال ميكن االستغناء عن أي واحدة منها
  

 ȴȩل رȿهمة:)13(جدȵ وادȵ اد بوجودȪعتɍا Ɂدȵ ƙبɅ Ɨهƫا ȰبȪتȆƫبا ȨȲȞتǩ ȃدرǩ Ɓ   
 التȎȎǺاŎ  ǧموعا  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  09.30  08 21.05 08  /  /  يوجد بكثرة

  66.27  57 47.36 18 81.25 39  يوجد
  24.41  21 31.57 12 18.75 09  ال يوجد
  100  86  100 38  100 48  اŎموع

  
 من أفراد عينة من الدراسة وجود مواد مهمة مل تدرج أثناء سنوات التكوين تتعلق  %)66.27 (   تعتقد نسبة 

     وعربت نسبة , عدم وجود مواد هامة ȡابت عن الربنامج الدراسي ( 24.41 %) ويرى، ستقبلهم املهƗمب
حنصل " يوجد+ يوجد بكثرة  "وإذا ما مجعنا نسبة .  عن وجود مواد وبكثرة ȡائبة رȡم أمهيتها0 %)9.30(

  . تعتقد ȡياب مواد هامة %)75.57( على نسبة 
, علم النفس, علم االجتماع,  وطرق اإلقناعتتقنيا, الدعوة, الفقه املقارن: ئبة فتتمثل يف    أما املواد املهمة الغا

  .  املواد العلمية املتعلقة باألحكام الشرعية
  

 ȴȩل رȿالث:)14(جد țوȹ ƙبɅ ǢطالȲن لɅوȮا التȽوفرɅ Ɣافة الȪ  
  :ت   حيتاج النجاح يف أداء رسالة اإلمامة إىل حتصيل أنواع عدة من الثقافا

   
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  
  62.26  66  60.41  29  63.79  37 ثقافة إسالمية فقط

  05.66  06  10.41  05  01.72  01  ثقافة عصرية
  01.88  02  04.16  02  /  /  مزيج بينها
  11.32  12  08.33  04  13.79  08  ثقافة دعوية
Ƞ13.20  14  12.50  06  13.79  08  وسائل التبلي  

ثقافة االتصال 
  05.66  06  04.16  02  06.89  04  باɇخرين

  /  /  /  /  /  /  أخرى
  100 106  100  48  100  58  اŎموع
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  :     تبني أرقام اجلدول ونسبه نوع الثقافة اليت يوفرها التكوين باملعاهد اإلسالمية للطلبة وهي مرتبة تنازليا كاɇيت
 . ثقافة إسالمية ) 62.26%(  -
-  )13.20% (Ƞوسائل التبلي . 
 . ثقافة دعوية)% 11.32(  -
 .ثقافة عصرية وثقافة االتصال باɇخرين  %) 05.66(  -

لذلك فالطالب يتخرج بثقافة إسالمية يف Ưتلف مواد ,    إن املواد املدŁرسة باملعاهد اإلسالمية يف جلها مواد شرعية
 الساعي املخصȌ لكل مادة مواحلج) عامني فقط(تكوين العلوم اإلسالمية و اليت حتدد حمدوديتها املدة القصرية لل

  .شرعية
     أما النسبة الثانية اليت يقررها اجلدول فهي اكتـساب وسـيلة التبلــيȠ هلذه الثقافة بنسبة ضǞيلة

 ولعل هذا يعود إىل أن الوسيلة الوحيدة اليت يكسبها الطالب هي اخلطابة وأداة اإليصال  %)13(  ال تتجاوز 
بغض النظر عن متكن الطالب من هذه اللغة واملهم هنا هو أنه يتلقى دروسا يف هذه األداة باملعهد (لة يف اللغة املتمث

  ).اإلسالمي
وهذا راجع لغياب مادة الدعوة   %)11.32(    يوفر املعهد للطالب ثقافة دعوية حمدودة ال تتجاوز نسبتها 

 هتدف إىل حتسيس الطالب باهلم الرساƃ لوظيفة اإلمامة كمادة مستقلة هلا حجمها الساعي اخلاȋ هبا و اليت
  .وتزويده بطرق وأساليب الوصول إىل قلوب اɇخرين وإيصال مبادǛ اإلسالم إليهم

    املواد العصرية أو الثقافة العصرية يف جمال العلوم اإلنسانية تكاد تكون ȡائبة عن برنامج املعاهد اإلسالمية، وكذا 
ɇخرين اليت تتوقف على وجود مواد علم النفس وعلم االجتماع وطرق االتصال وتقنيات اإلقناع ثقافة االتصال با

   ( 05 %).وهذا ما جعل النسبة ال تتجاوز
 

 ȴȩل رȿن إعد:)15(جدȵ Ǣن الطالȮƢ Ɂدȵ ƙبɅ ȼرجơ دȺها عȕȿراعيا شرȵ طبةǹ اد  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  23.25  20 34.21  13  14.58  07  عدها ƛدارةأ

  66.27  57 57.89  22  72.91  35  أعدها
  10.46  09 07.89  03  12.5  06  أحاول

  /  /  /  /  /  /  ال أستطيع
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
 من عينة الدراسة ميكنهم إعداد خطبة عند التخرج  مراعني شروطها  %)66.27 (   تبني نسب اجلدول أن 

من أفراد   %)89(  من عينة الدراسة، مبعƖ أن ) %23.25 (نهجية والعلمية، ويستطيع فعل ذلك ƛدارة امل
، ومل جند أحدا من الطلبة     ال يستطيع  %)10.46( العينة ميكنهم إعداد خطب، يف حني حياول فعل ذلك 

  .إعداد خطبة منربية
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طب املنربية مع مراعاة شروطها املنهجية إىل أن الطلبة يتلقون   وتعود أسباب هذه اإلمكانية الكبرية يف إعداد اخل
 يوما يف 45دروسا نظرية وتطبيقية أثناء مدة الدراسة يف مادة اخلطابة، ويدعمون كل هذا بتدريب ال يقل عن 

  .املساجد حتت إشراف وتوجيه إمام املسجد
  

 ȴȩل رȿإ:)16(جد Ɂدȵ ƙبɅ يةȹيداƫا ǧباɅتدرȲبة لȲالط ǒجرا  
للتربصات امليدانية أمهية كبرية، ألهنا تعرف الطالب مبيدان وطبيعة عمله املستقبلي، وتكسبه Ɵربة عملية، وخربة    

  .أولية، متكنه من اإلقدام على جمال وظيفته دون خوف أو تردد أو جهل بالواقع
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  

  97.67  84 97.36 37 97.91 47  نعم
  02.32  02 02.63 01 02.08 01  ال

  100  86  100 38  100 48  اŎموع
     
       من الطلبة قد أجروا تربصات ميدانية باملساجد، يف حني مل يقم بذلك  %)97 (تظهر نسب اجلدول أن    

  . جمرد رȡبة شخصيةويعترب إجراء التربصات امليدانية شرط لتخرج الطالب ال. من أفراد العينة  %)02(   
  

 ȴȩل رȿ17(جد(:ȻǗإجرا Ź ɃǾال ǢɅو التدرƲ بةȲالط țطباȹاȿ ǧباɅالتدر ǥفتر ǒاȺǭǕ بةȲطȲل ȰبȪتȆƫا ȳاȵɋدرجة ا ƙبɅ   
 اهتماما من طرف املؤسسات والقائمني عليها ليستقبلوهم وليعطوهم ايستفيد الطلبة من التربصات امليدانية إذا لقو   

  .  منها مستقبال عند االلتحاق مبناصب عملهم بعد التخرجنويبات يستفيدوبدورهم مالحظات وتص
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  
  38.09  32 40.54  15 36.17  17  إمام أستاذ
  60.71  51 59.45  22 61.70  29  إمام مدرس
  01.19  01  /  / 02.12  01  إمام معلم
  100  84  100  37  100  47  اŎموع

  35.71  30 40.54  15 31.91  15  كايف
  53.57  45 54.05  20 53.19  25  نوعا ما
  ȡ  07  14.89 02  05.40 09  10.71ري كايف

نوع 
 التكوين

  100  84  100  37  100  47  اŎموع
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واستقبل من أفراد العينة أجروا تربصاهتم امليدانية حتت إشراف أئمة مدرسني،   %)60 (تبني نسب اجلدول أن    
  . منهم إىل أئمة معلمني( 01 %) منهم من طرف أئمة أساتذة، واƟه  %)38(  
. والنسب هلا تفسريها، فاألئمة املدرسون هم األكثر عددا يف املساجد اجلزائرية، يليهم األئمة األساتذة بعدد أقل   

بالناس الصلوات اخلمس، وال يتوجهون أما األئمة املعلمني فعملهم الرئيسي هو تعليم القرآن الكرمي، مع الصالة 
للخطابة إال يف حاالت الضرورة، كغياب اإلمام األستاذ أو املدرس، أو أثناء         وجود عجز يف عدد األئمة، ưا 
يضطر النظارة إىل تغطية العجز بتعيني أئمة معلمون للخطابة، وهذه الظاهرة منتشرة كثريا يف املساجد اجلزائرية 

  .دة منها بالقرى واألريافخاصة املوجو
 من أفراد العينة أنه ( 52 %)أما عن انطباع أفراد العينة عن طبيعة التدريب امليداين الذي قاموا به، فقد أشار    

  .عن عدم كفايته ( 10 %)، يف حني عرب "كافيا " أنه كان ( 32 %)، ورأى "كافيا نوعا ما "كان 
اولة للتعرف عن إمكانيات الطالب الشخصية، وحماولة أخذ فكرة عن طبيعة ويبقي التدريب امليدان يف حقيقته حم   

فǚهنا مدة )  مجعات6( يوما أي 45وإن كانت فترة التربȌ . العمل املسجدي، وكيفية مواجهة اجلمهور املتنوع
كون يف فقط، وينتظر الطالب املتخرج تدريب وتدريب مستمر ليصل إىل الدرجة اليت تؤهله لي" نوعا ما"كافية 

  .املستوى املطلوب ألداء الرسالة املنتظرة منه
  

 ȴȩل رȿية:)18(جدȺɅالد ǧاراȕɋن اɅوȮية لتȵسالɋد اȽاȞƫتبة اȮȵ ɂȲبال عȩɋال اȮشǕ ƙبɅ .  
   توجد باملعاهد اإلسالمية مكتبات متواضعة يعتمد عليها الطلبة يف إعداد Ɯوثهم ويقصدوهنا للمطالعة، ولكن أفراد 

  .تلفون يف أشكال اإلقبال على املكتبة كما يوضح اجلدولالعينة خي
  

 التȎȎǺاǧ   اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ % ǧ %  ǧ  %  

  10.46  09 21.05 08  2.08 01  دائما
  76.74  66 68.42 26 83.33 40  أحيانا

  12.79  11 10.52 04 14.58 07  ال أذهب
  100  86  100 38  100 48  اŎموع

  
" يداوم"، يف حني "أحيانا"من عينة الدراسة ال يذهبون إىل املكتبة إال  ( 76 %)رقام اجلدول ونسبه أن تبني أ   

كما تسجل الدراسة أن إقبال .  من أفراد عينة الدراسة( 12 %) وال يذهب إليها مطلقا .( 10 %)عليها 
لك أن األئمة املدرسني يلتحقون باملعاهد والسبب يف ذ.  أكرب من إقبال األئمة املنتدبني( 83 %)األئمة املدرسني 

اإلسالمية باختيارهم ورȡبتهم، أما املنتدبون فقد Ɵربهم النظارة على حتسني مستواهم هبذا التكوين، ومنهم من 
  .يلتحق قصد رفع درجته وبالتاƃ حتسني راتبه

 على املكتبة فتعود إىل كثرة املواد أما األسباب اليت تقلل من مداومة األئمة املدرسني واملنتدبني على التردد   
املدرسة، وطول مفرداهتا، ưا يضطر الطلبة إىل االقتصار على معلومات األستاذ ليتم حفظها وأخذ نقاط للنجاح يف 

  .االمتحان مادام ال يوجد وقت للمطالعة
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 ȴȩل رȿ19(جد(:ǩ Ɂدȵ ƙبɅ ةȵȁالال Ȝراجƫا ɂȲتبة عȮƫوفر ا  
هد اإلسالمية على تربعات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، وكذا تربعات األشخاȋ     تعتمد مكتبات املعا

  .تلفةاملخواملؤسسات 
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  13.95  12 31.21  07  10.41  05  تتوفر كثريا
  80.23  69 78.94  30  81.25  39  إىل حد ما 
  05.81  05 02.63  01  08.33  04  ال تتوفر
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
 من أفراد العينة يرون أن املراجع الالزمة تتوفر مبكتبات املعاهد ( 80 %)تشري أرقام اجلدول ونسبه أن    

  ".تتوفر كثريا "أنه  ( 13 %)، ويرى "إىل حد ما "اإلسالمية 
راء املراجع واملصادر الالزمة، بل أهنا تعتمد على تربعات والواقع أن إمكانيات املعاهد اإلسالمية ليست كبرية لش   

ȋا جعل مكتبات املعاهد اإلسالمية تتوفر على نسب . الوزارة، أو هدايا املتطوعني من املؤسسات أو األشخاư
  .حمدودة ولنقل أهنا املراجع الضرورية جدا فقط

  
 ȴȩل رȿك:)20(جد Ɂدȵȿ Ûالدراسة ǥدȵ وƲ بةȲاد الطȪاعت ƙبɅ تها لɅاȦيةȺهƫاȿ ميةȲȞال ǧهاراƫا ȰيȎǶت  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  04.65  04 06.26  02  04.16  02  كافية جدا

  29.06  25 47.36  18  14.58  07  كافية
  ȡ  39  81.25  18  47.36 57  66.27ري كافية
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
 من عينة الدراسة أن مدة الدراسة ȡري كافية الكتساب املهارات العلمية واملنهجية، ( 66.27 %)لقد قرر    

  . أهنا مدة كافية( 29.06 %)ورأى 
الذين مل  ( من األئمة املدرسني ( 81.25 %)وعند تفصيل هذه النسب بالنظر إىل الشعب املدروسة جند    

. دا، ال تكفي الكتساب املعارف الضرورية ألداء رسالة اإلمامةيرون أن مدة عامني مدة قصرية ج) يلتحقوا بامليدان
خاصة وأهنا تتطلب معرفة بالعلوم الشرعية واليت هي Ɯر واسع يستلزم سنوات طويلة لتحصيلها، إضافة إىل املعارف 

 رأى أن هذه ومل جند من األئمة املدرسني من. ƀ إ...اللغوية واالجتماعية ووسائل إيصال هذه املبادǛ إىل اجلمهور
  . من عينة الدراسة( 15.58 %)املدة كافية سوى 
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 %)فرأى ) الذين هلم خربة بامليدان وسبق هلم التكوين يف شعبة األئمة املعلمني(   يف حني جند أن األئمة املنتدبني 
 مواد يعرفوهنا  أن مدة الدراسة كافية بالنظر إىل التزاماهتم األسرية، وإىل إمكانية االستغناء عنء من هؤال( 47

ويرون أنه من املفروض أن يكون التكوين عصري ومركز يف مواد حمددة وهامة، ... كالسرية والتاريخ اإلسالمي
 مادة يكون مهه النجاح يف االمتحان دون العناية باملعارف املقدمة مادامت ليست 16بدل الضغط على الطالب بـ 

  .ا ال تثري أي محاسجديدة عليهم ومادامت طرق األساتذة يف إلقائه
 4- ȄɅالتدر ȧة بطرȪȲȞتƫا ǧاȹالبيا ǰǝتاȹ ȏعر:  

يتعرض هذا اǂور ملعرفة مدى وجود صعوبة لدى الطلبة يف فهم بعض موضوعات الربنامج، وحيدد أسباب هذه    
مهة هذه الصعوبات، كما يعرض الطرق الرئيسية والوسائل التعليمية املستخدمة من قبل األساتذة، ويوضح مدى مسا

  :الطرق يف تنمية صفة االعتماد على النفس لدى الطلبة كما هو مبني يف اجلداول اɇتية
  

 ȴȩل رȿو:)21(جدȑوȵ ȐȞب ȴفه Ž وبةȞȍ جودȿ Ɂدȵ ǴȑوɅ وبةȞȎال ȻǾȽ ǡسباǕȿ ǰȵاȹƎال ǧعا  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  03.48  03 02.63  01  04.16  02  وجدت كثريا

  74.41  64 76.31  24  83.33  40  وجدت
  22.09  19 34.21  13  12.50  06  مل أوجد
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
 من أفراد العينة جيدون صعوبات يف فهم بعض موضوعات الربنامج املقرر، وينفي ( 74 %)تشري النتائج إىل أن    

  . جيدوا صعوبات تذكر من أفراد هذه العينة إذ أهنم مل( 22 %)ذلك 
  

 ȴȩل رȿ22(جد(:ǰȵاȹƎال ǧوعاȑوȵ ȴفه Ž بةȲا الطȽدƶ Ɣال ǧوباȞȎال ǡسباǕ ƙبɅ   
  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  
  17.82  18  17.64  06  16.90  12  نقȌ خربة األساتذة

  20.79  21  17.64  06  21.12  15  عدم متكن األساتذة من املادة
  23.76  24  12.52  08  22.53  16  نقȌ وسائل اإليضاح

  21.78  22  23.52  08  19.71  14 نقȌ مستوى التحصيل يف املراحل السابقة
  08.91  09  04.65  04  12.67  09  نقȌ املراجع

  06.93  07  02.32  02  07.04  05  أخرى
  100  101  100  34  100  71  اŎموع
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ليت جيدها الطلبة يف فهم موضوعات الربنامج املقرر، أسباب سامهت تربز نتائج اجلدول أسباب الصعوبات ا   
  :بأشكال أو نسب متقاربة يف إعاقة الفهم تتمثل يف

 حيث أن األساتذة مازالوا يعتمدون الوسائل التقليدية ȡري مسايرين Ü) %23( نقȌ وسائل اإليضاح  -
  .للتطورات احلديثة يف جمال التربية والتكنولوجيا

، )املدرسون(ألن الطلبة يلتحقون مبستوى الثالثة ثانوي  ؛) %21( تحصيل يف املراحل السابقة نقȌ مستوى ال -
، هذه املستويات الدراسية ال تؤهل الطلبة )بعض املنتدبني(، أو املنتمني للزوايا والكتاتيب )املعلمون(التاسعة أساسي 

 بعض املواد العقلية كاملرياǫ وأصول الفقه واملقاصد  املادة العلمية املقدمة إليهم خاصة يفبيف الغالب لفهم واستيعا
 . إƀ...والبالȡة

عدم متكن األساتذة من املواد، ونقȌ خربهتمȡ Üالبا ما تسند لɊساتذة يف املعاهد اإلسالمية أكثر من مادة  -
درة األستاذ على ليدرسوها وهم ȡري Ưتصني يف كل هذه املواد، ưا يقلل من استفادة الطلبة من هذه املواد لعدم ق

إيفاء املادة حقها سواء من حيث املعلومات أو من حيث الطالقة يف تقدمي الدروس مادام ال ميلك الزاد العلمي 
ولقد أكدت املقابالت اليت Ź إجراؤها مع األساتذة هذه . والكايف الذي يتحقق من خالل التخصȌ يف املادة

 .س مواد أسندت إليهم وهم ȡري Ưتصني فيهااملالحظة، حيث عربوا عن عدم قدرهتم على تدري
 وسببه اعتماد املعاهد على اهلدايا والتربعات ألهنا عاجزة عن شراء كتب مادامت ( 06 %)نقȌ املراجع  -

 .إمكانياهتا املادية ال تساعدها على ذلك
  .كل هذه األسباب تضافرت لتكون عائقا أمام الطلبة الستيعاب الدروس بصورة أفضل

  
ȴȩل رȿا:)23 (جد ȧالطر ǴȑوɅ ǥǾǩها األساȵدǺتȆɅ Ɣية الȆɅلتدر  

   تتعدد طرق التدريس اليت يستخدمها األساتذة يف العملية التكوينية، وحيدد نوع الطريقة التدريسية طبيعة املادة 
يس املدرسة، واحلجم الساعي املخصȌ هلا، ومدى متكن األستاذ من مادته علميا، وقدر متكنه وإملامه بطرق التدر

  .ومعرفته لفعالية كل طريقة
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  15.57  19 07.27  04  22.38  15  عروض
  23.77  29 18.18  10  28.35  19  اǂور
  32.78  40 36.36  20  29.85  20  إمالء
  27.86  34 38.18  21  19.40  13  مناقشة
  100 122  100  55  100  67  اŎموع

  
  ):مرتبة تنازليا( أن أساتذهتم يستخدمون الطرق التالية  إىلأشار أفراد العينة   
  .%) 32.78 ( اإلمالء -
 . %)27.86(  املناقشة -
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 . %)23.77(  اǂاور -
 . %)15.57(  عروض -

ملدرسة وقلة يركز أساتذة املعاهد اإلسالمية على طريقة اإلمالء، أو اإلمالء مع املناقشة نظرا لطول مفردات املواد ا   
احلجم الساعي لكل مادة، هذه األسباب Ɵعل األساتذة يوجهون مههم إىل إكمال الربنامج املقرر حƓ ولو كان 

  .على حساب الفهم العميق
  

 ȴȩل رȿ24(جد(: ɂȲعتماد عɍة اȦȍ ميةȺǩ Ž ǥǾǩرف األساȕ نȵ ةȵدǺتȆƫا ȄɅالتدر ȧرȕ ةƵاȆȵ Ɂدȵ ǴȑوɅ 
Ǣالطال Ɂلد ȄȦȺال  

طرق التدريس يف تنمية قدرات الطلبة االعتماد على النفس لدى الطالب، إذا جعلنا من الطالب عنـصرا                 تساهم     
فعاال يشارك ويتحرك ويفكر ويناقȈ ويبحث، أما إذا جعلت منه عنصرا سلبيا يستمع وينقل ويكتب فقط فسيبقى                 

  .دائما جمرد مقلد ال حيسن استعمال قدراته وال تنميتها
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
  %  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  اǧɍاǵɍتم

 31.39  27 36.84  14  27.08  13  إىل حد كبري
سامهت إىل حد 

 60.46  52 52.63  20  66.66  32  قليل

 08.13  07 10.52  04  06.25  03  مل تساهم
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

  
املستخدمة من طرف األساتذة قد سامهت إىل  من أفراد العينة ترى أن طرائق التدريس ( 60.46 %)إن نسبة    
أهنا  ( 31.39 %)يف تنمية صفة االعتماد على النفس يف شخصية الطالب، يف حني ترى نسبة " حد قليل "

  ".مل تساهم" أهنا ( 08.13 %)ورأت نسبة " حد كبري "سامهت إىل 
ألهنا تعتمد الطرق " Ɯد قليل "إال وطبعا هذه الطرائق التدريسية املستخدمة من طرف األساتذة مل تساهم    

التقليدية يف التدريس ووسائله، ومل حتاول أن تستفيد من التكنولوجيات والتطورات احلديثة يف جمال البيداȡوجيا 
  .لذلك جعلت من الطالب فردا متلقيا فقط، ال يستطيع أن ينمي قدراته على البحث إال يف إطارها.والتعليم والتعلم

  
 ȴȩل رȿ25(جد(:ǥǾǩاألسا Ȱبȩ نȵ ةȵدǺتȆƫيمية اȲȞالت Ȱǝة الوساɅاȦك Ɂدȵ ǴȑوɅ   

تعترب الوسائل التعليمية أو وسائل الشرح واإليضاح ضرورية جدا يف عملية التدريس، ألهنا تـساهم يف الفهـم                     
أو جمسدة،   العلمية من جمرد معلومات إىل أمثلة وƴاذج ملموسة          ةواالستيعاب للدروس من طرف الطلبة، وتنقل املاد      

وتكون الوسائل التعليمية فعالة كلما كانت منسجمة مع املادة املدرسة فعالة كلما كانت منـسجمة مـع املـادة                   
  .املدرسة، وكلما كانت خاضعة للتطورات العلمية والتكنولوجية ومتجددة وفقا لنتائجها وتطوراهتا
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 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  
  02.32  02  02.63  01  02.08  01  كافية جدا

  33.72  29  39.47  15  29.16  14  كافية
  ȡ  32  66.66  14  50  51  59.30ري كافية

  ȡ  01  02.08  03  07.89  04  04.65ري كافية جدا
  100  86  100  38  100  48  اŎموع

    
، يف "ȡري كافية "بل األساتذة  الوسائل التعليمية املستخدمة من قن من أفراد العينة أ( 59.30 %)ترى نسبة    

ȡري كافية  " من أفراد العينة أهنا ( 04.65 %)افية، ويرى   ك أهنا وسائل( 33.72 %)حني ترى نسبة 
  ".جدا

   وتعود أسباب عدم كفاية هذه الوسائل كوهنا وسائل تقليدية مل تعرف اجلديد الذي تعرضه التطورات العلمية 
  .مية احلديثةوالتكنولوجية يف السائل التعلي

5- ƇوȪالت ȧرȕ ǧاȹبيا ǰǝتاȹ ȏعر:  
  

 ȴȩل رȿ26(جد(:ǥǾǩرف األساȕ نȵ ƇوȪة التɅاستمرار Ɂدȵ ǴȑوɅ   
     يعد التقومي عملية هامة يف العملية التعليمية والتكوينية، ألنه يقيس مدى حتصيل الطلبة للمهارات العلمية 

الب، وميكن كذلك األستاذ من معرفة مدى استيعاب طالبه للمادة والعملية اليت يسعى التكوين إىل حتقيقها لدى الط
  . معهمااملقدمة إليهم،كما أنه يفيد يف حتديد النقائȌ ونقاط الضعف لدى طلبته فيتداركه

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
  15.11  13 21.05 08 10.41 05  دائما
  82.55  71 78.94 30 85.41 41  أحيانا
  02.32  02  /  / 02.08 02  مطلقا
  100  86  100 38  100 48  اŎموع

  
 %)، يف حني يرى "أحيانا" تصرح أن أساتذهتا ال يقوموهنا إال ( 82.55 %)     توضح أرقام اجلدول أن نسبة

ه ال يوجد تقومي أن ( 02.32 %)، ويرى "دائم"من أفراد العينة أن التقومي الذي يتلقونه من األساتذة  ( 15.11
  .مطلقا

     هذه النسب تفسرها وسائل التقومي اليت يستخدمها األساتذة واليت تكاد تنحصر يف االمتحانات الفصلية، أما يف 
  .باقي الفترات فال يوجد مالحظات وال تقومي
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 ȴȩل رȿا:)27(جد Ȱǝالوسا ǴȑوɅ ǥǾǩها األساȵدǺتȆɅ Ɣية الƹوȪلت  
 لتقييم مستوى التحصيل لدى الطلبة، وكلما تعددت الوسائل وتنوعت أمكن قياس      ال توجد وسيلة واحدة

  .املستوى والقدرات بدقة
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  مدرسون
ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ %  ǧ  % 

  47.87  79 53.84  35  43.56  44  امتحانات كتابية
  06.25  13 09.23  06  06.93  07 تقارير وملخصات
  29.09  48 23.07  15  33.66  34  امتحانات شفهية
  Ɯ  16  15.84  08  12.30 24  14.54وǫ وعروض

  00.60  01 01.53  01  /  /  أخرى
  100 165  100  65  100  101  اŎموع

    
  ):مرتبة تنازليا(تبني أرقام اجلدول ونسبه الوسائل املستخدمة من طرف األساتذة لتقومي طلبتهم    
  . %)47.87 ( :امتحانات كتابية -
 . %)29.09( : ات شفهيةامتحان -
 . %)Ɯ:  )14.54وǫ وعروض -
  . %)06.25 (: تقارير وملخصات -
  .فهي املشاركة أثناء إلقاء الدرس  %)00.60 ( أما األسباب األخرى اليت متثل    
ما تعترب االمتحانات الشفهية والكتابية هي الوسائل األساسية لتقومي الطلبة أثناء فترات االمتحانات الفصلية، أ    

 لضيق الوقت املخصȌ لكل مادة، ưا يضطر األستاذ إىل استغالل االبحوǫ والعروض وامللخصات فيندر استعماهل
  .كل الوقت لتقدمي الدروس ال البحوǫ والعروض

  :ويالحȘ أن األساتذة يعتمدون كثريا االمتحانات الكتابية ألن
اإلجابة، وبالتاƃ إعطاء الفرصة أكثر للطالب للتذكر هذا النوع من االمتحانات يأخذ حيزا كبريا من الوقت أثناء  -

  . واالستيعاب
 .أسس وقواعد التقومي فيها سهلة وحمددة، وميكن أن يطلع عليها الطالب مƓ استدعى األمر ذلك -
 .تعطي الفرصة أكثر لɊستاذ ألن يراجع التصحيح مرة ثانية وثالثة، وكذا الوقت الالزم للتصحيح والتنقيط -
 

 ȴȩل رȿ28(جد(:ȵ هاȵداǺاست ȜǝاȊال ǧتباراǹɍا țواȹǕ ǴȑوɅ نǥǾǩرف األساȕ   
    ال توضع أسǞلة االمتحانات بطريقة عشوائية، بل تراعي طبيعة املادة املمتحن فيها، نوع القدرات واملهارات اليت 

  .ƀإ...يراد قياسها لدى الطلبة من فهم أو حفȘ أو حتليل أو تركيب
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 التȎȎǺاǧ  اŎموع  منتدبون  سونمدر
ǧɍتماǵɍا  ǧ  %  ǧ  %  ǧ  %  

Ș37.33  51  37.50  28  37.70  23  احلف  
  13.33  17  12.50  10  11.47  07  التذكر
  33.33  46  33.82  25  34.42  21  الفهم
  13.33  18  13.23  10  13.11  08  التحليل
  02.66  04  02.94  02  03.27  02  التركيب
  100 136  100  75  100  61  اŎموع

     
 من أفراد العينة أشارت إىل أن أكثر أنواع االختبارات استخداما من طرف األساتذة هي ( 37.33 %) نسبة   

، تليها يف املرتبة الثانية االختبارات اليت تعتمد اإلجابة على "احلفȘ"االختبارات اليت تعتمد اإلجابة على أسǞلتها على 
 %)بنسبة " التحليل"ابة على أسǞلتها على  تعتمد اإلج، Ż االختبارات اليت( 33.33 %)بنسبة " الفهم"

 02.66 %)بنسبة " التركيب"، ويف املرتبة األخرية االختبارات اليت تعتمد اإلجابة على أسǞلتها على ( 13.33
).  

  :     ويعود سبب استخدام األساتذة الكبري للنوعني األولني من االختبارات عند التقومي إىل
  .سهولة اإلعداد ووضع األسǞلة -
 .ميكن أن تقيس قدرات عدة ومتنوعة -
 .نستطيع أن نعرف من خالهلا قدرة الطالب على التذكر والفهم -



Ǭالثال ȰȎȦال                                                                                                          ǰǝتاȹ ȰيȲƠȿ ȏستبيانعرɍا   

  :ميكن إمجال النتائج اليت أفرزهتا بيانات االستبيان فيما يلي   
  :األȽداف التربوɅة -1   

 اليت رƧتها على مجيع اŎاالت    أثبتت الدراسة إخفاق املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية يف حتقيق أهدافها
 من أفراد عينة الدراسة عربوا عن قلة حتقق هذه  %)60(  العاطفية، العقلية، االتصالية واللغوية  واملعرفية، ذلك أن

أما األسباب اليت كانت .  ưن رأوا حتقق هذه األهداف بقوة لديهم %)35 (األهداف، باملقابل مل جند سوى 
  :ا يفعائقا فقد Ź حتديده

اكتظاظ الربنامج، وطول مفردات كل مواده، ưا قلل من قدرة االستيعاب لدى الطلبة، الذين حتولوا إىل جمرد  -
Ȍخزانات للملء واحلشو دون فهم أو متحي.  

قلة سنوات الدراسةÜ عامني فقط بالنسبة للمدرسني واملنتدبني، وثالǫ سنوات لɊئمة املعلمني، هذه املدة القياسية  -
اƀ وإذا كان هلذا ...افية حƓ الستيعاب العلوم الشرعية وحدها، فضال عن املواد اللغوية واالجتماعيةȡري الك

 ،ȟالتكوين السريع مربرا بعد االستقالل حيث كانت املساجد خالية واحتاجت الوزارة إىل تكوين سريع مللئ الفرا
... قدر عال من التكوين العلمي والنفسيفǚن الظروف اɇن قد تغريت وأصبحت املساجد Ɯاجة إىل أئمة على 

ميكنهم من مواجهة التحديات الداخلية اخلارجية، وأصبح مطلوبا من املساجد أداء دور حضاري يعيد بناء وتوازن 
 .الفرد املسلم، وحيميه من التيارات واحلمالت التشويهية والتنصريية املوجهة إليه

 . وجودهاقلة التدريبات امليدانية، وعدم كفايتها رȡم -
ضعف التكوين يف املرحلة الثانوية وما قبلها ưا جيعل الطالب يلتحق مبستوى علمي ضعيف ال ميكنه أحيانا من  -

هذه املشكلة تواجه كثريا األئمة املعلمني الذين يلتحقون مبستوى التاسعة أساسي، فيجدون (استيعاب ما يقدم له 
 ...)تماعيةصعوبة كبرية يف املواد الشرعية واللغوية واالج

ضعف املكونني وعدم امتالكهم ملناهج تدريسية قادرة على حتقيق األهداف املروجة من التكوين عامة، ومن  -
 .الدروس خاصة

    كل هذه األسباب جعلت الطلبة يرون ضعف وتوسط مستوى التكوين الذي يتلقوه هبذه املعاهد اإلسالمية، 
وا عن ضعفه، هذا الضعف ولد عدم رضى الطلبة عما عرب Û(% 38 ) عربوا عن توسط التكوين ( 40 %)

  .) %41 ( يتلقونه
  :دȿاعɄ اǹتيار اȵɋاȵة -2   

   بينت نتائج الدراسة أن الطلبة الذين يلتحقون باملعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية واعون برسالة اإلمام 
ركون كذلك أمهية املسجد وقداسته، فضال على وتبعاهتا، وهم يدركون أهنا تكليف وليست تشريف، كما أهنم يد

  .ذلك فهم يلتحقون هلذه املعاهد حافظني لكتاب اهللا تعاىل كله أو نصفه على األقل
   3- Ʉالدراس ǰȵاȹƎال:  

 مع طول مفردات هذه ) ȵن Ǖفراد الȞيȺة%97رɃǕ (   أثبتت الدراسة أن عدد املقاييس املدرسة سنويا كثري جدا 
-، وحتول هم األساتذة تكس سلبا على استيعاب الطلبة للدروس اليت حتولت إىل جمرد حشو للمعلومااملواد، ưا انع

ومع هذا احلشو بالربنامج مل .  إىل إكمال الربنامج ولو على حساب الفهم واالستيعاب- مع طول هذه املفردات
  .يزود الطلبة باملعارف املتعلقة مبستقبلهم العملي إال بشكل قليل وحمدود



Ǭالثال ȰȎȦال                                                                                                          ǰǝتاȹ ȰيȲƠȿ ȏستبيانعرɍا   

 من عينة الدراسة عن عدم إمكانية االستغناء عن أي مادة من مواد الربنامج املدرس، ( 75 %) عربت نسبة  
وتعود أسباب ذلك إىل أن املواد الشرعية وإن كانت كثرية فǚهنا متكاملة فيما بينها وال ميكن االستغناء عن أي 

  .واحدة منها
  من عينة الدراسة وجود مواد مهمة تتعلق ( 66 %)ناء عليها يعتقد    مع هذه املواد الكثرية واليت ال ميكن االستغ
الفقه املقارن، الدعوة وتقنياهتا، طرق التأثري واإلقناع، علم النفس وعلم : باملستقبل العملي ȡائبة عن الربنامج أمهها

  .اƀ...االجتماع، املواد العلمية اليت تساعد على فهم األحكام الشرعية
، وتسجل الدراسة افتقار هذا الربنامج للثقافة العصرية، ( 62 %)مج للطلبة ثقافة شرعية بنسبة     يوفر الربنا

  ...والدعوية، ومناهج االتصال باɇخرين وفقه األساليب ووسائل التبليȠ، وطرق إقناع اɇخرين والتأثري فيهم
 ال يذهبون للمكتبة ) %76( لت الطلبة للتكوين جع) عامني فقط(   االكتظاظ املوجود بالربنامج واملدة اǂدودة 
، ưا جعل ثقافة األئمة تكون حمدودة القتصارهم على ( 10 %)إال أحيانا، ومل جند من يداوم عليها سوى 
إضافة لذلك فقد سجلت الدراسة افتقار مكتبات املعاهد اإلسالمية إىل . معلومات األساتذة، وابتعادهم عن املطالعة

  .امة اليت تزود الطلبة باملعارف الضرورية لتخصصهم وجمال عملهماملراجع الكافية واهل
لتحصيل املعارف واملهارات اليت تتعلق باملستقبل ) عامني فقط(   سجلت الدراسة امليدانية عدم كفاية مدة الدراسة 

داف اليت من أفراد العينة يرون أن مدة التكوين ال متكن من حتقيق األه ( 66 %) العملي للطلبة، لقد وجدنا
ذلك أن اإلمامة تتطلب مواجهة مجاهري متنوعة يف تركيبتها العمرية . تسعى إليها املعاهد ويسعى الطلبة إىل حتقيقها

 قصد وعظها وإرشادها، وذلك يتطلب ثقافة شرعية ولغوية ونفسية واجتماعية ،ƀإ...والعلمية والثقافية واالجتماعية
  . متد الطالب بكل هذه املعارف واملهاراتاƀ، وال ميكن ملدة عامني أن...واسعة

   ولǞن انتهجت وزارة الشؤون الدينية هذه الطريقة يف التكوين بعد االستقالل فقد كان لذلك الواقع مربرات لسد 
الفراȟ املوجد باملساجد آنذاك كي ال يعتلي املنرب كل من هب ودب، فǚن هذا الواقع مل يعد اليوم قائما وأصبح على 

لشؤون الدينية التفكري يف نوعية اإلمام الذي تسعى إىل تكوينه وتوظيفه، إمام قادر على االضطالع بالرسالة وزارة ا
  .احلقيقية للمسجد الحتواء الفرد املسلم ومحايته من الضغوطات والتحديات الداخلية واخلارجية اليت تواجهه

   4- ȄɅالتدر ȧرȕ:  
 من الطلبة جيدون صعوبات يف فهم واستيعاب بعض موضوعات ( 74 %)    تشري النتائج اإلحصائية املسجلة أن 

  :الربنامج ، نظرا ألسباب حددهتا الدراسة يف
  .نقȌ وسائل اإليضاح -
 .نقȌ مستوى التحصيل يف املراحل السابقة -
 .نقȌ خربة األساتذة -
 .نقȌ املراجع -

،    أو املنتمني )املعلمون(أو التاسعة أساسي ) املدرسني(    يلتحق الطلبة باملعاهد اإلسالمية مبستوى الثالثة ثانوي 
، هذه املستويات العلمية ال تؤهل الطلبة يف الغالب لفهم واستيعاب املادة العلمية )بعض املنتدبني(للزوايا والكتاتيب 

  ..، أصول الفقهǫ كالبالȡة ، املريا:املقدمة إليهم خاصة يف بعض املواد
سؤال ( بالنسبة للطرق التدريسية املتبعة يف املعاهد اإلسالمية، تليها طريقة احلوار     تأيت اإلمالء يف الدرجة األوىل

، ويفسر استعمال اإلمالء بكثرة طول مفردات املواد ưا جعل األساتذة يصرفون اهتمامهم ومههم إلكمال )وجواب
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 وأخرى نصف شهرية، هذا الربنامج، خاصة أن احلجم الساعي املخصȌ لكل مادة قليل جدا، إذ هناك مواد شهرية
 من أفراد الدراسة يرون أن ư(% 60 )ا جعل .الضغط ميارس على حساب الفهم املعمق واالستيعاب للدروس

هذه الطرق التدريسية مل تساهم إال Ɯد قليل جدا يف تنمية القدرات وامللكات واملهارات الشخصية والفردية لدى 
على وسائل إيضاح تقليدية أيضا مل حتاول االستفادة من التكنولوجيا ألهنا طرق تقليدية، تعتمد كذلك . الطلبة

والتطورات احلديثة يف جمال البيداȡوجيا والتعليم والتعلم، وجعلت من الطالب جمرد متلقي، ال يستطيع أن ينمي 
تعرفه التطورات إضافة لذلك فالوسائل التعليمية وسائل تقليدية مل تعرف اجلديد الذي .قدراته على البحث واملناقشة

  .العلمية والتكنولوجية والوسائل التعليمية احلديثة
   5- ƇوȪالت ȧرȕ:  
تنحصر طرق التقومي املتبعة من طرف األساتذة يف االمتحانات الفصلية، حيث تعترب االمتحانات الكتابية الوسيلة    

 تركز هذه االمتحانات على .( 29 %) تليها االمتحانات الشفهية بنسبة ،( 47 %)األوىل يف التقومي بنسبة 
وميكن . ( 13 %) وال حيضر التحليل إال بنسبة ،Ż(% 33 ) الفهم بنسبة ، ( 37 %)أسǞلة احلفȘ بنسبة 

  :تسجيل عدة مالحظات تتعلق بنظام التقومي يف املعاهد اإلسالمية
  . والنباهة والتمحيȌحتضر أسǞلة التحليل وحضورا قليال ưا يقلل قدرات الطلبة على التحليل والفطنة -
 .أسǞلة احلفȘ كثريا ما Ɵعل الطالب جمرد آلة حتفŻ Ș ترد البضاعة حرفيا لɊساتذة دون استيعاب وفهم وحتليل -
 .امتحانات املقال ال حتوز على املوضوعية الضرورية يف التقومي -
 قياس مدى حتصيل الطالب طريقة طرح األسǞلة يف أȡلب األحيان ال تؤدي الغرض احلقيقي من التقومي، أال وهو -

للمعارف واملعلومات املرجو حتصيلها، ألن هذه األسǞلة ال تشمل كل املوضوعات املدروسة ưا جيعل التقومي جزئي 
 .أو خاȋ مبواضيع وحماور دون أخرى

 

  .عرȹ ȏتاǰǝ استبيان األǝمة األساǭ :ǥǾǩاȹيøا   
  

   1-  ǧاȎȎơ Ž ةɅداف التربوȽاأل ǧاȹبيا ǰǝتاȹ ȏيةعرȵسالɋا ȳوȲȞال:   
    هتدف املؤسسات اجلامعية اإلسالمية إىل تكوين الطلبة املنتسبني إليها تكوينا إسالميا علميا ينسجم مع القيم 
احلضارية اإلسالمية ومتطلبات العصر واإلسهام يف تنمية الروح العلمية ونشر املعارف اإلسالمية، كما تسعى إىل 

هد اجلزائرية املختلفة، السيما املختصة      يف العلوم اإلسالمية، وكذا مد جمموعة تكوين إطارات للجامعات واملعا
ȋوزارة التربية الوطنية، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، وكذا وزارة : من الوزارات باإلطارات منها على اخلصو

  .1االتصال والثقافة والعدل
هداف لدى طلبة العلوم اإلسالمية ملعرفة إذا ما حصلوا تسعى بيانات هذا اǂور لقياس مدى حتقق هذه األ   

املعارف اإلسالمية واملهارات العملية اليت تؤهلهم للعمل يف القطاعات اليت أعدوا للعمل هبا، وعلى رأسها قطاع 
  .الشؤون الدينية واألوقاف
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 ȴȩل رȿ1(جد(:ȵن عدȵ يةȵسالɋا ǧاȞȵاƨاȿ دȽاȞƫا ǒاȊȹداف إȽǕ ȨȪƠ Ɂدȵ ǴȑوɅ ȼ  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله كتاب وسنة دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 07.22 06  /  / 12.50 05  /  / 11.11 01  كليا

 65.06 54 55.55 11  65 26 68.75 11 66.66 06  نوعا ما
 27.71 23 38.88 07 22.50 09 31.25 05 22.22 02  ال

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
     
 من عينة الدراسة ترى أن األهداف اليت أنشأت من أجلها املعاهد ( 65 %)تشري أرقام اجلدول ونسبه إىل أن    

واجلامعات اإلسالميةÜ واملتمثلة يف تكوين اإلطارات املتخصصة يف جمال العلوم اإلسالمية ơصصا دقيقا، حتققت 
 ưن رأوا أن اجلامعة قد ( 07 %) أهنا مل حتقق مطلقا، ومل جند سوى ( 27 %) ىفقط، فيما ير"نوعا ما"

  .حققت كل أهدافها
  :تعود أسباب عدم حتقق أهداف إنشاء هذه املعاهد واجلامعات إىل   
  .قصر مدة التكوين -
تجهون إىل عدم كفاية أعداد املتخرجني يف جمال الطلب بالنسبة للقطاعات احليوية يف اŎتمع، فمعظم املتخرجني ي -

جمال التدريس أو اإلمامة، وتبقى طلبات املؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالنسبة هلذا التخصȡ Ȍري 
 .مغطاة

 
 ȴȩل رȿية:)02(جدȵسالɋا ȳوȲȞال Ž درسةƫمية اȲȞالȿ ةɅرȚȺواد الƫالل اǹ نȵ دافȽاأل ȨȪƠ Ɂدȵ ǴȑوɅ   

الب العلوم اإلسالمية يف التكوين يف هذا اŎال تكوينا دقيق، ليتمكن من     تتمثل األهداف املرجو حتقيقها لدى ط
  .أداء الوظائف اليت تؤهله هلا شهادته بعد التخرج يف القطاعات املستقبلة له

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 09.63 08 05.55 01 17.50 07  /  /  /  /  كليا

 55.42 46 38.88 07 57.50 23  75 12 44.44 04  نوعا ما
 34.93 29 55.55 10  25 10  25 04 55.55 05  ال

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
    
" عا مانو " من أفراد العينة أن املواد النظرية والعلمية اليت درسوها يف ơصصاهتم حققت ( 55.42 %)لقد بني    

 إىل أن هذه املواد مل حتقق األهداف، ومل حيقق ( 34.93 %)األهداف اليت كانوا يطمحون إليها،وأشارت نسبة 
  . من أفراد العينة( 09.63 %)هذه األهداف سوى " كليا "

  :ويرجعون سبب عدم حتقق هذه األهداف إىل   
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من املعارف اليت قد تتباين يف بعض احلاالت أو كثرة املواد املدرسة، ưا يشتت ذهن الطالب يف حتصيل العديد  -
  .تتناقض

 .طول املفردات املربجمة يف كل مادة -
 .بنقȌ الوسائل التعليمية املدعمة لبعض املواد يف الفهم واالستيعا -
 .قلة املراجع أو ندرهتا يف بعض املواد -
 .قصر مدة التدريس -
 

 ȴȩل رȿ03(جد(:Ǣا الطالƬ يةȵسالɋا ȳوȲȞال ȌȎơ ǜهيɅ Ɣة الȦيșالو țوȹ ǴȑوɅ .  
  تسعى املؤسسات اجلامعية اإلسالمية إىل تزويد جمموعة من القطاعات بǚطاراهتا، كقطاع التربية الوطنية، وقطاع 

هم للعمل يف هذه واجلدول اɇيت يبني ما إذا كان الطلبة يقرون بتأهيل. اإلعالم، والعدالة، وقطاع الشؤون الدينية
  .القطاعات

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
 61.60  69  60 15 66.03 35 47.82 11 72.72 08  مدرس
 18.75  21  20 05 18.86 10 21.73 05  9.09 01  إمام

 04.46  05  04 01 05.66 03  /  /  9.09 01  إعالمي
 15.17  17  16 04 09.43 05 30.43 07  9.09 01  داعية
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أخرى

  100 112 100 25  100 53  100 23  100 11  اŎموع

  
 من أفراد العينة املدروسة أن الوظيفة اليت يؤهلهم ơصȌ العلوم اإلسالمية ملمارستها ( 61.60 %)يعتقد    

 يف الدعوة أو ( 15.17 %) أهنا اإلمامة، بينما حيددها ( 18.75 %)مستقبال هي التدريس أو التعليم، ويرى 
 من أفراد العينة أنه الوظيفة اليت يؤهلهم هلا ơصȌ العلوم ( 04.46 %)إمكانية أن يكونوا دعاة، ويرى 

  .اإلسالمية هي اإلعالم
يدرسون (ذة بقطاع التربية الوطنية تشري النتائج إىل أن الطلبة يرون الربامج اليت تلقوها تعدهم ألن يكونوا أسات   

ذلك أن التدريس مهمة .. ، يف حني يقرون بفشلها يف إعدادهم كأئمة أو إعالميني أو دعاة)مادة العلوم اإلسالمية
تقدم معارف ومعلومات للتالميذ يف جمال العلوم اإلسالمية وهذا ما ميتلكه طلبة كل التخصصات اجلامعية اإلسالمية 

 للمواد النظرية والتطبيقية، يف حني جند الربنامج املدرس يف اجلامعات اإلسالمية ال يراعي طبيعة من خالل دراستهم
قطاع الشؤون الدينية، وال يوفر املهارات والقدرات اليت حيتاجها املوظف  هبذا القطاع يف جمال اإلمامة، من قدرة 

  . ƀإ...ة، وفن معاملة اجلمهور املسجديعلى اخلطابة والتمكن من تقنياهتا، مع التضلع يف أساليب الدعو
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 ȴȩل رȿة ال:)04(جدȞية لطبيȵسالɋا ȳوȲȞال Ž نɅوȮالت ǥراعاȵ Ɂدȵ ǴȑوɅ ǢطالȲية لȲبȪتȆƫية اȺهƫا Ȥǝاșو  
ويفترض يف الربامج ...   شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية تؤهل الطالب قانونيا ليعمل أستاذا أو إماما أو صحفيا

  .قاها الطالب أثناء الدراسة أن تراعي طبيعة املواد اليت تتطلبها هذه الوظائفاليت يتل
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 01.20 01  5.55 01  /  /  /  /  /  /  يراعي بدقة

 68.67 57 33.33 06 87.50 35 68.75 11 55.55 05  يراعي
 31.32 26 66.66 12  12.5 05 31.25 05 44.44 04  ال يراعي
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
 من أفراد العينة أن التكوين يف العلوم اإلسالمية يراعي طبيعة الوظائف املهنية املستقبلية ( 68.67 %)يرى    

ومل . ذا التخصȌ ال يراعي طبيعة الوظائف املستقبلية يرون  أن التكوين هب( 31.32 %)للطالب، يف حني جند 
  . من عينة الدراسة( 01.20 %)جند من أفراد العينة من رأى أنه يراعي بدقة سوى 

تعكس النتائج عدم مراعاة املؤسسات اجلامعية اإلسالمية لطبيعة القطاعات اليت ستستقبل خرجييها، ذلك أنه   
 ƛميع املهارات والقدرات اليت حيتاجها عند التوظيف كأستاذ أو إمام أو يفترض Ɲريج اجلامعة أن يكون مزودا

وال شك أن املواصفات الضرورية اليت حيددها قطاع التربية يف إطارها، ȡري تلك اليت يريدها قطاع ... إعالمي
رعية متعددة دون أن واملتأمل يف برنامج العلوم اإلسالمية جيده يوفر معارف ومعلومات يف مواد ش... الشؤون الدينية

مييز بني ما حيتاجه األستاذ من مهارات عملية، أو ما حيتاجه اإلمام، بل يهمل مواد هامة  ضرورية للنجاح يف هذه 
  .اƀ...الوظائف، كعلم النفس التربوي، واخلطابة، والدعوة، وطرق اإلقناع، وتقنيات االتصال باجلماهري املختلفة

  
 ȴȩل رȿالت:)05(جد Ɂدȵ ƙبɅ Ǣن الطالɅوȮǩ ةȞبيȕ ɂȲهول عŎا Ɨهƫا ȰبȪتȆمȲل ƑȲȆال Ƙǭǖ  

  أثناء فترة الدراسة اجلامعية باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية ال يكون للطلبة علما باملستقبل املهƗ بالتحديد، بل هم 
تحكم فيه عوامل واالختيار ال يتوقف على إرادهتم بل ت...) إمام أو أستاذ أو إعالمي أو حمامي  (تبني خيارا
  .أخرى

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 49.39 41 27.77 05 52.50 21  62.5 10 55.55 05  أثر كثريا
 36.14 30 27.77 05 47.50 19 18.75 03 33.33 03  نوعا ما
 14.45 12 44.44 08  /  / 18.75 03 11.11 01  مل يؤثر
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
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على طبيعة تكوينها، " أثر كثريا " من أفراد العينة أن املستقبل املهƗ اŎهول قد ( 49.39 %)أشارت نسبة    
  ".مل يؤثر" أنه ( 14.45 %)، فيما رأى "نوعا ما " أنه اثر ( 36.14 %)ورأى 

 وفقا للوظيفة املهنية اليت سيشغلها هل املهƗ  الطالب على تنمية قدراته ومهاراته ومعلومات  تساعد املعرفة باملستقب
مستقبال، وخريج العلوم اإلسالمية يقضي سنوات الدراسة وهو جيهل الوظيفة اليت سيقوم هبا مستقبال، وبالتاƃ ال 

 اليت يؤهله  ơصصه ملمارستها، أنه بعرف أن يستطيع أن يوجه مطالعته وتدريباته امليدانية وفق الوظيفة املستقبلية
اƀ، وبني هذه املناصب ال ... لديه خيارات ال تتوقف على رȡبته هو، فهو بني أن يكون أستاذا أو إمام أو إعالميا

  .يستطيع أثناء تكوينه أن يعد نفسه للنجاح فيها كلها
   2- Ȟبة الȲȕ ǧاȽاƟا ǧاȹبيا ǰǝتاȹ ȏعرșȿ وƲ يةȵسالɋا ȳوȲةȵاȵɋة اȦي:  
حتدد بيانات هذا اǂور مدى رȡبة ودوافع طلبة العلوم اإلسالمية للقيام بوظيفة اإلمامة مادامت شهادهتم تؤهلهم    

قانونيا لذلك، كما سيعرفنا مبدى مراعاة اجلامعة اإلسالمية لطبيعة قطاع الشؤون الدينية يف وضع براجمها ليكون 
حمددين ما إذا كان هناك ơصȌ . بيعة عمل اإلمام، وطبيعة العمل يف املسجدخرجيوها مزودين بفكرة وافية عن ط

  .يف العلوم اإلسالمية مؤهال للنجاح يف جمال اإلمامة دون آخر
  

 ȴȩل رȿ06(جد(:ȬلǾيا لȹوȹاȩ ȴهȲȽǘɅ ȴهȺɅوȮǩ ȳاداȵ هاȵن عدȵ ةȵاȵɋة اȦيșȿ Ž ةȺيȞفراد الǕ بةȡر Ɂدȵ ƙبɅ   
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  إعالمدعوة و

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 16.86 14 16.66 03 07.50 03 31.25 05 33.33 03  أرȡب فيها بشدة

 15.66 13 38.88 07 12.50 05  /  / 11.11 01  لدى رȡبة
 44.57 37 44.44 08  40 16 56.25 09 44.44 04  ال مانع لدى

 18.07 15  /  / 32.50 13  12.5 02  /  /  ليس لدى رȡبة
 04.81  4  /  / 07.50 03  /  / 11.11 01 ال أرȡب فيها بشدة

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
     
(  لالƟاه إىل اإلمامة من التخصصات األخرى بنسبة تبني نسب اجلدول أن طلبة الدعوة واإلعالم أكثر رȡبة   

، ويأيت يف املرتبة األخرية طلبة الفقه  %)16(  Ż العقيدة  %)31(  يليهم طلبة الكتاب والسنة ،) 33%
هذا الترتيب تفسري املواد اليت يتلقاها الطلبة يف ơصصاهتم، إذ يركز ơصȌ أصول الدين .( 07 %)وأصوله 

دعوة  وتفسري على املواد الروحية والدعوية من عقيدة و) الدعوة واإلعالم، والكتاب والسنة والعقيدة(بفروعه الثالثة 
بينما .اư ƀا جيعل الطالب مشحونا برȡبة يف العمل الدعوي واملسجدي ليبلȠ املبادǛ واألفكار اليت تشرهبا...وحديث

جند مواد الفقه وأصوله موادا عقلية فيكون خريج هذا التخصȌ عقالنيا أكثر منه روحيا وبالتاƃ فطلبة هذا 
ن    يف اإلمامة ولذا وجدنا أعلى نسبة تعرض عنها يف هذا التخصȌ التخصȌ مييلون كثريا للتدريس، وال يرȡبو

 من طلبة الكتاب والسنة، ومل نسجل أي رفض لدى ( 12 %) مقارنة بالتخصصات األخرى،مقابل ( 32 %)
  .طلبة الدعوة واإلعالم والعقيدة

  :أما قراءة النسب اإلمجالية فتشري إىل أن   
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  لديهم يف ưارسة هذه الوظيفةمن أفراد العينة ال مانع   %)44(  -
 .ليس لديهم رȡبة يف ưارستها  %)18(  -
 .يرȡبون فيها بشدة  %)16(  -
 .لديهم رȡبة فقط  %)15(  -
  .ال يرȡبون فيها بشدة 0 %)4(  -
وهذه النتائج تعكس عدم إقبال خرجيي املؤسسات اجلامعية اإلسالمية على وظيفة اإلمامة، وهذا ما تفسره     

  :باب نذكر منهاجمموعة من األس
الظروف االجتماعية ȡري املرضية اليت يعيشها اإلمام، ưا جعل الكثري من خرجيي العلوم اإلسالمية يفضلون اإلمامة  -

يعاين األئمة مشاكل السكن، الراتب، (كمتطوعني، ويعرضون عنها كموظفني لدى الدولة يف هذا القطاع 
  ).ƀإ ...الضغوطات، التشويه يف وسائل اإلعالم

أمام اهللا واŎتمع، ويدركون كذلك أن  يدرك طلبة العلوم اإلسالمية أمهية اإلمامة وخطرها كمسؤولية عظيمة -
الربامج اليت تلقوها أثناء مدة تكوينهم باجلامعة واملعاهد اإلسالمية مل تراع طبيعة قطاع الشؤون الدينية، لذلك فحني 

هم بكثري من املهارات واخلربات الضرورية اليت أمهلتها الربامج يلتحقون مبنصب اإلمامة جيدون أن تكوينهم مل يزود
 :اليت تلقوها مثل

 .وهي الوسيلة األساسية يف الوعȘ واإلرشاد باملسجد: تقنيات اخلطابة - 
 .طبيعة اجلمهور املسجدي، واحلقائق الثابتة عن هذا اجلمهور - 
 .طبيعة املسجد وطبيعة العمل به - 
 والوعȘ جلمهور مسجدي يعد من أخطر وأصعب اجلماهري نظرا لتنوع فǞاته العمرية طريقة الدعوة واإلرشاد - 

 .ƀ إ...واالجتماعية والثقافية واألخالقية
  

 ȴȩل رȿ07(جد(: țطاȪية لȵسالɋة اȞȵاƨا ǥراعاȵ Ɂدȵ ǴȑوɅ هاƭبرا ǨȞȑȿ ƙǵ يةȺɅن الدȿǘȊال  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  قيدةع  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 02.40 02  /  /  05 02  /  /  /  /  راعت كثريا

 40.96 34  50 09 27.50 11  50 08 66.66 06  نوعا ما
 56.62 47  50 09 67.50 27  50 08 33.33 03  مل تراعه
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

     
قطاع الشؤون " مل تراع"أفراد العينة يرون أن اجلامعة اإلسالمية  من ( 56.62 %) توضح نسب اجلدول أن   

 02.40 %)، ويرى "نوعا ما" من هذه العينة أهنا راعته ( 40.96 %)الدينية حني وضعت براجمها،بينما يرى 
  . أهنا راعته كثريا(

ألن ' كأئمة'لشؤون الدينية     تعكس النتائج وعي الطلبة بوجود نقائȌ يف تكوينهم ستظهر إذا ما التحقوا بقطاع ا
الربامج اليت درسوها أثناء مدة تكوينهم مل تزودهم باملهارات والقدرات اليت حيتاجها إطار هذا القطاعÜ من قدرة 
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على مواجهة اجلماهري، ودراية  بأساليب الدعوة والتبليȠ واإلرشاد، ومهارة يف تقدمي الدروس واخلطب املقنعة 
اƀ وكل هذه األمور مل تراعها اجلامعة اإلسالمية يف وضع ...دواقع وأحوال اŎتمع واألفرااملؤثرة، مع حنكة يف فهم 

  .براجمها
  

 ȴȩل رȿا:)08(جدȵɌل ȴهȽاƟا Ž ةȺيȞفراد الǕ Ȝافȿد ǴȑوɅ ةȵ  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 06.02 05 05.55 01  10 04  /  /  /  /  يفةŎرد أهنا وظ
ƃ81.92 68 83.33 15  75 30 93.75 15 88.88 08  هلدف رسا 

 12.04 10 11.11 02  15 06 06.25 01 11.11 01  إن مل أجد عمال
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

      
 لإلمامة فǚن دافعهم هو النهوض برسالة اا يوم من أفراد العينة إذا توجهو( 81.92 %)تبني نسب اجلدول أن    

إن مل جيدوا عمال  " من هذه العينة سيتجهون إىل هذه الوظيفة ( 12.04 %)، بينما جند "هدف رساƃ "اإلمام 
  ".Ŏرد أهنا وظيفة  "( 06.02 %)، وسيتجه إليها "آخر

، ألهنا وسيلة للدعوة إىل مبادǛ اإلسالم، وليست     تعكس النتائج وعي طلبة العلوم اإلسالمية بأعباء رسالة اإلمامة
  .جمرد وظيفة كغريها من الوظائف

  
 ȴȩل رȿ09(جد(:ǘɅ يةȵسالɋا ȳوȲȞال Ž نɅوȮا إذا كان التȵ ǴȑوɅ دǲȆƫا Ž اȵاȵون إȮلي Ǣالطال ȰȽ  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 06.02 05  5.55 01  05 02 06.25 01 11.11 01  أهلƗ كثريا
 66.26 55 72.22 13  72.5 29 43.75 07 66.66 06  نوعا ما

 27.71 23 22.22 04 10.84 09  50 08 22.22 02  ال
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
ليكونوا أئمة " نوعا ما "وين يف العلوم اإلسالمية يؤهلهم  من أفراد العينة املدروسة أن التك( 66.26 %)يعتقد    

 " أن هذا التكوين ( 06.02 %)يؤهلهم ليكونوا أئمة، وتقرر " ال " أنه ( 17.71 %)بينما يرى . يف املساجد
  .لإلمامة باملساجد" يؤهلها كثريا

 املهارات اليت تؤهلهم لإلمامة يف تفسر النتائج املسجلة بأن طلبة العلوم اإلسالمية قد زودهم تكوينهم ببعض   
 هلذه الوظيفة، ولكنه يف الوقت ةاملسجد وحرمهم من مهارات أخرى، ألنه أعطاهم معارف إسالمية هامة وضروري

نفسه مل يزودهم بالعلوم اليت تعد مبثابة األدوات لتبليȠ هذه املعارف واملبادǛ اإلسالمية يف مؤسسة املسجد، فلم 
  .ƀإ...ابة وتقنياهتا، وال بطرق اإلقناع والتأثري أو الدعوة ومناهجهايزودهم بأساليب اخلط
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 ȴȩل رȿط:)10(جدȞɅ يةȵسالɋا ȳوȲȞال Ž نɅوȮا إذا كان التȵ ǴȑوɅ ɄǥرȮف ǢطالȲد لǲȆƫا Ž ȰمȞة الȞبيȕ افية عنȿ   
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 02.40 02 05.55 01 02.50 01  /  /  /  /  زودين كثريا

 16.86 14 16.66 03 17.50 07 18.75 03 11.11 01  زودين
 45.78 38 55.55 10 42.50 17  25 04 77.77 07  مل يزودين

 34.93 29 22.22 04 37.50 15 56.25 09 11.11 01  مل يزودين إطالقا
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
 من أفراد العينة املدروسة يرون أن التكوين يف العلوم اإلسالمية  ( 45.78 %)أوضحت نسب اجلدول أن     
   ، بينما رأى  %)34.93( نسبة " إطالقا "بفكرة وافية عن طبيعة العمل يف املسجد، ونفت ذلك " مل يزودها"

بفكرة عن طبيعة العمل يف املسجد، ووافقها " زودها "عية قد  أن التكوين هبذه املؤسسات اجلام %) 16.86(    
  .بأفكار وافية عن طبيعة العمل يف املساجد" زودهم كثريا "من أفراد العينة إذ رأوا أن التكوين قد  ( 02.40 %)

  
 ȴȩل رȿ11(جد(:ȵɋة اȞبيȕ عن ǢطالȲافية لȿ ǥرȮف ɄطȞɅ يةȵسالɋا ȳوȲȞال Ž نɅوȮا إذا كان التȵ ǴȑوɅ ȳا  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 09.63 03 05.55 01 02.50 01 06.25 01  /  /  زودين كثريا

 27.71 23 16.66 03 22.50 09  50 08 33.33 03  زودين
 49.39 41 61.11 11 47.50 19 31.25 05 66.66 06  مل يزودين

 19.71 16 16.60 03 27.50 11 12.50 02  /  /  ودين إطالقامل يز
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

     
بفكرة وافية " مل يزودها" من أفراد العينة أن التكوين الذي تلقته يف العلوم اإلسالمية ) %49.39( عربت نسبة    

، ومل جند من ) %19.71(  فيما نفى ذلك إطالقا ،"زودهم" أنه  %)27.71( عن طبيعة عمل اإلمام، ورأى 
  .%)09.63( سوى " أنه زودهم كثريا "أفراد العينة من رأوا 

 Ɠتمع، أو حŎأثناء سنوات الدراسة ال يتلقى طالب العلوم اإلسالمية أي فكرة عن رسالة اإلمام يف املسجد وا    
  .ما عن برنامج تكوينهيف القانون اجلزائري أي أن الثقافة املهنية ȡائبة متا
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 ȴȩل رȿ12(جد(:ɁرǹǕ ǧاȎȎơ نȿة دȵاȵɌل ȰȽǘǩ يةȵسالɋا ȳوȲȞال Ž ǧاȎȎơ ȫاȺȽ Ǩȹا إذا كاȵ ǴȑوɅ   
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 78.31 65  50 09 92.50 37 68.75 11 88.88 08  نعم
 21.68 18  50 09 07.50 03 31.25 05 11.11 01  ال

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
    
 من أفراد العينة وجود ơصصات يف العلوم اإلسالمية تؤهل الطالب لإلمامة دون ) %78.31(  يعتقد    

  . من أفراد العينة) ơ )21.68%صصات أخرى، بينما ال يعتقد ذلك 
  :ات املقترحة فهي كاɇيتأما التخصص

  .الدعوة واإلعالم -
 .الكتاب والسنة -
 .العقيدة -
 .الفقه وأصوله -

وهي املواد اليت ) اƀ...العقيدة، التفسري، احلديث، الدعوة(    تركز التخصصات الثالثة األوىل على املواد الروحية 
ملواد العقلية من فقه ومقاصد تتناسب مع طبيعة العمل يف املسجد، يف حني يركز ơصȌ الفقه وأصوله على ا

  .ومرياǫ وأصول مع شبه ȡياب للمواد الروحية
  :سة باǘƫسȆاǧ اƨاȞȵية اɋسالȵيةعرȹ ȏتاǰǝ البياȹاǧ اƫتȪȲȞة بالƎاǰȵ اƫدر -3   

    تبني بيانات هذا اǂور مدى تزويد الربنامج املدرس يف ơصصات العلوم اإلسالمية للطلبة باملعارف واملهارات 
وذلك مبعرفة املقاييس املدرسة وحمتوى هذه املقاييس، ونوع الثقافة اليت . العملية اليت تؤهلهم للنجاح يف جمال اإلمامة

يوفرها هذا الربنامج،ومدى وجود التربصات امليدانية اليت تدعم املعارف النظرية، دون إمهال دور املكتبة اليت تعد 
  .ƀ إ...مهارات البحث واالعتماد على النفسضرورية للمطالعة وإجناز البحوǫ وتنمية 

  
 ȴȩل رȿتها:)13(جدȲȩ ȿǕ اőكثر Ɂدȵȿ اɅوȺدرسة سƫا ȄيɅاȪƫا ǴȑوɅ   

  . مادة مع وجود التطبيقات ملواد دون أخرى12 إىل 10   يدرس الطلبة سنويا من 
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 19.27 16 11.11 02 27.50 11 12.50 02 11.11 01  كثري جدا

 37.34 31 38.88 07  35 14 37.50 06 44.44 04  كثري
 34.93 29  50 09 27.50 11 37.50 06 33.33 03  متوسط
 10.43 09  /  /  15 06 12.50 02 11.11 01  قليل

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  قليل جدل
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
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( ، وعربت نسبة "كثري" من أفراد العينة أن عدد املقاييس املدرسة يف جماال ơصصهم ) %37( عربت نسبة       
) اكثري وكثري جد(، وƛمع نسبة "كثري جدا" أنه ) %19( ، يف حني يرى "متوسط"من أفراد العينة أنه )  34%
وهذا مقارنة مع ơصصات أخرى يف " كثري"س املدرسة سنويا يف ơصصاهتم  يرون أن عدد املقايي) %76( جند 

معاهد وجامعات تأخذ باملدة نفسها يف التكوين للحصول شهادة الليسانس، لذلك كثريا ما يقترح طلبة العلوم 
  .  أن يقلȌ من عدد املقاييس أو زيادة مدة التكوينةاإلسالمي

  
 ȴȩل رȿر :)14(جدȎȩ ȿǕ ولȕ Ɂدȵ ǴȑوɅ درسة سƫواد اƫا ǧرداȦȵيةȵسالɋا ȳوȲȞال ǧاȎȎơ Ž اɅوȺ  

  . خيضع طول أو قصر مفردات املواد املدرسة إىل طبيعة التخصȌ كذلك     
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  

 66.26 55 61.11 11 77.50 31 56.25 09 44.44 04  طويلة

 26.50 22 16.66 03  20 08 43.75 07 44.44 04  متوسطة
 07.22 06 22.22 04  2.50 01  /  / 11.11 01  قصرية
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
( وترى نسبة " طويلة" من أفراد العينة أن مفردات املواد املدرسة سنويا ) %66.26( أشارت نسبة    

  ".متوسطة"أفراد العينة أن هذه املفردات من )  26.50%
 من طلبة الفقه واألصول أن املفردات ) %77( هناك اختالف واضح بني ơصȌ وآخر ففي حني ترى نسبة    
وهذا يعود طبعا لالختالف بني ". متوسطة" من طلبة الدعوة واإلعالم أهنا ) %44( ، ترى نسبة "طويلة"

  . مفرداته أطول من مقياس مادة الدعوة بالنسبة لطلبة الدعوة واإلعالماملقاييس، فمقياس مادة الفقه مثال
  

 ȴȩل رȿ15(جد(:ƫارف اȞƫبا ȌȎǺبة التȲȕ ǰȵاȹƎد الȿȁ دǵ ɃǕ Ƃإ ǴȑوɅ ɄȲمȞالȿ ɄمȲȞال ȴهȲبȪتȆƞ ةȪȲȞت  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 03.61 03  /  /  05 02  /  / 11.11 01  إىل حد كبري
 89.15 74  100 18 87.50 35 81.25 13 88.88 08  إىل حد ما

 07.22 06  /  / 07.50 03 18.75 03  /  /  على اإلطالق
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

      
باملعارف املتعلقة " إىل حد ما"وه قد زودهم  يرون أن الربنامج الذي درس) %89.15( تبني أرقام اجلدول ونسبه 

  ، بينما جند "على اإلطالق" من أفراد العينة إنه مل يزودهم  %)07.22( مبستقبلهم العلمي والعملي، ويرى 
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  .هبذه املعارف املتعلقة باملستقبل العلمي والعملي" إىل حد كبري" من العينة يرون أنه قد زودهم ) % 03.61( 
 ما ذكر سابقاÜ من كثرة املقاييس املدرسة، وطول املفردات يف :ه اǂدودية يف التزويد باملعارف إىلوتعود أسباب هذ

كل مقياس الذي تذهب معه جهود الطلبة فقط للتحضري لالمتحانات السنوية، دون االستفادة من الكم اهلائل من 
  .املعلومات املهم احلصول على نقاط النجاح

  
 ȴȩل رȿ16(جد(:ɍا ǴȑوɅ فراǕ درسهاɅ Ɓ همةƫواد اƫا ȐȞاد بوجود بȪعتƗهƫا ȴهȲبȪتȆƞ ȨȲȞتǩ ةȺيȞد ال  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  

 87.95 73 88.88 16 87.50 35 87.50 14 88.88 08  نعم
 12.04 10 11.11 02 12.50 05 12.50 02 11.11 01  ال

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
  

   من عينة الدراسة وجود مواد مهمة مل تدرس هلم أثناء فترة تكوينهم، فيما ال يرى ) %87.95( يعتقد    
  . وجود مواد مهمة ȡائبة عن برناجمهم الدراسي) % 12.04( 

العقيدة احلديث، علوم : غيب يف كل هذه التخصصات هي  أهم املواد اهلامة واليت حتضر يف ơصȌ دون آخر أو ت
القرآن، مناهج البحث، التفسري، الفقه املقارن، املواريث، أصول الفقه، اللغة الفرنسية األدب واللغة العربية، املقاصد، 

  .الدعوة
 إال أن هذا   وإن كنا جند نظام التخصصات بالعلوم اإلسالمية، حيث يركز التخصȌ على مواد دون ȡريها      

يولد ثغرات على مستوى معارف طالب  العلوم اإلسالمية، ألن مواد العلوم اإلسالمية متكاملة وال ميكن االستغناء 
  .عن أي واحدة منها

  
 ȴȩل رȿ17(جد(:Ýȴهȵ Ƙȡ ȼȹǕ ȳǕ   Ƙكب ȰȲǹ يةȵسالɋا ȳوȲȞال ǰȵاȹطابة عن برƪا ǥادȵ ǡياȡ ا إذا كانȵ ǴȑوɅ   

 وسيلة لتبليȠ اخلطاب الديƗ يف متقنياهتا مادة هامة جدا للنجاح يف وظيفة اإلمامة، ذلك أهنا أهتعترب اخلطابة و   
  .املساجد

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
  87.95 73  83.33 15  95 38  68.75 11  100 09  خلل كبري

  12.04 10  16.66 03  05 02  31.25 05  /  /  أمر ȡري مهم
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

   
من أفراد العينة يرون ȡياب مادة اخلطابة عن برامج كل ơصصات العلوم )  %87.95( تبني نسب اجلدول    

  ".أمر ȡري مهم"ك  أن ذل ) %12.04( ، فيما يرى "خلل كبري) "باستثناء ơصȌ الدعوة واإلعالم(اإلسالمية 
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تعد اخلطابة وسيلة أساسية لɊئمة لإلرشاد يف املسجد، وكل من يعتلي منرب املسجد وهو ال يعرف تقنيات    
 ȡياب مادة اخلطابة عن ن يعد هذا نقصا فادحا يف تكوينه، هلذا يرى طلبة العلوم اإلسالمية أااخلطابة وأساليبه

يف تكوينهم، إذ كيف لإلمام  خلل كبري) بغض النظر عن ơصصهم(مامة برناجمهمÜ وهم الذين يوظفون يف جمال اإل
أن يوجه ويرشد ويبلȠ املبادǛ اإلسالمية وهو ȡري متمكن نظريا وعمليا من اخلطابة، وهي فن حيصل بالدراسة 

  . النظرية واملمارسة واملران امليداين
  

 ȴȩل رȿ18(جد(:ɋا ȳوȲȞال ȌȎơ اȽفرȿ Ɣافة الȪالث țوȹ ǴȑوɅ ةȺيȞية ألفراد الȵسال  
إن معرفة نوع الثقافة اليت ميتلكها أو حيوزها الفرد ميكن من قياس مدى كفاءته ألداء وظيفة معينة بنجاح أو عدم                       

  .قدرته على ذلك
  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ % ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
 60.78  62 47.61 10 77.77 35  50 12 41.66 05  ثقافة إسالمية
 05.88  06 09.52 02 04.44 20 08.33 02  /  /  ثقافة عصرية
 11.76  12 19.04 40 02.22 10 16.66 04  25 03  مزيج بينهما

 08.86  07 09.52 02 02.22 01  12.5 03  8.33 01  طرق العمل مع اجلمهور
 08.82  09 04.76 10 11.11 50 08.33 02  8.33 01  منهجية االتصال
Ƞ05.88  06 09.52 02 02.22 01 04.16 01 16.66 02  أساليب التبلي 

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أخرى
  100 102  100 21  100 45  100 24  100 12  اŎموع

  
 التخصȌ هي كاɇيت تبني أرقام اجلدول ونسبه أن نوع الثقافة اليت يوفرها ơصȌ العلوم اإلسالمية لطلبة هذا   
  ):ـياتنازلمرتبة (
 . ثقافة إسالمية)% 60.78(  - 
 . مزيج بني الثقافة اإلسالمية والثقافة العصرية) 11.76%(  - 
 . طرق العمل مع اجلمهور املدعو0 %)8.86(  - 
 . منهجية االتصال باملدعوين) 08.82%(  - 
  . أساليب التبليȠ ونسبة ưاثلة من الثقافة العصرية0 %)5.88(  - 

     منها ) %60( حيث وجدنا , ول نوع الثقافة اليت يوفرها ơصȌ العلوم اإلسالمية لطلبتهحتدد بسبة اجلد   
ثقافة إسالمية، أي معارف تتعلق بالعلوم اإلسالمية، يف حني Ź تسجيل شبه ȡياب للثقافة العصرية و املواد اليت متثل 

شاد الناس وتوجيههم كأساليب التبليȠ، ومنهجية وهبا يكون إر, األدوات اليت يتم هبا إيصال املعارف واملبادǛ للغري
 مع اجلماهري املختلفة وكيفيات ياالتصال باɇخرين وطرق إقناعهم ودعوهتم والتأثري فيهم، وطرق العمل الدعو

  .ƀ إ...التعامل معهم
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وات سيجعل هؤالء إن هذا النقȌ املسجل  يف ثقافة خرجيي العلوم اإلسالمية املتعلق بالعلوم اليت هي مبثابة األد   
الطلبة ميارسون عملهم بعد التخرج بعيدا عن العلم املؤسس على العلوم والنظريات العلمية اليت Ɵعل العمل فعاال 
ومؤسسا على معارف سابقة بعيدا عن اخلبط العشوائي أو اǂاوالت     اليت تكلف الوقت واجلهد وقد ال تأيت 

  .بالنتائج املرجوة
 ȴȩل رȿ19(جد(:ȑوɅ ȴرجهơ طبة ساعةǹ ن إعدادȵ ةȺيȞفراد الǕ نȮƢ Ɂدȵ Ǵ  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍت  % ت  % ت  % ت  % ت  ا %  
 21.68 18  50 09  05 02 33.33 03 44.44 04  أعدها ƛدارة

 66.26 55  50 09  70 28 81.25 13 55.55 05  أحاول
 12.04 10  /  /  25 10  /  /  /  /  ال أستطيع
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

  
  إذا ما أرادوا إعداد خطة            أما " حياولون " من أفراد العينة ) %66.26( توضح نسب اجلدول أن    
  .ستها من أفراد العينة اليت متت درا) %12.04( ، بينما ال يستطيع ذلك "فيعدوهنا ƛدارة  ") 21.68%( 

الدعوة واإلعالم  "  والسبب يف هذا العجز يفسره ȡياب مادة اخلطابة عن كل ơصصات العلوم اإلسالمية باستثناء 
،ưا جعل الطلبة ال يعرفون التقنيات العلمية واملنهجية إلعداد خطب مسجدية، أضف        إىل ذلك  عدم وجود "

الع والتدرب على مواجهة اجلماهري ملعرفة تقنيات اخلطاب وطرق التدريبات امليدانية اليت يتمكن الطلبة من اإلط
Șإعداد الدروس واملواع.  

  
 ȴȩل رȿ20(جد(:ƙȵاȒȵ ƙب ǥوǲجود فȿ Ɂدȵ ǴȑوɅ يةȵسالɋا ȳوȲȞال ǧاȎȎơ ȤȲتƯ   

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍت  % ت  % ت  % ت  % ت  ا %  
 33.73 28 44.44 08  35 14 12.50 02 44.44 04   يوجد بقوة

 57.83 48 55.55 10  50 20 87.50 14 44.44 04  يوجد
 07.22 06  /  /  15 06  /  / 11.11 01  ال يوجد
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
وم اإلسالمية ويؤكد فجوة بني مضامني Ưتلف ơصصات العل" وجود " من أفراد العينة ) %57.83( يرى    
( ، بينما خيالفهم الرأي "توجد بقوة " من أفراد العينة نفسها إذ يرون أن الفجوة ) %33.37( ، وذلك

  .فجوة بني ơصصات العلوم اإلسالمية" ال توجد " إذ يرون أنه )0 7.22%
جند طالب الكتاب والسنة تؤكد النتائج وجود هوة بني خرجيي العلوم اإلسالمية من Ưتلف  التخصصات، ألننا    

اƀ وهكذا جند ...ƀ، وطالب الدعوة ال يعرف العقيدة والتفسري واحلديث إ...ال يعرف املقاصد واألصول والفقه
  .ưا جيعل زيادة سنوات للجذع املشترك ضرورة ملحة.. الثغرات موجودة يف كل ơصصات العلوم اإلسالمية
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 ȴȩل رȿالدراس:)21(جد Ǩȹا إذا كاȵ ǴȑوɅ  وادȵ Ž ǒاȦȞȑ ةȺيȞفراد الǕ ǨȲȞية جȵسالɋا ȳوȲȞال Ž يةȎȎǺة الت
  ɅهمȲها ȎȎơهƠȿ ȴدɅد ȻǾȽ اƫوادشرعية 

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  

 84.33 70 94.44 15 77.50 31  100 16 88.88 08  نعم
 15.66 13 16.66 03 22.50 09  /  / 11.11 01  ال

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
   
 من أفراد العينة املدروسة أن الدراسة التخصصية يف العلوم اإلسالمية قد جعلتهم ضعفاء ) %84.33( يبني     

 حيث رأوا أن ) %15.66( يف مواد شرعية قد أمهلها التخصȌ الذي واصلوا فيه دراستهم، بينما ال يرى ذلك 
  .الدراسة التخصصية مل تولد فيهم أي ضعف بǚحدى املواد الشرعية

الفقه املقارن، املقاصد، الفقه، أصول الفقه، : وتقرر النسبة األوىل املواد اليت تعاين فيها من الضعف فتحددها يف   
  .الدعوة، التفسري، احلديث،العقيدة

  
  ةاȹية ȵن ȕرف Ǖفراد الȞيɅȺوǴȑ إجراǒ التربȎاǧ اƫيد) 22(دȿل رȴȩ ج

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ % ǧ %  

 21.68 18 22.22 04  15 06  25 04 44.44 04  نعم
 78.31 65 77.77 14  85 34  75 12 55.55 05  ال

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
    
 من أفراد العينة مل جيروا تربصات ميدانية ال يف املؤسسات التعليمية ) %78.31(  نسب اجلدول أن توضح   

.  قد أجروا تربصات ميدانية) %21.68( وتشري أرقام اجلدول نفسه أن . وال يف املؤسسات الدينية أو الثقافية
بȌ نتيجة اجتهاد شخصي ال ارتباط له وحيددون املؤسسة اليت استقبلتهم واملتمثلة يف املسجد، وكان هذا التر

  .باملؤسسة اجلامعية اليت كونتهم
وȡياب التربصات امليدانية يفسره عدم اهتمام املؤسسات اجلامعية اإلسالمية هبا، وعدم ơصيȌ مشرفني    

شؤون وموجهني يساعدون الطلبة يف مثل هذه التربصات، وهذا ما جعل خرجيي العلوم اإلسالمية يلتصقون بقطاع ال
  .الدينية وهم يعانون من نقائȌ يف مهارات حيتاجها العمل هبذا القطاع
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 ȴȩل رȿ23(جد(:ȿرȑ Ɂدȵ ǴȑوɅ هاȵن عدȵ يةȹيداƫا ǧباɅالتدر ǥر  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 95.18 79 94.44 17 97.50 39 87.50 14  100 09  ضرورية جدا
 ȡ  /  /  02 12.50 01 02.50 01 05.55 04 04.81ري ضرورية

  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع
     
 ضرورة وجود التدريبات امليدانية قبل االلتحاق مبجال العمل هلدف أخذ صورة    أو )% 95.18( يرى    

 من ) %04.81( ال يرى أمهية وجود هذه التربصات أو التدريبات فكرة عن طبيعة وواقع هذه الوظائف، بينما 
  .أفراد العينة

للتربصات امليدانية أمهية بالغةÜ ألهنا تعرف الطالب مبيدان وطبيعة عمله املستقبلي، وتكسبه Ɵربة عملية، وخربة    
  .اقعأولية متكنه من اإلقدام على وجمال وظيفته مستقبال دون خوف أو تردد أو جهل بالو

  
 ȴȩل رȿية  :)24(جدȞȵاƨا ǧتباȮƫبا ǧاȎȎǺتȲة لȵȁالال Ȝراجƫوفر اǩ Ɂدȵ ǴȑوɅ  

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  

 51.80 43 66.60 12  30 12 93.75 15 44.44 04  كايف
 33.73 28 11.11 02  60 24 06.25 01 11.11 01  عادي

 ȡ  04 44.44 /  /  04 10  04 22.22 12 14.45ري كايف
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

     
 "من أفراد العينة يرون أن املراجع الالزمة يف ơصصاهتم موجودة بقدر  )% 51.80( تبني نسب اجلدول أن    
 من ) %14.45( ، بينما جند "عادي "ودة بشكل  أهنا موج %)33.73( يف املكتبات اجلامعية، ويرى " كايف

  ".ȡري كافية "أفراد العينة املدروسة يرون أن املراجع املوجودة 
   ويعود هذا التفاوت يف اɇراء إىل طبيعة التخصصات املوجودة باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية ومدى قدم 

 أصول الفقه هي مراجع كافية لعراقة هذا التخصȌ التخصȌ أو جدته باملؤسسة اجلامعية، فاملراجع املخصصة لطلبة
يف كل املؤسسات اجلامعية اإلسالمية، عكس ذلك جند طلبة الدعوة واإلعالم والعقيدة مثال يعانون نقȌ املراجع إن 

  .مل نقل انعدامها بكلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية بباتنة جلدة هذا التخصȌ هناك
  :ياȹاǧ اƫتȪȲȞة بطرȧ التدرȄɅ عرȲƠȿ ȏيȹ Ȱتاǰǝ الب- 4   
يبني هذا اǂور الطرق التدريسية والوسائل التعليمية املستخدمة  من طرف األساتذة يف املؤسسات اجلامعية    

  .اإلسالمية ، ويوضح مدى مسامهة هذه الطرق يف تنمية صفة االعتماد على النفس لدى الطلبة
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 ȴȩل رȿف:)25(جد Ž وبةȞȎجود الȿ Ɂدȵ ǴȑوɅ عد ȿǕ ǰȵاȹƎال ǧوعاȑوȵ ȴهǧجدȿ إن ǧوباȞȎال ȻǾȽ ǡسباǕȿ هاȵ  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 14.45 12  /  /  20 08 12.50 02 22.22 02  وجدت بكثرة

 74.69 62 83.33 15 67.50 27 81.25 13 77.77 07  وجدت
 10.84 09 16.66 03 12.50 05 06.25 01  /  /  مل أجد
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
 من أفراد العينة قد وجدوا صعوبة يف فهم بعض موضوعات الربنامج، ) %74( تشري نسب اجلدول إىل أن    

واألسباب يبينها . ة من أفراد العين) %10(  ، بينما مل جيد هذه الصعوبة فقط ) %14( ووجد ذلك بكثرة 
  :اجلدول اɇيت

  
 ȴȩل رȿ26(جد(:ȃȿالدر ȴفه Ž يةȵسالɋا ȳوȲȞبة الȲȕ اȽدƶ Ɣال ǧوباȞȎال ǡسباǕ ƙبɅ   

 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ % ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  

 37.28 44 47.82 11 26.47 18 64.70 11  40 04  نقȌ خربة األستاذ
 13.55 16 08.69 02 11.76 08 23.52 04  20 02 أسلوب كتابة املطبوعة
 36.44 43 30.43 07 47.05 32 11.76 02  20 02  نقȌ وسائل اإليضاح

 12.71 15 13.04 03 14.70 10  /  /  20 02  نقȌ املراجع
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 10  اŎموع

     
  :األسباب اليت أعاقتها عن فهم بعض موضوعات الربنامج إىلأرجعت عينة الدراسة     
Ü ذلك أن األساتذة يدرسون مباشرة بعد حصوهلم على درجة املاجستري ودون )% 37 (نقȌ خربة األستاذ  -

أن يتلقوا تكوينا أو تدريبا يف طرق وتقنيات التدريس ليتمكنوا من تقدمي املادة العلمية بطرق فعالة تنمي يف الطالب 
  .رات اإلبداع واالعتماد على النفس، ال أن Ɵعل منه خزانا للمعلومات، يتلقى  دون تفكري أو مشاركةقد
 .Ü نتيجة عدم مسايرة التطورات احلديثة يف جمال البيداȡوجيا والتعليم) %36 (نقȌ وسائل اإليضاح  -
فهم الدروس، حيث أهنا Ü تقدم املطبوعات للطلبة لتكون معينا هلم على ) %13 (أسلوب كتابة املطبوعة  -

تعطيهم خطوطا عريضة أو معامل يطوروهنا باملطالعة والبحث، لكن هذه املطبوعات تكتب أحيانا بطريقة ȡري منظمة 
 .أو بعبارات وأسلوب ȡامض ưا حيول دون االستفادة منها

بقى أسري معلومات  تعد املراجع وسائل أساسية يف املرحلة اجلامعية، ألن الطالب ال ي) %12( نقȌ املراجع  -
األستاذ، بل له كامل احلرية يف البحث عن املعلومات بنفسه، مع متحيصها وأخذ ما هو صاſ منها، بل جناح الطالب 
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يقاس مبدى اعتماده على نفسه لتنمية قدرات التفكري واإلبداع عن طريق املطالعة، واالستفادة من وسائل اإلعالم 
 .والتكنولوجيا املختلفة

 
ȴȩل رȿا:)27 (جد ȧالطر ǴȑوɅ ǥǾǩها األساȵدǺتȆɅ Ɣية الȆɅلتدر  

   خيتار األساتذة طرق تدريسهم بناءا على طبيعة املادة اليت يدرسوهنا، واحلجم الساعي املخصȌ لكل مادة، وكذا 
  .مدى متكن هؤالء األساتذة من تقنيات التدريس املختلفة

  
 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  صولهفقه وأ  كتاب وسنة دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ  %  
 57.65  64 39.28 11 72.91 35 54.54 12 46.15 06  اǂاضرة
 15.31  17  25 07 06.25 03 22.72 05 15.38 02  املناقشة

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  املشروع

 27.02  30 35.71 10 20.83 10 22.72 05 38.46 05  العروض
  100 111  100 28  100 48  100 22  100 13  اŎموع

     
  ):مرتبة تنازليا(تشري نسب اجلدول إىل أن الطرق التدريسية اليت يستخدمها األساتذة هي اɇتية    
  .) %57.65( اǂاضرة بنسبة  -
 .%) 27.02( العروض بنسبة  -
 .%) 15.31( املناقشة بنسبة  -

  :اتذة التطبيقات طريقة العروض ألهنايركز أساتذة اǂاضرات على طريقة اǂاضرة، يف حني يستخدم أس   
 ).سا1( تتالءم مع احلجم الساعي املخصȌ حلصة التطبيق - 
 متكن الطالب من اإلجناز السريع جلميع العروض، خاصة وأن الطالب يف ơصȌ العلوم اإلسالمية يقدم يف السنة - 

 .على األقل سبع عروض
 .مصغر يف املقياس قلة املراجع يف بعض املواد، ưا يستدعي عمل عرض - 
  . سهولة التقومي- 
 

 ȴȩل رȿعتماد :)28(جدɍة اȦȍ ميةȺǩ Ž ǥǾǩرف األساȕ نȵ ةȵدǺتȆƫا ȄɅالتدر ȧرȕ ةƵاȆȵ Ɂدȵ ǴȑوɅ 
  عɂȲ الŽ ȄȦȺ شȎǺية Ǖفراد الȞيȺة

ائه ال شك أن استعمال الطرق التدريسية اليت تفعل دور الطالب وتشجعه على املشاركة والتفكري Ɯرية وإبداء آر
  .إƀ ...ستجعل منه مستقبال إطارا فعاال، قادرا على اإلبداع واالبتكار مبتعدا عن اجلمود واخلمول
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 التȎȎǺاǧ  اŎموع  عقيدة  فقه وأصوله  كتاب وسنة  دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  ǧ %  
 13.25 11 16.66 03  20 08  /  /  /  /  إىل حد كبري
 61.44 51 72.22 13 37.50 15 93.75 15 88.88 08  على حد قليل

 25.30 21 11.11 02 42.50 17 06.25 01 11.11 01  إطالقا
  100 83  100 18  100 40  100 16  100 09  اŎموع

    
 " من أفراد العينة ترى أن طرائق التدريس املستخدمة من طرف األساتذة قد سامهت  %)61.44( إن نسبة     

أهنا مل )  %25.30( ة االعتماد على النفس يف شخصية الطالب، يف حني ترى نسبة يف تنمية صف" إىل حد قليل
  ".إىل حد كبري " أهنا سامهت ) %13.25( ، ورأت نسبة "إطالقا "تساهم 

ألهنا تعتمد الطرق التقليدية " Ɯد قليل"   وطبعا هذه الطرائق التدريسية املستخدمة من طرف األساتذة مل تساهم إال 
س ووسائله، ومل حتاول أن تستفيد من التكنولوجيات والتطورات احلديثة يف جمال البيداȡوجيا والتعليم يف التدري

  .والتعلم، لذلك جعلت من الطالب فردا متلقيا، ال يستطيع أن ينمي قدراته على البحث إال يف إطارها
5-ǰǝتاȹ ȏعر ƇوȪالت ȧة بطرȪȲȞتƫا ǧاȹالبيا :  

 يف العملية التعليمية والتكوينية، ألنه يقيس مدى حتصيل الطالب للمعارف والعلوم    يعد التقومي عملية هامة
وميكن كذلك األستاذ من معرفة مدى . واملهارات العلمية والعملية اليت يسعى التكوين إىل حتقيقها لدى الطالب

  .لدى طلبته فيتداركها معهماستيعاب طالبه للمادة املقدمة إليهم، كما أنه يفيد يف حتديد النقائȌ ونقاط الضعف 
  

 ȴȩل رȿاس:)29(جد Ɂدȵ ǴȑوɅ ǥǾǩرف األساȕ نȵ ƇوȪة التɅتمرار  
 التȎȎǺاǧ اŎموع عقيدة فقه وأصوله كتاب وسنة دعوة وإعالم

ǧɍتماǵɍا ǧ % ǧ % ǧ % ǧ % ǧ % 
 0250 / / 0250 / /  / / دائما

 5971.08 1583.83 2357.50 1381.25 0888.88 أحيانا 

 2226.50 0316.66 1537.50 0318.75 0111.11 مطلقا

 83100 18100 40100 16100 09100 اŎموع
    
 فريون أن ) %26(  من األساتذة يقومون طلبتهم أحيانا، أما نسبة %) 71( تشري نتائج اجلدول أن    

  .مة التقومي من طرف أساتذهتم ưن رأوا دميو)0 %2( أساتذهتم ال يقوموهنم مطلقا، ومل جند سوى 
   والواقع أن الطلبة ينتظرون من أساتذهتم تقوميا دائما عن طريق املالحظات والتوجيهات املستمرة، دون االقتصار 

  .على أسǞلة االمتحانات اليت قد ال تنصف الطالب أحيانا، وقد ال تعكس مستواه احلقيقي
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 ȴȩل رȿا:)30(جد Ȱǝالوسا ǴȑوɅ ية الƹوȪلتǥǾǩها األساȵدǺتȆɅ Ɣ  
كلما تعددت وسائل وأساليب تقومي الطلبة أمكن قياس قدراهتم ومهاراهتم ومستواهم بدقة، وŹ حتديد الثغرات    

  .والنقائȌ املسجلة على مستوى تكوينهم
  

 التȎȎǺاǧ   اŎموع عقيدة فقه وأصوله كتاب وسنة دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا ǧ % ǧ % ǧ % ǧ % ǧ % 

 48.34 73 1338.23 3954.92 1344.82 0847.05 امتحانات كتابية
 01.98 03 / / 0202.81 / / 0105.88 ملخصات

 14.56 22 0620.68 1318.30 0206.89 0105.88 امتحانات شفهية

 Ɯ 0741.17 1448.27 1723.94 1544.11 53 35.09وǫ وعروض
Ŏ151100 34100 71100 29100 17100 موعا 
       

  ):مرتبة تنازليا(حتدد أرقام اجلدول ونسبه الوسائل التقوميية املستخدمة من طرف األساتذة واليت تتمثل يف    
 .%) 48.34( االمتحانات الكتابية  -
 .) Ɯ )35.09%وǫ وعروض  -
 .) %14.56( االمتحانات الشفهية  -
 .) %01.98( ملخصات  -

  :ويالحȘ أن األساتذة يعتمدون كثريا االمتحانات الكتابية ألن   
هذا النوع من االمتحانات يأخذ حيزا كبريا من الوقت أثناء اإلجابة، وبالتاƃ إعطاء الفرصة أكثر للطالب للتذكر  -

  . واالستيعاب
 .مر ذلكأسس وقواعد التقومي فيه سهلة وحمددة، وميكن أن يطلع عليها الطالب مƓ استدعى األ -
 .تعطي الفرصة أكثر لɊستاذ لرياجع التصحيح مرة ثانية وثالثة، وكذا الوقت الالزم للتصحيح والتنقيط -
 

 ȴȩل رȿرف األ:)31(جدȕ نȵ هاȵداǺاست ȜǝاȊال ǧتباراǹɍا țواȹǕ ǴȑوɅ ǥǾǩسا  
 فيها، وكذا القدرات ال توضع أسǞلة االمتحان بطرق عشوائية من طرف األساتذة، بل تتحكم طبيعة املادة املمتحن

  .واملهارات اليت يراد قياس مدى حتصيلها لدى الطلبة بعد تلقيهم للدروس
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 التȎȎǺاǧ اŎموع عقيدة فقه وأصوله كتاب وسنة دعوة وإعالم
ǧɍتماǵɍا ǧ % ǧ % ǧ % ǧ % ǧ % 

32.59 0637.501344.821222.641335.1344 الفهم
34.07 0531.251034.481833.961335.1346 التذكر

22.22 0318.750517.241528.300718.9130 التحليل

11.11 0815.090410.8115 013.44 0212.5 التركيب

 100 135 37100 53100 29100 16100 اŎموع
  

  ):مرتبة تنازليا(ذة وهي كاɇيت توضح نسب اجلدول أعاله أنواع االختبارات الشائع استخدامها من طرف األسات   
 .) %34.07( أسǞلة التذكر  -
 .) %32.59( أسǞلة الفهم  -
 .) %22.22( أسǞلة التحليل  -
 .) %11.11( أسǞلة التركيب  -

  :ويعود سبب استخدام األساتذة الكبري للنوعني األولني من االختبارات عند التقومي إىل   
  .سهولة اإلعداد ووضع األسǞلة -
 . قدرات عدة ومتنوعةميكن أن تقيس -
  . نستطيع أن نعرف من خالهلا قدرة الطالب على التذكر والفهم- 
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  :  فيما يلي) ȡري املتمرسني (ميكن إمجال نتائج االستبيان املوجه لɊئمة األساتذة    
 :تربوɅة ȌȎơ Ž الȲȞوȳ اɋسالȵيةاألȽداف ال -1   

السابق أن اجلامعة واملعاهد اإلسالمية مل حتقق أهدافها يف إعداد أطر كفأة  وقادرة    تبني لنا من التحليل اإلحصائي 
  :على تأدية مهامها على أكمل وجه، وتعود أسباب عدم حتقق أهداف إنشاء هذه املعاهد إىل

 . قصر مدة التكوين يف هذه املعاهد- 
كافية اليت يتطلبها عملهم املستقبلي، فهي حتتوي  الربامج الدراسية مل تكن قادرة على تزويد الطلبة باملعلومات ال- 

على مواد كان ميكن االستغناء عليها، كما أن بعض مقرراهتا تتسم بالتكرار، زيادة على هذا فǚن حصȌ التربصات 
 .امليدانية مل تكن كافية ال من ناحية املدة الزمنية وال من ناحية اǂتوى

 تكون قد البيداȡوجي، إىل جانب نقȌ خربة األستاذ وضعف تكوينه قلة املراجع والوثائق والكتب يف اجلامعة -
 .سامهت يف ضعف تغطية الربامج الدراسية

طرق التدريس شائعة االستخدام يف اجلامعة واليت هي اǂاضرة اإللقائية، ưا أدى إىل تكوين طالب ذي شخصية  -
 . ȡري قادرة على اإلبداع واالعتماد على النفس

 .ىل الطرائق واألساليب الفعالة يف التدريس، إذ ما تزال اǂاضرة هي  أكثر الطرق استخداماافتقار املناهج إ -
 . افتقار الربامج إىل التدريب -
 افتقار املناهج إىل التوازن بني النظرية والتطبيقÜ إذ يغلب اجلانب النظري ويطغى طغيانا عظيما على اجلانب - 

  . ون أن ما يتعلمونه قليل الفائدةالعملي، وهذا ما جيعل معظم الطالب يعتقد
 ي   هذه األسباب عرقلت جناح اجلامعة اإلسالمية يف إعداد إطارات يف مستوى تطلعات القطاعات املستقبلة خلرجي

  .هذه املؤسسات اجلامعية
اƀ ...    إذا كانت اجلامعة واملعاهد اإلسالمية تسعى لتزويد قطاع التعليم والشؤون الدينية ومؤسسات اإلعالم

، ) %61( بǚطاراهتا، فǚن نتائج الدراسة أثبتت أن الطلبة يرون أن الربامج اليت تلقوها تعدهم ليكونوا أساتذة بنسبة
  ...يف حني يقرون بفشلها يف إعدادهم كأئمة أو إعالميني أو دعاة

قيق األهداف املسطرة  يف حت-  وسجلته الدراسات السابقة يف هذا اŎال-    إن هذا اإلخفاق الذي سجلته الدراسة 
اليت تسعى إليها اجلامعة واملعاهد اإلسالمية يدعو هذه املؤسسات إىل إعادة النظر يف صياȡة األهداف املرجوة 

 بدقة طبيعة ةالتحقيق، صياȡة حمددة بدقة، حتدد مواصفات اإلطار الذي تسعى إىل إعداده علميا وعمليا، مراعي
 اإلطار، فǚعداد األستاذ ȡري إعداد اإلمام،  وإعداد اإلعالمي ȡري إعداد املؤسسة أو القطاع الذي سيستخدم هذا

  .واملهارات اليت تتطلبها األستاذية، ȡري املهارات والكفاءات اليت حيتاج إليها إمام املسجد... الداعية
 حتديد وتدقيق، إلخراج    إن املتأمل لɊهداف اليت رƧتها اجلامعة واملعاهد اإلسالمية جيدها أهدافا عامة، حتتاج إىل

إطار مزود ƛميع املهارات اليت حيتاجها عند التوظيف، تدقيق جيعلها حتدد مواصفات اإلطار الذي ستوجهه لقطاع 
وبقية القطاعات املستخدمة خلرجييها، هذا التحديد ... التعليم، وحتديد آخر إلطار الشؤون الدينية، Ż اإلعالم

ņجناحه حتديد األهداف املرجوة من التكوين حتديدا دقيقا بعيدا عن العمومية سيجعلها تضع برناجما ناجحا، سر 
  .والغموض

 يف حتقيق األهداف املسطرة -  الذي سجلته الدراسة وسجلته الدراسات السابقة يف هذا اŎال-    إن هذا اإلخفاق 
عادة النظر يف صياȡة األهداف املرجوة اليت تسعى إىل حتقيقها اجلامعة واملعاهد اإلسالمية يدعو هذه املؤسسات إىل إ
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مهاريا، مراعية  التحقيق صياȡة حمددة بدقة، حتدد مواصفات اإلطار الذي تسعى هذه املؤسسات إىل إعداده علميا و
بدقة طبيعة املؤسسة أو القطاع الذي سيستخدم هذا اإلطار، آخذت بعني االعتبار ما يتطلبه كل قطاع، فǚعداد 

  .اإلمام، وإعداد اإلعالمي ȡري إعداد الداعيةاألستاذ ȡري إعداد 
 :Ȳوȳ اɋسالȵية Ʋو șȿيȦة اȵɋاȵةƟاȽاȲȕ ǧبة الȞإ -2   

   مل تسجل الدراسة إقباال كبريا لطلبة العلوم اإلسالمية حنو وظيفة اإلمامة، ومل جند لديهم رȡبة شديدة يف التوجه 
 ليس  %)18(  نة ال مانع لديهم يف ưارسة هذه الوظيفة، و من أفراد العي) %44( إليها، فقد أثبتت النتائج أن 

، والذين هلم رȡبة ) %16( لديهم رȡبة أصال يف شغل هذا املنصب، أما الذين يرȡبون فيها بشدة فلم يتجاوزوا 
  .) %15( فقط بلغوا 

  :وتعود أسباب هذا اإلعراض إىل   
- ư ،ري املرضية اليت يعيشها اإلمامȡ ا جعل الكثري من خرجيي العلوم اإلسالمية يفضلون اإلمامة الظروف االجتماعية

يعاين األئمة مشاكل السكن، الراتب، (كمتطوعني، ويعرضون عنها كموظفني لدى الدولة يف هذا القطاع 
  ).ƀ إ...الضغوطات، التشويه يف وسائل اإلعالم

 %81(  اهللا واŎتمع، حيث وجدنا يدرك طلبة العلوم اإلسالمية أمهية اإلمامة وخطرها كمسؤولية عظيمة عند -
 من أفراد العينة املدروسة ينظرون لإلمامة نظرة رسالة ال جمرد وظيفة، وألهنم يدركون هذا، فهم يدركون كذلك )

أن الربامج اليت تلقوها أثناء مدة تكوينهم باجلامعة واملعاهد اإلسالمية مل تراع طبيعة قطاع الشؤون الدينية، لذلك 
 مبنصب اإلمامة جيدون أن تكوينهم مل يزودهم بكثري من املهارات واخلربات الضرورية اليت أمهلتها فحني يلتحقون

 :الربامج اليت تلقوها مثل
 . تقنيات اخلطابةÜ وهي الوسيلة األساسية يف الوعȘ واإلرشاد باملسجد- 
 . طبيعة اجلمهور املسجدي، واحلقائق الثابتة عن هذا اجلمهور- 
 من أفراد العينة املدروسة أعربوا عن عدم تزويد ) %45( طبيعة العمل بهÜ حيث وجدنا  طبيعة املسجد و- 

 عن عدم تزويدهم إطالقا ) %34( الربنامج هلم بفكرة واضحة ووافية عن طبيعة العمل يف املسجد، وعربت نسبة 
 .بأي فكرة Ȍơ هذا اŎال

 .حت بعدم تزويدهم باملعارف املتعلقة هبذا اŎال صر) %49(  طبيعة عمل اإلمام ووظائفه املختلفة، فنسبة - 
 طريقة الدعوة واإلرشاد والوعȘ جلمهور مسجدي يعد من أخطر وأصعب اجلماهري نظرا لتنوع فǞاته العمرية - 

 .إƀ...واالجتماعية والثقافية واألخالقية
ك املهارات العلمية واألدائية الالزمة    هذه األسباب جعلت طلبة العلوم اإلسالمية ال يرȡبون يف اإلمامة، لعدم امتال

ورȡم كل هذا فهم يرون أن هناك ơصصات يف العلوم اإلسالمية قادرة أو ميكنها أن تنجح يف هذا اŎال إذا . لذلك
ɇتـيالتحقت به وهي على الترتيب ا:  

 .الدعوة واإلعالم -1
 .الكتاب والسنة -2
 .العقيدة -3
  .الفقه وأصوله -4
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رؤى للطلبة نسجل مالحظة مستخلصة من دراسة معمقة لربامج كل هذه التخصصات اإلسالمية، إنه ومع هذه ال   
ال يوجد ơصȌ حاصل على التكامل يف كل املواد الشرعية، بل توجد ثغرات إما يف مواد دعوية أو عقدية أو فقهية 

  .أو يف جمال الكتاب والعلوم املتعلقة به أو السنة وعلومها
   3-  ǰȵاƎدرالƫيةاȵسالɋية اȞȵاƨا ǧاȆسǘƫسة با:  
 اأثبتت نتائج الدراسات عدة مالحظات وحقائق تتعلق بالربنامج املدرس يف املؤسسات اجلامعية اإلسالمية نربزه   

  :يف النقاط اɇتية
عدد املقاييس املدرسة سنويا كثرية جدا، مع طول مفردات املوادÜ هذا الضغط يف الربنامج قلل من قدرة  -
 والفهم املعمق لدى الطلبة، وجعل جهودهم تذهب للتحضري لالمتحانات السنوية، دون االستفادة من بستيعااال

 من ) %89( الكم اهلائل يف املعلومات إال للحصول على نقاط النجاح، هذا الضغط املوجود بالربنامج جعل 
  .واليت تتعلق مبستقبلهم العلمي والعمليأفراد عينة الدراسة يرون حمدودية املعارف اليت زودهم هبا الربنامج 

 من عينة الدراسة ترى ȡياب مواد هامة يف كل ) %87( رȡم اكتظاظ الربنامج وطول مفردات مواده إال أن  -
إƀ أو كانت موادا متثل األدوات ... أو فقهية أو دعويةةơصصات العلوم اإلسالمية، سواء كانت هذه املواد عقدي

هم ومبادئهم إىل الغري، كعلم النفس التربوي، وطرق الدعوة، وتقنيات اإلقناع، اليت يوصلون هبا معارف
إضافة هلذا فالدراسة تسجل وجود فجوة واضحة بني ơصصات العلوم اإلسالمية، ذلك أن الدراسة . إƀ...واخلطابة

عرف علوم الكتاب يف ơصȌ ما Ɵعل الطالب ضعيفا يف مواد يهملها ơصصه، ưا جعل طالب الفقه واألصول ال ي
 باɇخرين، وطالب الكتاب والسنة يسري بال فقه لوالسنة، وطالب العقيدة ال يعرف تقنيات الدعوة واالتصا

 .إƀ ...ومقاصد
 منها ثقافة ) %60( حيث وجدنا , حددت الدراسة  نوع الثقافة اليت يوفرها ơصȌ العلوم اإلسالمية لطلبته -

واملواد اليت متثل , يف حني Ź تسجيل شبه ȡياب للثقافة العصرية, اإلسالميةإسالميةÜ أي معارف تتعلق بالعلوم 
 وتلك هي مهمة طلبة - وهبا يكون إرشاد الناس وتوجيههم, األدوات اليت يتم هبا إيصال املعارف واملعلومات للغري

التأثري فيهم، وطرق  كأساليب التبليȠ، ومنهجية االتصال باɇخرين وطرق إقناعهم ودعوهتم و- العلوم اإلسالمية
  .ƀ إ... مع اجلماهري املختلفة وكيفيات التعامل معهميالعمل الدعو

    إن حتصيل معارف وعلوم دون حتصيل األدوات اليت هبا يتم التبليȠ والتعامل مع اɇخرين Ɵعل الطالب املتخرج 
تقنيات . اƀ... علوم االتصالخيبط خبطة عشواء ȡري مؤسسة على علوم ونظريات تتعلق بالنفس أو االجتماع أو

  .الوعȘ واإلرشاد والدعوة والتأثري يف اɇخرين
 من أفراد عينة الدراسة ألي تربصات ميدانية يف مؤسسات تعليمية ) %78( تسجل الدراسة أيضا عدم إجراء  - 
يف أحد املساجد دون ƀ، والذين قاموا بǚجرائها كانت نتيجة اجتهادات شخصية مللء الفراȟ إ... دينية أو إعالميةوأ

  .أن تكون هلم متابعة من طرف اجلهات اليت كونتهم أو القائمني على هذه املؤسسات اليت استقبلتهم
التربصات     وهكذا يبقى التكوين يف العلوم اإلسالمية يقتصر على املعارف النظرية اليت تفتقر إىل التدريبات و

 واخلربة امليدانية واليت تؤهل الطلبة للنجاح يف أداء األعمال املوكلة إليهم امليدانية اليت يتم بواسطتها اكتساب املهارات
  .مستقبال
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 :ȕȄɅرȧ التدر - 4   
 صعوبات يف فهم واستيعاب بعض املوضوعات املوجودة )Ɵ    )74%د نسبة كبرية من طلبة العلوم اإلسالمية 

  :بربناجمها الدراسي، وحتدد أسباب هذه الصعوبات يف
-  Ȍ37 (خربة األساتذة نق% (. 
  .) %36 (نقȌ وسائل اإليضاح  -
 .) %13 (أسلوب كتابة املطبوعة  -
 .) %12 (نقȌ املراجع  -

يستلم األساتذة يف اجلامعة أفواج الطلبة مباشرة بعد احلصول على الدرجة  العلمية املؤهلة للقيام مبهمة التدريس    
أساليب وتقنيات التدريس املختلفة، إضافة لذلك فاألستاذ اجلامعي دون املرور بفترة تدريبية ولو مكثفة قصد امتالك 

يتمتع Ɯرية يف أداء مهمته، ȡري مقيد مبنهجية أو أسلوب معني للتدريس، مبعƖ قد يكون ȡري معƗ بتصميم خطة 
 املقصودة منهجية يؤسس يف ضوئها األهداف اليت يصبو إىل حتقيقها مع الطلبة، ȡري مراقب من جهة معينة، والرقابة

هي التوجيه وفق خطة إستراتيجية مدروسة، فتغدوا العملية التعليمية عنده ضربا من احلشو املعريف دون أدƅ مراعاة 
  .ƀ إ...البعدية لɊهداف املتوخاة من العملية، كأساليب التقومي القبلية واɇنية و

، ưا طبع ) %57 (ة يف تقدمي دروسهم    يعتمد األساتذة يف اجلامعة بشكل أساسي على اǂاضرة اإللقائي
ȡائبة .  ȡائبة ومغيبة-  وهو حمور التدريس- التدريس اجلامعي بطابع الرقابة واجلمود والتحجر ألن شخصية الطالب 

بفعل كثافة املعلومات الوافدة عليه، حيث يتحول حتت هيمنتها إىل وعاء لالمتالء واحلشو والتشبع دون حتليل أو 
،Ȍعل الطالب تفكيك أو متحيƟ الة من مكتوب سلفا، هذه الطريقةư ومغيبة بتأثري آلية اإللقاء عرب قناة الذاكرة أو 

  .ال خيرج عن دائرة املفعول فيه، يتلقى ويذوب حتت هيمنة املعارف املستقطبة بكثافة وتداخل
   5- ȕøȧرƇوȪالت :  

تحانات الفصلية لتقومي طلبتها، وتعد االمتحانات الكتابية،    تعتمد اجلامعة واملعاهد اإلسالمية اعتمادا كليا على االم
  . الوسائل األساسية هلذا التقومي-  بالنسبة حلصȌ التطبيقات- Ż البحوǫ والعروض 

  :   مل تسلم طرق التقومي املتبعة يف املؤسسات اجلامعية اإلسالمية من تسجيل مǔخذ Ɵمل يف النقاط اɇتية
ưا جعل الطلبة يردون بضاعة األستاذ كما قدمت  ،)% 34( ى احلفȘ والتذكر تعتمد األسǞلة بشكل كبري عل -

  . التحليل والتمحيȌ وإبداء الرأي واملناقشة واإلبداعȋإليهم، دون أن تتيح هلم مثل هذه األسǞلة فر
 .تطرح كثريا أسǞلة املقال، وتقل املوضوعية يف مثل هذه األسǞلة -
 - ǂلة االمتحانات كل اǞلة االمتحانات حول موضوع واحد، أو ال تغطي أسǞاور املدروسة، فكثريا ما تطرح أس

بعض أجزاء املقرر، وتبقى األجزاء األخرى دون أسǞلة، أي أن املقصد احلقيقي من التقومي يغيب يف مثل هذه األسǞلة 
 املقدمة هلم، ويبقى مادمنا ال نتمكن بواسطتها من معرفة مدى فهم واستيعاب ومتكن الطلبة من كل املادة  العلمية

 .احلكم حمصورا يف املواضيع اليت مستها أسǞلة االمتحانات
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Ȝøالراب ȰøȎȦال:  
ǧابالøȪƫا ǰøǝتاȹ ȏعر  

  
ȿǕɍ :ƙȹتمرƫا ƙدرسƫمة اǝاأل Ȝȵ ǧابالȪƫا ǰǝتاȹ ȰيȲƠ ȿ ȏعر.  
  .  الدȺɅية عرȲƠ ȿ ȏيȹ Ȱتاǰǝ اȪƫابالǕ Ȝȵ ǧساǥǾǩ اȞƫاȽد اɋسالȵية لتȮوɅن اȕɋاراǧ: اǭøاȹي
  .سƙعرȲƠ ȿ ȏيȹ Ȱتاǰǝ اȪƫابالȜȵ ǧ األǝمة األساǥǾǩ اƫتمر: اǭøالث
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يعـرض هذا الفصـل نتائـج املقابـالت مع حتليـلـها، سـواء تـلك الـيت أجريـت مـع األئمـة    
اإلسالميـة لتكويـن اإلطارات الدينيـة، و كـذا  املعـاهـد وأسـاتـذة أ املدرسـني املتمرسـني،

حـول تقـومي العمليـة  يف جمملـهاأجـريت مـع األئمـة  األساتـذة و الـيت دارت  املقـابالت الـيت
التـدريـس و  مـن أهـداف تربويـة، و بـرامـج، و طـرق التكوينيـة لɊئمـة لـما حتويـه

  .التقـــومي
  

 ɍȿǕ :ƙتمرسƫا ƙدرسƫمة اǝاأل Ȝȵ ǧابالȪƫا ǰǝتاȹ ȰيȲƠ ȿ ȏعر.  
 إىل تقومي العملية التكوينية اليت - مليدان التحقوا با-تطرقت املقابالت اليت أجريت مع األئمة املدرسني الذين   

تلقوها باملعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينة، لتحديد ما هو إجياŸ أو سلƑ فيها، و ال شك أن الذين التحقوا 
  .بامليدان أقدر على حتديد النقائȌ من الذي مل يلج اŎال بعد

  : متحورت أسǞلة املقابلة حول نقاط رئيسية تتمثل يف  
  .حتديد مدى حتقق األهداف التربوية اليت سعت املعاهد اإلسالمية إىل صبȠ شخصية األئمة هبا - 
 .حتديد أسباب اختيار األئمة هلذا اŎال - 
 -  Ȍتقومي الربنامج الذي تلقاه األئمة، مبقاييسه و مفرداته، ملعرفة نوع الثقافة اليت وفرها خلرجيه وحتديد ما هو ناق
 .  فيه
 .ت اقتراحات األئمة املدرسني إلعداد إمام ذو مستوى أفضل ưا هو عليهحتدد املقابال - 

 ȴȩل رȿم:)01(جدǝتيار األǹا ǡسباǕ ǴȑوɅ ةةȵاȵɌل ƙدرسƫا   
 %  ǧ  ـاتاإلجاب

ƃ70 07  هلدف رسا  
  30 03  ألين أحفȘ القرآن الكرمي

 100 10  وعاŎمـ
     
(  املتمرسني قد اختاروا جمال اإلمامة هلدف رساƃ، أما  من األئمة املدرسني)% 70( تبني نسب اجلدول أن    

  .من أفراد العينة املدروسة فقد توجهوا إليها ألهنم حيفظون القرآن الكرمي) % 30
إن اختيار اإلمامة هلدف رساƃ و دعوى سيجعل األئمة يتحملون تبعات هذه الوظيفة، و يتحملون كل    

هبذه الوظيفة الدينية اليت هلا دورها الفعال يف إرشاد الناس وحثهم إىل ما فيه الصعوبات و العراقيل يف سبيل القيام 
 .منفعتهم يف الدنيا و اɇخرة

 ȴȩل رȿ02(جد(:ƙدرسƫمة اǝجد األȿ Ȥكي ƙبɅ يدانƫبا ȴهȩاǶد التȞة بȵاȵɋا   
  %  ǧ  ـابةاإلجـ

 56.25  09  مسؤولية شاقة
 43.75  07 هلا تبعاهتا أمام اهللا و اŎتمعوظيفة 
  100  16  ـوعاŎمـ
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بعد " مسؤولية شاقة" من عينة املقابلة مع األئمة األساتذة وجدوا اإلمامة )% 56(   تشري نتائج اجلدول إىل أن 
  ".  وظيفة هلا تبعاهتا أمام اهللا و اŎتمع" من هذه العينة أهنم وجدوا اإلمامة ) % 43( التحاقهم بامليدان، و يصرح 

 رسالة شاقة، يتحمل صاحبها مهمة توجيه الناس و إرشادهم، لذلك فاإلمام قدوة للناس يف كل إن اإلمامة  
حركاته و أقواله و مواقفه، و كل خطأ أو زيȠ حتمل مسؤوليته أمام اهللا تعاىل Ż أمام اŎتمع الذي يراقبه أشد 

  .الرقابة
  

 ȴȩل رȿ03(جد(:ǹ يةȵسالɋد اȽاȞƫن باɅوȮة التǞيő Ɂدȵ ƙبɅ ƶةرȵاȵɋرسالة ا ǒداǕ Ž ǳاǲȺȲل ȼي  
 %  ǧ  ـاتاإلجـاب

  80  08  هيأين قليال 
  20  02  نوعا ما 
 100  10  وع اŎمــ

    
للنجاح يف " هيأهم قليال" من أفاد العينة يرون أن التكوين باملعاهد اإلسالمية) % 80( تبني نسب اجلدول أن    

  ".نوعا ما "ذه العينة أنه هيأهم من أفراد ه) % 20( أداء رسالة اإلمامة، و يرى 
  : و يرجعون أسباب هذه اǂدودية يف التهيǞة للنجاح يف جمال اإلمامة ألسباب هي

  . قصر مدة التكوين باملعهد-   
  . نقȌ خربة األساتذة الذين أطروهم- 
  .جاح فقط اكتظاظ الربنامج ưا جعلهم يتلقون فقط لريدوا املعلومات لɊساتذة، ليحصلوا على نقاط للن- 
  . قلة التدريبات املوجهة أثناء مدة التكوينÜ فقد كانت هناك تدريبات ȡري متابعة من طرف أساتذة Ưتصني- 
 ȡياب مواد هامة عن الربنامج كان من شأهنا أن متد مبهارات أكرب للنجاح يف جمال اإلمامة كمناهج دعوة - 

صال باɇخرين و كذا الثقافة النفسية اليت متكن من فهم اɇخرين، و طرق إقناعهم و التأثري فيهم، و أساليب االت
  . إƀ...الناس مبختلف فǞاهتم و خصائصهم

 ȡياب الثقافة العصرية اليت تعمق صلتنا بالواقع و فهمنا له، ملعرفة ما حييط بالناس الذين خياطبهم و ما يؤثر - 
      .ƀ إ...فيهم

 ȴȩل رȿ04(جد( : Ǩابȡ Ɣهمة الƫواد اƫا ƙبɅيةعȵسالɋد اȽاȞƫا Ž ǰȵاȹƎن ال  
  %  ǧ  ـابة اإلجــ
  21.21  07  الدعوة 

  18.18  06  طرق و مناهج اإلقناع 
 ،إعالم آƃ(الثقافة العصرية 
  27.27  09  ...)لغات أجنبية

  15.15  05  علم النفس 
  18.18  06  أساليب االتصال 

  100  33  وع Ŏمــا
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ملواد املهمة للنجاح يف وظيفة اإلمامة، و مع ذلك فقد ȡابت عن الربنامج باملعاهد تشري أرقام اجلدول إىل حتديد ا   

  : اإلسالمية و هي مرتبة تنازليا كاɇيت
  .)% 27.27( الثقافة العصرية  - 
 .)% 21.21( مادة الدعوة  - 
 .)% 18.18( أساليب االتصال  - 
 .)% 18.18( طرق و مناهج اإلقناع  - 
 .)% 15.15( علم النفس  - 

 تقارب النسب عن أمهية كل هذه املواد، و عدم إمكانية االستغناء عنها مجيعا إذا ما أرادت املعاهد و يعرب   
  .اإلسالمية تكوين إمام متكامل املهارات و القدرات و املعارف لينجح يف أداء رسالته باملسجد

  
 ȴȩل رȿن :)05(جدȵ مةǝɊن لɅوȮالت ƙȮƢ Ɂدȵ ƙبɅ دǲȆȵ ǡطاǹ ǯتاȹإ ɂȲع ǥدرȪال Ƀمهورƨا ǧاȞȲطǩ ɁتوȆȵ Ž  

  %  ǧات ابـــاإلج
  70  07  مكنƗ نوعا ما 

 Ɨ30  03  مل ميك  
  100  10 ـوع اŎمــ

      
نوعا ما "  من أفراد عينة املقابلة أن تكوينهم باملعاهد اإلسالمية قد مكنها      )% 70( تبني نسب اجلدول أن    
  .هور املسجديمن إنتاج خطاب مسجدي يف مستوى تطلعات اجلم" 
تعكس النسب امتالك خرجيي املعاهد اإلسالمية لبعض املهارات و املعارف اليت يوظفوهنا إلنتاج خطاب مسجدي    

و رȡم . يف مستوى تطلعات اجلمهور، كمعرفتهم للعلوم و املعارف اإلسالمية الضرورية لصنع مثل هذه اخلطب
 لوحدها، فالنسب املسجلة تعكس كذلك عدم إمداد هذا التكوين ضرورة هذه املهارات العلمية إال أهنا ليست كافية

لɊئمة املدرسني ببعض املهارات و املعارف األخرى الضرورية كذلك و اليت يتمكنون من خالهلا من إنتاج خطاب 
مل ) " % 30( و "مكنƗ نوعا ما"من أفراد العينة جييبون ب)    % 70( مسجدي فعال و مؤثر، و هذا ما جعل 

، و إجابات أفراد "أو مكنƗ كثريا"  مكنƗ بقوة" ، و لو أعطاهم هذا التكوين كل املهارات لكانت إجاباهتم "Ɨميك
العينة تعكس واقع الربنامج يف املعاهد اإلسالمية إذ تغيب عنه و طرق و مناهج الدعوة، و كيفيات التأثري و اإلقناع، 

  .اإلمام من فهم نوعية و شخصية مستمعيهم، و طرق إمالتهمو هذا يتأتى بامتالك ثقافة نفسية تؤهل و متكن 
يغيب عن الربنامج املواد العصرية اليت متكن اإلمام من امتالك و تقوية حججه و بالتاƃ التكلم من منطلق قوة    

  .و ينتج عنه هذا شدة تأثر املخاطبني، و انقيادهم للحق..احلجج و الرباهني
 ȴȩل رȿ06(جد(:Ȫالث țوȹ ƙبɅ ƙدرسƫمة اǝا األŏ ǯرǺتɅ Ɣيةافة الȵسالɋد اȽاȞƫن اȵ   

  %  ǧ  اتاإلجـابــ
  90  09  ثقافة إسالمية فقط 

  10  01  ثقافة دعوية 
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  100  10  وع اŎمــــ
     
 من أفراد العينة املدروسة يرون أن الثقافة اليت ơرجوا هبا        من املعاهد )% 90( تبني نسب اجلدول أن    

أثناء " دعوية"من هذه العينة أهنم قد حصلوا على ثقافة ) % 10( ، و يرى "ثقافة إسالمية فقط" ية هي اإلسالم
  .تكوينهم

و إذا صرح األئمة بأن ثقافتهم كانت إسالمية فال يعƗ أهنا كانت ثقافة عميقة، ألن مدة عامني أو ثالثة تكفي    
سالمية، و يبقى على الطالب      أن يعمق ما أخذه باملطالعة فقط ألخذ األفكار الرئيسية يف كل علم من العلوم اإل

  .و البحث
و إن وجدت فهي بصورة سطحية و ȡري ..تعكس النتائج ȡياب الثقافة االتصالية، العصرية، النفسية، واللغوية   

  .معمقة
 ȴȩل رȿمهو:)07(جدƨعن ا ǥرȮف ƙدرسƫمة اǝɊا إذا كان لȵ ƙبɅ اǶلتɍا Ȱبȩ ɃدǲȆƫيدانر اƫبا ȧ  

  %  ǧ  ـاتاإلجـابــ
  30  09  نوعا ما 

  70  07 مل يكن لدي فكرة واضحة
 100  10  ــوع اŎمــ

        
 عن اجلمهور " فكرة واضحةمل تكن لديهم" من أفراد عينة املقابلة ) % 70( تشري نسب اجلدول إىل أن    

" العينة أنه كانت لديهممن أفراد هذه ) % 30( املسجدي قبل االلتحاق مبيدان العمل يف املسجد، بينما يصرح 
  .فكرة عن طبيعة هذا اجلمهور" نوعا ما

إىل ȡياب مواد تبني  طبيعة اجلمهور املسجدي تعود إن ȡياب الفكرة الواضحة لدى خرجيي املعاهد اإلسالمية عن   
تتطلبه للنجاح فيها عند و ما ، و واقع و خصائȌ  كل وظيفة، للطلبة طبيعة الوظائف اليت سيشغلوهنا مستقبال

 و خصائȌ الفǞات البشرية اليت سيتعاملون معها، اد تعرف الطلبة بطبيعةااللتحاق للعمل مبجاهلا، و كذا ȡياب مو
  .ƀإ. ..سواء إذا اƟهوا لإلمامة أو التدريس، أو اإلعالم

  
 ȴȩل رȿالدراسة ب:)08(جد ǥدȵ ةɅاȦك Ɂدȵ ƙبɅ øمǝد األɅȿȂية لتȵسالɋد اȽاȞƫاة باŒتاجوƷ Ɣمية الȲȞال ǧهاراƫا  

  %  ǧ ـات اإلجـابـ
 ȡ  10  100ري كافية متاما

 100  10 ــوعاŎمــ
    
"  أفراد عينة املقابلة يرون أن مدة الدراسة باملعاهد اإلسالمية مل أي كل )% 100( توضح نسب اجلدول أن    

حتتاجها وظيفة اإلمامة ألن مهمتها إرشاد الناس و متاما لتحصيل املهارات العلمية و العملية اليت " تكن كافية
 تنبيههم كلما حادوا عن الطريق املستقيم،     و ال شك أن وتوجيههم و دعوهتم لاللتزام مببادىء الدين اإلسالمي، 
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و تتطلب ... و املخاطبنيمي، و معرفة Ɯال املدعوين هذه املهمة تتطلب مهارات علمية من معرفة بالدين اإلسال
و هذه املهارات ال ميكنها أن . لك مهارات عملية من شأهنا أن توصل هذه املبادىء و األفكار لقلوب اɇخرينكذ

 إلقناعهم و التأثري ني على التعامل مع اɇخربو التدري العلم، تكتسب يف مدة قياسية، بل تتطلب سنوات لطلب
  .فيهم

 ȴȩل رȿا:)09(جدŏ رȞȊɅ Ɣال ȌǝاȪȺال ȿ ǧراȢالث ƙبɅ Ž ȳاȵɋا ȼȲيدان عمƞ ȼȩاǶد التȺع ȼȺɅوȮǩ   
  %  ǧ  ات اإلجـابـــ
 28.12  09  منهجية الدعوة 

  25  08  كيفيات اإلقناع 
 18.75  06  املعارف العصرية 

 15.62  05  علم النفس 
 12.50  04حمدودية العلوم و املعارف الشرعية اليت تلقوها 

  100  32  وعاŎمــــ
    
أهم النقائȌ اليت يشعر هبا اإلمام املدرس عند التحاقه مبيدان العمل حيث تأيت يف املقدمة تربز نتائج اجلدول    

 15( و علم النفس ) % 18( Ż املعارف العصرية ) % 25( ، تليها كيفيات اإلقناع)% 28( منهجية الدعوة 
  .كما يشعر اإلمام مبحدودية و قلة العلوم و املعارف الشرعية اليت تلقاها) %
ن اإلمام حني يكون على مقاعد الدراسة ال يدرك متاما أهم النقائȌ و الثغرات املوجودة بتكوينه، و لكنه بعد إ   

أن يلج امليدان و يتحمل املسؤولية سرعان ما يشعر بالنقȌ و العجز يف بعض املهارات الضرورية للنجاح يف عمله، 
  .و التمكن من تأديته على أكمل وجه

رسني بعدم التمكن من املنهجية و الطرق املثلى لتبليȠ املبادىء اإلسالمية،          و كيفية إقناع يشعر األئمة املد   
اɇخرين هبا، ذلك أن مادة الدعوة و مناهجها ȡائبة عن برنامج تكوينهم، و هم يتلقون معارف نظرية يف جمال 

نا جيدا أن الناس خيتلفون يف مستوياهتم  اإلسالمية، حتتاج اىل مترس على املمارسة امليدانية اذا علممالعلو
اƀ  و لكل نوع أو فǞة من الناس طريقة للدعوة،    و كيفية لإلقناع ơتلف عن ...العقلية،االجتماعية والثقافية

  .اɇخرين
يشعر اإلمام املدرس كذلك بعدم مواكبته للمعارف و االكتشافات العلمية العصرية، ưا جيعله يشعر أنه خارج    
ه، أو خارج زمانه، ưا يلح على ضرورة إدخال مواد عصرية تعطى لɊئمة املبادىء اليت متكنهم من املواصلة عامل

للبحث عن كل جديد يف جمال املعرفة،  كي ال خياطب اإلمام جيال ال يعرف مشاربه و مصادره العلمية، و كي ال 
نتج ضرورة إدخال اللغات األجنبية يف الربامج تكون هناك هوة  بني اإلمام و Ưاطبيه أو مجهوره، و هلذا نست

  .التكوينية، و كذا بعض املواد العلمية اليت تعطي لɊئمة مفاتيح العلوم ليواصلوا و يتمكنوا من فهم اجلديد بأنفسهم
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ȴȩل رȿد:)10(جدǲȆƫا Ž ȰمȞبها الȲتطɅ Ɣال ǧهاراƫا țوȹ ƙبɅ   
  %  ǧ ات اإلجـابــ
  15.38  10  ثقافة شرعية 
  12.30  08  ثروة لغوية 

  13.84  09  ثقافة اتصالية 
  15.38  10  طرق اإلقناع 

  15.38  10  الدعوة 
  12.30  08  الثقافة العصرية 

  15.38  10  فن اخلطابة 
  100  65وع اŎمــــ

  
هي مرتبة تشري نسب اجلدول إىل حتديد نوع املهارات اليت جيب أن حيوزها اإلمام ألداء رسالته باملسجد     و    

  : حسب النسب كاɇيت
  .)% 15.38( ثقافة شرعـية    - 
 .)% 15.38( طرق اإلقـناع   - 
 .)% 15.38( الــدعـوة    - 
 .)% 15.38( فن اخلــطابة   - 
 .)% 13.84( ثقافة اتـصالية    - 
 .)% 12.30( ثروة لغــوية   - 
 .)% 12.30( ثقافية عصـرية   - 

و استحالة االستغناء عن ار العمل يف املسجد هذه املهارات ملن خيتو متاثل النسب أو تقارهبا يفسره ضرورة كل    
  .أي نوع من أنواع هذه املهارات

ما توصلنا إليه يف املتمرسني، ميكن إمجال من خالل عرض و حتليل نتائج املقابالت مع عينة األئمة املدرسني    
  :النقاط اɇتية

الدراسة تتجه إىل جمال اإلمامة، يليه حفظهم للقرآن الكرمي، و يعد اهلدف الرساƃ الدافع األكرب الذي جعل عينة  - 
) % 56( تلك النظرة عمقها لديهم التحاقهم بامليدان حيث وجدنا . هذا يعƗ أهنم واعون برسالة اإلمامة و تبعاهتا

تمع، أي أهنم يقرون بكوهنا وظيفة هلا تبعاهتا أمام اهللا و اŎ) % 43( من أفراد العينة جيدوهنا مسؤولية شاقة و 
  .وجدوا اإلمام قدوة يف حركاته و أقواله و مواقفه، فهو مراقب أشد الرقابة من طرف اهللا تعاىل

و أن املهارات اليت يال هلذه الوظيفة،     يرى األئمة املدرسون املتمرسون أن تكوينهم باملعاهد اإلسالمية قد هيأهم قل
 : وفرها هلم حمدودة نظرا لɊسباب اɇتية

 .ر مدة التكوينقص - 
 .نقȌ خربة األساتذة الذين أطروهم - 
 .اكتظاظ الربنامج - 
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 .قلة التدريبات أثناء فترة التكوين - 
و التأثري فيهم، و كذا ، و طرق إقناع اɇخرين  ȡياب مواد هامة عن الربنامج أثناء مدة التكوين، كمناهج الدعوة - 

ƀ، و كذا الثقافة العصرية، لفهم ما  إ...و خصائصهمهتم  مبختلف فǞاȡياب الثقافة النفسية اليت متكن من فهم الناس
 .حييط بالناس، و ما يؤثر فيهم

كل هذه العراقيل جعلت خرجيي املعاهد اإلسالمية يقرون مبحدودية إمكانياهتم يف إنتاج خطاب مسجدي يف    
حمدودية مدة الدراسة طبعا حمدودة، (مستوى تطلعات اجلماهري املسجدية، ماداموا يتخرجون بثقافة إسالمية 

  . و فقه واقع املخاطبني،               و كل ما حييط هبم...تنقصها الثقافة الدعوية، و العصرية) القصرية
لقد بينت نتائج املقابالت مع عينة األئمة املدرسني املتمرسني أن مدة الدراسة كانت قصرية جدا، و مل متكنهم من    

الزمة هلذه الوظيفة، و هذا ما جعل هؤالء يشعرون بوجود نقائȌ بعد إلتحاقهم حتصيل املهارات و الكفاءات ال
  :مبيدان عملهم، و أهم هذه النقائȌ ما يلي

  .منهجية الدعوة - 
 .كيفيات اإلقناع - 
 .املعارف العصرية - 
 .علم النفس - 
 .حمدودية العلوم و املعارف الشرعية اليت تلقوها - 

 أن اإلمام جيب أن ناء على Ɵربتهم و خربهتم، فريون حتتاجها اإلمامة بŻ حيددون نوع املهارات و القدرات اليت   
  : ميتلك

  .ثقافة شرعية - 
 .ثروة لغوية - 
 .ثقافة اتصالية - 
 .طرق اإلقناع - 
 .الدعوة - 
 .الثقافة العصرية - 
 .فن اخلطابة - 

  .عرȲƠ ȿ ȏيȹ Ȱتاǰǝ اȪƫابالǕ Ȝȵ ǧساǥǾǩ اȞƫاȽد اɋسالȵية لتȮوɅن اȕɋاراǧ الدȺɅية :ǭاȹيا   
متحورت أسǞلة املقابالت مع عينة أساتذة املعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية حول عناصر العملية   

  : التكوينية اليت يتلقاها األئمة هبذه املعاهد، و اليت تتمثل يف
  .األهداف التربوية للمعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية - 
 .ى األساتذة عن مستوى الطلبة املتخرجني مستوى التكوين هبذه املعاهد ومدى رض - 
 . عن املكتبة، و مدة الدراسةييسه، و مفردات مواده، مع احلديث تقومي برنامج التكوين باملعاهد اإلسالمية، مبقا - 
 .الطرق التدريسية املعتمدة من طرف األساتذة، و الوسائل التعليمية املستخدمة إليضاح الدروس - 
 .ن طرف األساتذةالطرق التقوميية املنتهجة م - 
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لتختم املقابالت باقتراحات األساتذة لتحسني العملية التكوينية لɊئمة باملعاهد اإلسالمية ليؤدوا رسالتهم بنجاح    
  .ساعة التحاقهم بامليدان

  
 ȴȩل رȿية:)01(جدȵسالɋد اȽاȞƫبة اȲȕ Ɂة لدɅداف التربوȽاأل ȨȪƠ Ɂدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ǴȑوɅ   

  نسب املǞوية                 ال  أساتذة املعاهد اإلسالمية
  %  ǧ  اإلجابات 

  60  06  حتققت قليال 
  40  04  مل تتحقق 

  100  10  اŎمـــــــــوع 
      
من أساتذة املعاهد اإلسالمية يرون أن األهداف التربوية اليت تسعى ) % 60( بينت أرقام اجلدول و نسبه أن    

  ".مل تتحقق" أهنا )  % 40( ، و رأى نسبة "قليال فقط" قد حتققت املعاهد اإلسالمية إىل حتقيقها
  : إن هذه النتائج تفسرها عدة أسباب كانت عائقا دون حتقق األهداف التربوية املنشودة تتمثل يف  
قصر مدة الدراسةÜ ألن ơريج إمام ناجح يتطلب سنوات عديدة من الدراسة، ال تقل                عن تلك اليت  - 

  .ليتمكنوا من اكتساب املهارات الضرورية لطبيعة وظائفهم املستقبلية ...قها الطبيب و املهندسستغر
، و )مستوى السنة التاسعة أساسي للمعلمني، و الثالثة ثانوي للمدرسني( تدين املستوى الذي يلتحق به الطلبة،  - 

ريا، أو تلميذ توقف عند مستوى التاسعة كما هو مالحȘ فاملعاهد يلتحق هبا إما طالب فشل يف Ɵاوز عقبة البكالو
 ،ǫا جعل األساتذة جيدون صعوبات مع الطلبة يف عدم القدرة على فهم و استيعاب كل الدروس، كاملرياư ،أساسي

 .اƀ...، و الثقافة القانونية)البالȡة(و املقاصد، و اللغة العربية
اتذة يصرفون اهتمامهم إىل ضرورة إكمال الربنامج كثرة املواد املدرسة سنويا مع طول مفرداهتا، ưا جعل األس - 

 .الدراسي، و لو على حساب الشرح املعمق
عدم وجود الرȡبة عند بعض األئمة املنتدبني، ألهنم جاؤوا إىل املعهد مكرهني من طرف نظارات الشؤون الدينية  - 

و ) من معلمني إىل مدرسني(م اليت توجب عليهم حتسني مستواهم العلمي، أو يأتون رȡبة فقط يف رفع سلم درجاهت
 .بالتاƃ حتسني راتبهم املادي

ȡياب مواد هامة للنجاح يف اخلطابة، كعلم النفس، و طرق إقناع اɇخرين و أساليب التأثري فيهم، و كذا ȡياب  - 
 كذلك املواد تغيب. مادة الدعوة اليت هتدف إىل حتسيس الطلبة برسالتهم املستقبلية و تبعاهتا أمام اهللا و أمام اŎتمع

 .العصرية اليت Ɵعل اإلمام حاضرا يف زمانه عارفا مبا جيري يف عامله القريب و البعيد
  .إسناد بعض املواد ألساتذة ȡري Ưتصصني يف اŎال - 

 ȴȩل رȿية) 02(جدȵسالɋد اȽاȞƫن باɅوȮالت ɁتوȆȵ ɂȲع ǥǾǩاألسا ȴȮǵ ƙبɅ.  
  

            النسب املǞوية  عاهد اإلسالميةأساتذة امل
  %  ǧ  اإلجابات
  50  05  متوسط 
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  50  05  ضعيف 
  100  10  اŎمـــــــــوع 

و رأت )   % 50(         بينت نتائج اجلدول أن األساتذة يرون أن مستوى التكوين باملعاهد اإلسالمية متوسط 
  .)% 50( نسبة مشاهبة أنه ضعيف 

د جيد أو حسن، و األسباب يف هذا التوسط أو الضعف هذه النتائج تبعد احتمال كون مستوى التكوين باملعاه  
  : سبق حتديدها يف

  .قصر املدة - 
 .تدين املستوى العلمي الذي يلتحق به الطلبة - 
 .ȡياب الرȡبة يف التكوين يف بعض األحيان - 
 .كثرة املواد املدرسة و طول مفرداهتا ưا قلل قدرة الفهم و االستيعاب - 
  .ȡياب مواد هامة عن الربنامج - 

  .Ʌوȵ ǴȑدɁ رȑا األساǥǾǩ عȆȵ ɂȲتوɁ الطȲبة الɅǾن ɅتǺرجون ȵن اȞƫهد) 03(رȴȩ جدȿل 
  

            النسب املǞوية  
  %  ǧ  اإلجابات

  60  6  لست راض 
  20  02  راض على املدرسني

      لست راض متاما على املعلمني
  20  02  املستوى دون الذي نطمح

  100  10  اŎمـــــــــوع
من األساتذة ȡري راضني عن مستوى الطلبة الذين يتخرجون              من ) % 60(  أن       تبني النتائج

 20 (عن رضاها على األئمة املدرسني، دون املعلمني، بينما صرح ) % 20( املعاهد اإلسالمية، و أعربت نسبة 
  .بأن مستوى الطلبة دون الذي يطمح إليه األساتذة) %
ن فيها الطلبة، قد ولدت كثافة الربنامج مع طول مفرداته و انعكس هذا كله على إن املدة القياسية اليت يتكو  

مستوى الفهم و االستيعاب لدى الطلبة الذين يلتحقون مبستوى دراسي منخفض، ưا جعل األساتذة ال يشعرون 
علمني، فاألساتذة يبدون بالرضا عن املستوى العلمي الذي يتخرج به طلبتهم، و إذا ما قارنا بني األئمة املدرسني و امل

ارتياحهم للصنف األول و يشتكون كثريا من ضعف الصنف الثاين الذي يلحون على ضرورة رفع املستوى الدراسي 
الذي يلتحق به هذا النوع من األئمة، ألن مستواهم العلمي يعيقهم على فهم و استيعاب جل املادة، العلمية املقدمة 

  .اƀ...كاملرياǫ، و أصول الفقه: و بعض املواد الشرعيةإليهم خاصة يف املواد اللغوية، 
 ȴȩل رȿمية ) 04(جدȲȞال ǥادƫا ǡاȞستيɍ بةȲالط ȼب ȨǶتȲɅ ɃǾال ɁتوȆƫا ȰيȽǖǩ Ɂدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ƙبɅ
ȴƬ ةȵدȪƫا.  

  
              النسب املǞوية
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  %  ǧ  اإلجابات
  40  04  يؤهلهم نوعا ما 

  30  03  ال يؤهلهم 
لق لديهم صعوبات يف مستواهم خي

  الفهم 
03  30  

  100  10  اŎمـــــــــوع
من األساتذة يرون أن املستوى الذي يلتحق به الطلبة للمعاهد ) % 40( إشارات نسب اجلدول إىل أن    

من األساتذة أن هذا املستوى ) % 30 (الستيعاب املادة العلمية املقدمة إليه، و صرح " نوعا ما"اإلسالمية يؤهلهم
أن املستوى الذي يلتحق به الطلبة خيلق ) % 30 (و ال ميكنهم من فه دروس الربنامج، و أكدت نسبة " ال يؤهلهم"

  .لديهم صعوبات يف الفهم
ذلك أن مستوى التاسعة أساسي خاصة ال يزود الطالب باملعارف و املهارات اليت يبƗ عليها ليواصل تكوينه   

أما . ادǛ و أسس يف علوم ضرورية Ưتلفة، و أبسطها علوم اللغة و األدببǚحدى ơصصات املعرفة، ألنه جيهل مب
مستوى السنة الثالثة ثانوي فهو يؤهل نوعا ما، باعتبار أن هذا املستوى ميد التلميذ ببعض األسس و املهارات العلمية 

امة، و لكن يبقى تلميذ هذه اليت متكنه من البناء عليها للمواصلة العلمية يف إحدى فروع املعرفة، و من ضمنها اإلم
املرحلة ناقصا  ما مل يتمكن من Ɵاوز عقبة البكالوريا، اليت تشهد للطالب بالكفاءة للمواصلة يف إحدى فروع 

و الطلبة الذين يتجهون لإلمامة عادة هم الذين فشلوا يف Ɵاوز عقبة البكالوريا، و ميكننا أن نطرح سؤاال أال . املعرفة
  .إƀ...مة الطلبة املتفوقني و هي اليت تطلب كفاءة و رقي معريف و سلوكيتستحق وظيفة اإلما

  
  
  

 ȴȩل رȿ05(جد(   ƙبɅيةȵسالɋد اȽاȞƫبة باȲبال الطȪلالست ɄمȲȞال ɃتوȆƫا Ȝرف ǥرȿرȑ Ɂدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر  
  

ǥǾǩاøøøوية  األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  100  10  ضـروري جــدا
  100  10  اŎمـــوع

 نظراǄ ، عن ضرورة رفع املستوى العلمي للطلبة الذين تستقبلهم املعاهد)% 100( عرب كل أفراد عينة املقابلة   
للصعوبات اليت جيدها الطلبة يف فهم و استيعاب بعض املواد بسبب تدين مستواهم العلمي الذي يلتحقون به ،ưا 

إلسالمية ضرورة حتمية ، لتحسني ورفع مستوى خرņجيي هذا جيعل إعادة النظر يف املستوي الذي تستقبله املعاهد ا
  . هدااملع

 ȴȩل رȿية ) 06(جدȵسالɋد اȽاȞƫبة باȲبال الطȪستɍ ɄمȲȞال ɃتوȆƫا Ȝرف Ʉاعȿد ǴȑņوɅ  
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ǥǾǩاøøøوية                   األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

ألن األساتذة جيدون صعوبة يف اختالف 
  20 2  سم الواحداملستوي يف الق

ألن الطلبة جيدون صعوبة يف الفهم مبستواهم 
  20  2  املتدين        

ألن الطالب ال يلتحق باملهارات العلمية و 
  30  3  اللغوية الكافية لالستيعاب 

ألن رسالة اإلمامة تتطلب مستوي علمي و 
  30  3  فكري راقي        

  100  10  اŎمــــوع
    ȿ لȿدƨا ȳاȩرǕ Ǵȑوǩ Ɣمية الȲȞال ǧاɅتوȆƫا Ž رȚȺال ǥإعاد ǥرȿرȒل ǥǾǩا األساȽددǵ Ɣال ǡاألسبا ȼبȆȹ 

   :ȆǩتȪبȲها اȞƫاȽد اɋسالȵية ưÛا Ʒتȴ رفȆȵ ȜتوɃ اɍستȪبال ذلǕ Ȭن األساɅ ǥǾǩرȿن
ȵن األساɅ ǥǾǩرȿن Ǖن الطȲبة ȲɅ ɍتȪǶون ȿȂȵ ȴȽ ȿدȿن باƫهاراǧ الȲȞمية ȿ الȢȲوɅة الȮافية )% 30 ( -  

ȃȿالدر ǡاȞستيɍ.  
 .ا راقيا و فكريا علميا من عينة املقابلة يرون أن رسالة اإلمامة تتطلب مستو)% 30 ( - 
  - . من عينة املقابلة يؤكدون أن الطلبة جيدون صعوبة يف الفهم نظراǄ ملستواهم املتدين) 20% ( - 
ظراǄ الختالف املستوي العلمي للطلبة يف من األساتذة جيدون صعوبة مع الطلبة أثناء إلقاء الدروس ن  )% 20(  - 

  .القسم الواحد
ȩل رȿجدȴ)07( ȴهȲبȪتȆƞ ةȪȲȞتƫا ǧهاراƫا ȿ ارفȞƫبة باȲطȲل ǰȵاȹƎد الɅȿȂǩ Ƀدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕن رņبيɅ 

Ɨهƫا.  
  

ǥǾǩاøøøوية                    األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 50 5  يزودهـــم
  40  4  يزودهــم قليــال

  10  1  نوعــا مــا
  100  10  اŎمــــوع

 الذي يتلقاه األئمة سنويا يزود الطلبة باملهارات املتعلقة مبستقبلهم يسابينت نتائج اجلدول و نسبه أن الربنامج الدر
Ɨورأى" قليال"عن تزويده  من عينة املقابلة)% 40( و أعرب )  من األساتذة% 50رأي ( امله  
 .باملعارف املطلوبة للنجاح يف جماله اإلمامة" نوعا ما " ميدهم  أنه  )% 10  ( 
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و ȡياب   و كثافته،  كم اكتظاظه ،Ɯو النسب تعكس حمدودية املعارف و املهارات اليت يقدمها الربنامج للطلبة ، 
 مع ،العلميوالتطور التكنولوجي و  اح العصرية واليت تتماȇيضمواد هامة عنه ،وكذا انعدام أساليب و وسائل اإل

تركيز األساتذة على استعمال طرق تدريسية متكنهم من إكمال الربنامج و لو على حساب الفهم املعمق ، و 
  .االستيعاب اجليد للدروس و لو كانت هذه الطرق التدريسية أيضاǄ ال تنمي روح اإلبداع و البحث لدي الطلبة

 ال تقتصر   ل ما حيتاجه اإلمام من سعة معرفية بعلوم شƓالربنامج املدرس يوفر كذلك ثقافة حمدودة ال تشمل ك   
  .على املعارف الشرعية

   ȴȩل رȿة ) 08(جدȵاȵɋبرسالة ا ǄاȵاƢ اعونȿ ȴȽ ȿ ȴبتهȲȕ ǯņرơ Ƀدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ǴȑوɅ      ȿ
  .فاƵون لتبȞاőا

  
ǥǾǩاøøøوية                 األسǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
  50  5  ـانوعــا مـ

Ǆ50  5  واعون قليــال  
  100  10  اŎمــــوع

برسالة " نوعاǄ ما "  من األساتذة يرون أن طلبتهم يتخرجون و هم واعون )  %50 ( توضح نسب اجلدول أن    
  " واعون قليال "  من األساتذة أن هؤالء الطلبة املتخرجون )% 50( اإلمامة و تبعاهتا ، ويري 

و املسؤولية    ، و تغرس فيهم اهلǎم الرساƃ، لدي األئمةيالدعةواد اليت من شأهنا أن ترفع احلس          إن ȡياب امل
  و تتحņول نظرته مع ،    Ɵعل اإلمام يلتحق مبيدان عمله و هو يفتقد جل هذه األحاسيس،اƟاه الدين اإلسالمي

 روتينية باردة ينطفئ معها التأثري يف اجلماهري   و ميارس عمله بطريقة،األيام لإلمامة إىل أهنا جمرد وظيفة كغريها
  و يتحوņل معها األئمة إىل جمرد موظفني لدي ،املسجدية كما هو مالحȘ و معاȇ يف الكثري من املساجد اجلزائرية

  و يتحول املسجد يف نظرهم جمرد مكان للعمل كغريه من مؤسسات العمل األخرى ، ويسترزقون بالراتب ،الدولة
  .و كفى
  .Ʌبيņن رɃǕ األساŽ ǥǾǩ عدد اȪƫاɅيȄ اƫدرسة سȺوɅاǄ باȞƫاȽد اɋسالȵية) ȿ)09ل رȴȩ جد
  

ǥǾǩاøøøوية                    األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  40  4  كثيــــر 
Ǆ60  6  كثيــــر جدا  
  100  10  اŎمــــوع
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 عدد المقاييس المدرسة سنويًا  من األساتذة يرون أن)% 60( توضح أرقام الجدول أن       
  "آثيــــرجدًا " بالمعاهد اإلسالمية 

 Ǆلدي الطلبة يعوقهم عن الفهم و االستيعاب ، و ال يترك لديهم وقتـا Ǆال شك أن كثرة املواد تولد ضغطـا      
  .للمطالعة و التعمق يف املادة املقدمة هلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ȴȩل رȿ10(جد  ( Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ǴȑوɅاŒدرسوɅ Ɣواد الƫا ǧرداȦȵ.  
    

ǥǾǩاøøøوية                     األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  30  3  طويلـــة 
Ǆ70  7  طويلـــة  جدا  
  100  10  اŎمــــوع

 من )% 30(  و رأى ، "طويلـــة  جداǄ"  من أفراد العينة أن مفردات املواد اليت يدرسوهنا )%  70(يرى     
  ."طويلـــة  " اتذة أن مفردات املواد اليت يدرسوهنا األس

       املالحȘ أن جل مفردات املواد املدرسة سنوياǄ باملعاهد اإلسالمية طويلة جداǄ ، و يفسره قصر مدة التكوين ، 
ǎم وضع برنامج طويل ما دامت املعارف املقدمة خالله ضرورية كلها و ال ميكن االستغناء عنها، و ولņا حتư د هذا

    .انصراف األساتذة إىل ضرورة إكمال هذه الربامج السنوية حƓ لو كان ذلك على حساب الشرح املعمق للدروس
 ȴȩل رȿية)  11(جدȵسالɋد اȽاȞƫبا ǰȵاƎبة عن الǝاȡ همةȵ وادȵ بوجود ǥǾǩاد األساȪاعت Ƀدȵ ǴȑوɅ.  



Ȝالراب ȰȎȦال                                                                                                                  ǧابالȪƫا ǰǝتاȹ ȏعر   

  
من األساتذة وجود مواد هامة و ضرورية للنجاح يف جمال اإلمامة  وهي ) % 100 (تعتقد كل عينة املقابلة     

  :ȡائبة عن الربنامج املدرس باملعاهد اإلسالمية لتكوين اإلطارات الدينية و أهم هذه املواد
و اŎتمع ،    مي يف الطالب الروح الرسالية ، وتشعره بتبعات وظيفة اإلمامة أمام اهللا و اليت تن:ـ ماد ة الدعوة    
  . كذلك بتجارب و ƴاذج للدعوات ، تكون عوناǄ له يف شق  طريقه الدعوي بنجاحهو متد
Ưتلفة ، يتصل بشƓ أفراد اŎتمع و يف مناسبات س مادام اإلمام :ـ مواد االتصال و طرق التأثري و اإلقناع    

فاالتصال بالفرد الواحد ، ȡري االتصال باجلماعة ، و الدعوة يف أوقات احلزن و املȡ Źǔري أسلوهبا يف األفراح و 
ن هذا ما مل يدرس بكل وافą ماملناسبات السعيدة و لكل مقام مقال يناسبه للتأثري و اإلقناع ، و لن يتمكن اإلمام 

  . التأثري فيهماتناع اɇخرين ، و كيفيأساليب االتصال ، و الطرق املثلى إلق
ـ تغييب كذلك املواد العصرية ، و اليت Ɵعل اإلمام ابن زمانه و وقته احلاضر ، عارفاǄ مبا حييط به يف عامله كله ،     

هم أن اƀ  ، امل...سواء ما تعلق باألمور املادية أو السياسية أو االجتماعية أو اإلعالمية أو الثقافية أو التكنولوجية
  .تكون لديه مفاتيح الفهم و التحليل لكل هذه األمور حƓ ال يبقى معزوالǄ عما جيري و حيدǫ حوله

ـ علم النفس ، و علم االجتماع ، ليتمكن اإلمام من فهم الظواهر املرضية  اليت يالحظها يف اŎتمع  و ليقترح     
فهم اɇخرين ، و معرفة سبل الولوج إىل نـفوسهم ليؤثر الطرق املثلى لعالجها ، و لتكون لديه القدرة كذلك على 

لك ثقافة نفسية يفهم هبا خصائȌ تم إن كانت ȡري مرضية ، ولن يكون له هذا ما مل  مياهتفيهم و يغيņر من سلوك
   اƀ…األفراد و طبائعهم 

 ȴȩل رȿ12(جد  (ȺȲبة لȲا الطŏ ǯرǺتɅ Ɣافة الȪالث ƙȮƢ  Ƀدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ǴȑوɅةȵاȵɋال اƭ Ž ǳاǲ.  
       

ǥǾǩاøøøوية                 األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 60  6  متكنـه قليــال
  40  4  نوعـــاǄ مــا
  100  10  اŎمــــوع

من " متكنهم قليال " من األساتذة أن الثقافة اليت يتخرج هبا الطلبة من املعاهد اإلسالمية ) % 60( يرى       
نوعـــاǄ "  من األساتذة هذه الثقافة اليت يتخرجون هبا متكنهم )% 40( اح يف جمال اإلمامة ، ويرى النج

  .من أداء وظيفتهم املستقبلية" مــا 
            إن الثقافة اليت يتخرج هبا الطلبة تكاد تنحصر يف املعارف الشرعية أو العلوم اإلسالمية و بصورة Ưتصرة 

ǥǾǩاøøøوية                   األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 100  10  يوجــــد
  100 10  اŎمـــوع



Ȝالراب ȰȎȦال                                                                                                                  ǧابالȪƫا ǰǝتاȹ ȏعر   

ا حتضر املواد اللغوية و االجتماعية بشكل حمدود جداǄ ، و ال شك أن اإلمامة حتتاج إىل ثقافة و ليست معمقة ، بينم
 اư ƀا حيتم على … ...متنوعة للنجاح مادامت ơاطب مجاهري مسجدية  Ưتلفة التركيبة  االجتماعية و الثقافية

  معمقة جداǄ يف فهم الدين اإلسالمي و مبادئه (  ثقافة شرعية واإلمام أن يكون ذ
، و ưتلكاǄ ألدوات اخلطاب و أمهها اللغة اليت حتمل األفكار و املبادǛ و الدعوة للجمهور ، يصاحب ) و خصائصه 

  . اƀ…هذا معرفة نفسية متكن من فهم و حتديد طبيعة املخاطبني ، و طرق إقناعهم و التأثري فيهم 
  
  
  
  
  

 ȴȩل رȿافية) 13(جدȮال Ȝراجƫتبة باȮƫد اņȿȂǩ Ƀدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ǴȑوɅ.  

  
(  رأى  وباملراجع الالزمة و الضرورية ،" عـاǄ مـا نو"  من األساتذة على أن املكتبة مزودة  )% 60(    عرب 

   أهنا )% 40
  .بالكمية الكافية من الكتب" ȡري مزودة " 

       و ميكن القول أن املكتبة باملعاهد اإلسالمية حتتوي كمية عادية من املراجع يف كل العلوم اإلسالمية و اللغوية 
،  

ت و اليت هي شبه ȡائبة منها ، و  حتتاج إىل أن تثرى بكتب يف العلوم و حتتاج إىل تدعيم كبري لتثرى بالكتب األمها
  .املتنوعة ، ليتمكن األئمة من تنويع معارفهم و معلوماهتم

 ȴȩل رȿمية )  14(جدȲȞال ǧهاراƫا ȰيȎǶية لتȵسالɋد اȽاȞƫالدراسة با ǥدȵ ةɅاȦك Ƀدȵ Ž ǥǾǩاألسا ɃǕر ƙبɅ
ǩ Ɣية الȲمȞال ȿةتȵاȵɋبها اȲط.  

  

ǥǾǩاøøøوية                     األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  ȡ  4  40يـــر مزودة 
  60  6  مزودة نوعـــاǄ مــا

  100 10  اŎمــــوع

ǥǾǩاøøøوية                      األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

Ǆري كـافية متامــاȡ  10  100  
  100 10  اŎمـــوع
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 من األساتذة عن عدم كفاية مدة الدراسة مطلقاǄ لتحصيل املهارات و املعارف العلمية و )% 100(    عرب    
و قياسية جداǄ ، ومل يعد  التكوين باملعاهد اإلسالمية تعترب سريعة العملية ألداء وظيفة اإلمامة بنجاح ، ذلك أن مدة 

لديها ما يربرها ، خاصة و أن هلذه السرعة انعكاسات على الربنامج ، و مواده، و كذا طرق التدريس اليت يستعملها 
  .األساتذة

هتمون بǚكماله و لو على حساب ي يف مفرداته ، جعل األساتذة يال يف مواده ، طوا مكثفا       لقد نتج عنها برناجم
و الشرح ، هذا ما      الفهم و االستيعاب ، و جعلهم كذلك يلجǞون إىل استعمال طريقة اإلمالء بدل احلوار 

  .حوņل الطلبة إىل جمرد آالت للتلقي و التخزين لرد البضاعة أثناء االمتحان و كفى
ماعية أو علمية ، ưا جعل تسواء كانت شرعية ، أو إج     قصر املدة كذلك جعل مواد هامة تغيب عن الربنامج 

  .ثقافة املتخرجني حمدودة جداǄ ،وال متاشي التطورات و الضرورات العصرية أحياناǄ أخري
  و يتضح جلياǄ قصر املدة إذا ما قارناها بالزمن الذي تستغرقه اجلامعة لتكوين أستاذ أو مهندس

ع سنوات ، و اإلمامة ليست أقل خطراǄ و شأناǄ و مشقة من هذه  إذ أن أقل مدة هي أرب    اƀ... طبيبأو
        .الوظائف

 ȴȩل رȿية) 15(جدȵسالɋد اȽاȞƫا ǥǾǩساǕ اȽتمدȞɅ Ɣية الȆɅالتدر ȧالطر ƙبɅ.  
   

ǥǾǩاøøøوية                          األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  50  5  اǂــاورة  
 40 4  اإلمـــالء

  10  1  )التدريبات( روس العمليـة الد
  100  10  اŎمــــوع

 من )% 50( يعتمد   توضح نسب اجلدول الطرق التدريسية اليت يعتمدها األساتذة إللقاء دروسهم ، حيث      
 من األساتذة اإلمالء وسيلة لتقدمي )% 40( اǂاورة كطريقة رئيسية يف تقدمي دروسهم ، و يعتمد على األساتذة 

  .ة من األساتذة يركزون على الدروس العملية و التدريبي)% 10( سهم بينما جند درو
 ȴȩل رȿبة ) 16(جدȲالط Ƀلد ǡاȞستيɍا ȿ ȴهȦال Ž ǧوباȞȍ جودȿ Ɂدȵ نņبيɅ.  

ǥǾǩاøøøوية                        األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  60  6  جيدوهنـا بكثــرة 
Ǆ40  4  توجـد أحيانــا  
  100  10  اŎمــــوع

يف فهم بعض " جيدون الصعوبات بكثرة "  من األساتذة  يؤكدون أن طلبتهم )% 60( تبني نسب اجلدول أن      
   من األساتذة أن الطلبة جيدون هذه الصعوبات )% 40( املواد و بعض مفردات الربنامج ، و يرى 
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 " Ǆأحينا"  
 و البالȡة ،     أصول الفقه ، و املرياǫ ،كبة كبرية يف فهمها و استيعاهبا         إن هناك مواد جيد فيها الطلبة صعو

   اƀ ...والثقافة القانونية
لكون تال مي     و تعود أسباب وجود هذه الصعوبات إىل املستوي العلمي املتدين الذي يلتحق به الطلبة ، حيث     

 هذه الصعوبات             يضاعف.ت جديدةالقواعد األساسية اليت متكنهم من اكتساب معارف و مهارا
الضغوطات املوجودة بالربنامج و اليت ال تعطي متسعاǄ كبرياǄ من الوقت لɊساتذة لشرح الدروس بتأين ليمكǎن الطلبة 

    .راحل و لو بطيǞةعلāممن الفهم 
 ȴȩل رȿ17(جد (ǥǾǩا األساøهȵدǺتȆɅ Ɣيمية الȲȞالت Ȱǝدد الوساƷ.  

ǥǾǩاøøøوية                          األسǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  30 3  اǂــاورة  
 30 3  اإلمـــالء

  40  4  )التدريبات( الدروس العمليـة 
  100  10  اŎمــــوع

 30 (  من الوسائل التعليمية اليت يستخدمها األساتذة عبارة عن كتب ، أما)% 40(    تبيņن نسب اجلدول أن 
  .عبارة عن تدريبات ميدانية %)  30 ( و تطبيقات ، و تعادهلا نسبة مشاهبة  فهي متارين)%

       و تعكس نتائج اجلدول اعتماد األساتذة على وسائل تعليمية تقليدية ال تتماشى و التطورات التكنولوجية و 
  .ات العلمية العصريةالعلمية ، و يعود ذلك إىل عدم تنمية األساتذة ملهاراهتم العلمية و Ɵديدها وفق التطور

 ȴȩل رȿة ) 18(جدɅرȎع ȿ ثةɅدǵ ǳاȒɅإ Ȱǝساȿ ɂȲع ǥǾǩاعتماد األسا Ɂدȵ ƙبɅ. 
ǥǾǩاøøøوية                         األسǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
  100  10  ال نعتـمدهــــا

  100  10  اŎمــــوع
ـĉن نسب اجلدول أن   و          تمدون وسائل إيضاح حديثة و عصرية ،  من األساتذة ال يع)% 100(      تبي

عليم احلديثة ، تهذا ألهنم ال يقومون بدورات تكوينية متكنهـم من معرفة اجلديد يف جمال طرق التدريس ووسائل ال
   .تدريسية جديدةلذلك فطرقهم تبقى تقليـديـة ، مل تـنـمņى بǚكساب مهارات 
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 ȴȩل رȿال) 19(جد ȧدد الطرƷǥǾøǩا األساøهȵدǺتȆɅ Ɣة الøميøɅوȪت .  
ǥǾǩاøøøوية                         األسǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
  60  6  االمتحانـات الكتابيـة

 10 1  االمتحانـات الشفهيــة 
ǫ10 1  البحــــو 
  20  2  التدريبــــات
  100  10  اŎمــــوع

ـĉـن نسب اجلدول الطرق التقو      يـمية اليت يستخدمها األساتذة مرتبة كاɇيت  تبيـ
       )% 60( : االمتحانات الكتـابيـة - 

  )% 20(  :ـ التدريــبــــات
  )% 10(  :ـ االمتحانات الشفهيــة
ǫ10(  :ـ البحـــــــو %(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  .يوضح مدى شمولية  أسئلة االمتحــانات لكل الدروس) 20(جدول رقم 
ǥǾǩاøøøوية                      األسǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
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 80  8  تشمـل بعـض الدروس 
  20  2  تشمــل كـل الدروس

  100  10  اŎمــــوع
فقط من املقرر، بينما " بعض الدروس " من أسǞلة االمتحانات تشمل) %80(  تبني أرقام اجلدول و نسبه أن     

  "كل الدروس        "تحانات اليت يضعوهنــا تشملأن أسǞلة االممن األساتذة  ) % 20( صرح  
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  : أوضحت نتائج املقابالت اليت Ź إجراؤها مع عينة األساتذة باملعاهد لتكوين اإلطارات الدينية مايلي
 قصر مدة : بنسبة قليلة تقدم جمموعة من العوائق تتمثل يف–حتقق األهداف اليت تسعى إليها املعاهد اإلسالمية  -

، وتدين املستوى الذي يلتحق به الطلبة ،كذا اكثر املواد املدرسة مع طول وحدهتا ،مع ȡياب الرȡبة يف التكوين 
الدراسة لدى بعض األئمة املنتدبني دون أن ننسى ȡياب مواد هامة عن الربامج الدراسية مع ضرورهتا وإسناد مواد 

ȋري أهل االختصاȡ األساتذة من.  
لعملية التكوينية لɊمة باملعاهد اإلسالمية جعلت األساتذة حيكمون على مستوى  كل هذه الصعوبات اليت حتيط با -

التكوين هناك باملتوسط أو الضعيف وهم ȡري راضون على مستوى التكوين هبذه املؤسسات وإن األساتذة يبدون 
يهم مستواهم العلمي تقبال ملستوى األئمة املدرسني يف حني يستاؤون ملستوى املعلمني واملنتدبني ،للذين خيلف لد

الضعيف صعوبات ومعوقات يف فهم و استيعاب الدروس هذه احلقيقة تلح عكس ضرورة ريȠ املستوى اإلستقبال 
 .هلذه املعاهد

يرى األساتذة حمدودية املعارف واملهارات اليت يقدمها الربنامج للطلبة ،Ɯكم إكتظاظه وكثافته وȡياب مواد هامة  -
 .يضاح العصرية واليت تتماشى والتطور التكنولوجي والعلميعنه وكذا انعدام وسائل اإل
ɋد اȽاȞƫا ǥǾǩساǕ ررȪɅتبسالȮƫن اǕ يةȵ ǯتاƠȿÛ ةɅوȢȲالȿ رعيةȊال ȳوȲȞال Ȱك Ž Ȝراجƫن اȵ ةɅكمية عاد ɃوƠ ة

Ƚ Ɣالȿ ǧهاȵɍا ǢتȮبال Ƀلتثر ȬلǾك ǯتاƠȿ بةǝاȡ ȼشب ɄȽ Ɣالȿ ǧهاȵاأل ǢتȮبال Ƀلتثر Ƙكب ȴدعيǩ Ƃإ Ʉ
ȴőاȵوȲȞȵȿ ȴارفهȞȵ ȜɅوȺǩ نȵ مةǝن األȮوعة ليتمȺتƫا ȳوȲȞال ǢتȮب Ƀلتثر ȬلǾك ǯتاƠȿ بةǝاȡ ȼشب.  

  
  
  
  
  
  
  

   Ǆاøالثǭ :ƙتمرسƫا ǥǾǩمة األساǝاأل Ȝȵ ǧابالȪƫا ǰǝتاȹ ȰيȲƠ ȿ ȏعر.  
 تلقوها باملؤسسات تركزت أسǞلة املقابالت مع األئمة األساتذة املتمرسني حول تقومي العملية التكوينية اليت   

اجلامعية اإلسالمية ، و مدى متكني التكوين هبذه املؤسسات خرجييها للنجاح يف أداء رسالة اإلمامة ، و ذلك من 
  :خالل حتديد

  .     ـ أسباب اختيار األئمة األساتذة Ŏال اإلمامة
مة ، و مدى إمدادهم باملهارات العلمية لطلبة للنجاح يف رسالة اإلماا     ـ مدى هتيǞة التكوين بالعلوم اإلسالمية 

  .والعملية الضرورية لذلك
Ȍاليت سجلها األئمة على تكوينهم بعد التحاقهم بامليدان ، و أسباب هذه النقائ Ȍـ النقائ     .  

  .قاييسها و نقائصهامب     ـ دراسة الربامج 
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و أفكار   بطبيعة العمل باملسجد ، و اإلمامة ،      ـ مدى تزويد التكوين بالعلوم اإلسالمية الطلبة بأفكار تتعلق 
  .ƀإ …عن  اخلطاب املسجدي ، و اجلماهري املسجدية  

     ـ تسجņل املقابالت اقتراحات األئمة األساتذة لتحسني العملية التكوينية باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية  ، 
  .لتخرņج  إطارات دينية كǊفǐـأة لتحمل أعباء وظيفة اإلمامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  . يبّين أسباب اختيار اإلمامة  )01(جدول رقم 
ǥǾǩمة األساǝوية                        األǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
ƃ60  6  هلدف رسـا  

 30 3  وجدت نفسي بامليدان

  10  1  مل أجد وظيفة أخرى
  100  10  اŎمــــوع

         
 )% 60( يت جعلت خرجيي العلوم اإلسالمية يتجهون لإلمامة ، لقد اختارها  توضح نتائج اجلدول األسباب ال   

  . ألهنم مل جيدوا وظائف أخرى)%  10( أنفسهم بامليدان ، بينما توجه إليها )% 30( هلدف رساƃ ، ووجد  
ا جعلها ơتار أفراد العينة بأمهية و رسالة اإلمام ، وهذا م) % 60 (        إن نتائج اجلدول تعكس وعي أȡلبية 

امليدان  و هؤالء هم ب وجدت نفسها )% 30( هذا اŎال لتبلȠǎ من خالله املبادǛ اإلسالمية للجماهري ، و جند 
خرņجيو الدفعات األوىل للمؤسسات اجلامعية اإلسالمية ، حيث وظفهم قطاع الشؤون الدينية مباشرة للقضاء على 
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 بعد التحاقهم ةو حيويته للدعو        ء حتملوا و أدركوا أمهية املسجد العجز الواقع يف عدد األئمة آنذاك ، و هؤال
 عن التحاقهم بامليدان لعدم )% 10( مباشرة  ، فعملوا على حتسني مهارهتم األدائية للقيام هبذه املهمة ، بينما عبņر 

لوظائف األخرى و لكن مل  خرجيو العلوم اإلسالمية الذين يفضلون التعليم أو ا هموجود وظائف أخرى ، و هؤالء
 امتلكوا ما يؤهلهم لإلمامة ورمباتتح هلم الفرȋ يف هذه اŎاالت ألهنم مل يتمكنوا من النجاح يف املسابقات و

و التحقوا بامليدان ، ولكن يبقى أداء هؤالء دون مستوى الوظيفة         وا املسابقات املنظمة هلذا القطاع ، زتاجفا
  .لعدم وجود الرȡبة

  
  
  
  
  
  
  
  

  .يوضح اتجاه و نظرة األئمة األساتذة لإلمامة) 02(جدول رقم 
  النسب املǞوية                          األسøøøاǥǾǩاألǝمة 

  %  ت   اإلجابات 
 18.51 10  رســــالـة 
 16.66 9  مهمـة شــاقة 
 14.81 8  وظـيفة األنبيــاء
  18.51  10  هلا تبعاهتـــــا
 12.96 7   اŎتمع مسؤولية أمام اهللا و

  18.51  10  تكليف ال تشريـــف 
  100  54  اŎمــــوع

    
  :توضح نتائج اجلدول نظرة أفراد املقابلة لإلمامة حيث يروهنا كاɇيت

  ).% 18.51 (    ـ هـي عبـارة عن رسـالـة  
  ).%18.51 (     ـ وظيـفـة هلـا تبعـاهتــا  

  ).%18.51 ( هنا تكليف و ليست تشريف   أ    ـ 
  ).%16.66 (     ـ هــي مهـمـة شــاقة   
  ).% 14.81 (    ـ وظيــفة األنبيـــــاء  
  ).%12.96 (     ـ مسؤولية أمـام اهللا و اŎتمع   
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      و تقارب النسب بني كل هذه املفاهيم Ɵعلنا ندرك أن اإلمامة تعƗ كل هذه املعاين ، و أن األئمة األساتذة 
  , رسالة ، و يفهمون معانيها و تبعاهتا ، و هذا ما يؤهلهم ألداء تبعاهتا و حتمل مسؤولياهتا يقدرون هذه ال

  
  
  
  
  
  

 لممارسة وظيفة يه يبين مدى تأهيــل التكوين بالعلوم اإلسالمية خريج) 03(جدول رقم 
  .اإلمامة

ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                          األǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  Ǆكثــريا Ɨ20 2  أهلــ 
 70 7  نوعـــاǄ مــا 
  Ɨ10  1  لـــم يـؤهل  
  100  10  اŎمــــوع

نوعــاǄ " من عيņنة املقابلة ترى أن تكوينها بالعلوم اإلسالمية قد أهلها )% 70 (       تبيņن نتائج اجلدول أن 
 %( ، بينما عبņر " أهلهــا كثـرياǄ " ه  من هذه العيņنة أن)% 20( مارسة وظيفة اإلمامة ، و رأى ملمــا 

  . عن  عدم تأهيل التخصȌ هلم ملمارسة هذه الوظيفة)10
ه مهارات دون أخري تتعلق مبجال اإلمامة ، ي        إن هذه النتائج يفسرها توفري ơصȌ العلوم اإلسالمية خلرجي

ف أساسية و ضرورية للنجاح يف أداء هذه عارمفقد زوņد خرņجييه باملعارف و العلوم اإلسالمية و هي مهارات و 
 و يتوقف عليها أداء رسالة     الوظيفة ، ولكنه يف الوقت نفسه حرمهم من معارف و مهارات أخرى ضرورية

 اƀ  و …اإلمامة بنجاح كاخلطابة ، و مناهج الدعوة ، و أساليب االتصال ، و طرق اإلقناع و التأثري يف اɇخرين 
من األئمة األساتذة  املتمرسني يرون أن تكوينهم أهņلهم نوعاǄ ما فقط ، بالنظر %) 70  (ة جعل نسبة كبري هذا ما

  .إىل الثغرات املوجودة بتكوينهم 
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يبين ما إذا آان األئمة األساتذة قد التحقوا بمجال اإلمامة و هم  يملكون ) 04(جدول رقم 
  .المهارات العلمية و العملية الكافية 

ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                         األǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 70 7  كانت لدينا بعض املهارات فقط  
  30  3  كنت أفتقد مهارات هامة   

  100  10  اŎمــــوع
 من أفراد عينة املقابلة من األئمة األساتذة يرون أهنم كانت لديهم بعض )% 70(     تبيņن نتائج اجلدول أن 

 من أفراد هذه العينة فقد أكدوا أهنم كانوا يفتقدون مهارات )% 30(  التحقوا باإلمامة ، أما ملهارات فقط حنيا
  .هامة

     تعكس النتائج امتالك خرجيي العلوم اإلسالمية لبعض املعارف و املهارات العلمية الضرورية لوظيفة اإلمامة و 
ختلفة اليت يتمكنون منها حسب ơصصاهتم ، بينما يسجņل على تكوينهم اليت تتمثل يف معرفتهم للعلوم اإلسالمية امل

، ) اإلمامة ( أنه ال يزودهم مبهارات أخرى ضرورية الحظها األئمة على مستواهم بعد االلتحاق مبيدان العمل 
 ال ميدهم  اƀ ، أي أن تكوينهم…كتقنيات اخلطابة و أساليبها ، و مناهج الدعوة ، و سبل التأثري يف اɇخرين 

مبجموعة من املهارات الضرورية ، سواء ما تعلǎق منها ببعض العلوم اإلسالمية ، أو املعارف العصرية ، و العلوم 
  .الـيت متدهـم باألدوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عند م العلوم اإلسالمية في تكوينهوايبّين طبيعة النقائص التي يجدها خريج) 05(جدول رقم 
  .االلتحاق بمجال اإلمامة 

ǥǾǩمة األساǝوية                        األǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 16.39 10  اخلطـــــابة 
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 13.11 8  املواد العصريــة 
  16.39  10  طرق اإلقنــاع

 11.47 7  أساليب االتصـال 
Ȍ16.39 10  بعض  املواد الشرعية اليت يهملها التخص 

  16.39  10  منهجية الدعــوة 
 9.83 6  سعلم النـف

  100  61  اŎمــــوع
      تشري نسب اجلدول إىل حتديد طبيعة النقائȌ اليت جيدها خرجيو املؤسسات اجلامعية اإلسالمية بتكوينهم عند 

  :االلتحاق مبجال اإلمامة ، و هي مرتبة كاɇيت
  ).%16.39 (     ـ فن اخلطـــابة  
  .)% 16.39 (    ـ طرق اإلقنــاع  

  ).%16.39 ( واد اليت يهملها التخصȌ      ـ بعض امل
  ).%16.39 (     ـ منهجية الدعــوة  
  ).%  13.11(    ـ املـواد العصريـة   
  ).% 09.83(     ـ علم النـــفس   

 و عدم       إن متاثل بعض النسب يف جدول أو تقارهبا تفسره ضرورة كل هذه املواد للنجاح يف جمال اإلمامة ،
غناء عن هذه املواد كلها أو بعضها ، بل أداء رسالة اإلمامة يتوقف على وجود كل هذه املهارات و إمكانية االست

اليت شعر األئمة بأمهيتها بعد التحاقهم بامليدان ، حني وجودها ȡائبة عن معارفهم و كان على تكوينهم أن يزودهم 
  .هبا

 بالمهارات يهاجيفية لتزويد خر ما إذا آانت مدة التكوين بالجامعة آا يبّين) 06(جدول رقم 
  .العلمية و العملية لوظيفة اإلمامة

ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                           األǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 60 6  كافية نــوعا مـا 
 ȡ  4 40ري كـــافية 
  100  10  اŎمــــوع

 أن مدة الدراسة باجلامعة كانت ىن األئمة األساتذة تر من عينة  املقابلة م) %60(        تبني نسب اجلدول أن 
 من ) %40( لتزويدهم باملهارات العلمية والعملية الالزمة لوظيفة اإلمامة ، و يصرņح " نوعاǄ مــا " كافية     

  .لتحصيل هذه املهارات" ȡري كــافية " أفراد هذه العينة بأن مدة الدراسة 
سالمية يف Ưتلف التخصصات يلحȘ اكتظاظ املواد و طول مفرداهتا ، مع ȡياب مواد      إن تأمل برنامج العلوم اإل

هامة و ضرورية لطبيعة الوظائف اليت يشغلها خرņيج اجلامعة اإلسالمية ، إضافة إىل ضعف الطلبة يف مواد شرعية 
طالب من اإلملام بكل يهملها ơصصهم ، هذه املالحظات تلǎح على ضرورة متديد سنوات اجلذع املشترك ليتمكن ال
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العلوم اإلسالمية ، بعد ذلك خيتار ơصصاǄ يعمق فيه دراستـه ،كما تولد هذه املالحظات ضرورة إدراج مواد 
 و ضرورهتا يف املستقبل املهƗ سواء عند          هتملها كل التخصصات يف اجلامعات اإلسالمية رȡم أمهيتها

     .االلتحاق بوظيفة اإلمامة أو التدريس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يبّين مدى تزويد البرنامج لخريجيه بالعلوم الشرعية و اللغوية والعصرية) 07(جدول رقم 
                   النسب   العلـــم العصريــة  العلـــوم اللغويـــة  العلـوم الشرعيـــة

  
  املؤوية   اإلجابات

  %  ت  %  ت  %  ت

  /  /  /  /  100  10  زودنــــي
  /  /  50  5  /  /  نوعـــاǄ مـا

Ǆ100  10  50  5  /  /  زودنــي قليال جـدا  
  100  10  100  10  100  10  اŎمــــوع

  باملعارف و العلوم اإلسالمية ، )% 100(          تربز نتائج اجلدول أن برنامج العلوم اإلسالمية قد زود خرجييه 
 أنه زودهم )% 50(  اللغوية ، و يرى من أفراد عينة الدراسة أنه زودهم  نوعاǄ ما بالعلوم) % 50 (  رأىبينما

 من أفراد )% 100( مبعارف قليلة جداǄ يف جمال العلوم اللغوية ، أما ما تعلق بالعلوم العصرية املختلفة فقد رأى 
Ǆالعينة أن الربنامج زودهم مبعارف قليلة جدا.   

اليت ميتلكها خرņيج العلوم اإلسالمية ،         تعكس النتائج وجود ثغرات و عدم توازن يف نوعية املعارف و العلوم 
إذ تكاد تكون كلها عبارة عن معارف و علوم إسالمية ، بينما يظهر افتقارهم واضحاǄ فيما خيȌ املعارف العصرية 

 …كعلوم اللغة ، و علم النفس ، و طرق التأثري و اإلقناع ، وفنون اخلطابة ( ، و العلوم اليت تعدņ مبثابة األدوات 
 ƀا(.  
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  .ن سنوات الجامعة اإلمام من االعتماد على النفس و اإلبداعييبّين مدى تمك) 08(جدول رقم 
  النسب املǞوية                    األساǥǾǩاألǝمة 

  %  ت   اإلجابات 
  Ǆقليـــال Ɨ90 9  مكنت 

ـĉـي     10 1  لــم  متكن
  100 10  اŎمــــوع

"  من عينة املقابلة ترى أن سنوات الدراسة باجلامعة مكنتها )% 90(  و نسبه أن         توضح أرقام اجلدول
 عن عدم )% 10 (ت لديها روح املبادرة و اإلبداع ، بينما عرب  ƴمن االعتماد على النفس ، و " نوعـاǄ مـا 

  .متكنهم من ذلك
االعتماد على النفس و اإلبداع يعود إىل        إن هذه اǂدودية يف متكني سنوات الدراسة باجلامعة للطلبة من 

الطرق التدريسية اليت كان يستخدمها األساتذة يف إلقاء دروسهم ، حيث يعتمدون على اǂاضرة اإللقائية ، و اليت 
Ɵعل من الطالب جمرد مستقبل للمعلومات أو متلقي ، و بالتاƃ تزرع  فيه حب اخلمول و االعتماد على األستاذ  يف 

  . املعومات ، دون أن تنمي فيه روح  املناقشة و القبول و الردىلاحلصول ع
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ما إذا آان لألئمة األساتذة فكرة عن طبيعة العمل في المسجد قبل يبين ) 09(جدول رقم 
  التحاقهم بالميدان

ǥǾǩمة األساǝوية                      األǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

 80 8  نوعـــا مـا   
 20 2  لــم  تكن لدي فكرة واضحة  

  100  10  اŎمــــوع
فكرة عن طبيعة العمل يف " نوعاǄ مـا "  من أفراد عينة املقابلة كانت لديهم )% 80(        تبني أرقام اجلدول أن 

  املسجد 
ملسجد قبل االلتحاق عن طبيعة العمل يف ا" أنه مل تكن لديهم فكرة واضحة "  من هذه العينة  )% 20( و يصرح 
  .بامليدان

      تعود أسباب حمدودية األفكار اليت ميتلكها األئمة األساتذة عن طبيعة العمل يف املسجد إىل انعدام وجود مواد 
Ǆبالربنامج توضح للطلبة طبيعة و واقع الوظائف اليت يشغلوهنا مستقبال.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بل التحاقهم بميدان عملهم فكرة عن طبيعة الجمهور يبين ما إذا آان لألمة ق) 10(جدول رقم 
  المسجدي 

  النسب املǞوية                        األساǥǾǩاألøǝمøøة
  %  ت   اإلجابات 

 40 4  لـم يكن لديņ فكرة كافية  
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 30 3  كانت لديņ أفكار خاطǞة  
  30  3  نـوعــاǄ مــا   

  100  10  اŎمــــوع
 من أفراد عينة املقابلة يقرون بأنه مل تكن لديهم فكرة كافية عن طبيعة )% 40( دول أن          تبني نتائج اجل

نوعــاǄ "  من هذه العينة بأنه )% 30( اجلمهور املسجدي قبل التحاقهم مبيدان العمل يف املسجد ، و جييب  
عن " لديهم أفكار خاطǞة " ت  من أفراد العيņنة نفسها بأنه كان)% 30( كانت لديهم فكرة ، بينما يقرņ " مـا 

  .هذا اجلمهور و ȡري مؤسسة
وعن ) يف Ưتلف ơصصاته (        إن تفسري هذه النتائج يعيدنا جمدداǄ إىل احلديث عن برنامج العلوم اإلسالمية 

  .أمهية التربصات امليدانية قبل التخرج
الربنامج من شأهنا أن حتيط الطلبة بطبيعة و ȡياب مواد عن ) ملوضوع تكوين األئمة (  النظرية ةلقد سجلت الدراس

  تنمى و الوظائف ،         خصائȌ الوظائف ، اليت ميكنهم شغلها مستقبالǄ ، و القوانني اليت حتكم هذه القطاعات
و الوظائف ، و تزودهم        هذه املعارف بتربصات ميدانية من شأهنا أن تعمق معرفة الطلبة هبذه القطاعات 

 هذه امليادين مستقبالǄ جنحوا فيها بناءă على امتالكهم للمهارات الالزمة اية ، حƓ إذا ما وجلومضحة و علبأفكار وا
      . بالقطاعات اليت ستوظفهم و اليت اعدوا هلا اخلربات و املعارف الصحيحة مسبقاǄبقة، و معرفتهم املس

  
  
  
  

قبل التحاقهم بالميدان ( عمل اإلمام ما إذا آان لألئمة فكرة عن طبيعة و وظيفة ) 11(جدول رقم 
(.  

ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                      األǞالنسب امل  
  %  ت   اإلجابات 

  100  10  نوعــــاǄ مــا 
  100  10  اŎمــــوع

لديهم " نوعــاǄ مــا " كانت %)  100 (   تبني نسب اجلدول أن كل أفراد عينة املقابلة من األئمة األساتذة 
  .كرة عن طبيعة عمل اإلمام و وظيفتهف

) نوعـاǄ مـا (      تعكس النتائج املسجلة معرفة األئمة األساتذة لوظيفة و عمل اإلمام ، و لكنها معرفة حمدودة 
ألهنا مكتسبة من خالل املالحظة فقط ملا يقوم به األئمة يف املساجد أما املعرفة املؤسسة على النصوȋ القانونية اليت 

و حتكم و حتدد وظيفة اإلمام يف املسجد فهي ȡائبة ȡياب مادة الثقافة القانونية عن برنامج العلوم اإلسالمية ، تسيņر 
أما بالنسبة للوعي برسالة اإلمام أمام اهللا واŎتمع فقد أثبت األئمة األساتذة الذين التحقوا مبيدان العمل جدارهتم و 

  .عامالته و سلوكه أو مب  ته املسجدية اوعيهم بدور اإلمام يف الدعوة سواء Ɲطاب
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  .يوضح التخصصات المقترحة للنجاح في اإلمامة) 12(جدول رقم 
ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                           األǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
 29.16 7  كتـاب و سنــة 
 33.33 8  دعـوة و إعــالم 

 20.83 5  فــقه و أصــول 
  16.66  4  عقيــــدة 
  100  24  اŎمــــوع

 عينة املقابلة لɊئمة األساتذة تقترح التخصصات اإلسالمية اɇتية للنجاح يف  أن   تشري أرقام اجلدول و نسبه إىل
  .جمال اإلمامة

  ).% 33.33(        ـ الدعوة و اإلعالم  
  .) %29.16(       ـ الكتاب و السنة    

  .)%20.83 (         ـ فقه و أصـول  
  ).%  16.66(   ـ عقيــــدة      

 Ȍصơ للنجاح يف جمال اإلمامة ، إال أننا جند Ǆإن تقارب النسب بني التخصصات يعكس تأهيلها مجيعا       
الدعوة و اإلعالم يف املقدمة ألنه يزود طلبته مبهارات كثرية يتطلبها جمال اإلمامة مقارنة بباقي التخصصات ، إذ 

نهم من معرفة أساليب االتصال باɇخرين ، و طرق و مناهج الدعوة ، وكذا يعرفهم بفن اخلطابة ، كما أنه ميك
  .دها اجلدولديوفر املعارف اإلسالمية كباقي التخصصات اليت حي
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  . العلوم اإلسالمية على النجاح في اإلمامةييوضح مدى قدرة خريج) 13(جدول رقم 
ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                        األǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
  100 10  ينجحون كثرياǄ إذا حسنوا مهاراهتم 

  100  10  اŎمــــوع
خرجيي العلوم اإلسالمية يف " جناح "    تبيņن نتائج اجلدول أن كل أفراد عينة املقبلة من األئمة األساتذة يرون    

 و تلك إجابة مستمدة من الواقع ، فأȡلب خرجيي اجلامعات اإلسالمية .مجمال اإلمامة إذا ما حسنوا مهاراهت
 بقطاع الشؤون الدينية و هم حيملون همņ الدعوة ، و االختيار الرساƃ ، حƓ إذا ما تعرفوا على نوع نيلتحقو

أثري يف هذه اجلماهري و اجلماهري اليت خياطبوهنا ، و مترنوا على أسلوب اخلطابة و فهموا كيفيات إثارة و استمالة و الت
و تأثريها يف اجلماهري املختلفة عقدياǄ و سلوكياǄ و  إقناعها ،استطاعوا أن يعيدوا إىل املساجد حركتها و نشاطها

  Ǆإ …أخالقياƀ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . وجد األئمة العمل في المسجد بعد التحاقهم بالميدان آيفيوضح) 14(جدول رقم 
ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                         األǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
 31.18 7  جمال هام للدعوة و اإلرشاد  

 40.90 9  مسؤوليــة شاقــة  
 27.27 6  مهمة نبيلة خلدمة الدين اإلسالمي 
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  100  22  اŎمــــوع
يجية لدعوة اجلماهري املسجدية ، و  تبني نتائج اجلدول وعي األئمة األساتذة مبعاين اإلمامة ، و مهمتها اإلسترات    

ربطها باملبادǛ اإلسالمية ، مدركني كذلك خطورة هذا املنصب الديƗ و وضع من يقوم به أمام اهللا و أمام اŎتمع ، 
 ا هام جمااله نفس الوقتو هي يف     من أفراد عينة املقابلة يرون أن اإلمامة مسؤولية شاقة ، ) %40( لذا وجدنا 
  . ، وكذا مهمة نبيلة خلدمة الدين اإلسالمي%) 31 (رشاد للدعوة واإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )اإلمامة (  خريجي العلوم اإلسالمية لوظيفتهم علم ىيبين مد) 15(جدول رقم 
ǥǾǩاøøøمة األسǝوية                      األǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
  100 10  املسابقات هي اليت حتدد 

  100  10  اŎمــــوع
من أفراد عينة املقابلة كانوا جيهلون مستقبلهم املهƗ ، و ال يدرون  )% 100( تبيņن نسب اجلدول أن       

 ألن التوظيف ال خيضع لإلرادة  و الرȡبة الشخصية ، قدر ما خيضع .إƀ …يكون يف التدريس أم يف اإلمامة سأ
  .ختلفةلعدد املناصب اليت توفرها املسابقات يف القطاعات امل
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  . تزّود المكتبة بالمراجع الكافيةى األساتذة في مد األئمة يوضح رأي) 16(جدول رقم 
ǥǾǩاøøøوية                       األسǞالنسب امل  

  %  ت   اإلجابات 
  40 4  كافية نوعـــاǄ مــا 

  ȡ  6  60يــر كـافيــة 
  100  10  اŎمــــوع

 من أفراد عينة املقابلة يرون أن املهارات اليت التحقوا هبا إىل ميدان عملهم )% 60(  اجلدول أن   تظهر نتائج      
يف جمال       من أفراد هذه العينة أهنا كانت كافية نوعاǄ ما للنجاح )%40 ( كانت ȡري كافية ، بينما يرى 

  .اإلمامة
العلوم اإلسالمية تعدņ مبثابة األسس و املبادǛ األساسية اليت       و الواقع أن املعارف و العلوم اليت يتخرج هبا طلبة 

  .يستوجب تنميتها و الزيادة عليها ، عن طريق املطالعة املستمرة ، و البحث بشņƓ وسائله و مصادره
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 إليه يف  ما توصلنا كلمن خالل العرض السابق لنتائج املقابالت مع األئمة األساتذة املتمرسني ، ميكن إمجال   
  :اɇتيةالنقاط 

يتجه األئمة األساتذة إىل وظيفة اإلمامة هلدف رساƃ ، أي رȡبة منهم يف العمل الدعوى للجماهري اليت تقصد  - 
 Ǆللعجز الذي كان موجودا Ǆاملسجد ، أما خرجيو الدفعات األوىل للعلوم اإلسالمية فقد وجدوا أنفسهم يف امليدان نظرا

 ، ي و لكنهم أحسوا بعظم املسؤولية و خطورة الوظيفة و استراتيجية املسجد للعمل الدعوبقطاع الشؤون الدينية ،
أما فǞة قليلة جداǄ من خرجيي العلوم اإلسالمية فǚهنا اƟهت لإلمامة ألهنا مل Ɵد وظائف أخرى ، و هؤالء هم الذين 

اع الشؤون الدينية ، فالتحقوا للعمل يفضلون قطاع التربية ، ولكن  مؤهالهتم مكنتهم من اجتياز املسابقات بقط
  .مبنصب اإلمامة

 أهنم مجيعاǄ مدركون إالو على اختالف الدوافع اليت جعلت محلة اللسانس يف العلوم اإلسالمية يتجهون لإلمامة - 
 :ةة املسلمني ، وكذا رسالة اإلمام يف اŎتمع ، حيث رأى كل أفراد عينة املقابالت أن اإلمامالدور املسجد يف حي

  .رسالة شاقة وهي وظيفة األنبياء ، ألهنا مسؤولية أمام اهللا واŎتمع و هي تكليف ال تشريف نظراǄ لتبعاهتا
  من أفراد عينة املقابلة أن تكوينهم بالعلوم اإلسالمية هيأهم نوعاǄ ما ملمارسة وظيفة اإلمامة و أقر) %70( رأى  - 

(% 20 ) Ǆن رأوا أنه مل يؤهلهم ، %)10(  ، و وجدنا من أفراد هذه العينة أنه أهلهم كثرياư      و يقر أفراد
 )%  (30املقابلة أنه ساعة التحاقهم مبيدان اإلمامة كانت لديهم بعض املهارات اليت حتتاجها اإلمامة ، ويصرح 

 :ثل يفمن أفراد العينة نفسها أهنم كانوا يفتقدون مهارات هامة ، وأهنم شعروا بوجود نقائȌ يف تكوينهم تتم
اخلطابة ، واملواد العصرية  ، وطرق اإلقناع وأساليب االتصال ، وبعض مواد الشريعة اليت يهملها ơصصهم 

 أن مدة الدراسة كانت كافية نوعا ما لتحصيل )% 60( ى باإلضافة إىل منهجية الدعوة ، وعلم النفس ورأ
 كفاية هذه املدة ، ورأوا ضرورة متديد سنوات عدمب من أفراد العينة %) ( 40 الكفاءات الالزمة ، بينما صرح 

  .اجلذع املشترك لتكون للطالب ثقافة متكاملة يكون بعدها التخصȌ يف إحدى العلوم الشرعية
تشري نتائج املقابالت أن الربنامج الذي تلقاه األئمة األساتذة باملؤسسات اجلامعية اإلسالمية قد زودهتم بالعلوم  - 

 و أن سنوات اجلامعة قد ă. ما بالعلوم اللغوية ، ولكن العلوم العصرية كانت قليلة جدا نوعاǄأمدهمالشرعية ، و
  . من االعتماد على النفس نوعا مامكنت الطلبة

نه نوعاǄ ما كانت لديها فكرة ، و لكنها فكرة ȡري واضحة متاماǄ ، أر عينة املقابلة تقعن طبيعة العمل يف املسجد  -
 كافية عن طبيعة ا لديهم أفكار تكنالحظة و ليست من الثقافة العلمية ، و أفراد العينة ملألهنا مستمدة فقط من امل

اجلمهور املسجدي ، بل من هذه العينة من كانت لديهم أفكار خاطǞة ، صححها هلم التحاقهم بامليدان ، و خربة 
مارسة ال من خالل الربامج الدراسية من خالل امل السنوات اليت تلت توظيفهم ، و فهموا أيضاǄ طبيعة و وظيفة اإلمام

 .املقررة


