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  جوهرة عبد اهللا محمد المحيالنى  اســم الباحـث
ر منهج التربية اإلسالمية بالتكامل مع مناهج المواد تطوي  عـنـوان البحث

  الدراسية األخرى بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت
  عين شمس  جـامـعــــة
  التربية  كـلـيـــــة
  المناهج وطرق التدريس  قـســــــم
  )م١٩٩٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  .كاملها مع بعض المواد الدراسية  المقررةتطوير التربية اإلسالمية بت -١
تقديم نموذج لبناء منهج يحقق التكامل بين التربية اإلسالمية والمواد  -٢

 .الدراسية المختارة والمقررة على المرحلة المتوسطة، وتجربته
تقديم نماذج من األدوات الموضوعية كاالختبار التحصيلى ومقياس  -٣

 .المقدم للمنهج المقترحاالتجاه واختبار انقرائية المحتوى 
تقديم نموذج لتحليل المحتوى المعتمد على المناهج الدراسية محل  -٤

 .الدراسة
تقديم نموذج للربط بين مناهج التربية اإلسالمية ومناهج المواد الدراسية  -٥

  .األخرى
  منهج الدراسة

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفى والمنهج التجريبى، وذلك من خالل 
هدف ٦وب من أساليب المنهج الوصفى، وهى تحليل المحتوى باستخدام أسل

معرفة المفاهيم الدينية فى كتب التربية اإلسالمية للصفوف األربعة بالمرحلة 
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المتوسطة، ومدى تحقق التتابع واالستمرار والتكامل فى تناولها فى الصفوف 
جتماعيات األربعة، ومعرفة المفاهيم العلمية واالجتماعية فى كتب العلوم واال

بالصفوف األربعة لالستعانة بها عند عمل قائمة بالمفاهيم الدينية وما يدعمها 
  .من مفاهيم علمية واجتماعية

واستخدام المنهج التجريبى عند تجريب الوحدتين المقررتين من المنهج 
المطور المقترح والمطبق على مجموعة من الصف األول متوسط فى دولة 

  .الكويت
  راسةاستنتاجات الد

كشفت هذه الدراسة عن جوانب قوة فى تحقيق التكامل الداخلى بين  -١
ومثال ذلك عند تناول قصص األنبياء . أجزاء مادة التربية اإلسالمية

كان ذلك من خالل اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة والدعوة إلى 
االقتداء بهم من خالل مواقف تعليمية تهذيبية، وإن كان هناك خلط عند 

  .اول التهذيب ودعمها بجوانب من السيرة النبويةتن
كشفت الدراسة عن وجود اتجاه نحو األخذ بالتكامل بين المواد الدراسية  -٢

المختلفة إال أنه لم يحقق التكامل األفقى المطلوب بين المواد الدراسية 
فقد جاء وضع المفاهيم العلمية واالجتماعية فى . لكل صف دراسى

 .إلسالمية بشكل عشوائىمحتوى كتب التربية ا
عدم وجود خطة واضحة يتم فى ضوئها تحقيق التكامل بين فروع  -٣

التربية اإلسالمية، أو تحقيق التكامل بين التربية اإلسالمية والمواد 
 .الدراسية األخرى

كشفت هذه الدراسة عن ارتفاع فى مستوى تحصيل طالبات المجموعة  -٤
مستوى تحصيل طالبات التجريبية بعد تطبيق المنهج المقترح عن 

المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى لالختبار، وذلك لوجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط 

 .درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية


