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 بحث في املصنفات املنشورة عن مدارس اإلمام اخلطيب:
خالصة األطروحات بني األعوام 2000-2018*

Halit Bekiroğlu Nesrullah Okan

املــلـــخــــص
الهدف األساسي من هذه الدراسة هو فحص األطروحات املنشورة املتعلقة مبدارس اإلمام اخلطيب بأبعاد مختلفة بني عامي 
2000 و 2018 في قاعدة بيانات مركز الرسائل العلمية مبجلس التعليم العالي وإطالع الباحثني على النتائج. ومتاشًيا مع هذا 
الهدف ، خضعت 55 أطروحة لتحليل احملتوى وفحصه. مت تصنيف جميع البيانات وحتليلها من خالل اإلحصاء الوصفي. 
وفقا للبيانات التي مت احلصول عليها ؛ معظم األطروحات حول مدارس اإلمام اخلطيب تتكون من رسائل املاجستير. في 
معظم األطروحات ، كانت األمناط الكمية مفضلة ؛ في السنوات األخيرة ، كان هناك زيادة كبيرة في عدد األطروحات 
املتعلقة مبدارس اإلمام اخلطيب. أوال ، يتم دراسة تصورات الطالب. ومتاشًيا مع هذه النتائج ، كان ُينظر إلى أن األطروحات 
املنشورة تركز على مجاالت معينة ، وبعض املواضيع الهامة مت جتاهلها أو عدم دراستها. عند هذه النقطة ، يتم تقاسم بعض 

النقاط التي ستوجه الباحثني في اجلزء اخلتامي. نأمل أن تكون جميع هذه النتائج مفيدة للدراسات.

الكلمات املفتاحية 
مدارس االمام اخلطيب • أطروحات منشورة • خالصة
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 قدمت مدارس اإلمام حاطيب ، وهي واحدة من أهم مؤسسات نظامنا التعليمي ، إسهامات إيجابية في 
التعليم الديني والحياة الثقافية. تهدف مدارس االمام خطيب ومنذ بداية تاريخها، إلى معرفة المصادر الصحيحة 

للدين وتعليم وتأهيل رجال الدين الذين يحتاجهم المجتمع.  السبب الرئيسي لذلك هو أن المدارس المفتوحة 
ستغلق بعد فترة. على الرغم من أن مدارس اإلمام الخطيب واجهت المشاكل عدة مرات ، إال أنها حصلت على 

 ،Yılmaz) مكان ما في نظام التعليم. أحد األسباب الرئيسية لذلك هو أن الدين هو محور البنية االجتماعية
 ،Keskin) 2007). ألن الدين له وظائف هامة في البنية االجتماعية ، والبنية األخالقية والحياة االجتماعية
2004). أصبحت هذه المدارس ، التي تم التخطيط لها في البداية كمدارس ثانوية مهنية ، بديالً للمؤسسات 

التعليمية في هذه العملية. ألن الطالب المتعلمين هنا يظهرون نزعة دينية على حد سواء باعتبارها وجهة نظر 
سياسية وكوجهة نظر للعالم (Güneş & Güneş، 2003). وفي هذا الصدد ، لعبت مدارس اإلمام الخطيب 

دوراً رئيسياً في نقل القيم الدينية إلى المجتمع من خالل التعليم. مع هذه األدوار ، كان وجودهم دائًما موضوًعا 
للنقاش المستمر. وبينما يُنظر إليه على أنه حصن يجب أن تدافع عنه بعض الدوائر ، فإنه يُنظر إليه على أنه 

خطر كبير من جانب دوائر أخرى. في الواقع ، واجهت العملية انتكاسة خطيرة في الفترة المعروفة باسم تركيا 
28 فبراير (Öcal، 2013). السبب الرئيسي لذلك هو تطبيقات التعليم االجباري الملزم لثمان سنوات والذي 
تسبب في اغالق الصفوف المتوسطة في مدارس االمام الخطيب وأثر ذلك في اختبارات القبول الجامعية. في 

الفترة المتأخرة ، تم القضاء على هذه الحالة وأصبحت هذه المدارس مهمة مرة أخرى. 

 مع تزايد أهمية مدارس اإلمام حاطيب ، ازداد عدد الدراسات في هذه المدارس. على وجه الخصوص ، بدأ
 عدد كبير من رسائل الدكتوراة والدراسات العليا في الكتابة حول مدارس اإلمام الخطيب. في هذه الدراسة ، تم
 فحص األطروحات المتعلقة بمدارس اإلمام الخطيب. ضمن نطاق الدراسة ، تم فحص األطروحات المنشورة
 في قاعدة بيانات مركز األطروحات في مجلس التعليم العالي وفقا لطريقة ميتا سينيز. نتيجة لذلك، تم تلخيص
 تام للعمل، وهذا يفتح الطريق لكل الباحثين الذين يريدون إكمال البحث والخوض فيه، وسيكون أيضاً ذو فائدة

 للمعنيين بهذا الموضوع.

نتيجة لهذه الدراسة ، تم تحقيق النتائج التالية:

•   تتكون غالبية األطروحات من رسائل الماجستير. ومع ذلك ، فمن المعروف أن المؤهالت المنهجية والبحثية 
للطالب على مستوى الدراسات العليا تظل معتدلة مقارنة بمستوى الدكتوراه. في هذا الصدد ، سيكون من المفيد 
المتعلقة بمدارس  الدكتوراه وتشجيعها من أجل جعل األطروحات  المنشورة على مستوى  الرسائل  زيادة عدد 

اإلمام الخطيب أكثر شموالً وكفاءة.

•   عندما يتم فحص األطروحات المنشورة ، يُنظر عموًما إلى أن النمط النوعي أنه مفّضل. بما أن الدراسات 
الكمية هي في الغالب وصفية وتنبؤية ، فإنها ال تنحدر إلى المشاكل األساسية. في هذا الصدد ، سوف تمكنهم 

الدراسات النوعية عن مدارس اإلمام الخطيب من الحصول على معلومات أكثر شموالً عن هذه المدارس.

في  العلمي.  والبحث  المنهجية  حول  المعرفة  في  نقص  وجود  إلى  يُنظر   ، األطروحات  فحص  يتم  •   عندما 
الدراسات التي سيتم إجراؤها حول مدارس اإلمام حاطيب ، يُعتقد أنه سيتم إجراء دراسات أكثر كفاءة إذا تم 

تشجيع الطالب وإطالعهم على منهجيات البحث وطريقة سيره.

•   تعتبر األعمال المنشورة بشكل عام في إطار المصالح الفردية وتعطي االنطباع بأنها منشورة. ومع ذلك ، إذا 
كانت األطروحات الخاصة بمدارس اإلمام الخطيب، التي تعد واحدة من المؤسسات المهمة في نظام التعليم في 

بلدنا ، مدعومة من القطاعين العام والخاص ، فمن المقدر أن تظهر أعمال أكثر كفاءة.
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•   في السنوات األخيرة ، بسبب شعبية مدارس اإلمام حاطيب والوضع اإليجابي الحالي ، حدثت زيادة كبيرة في 
عدد األطروحات المتعلقة بمدارس اإلمام الخطيب. ومع ذلك ، هذا ال يعني أن هناك زيادة نوعية فضال عن زيادة 

كمية. في هذا السياق ، من المهم دعم وفحص األطروحات بطريقة نوعية. 

•   أثناء فحص األطروحات ، كانت هناك أوجه تشابه في أسماء ومحتويات بعض األطروحات. هذا الوضع يؤثر 
سلبا على صحة األطروحات. قد توفر دراسة حول هذه المعلومات المختلفة حول جودة األطروحات المنشورة. 

•   من أجل الحصول على نتائج بحثية أكثر شمولية ، يمكن العثور على النتائج التي تم الحصول عليها من هذا 
البحث أكثر من النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسات المباشرة أو غير المباشرة عن مدارس اإلمام 

الخطيب. 

•   في معظم هذه األطروحات ، تم اختيار الطالب كمجموعة ألخذ العينات. ومع ذلك ، فإن مدارس اإلمام حاطيب 
المصلحة  لتشمل جميع أصحاب  العينة  لذلك ، يجب توسيع مجموعة  تعليمية أصبحت مجتمعاً.  هي مؤسسات 

اآلخرين باإلضافة إلى الطالب. وبالتالي ، يتم فحص أكثر ديناميكية حول هذه المدارس.

في كل من جمع البيانات وتحليل البيانات ، فإن اختيار أنسب الطرق للدراسة يمكن أن يجعل الدراسات     •  
أكثر تأهيالً.

•   على الرغم من تصنيف الدراسات في جودة التعليم ، ال يمكن القول إن بعض الدراسات قدمت مساهمات مهمة. 
ولذلك ، ينبغي اإلشارة إلى أن نتائج أفضل ستظهر إذا تم دعم األطروحات والدراسات التي تزيد من الجودة في 

هذه المدارس. 

•   كما جاء في قسم من الدراسة ، تهدف مدارس اإلمام الخطيب إلى نموذج التعليم المزدوج. أنشئت لتعليم كل من 
القيم الوطنية والروحية وكذلك العلوم اإلنسانية. إذا كان األمر كذلك ، فسيكون من المفيد تقييم كيفية تلبية مدارس 

اإلمام الخطيب لهذا الوضع.

•   تهدف مدارس اإلمام الخطيب إلى تحقيق ثقافة مدرسية معينة ومناخ ووعي. إن إجراء الدراسات لتحديد وضع 
الثقافة المدرسية أو االنتماء للمدرسة سيعطي أفكاًرا وتوضيحات توضيحية حول ثقافة هذه المدارس ومناخها.

•   من القضايا المهمة التي لم تتم مواجهتها في هذه األطروحات هو أن أي نوع من الدراسات قد تم إجراؤها 
من أجل اكتساب المناخ المدرسي للطالب في مدارس اإلمام الخطيب. ومنها، اللوحات والندوات والمؤتمرات 

وغيرها من المناسبات. ستكون الدراسات التي سيتم تنفيذها في هذا االتجاه مفيدة للغاية.
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