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  :الملخص
ھدفت الدراسة تقویم محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة من وجھة 
نظر المعلمین، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي بأسلوبھ المسحي مع االعتماد على االستبانة 

ن نتائج  جعل الباحث مجتمع الدراسة جمیعھ عینة للدراسة، من أجل أن تكوفي جمع البیانات، و
معلمًا، وتوصلت الدراسة إلى النتائج ) ١٥٩(الدراسة أكثر مصداقیة، حیث بلغ عدد المعلمین 

أھداف خاصة بالمقرر، أھمیة (معظم أفراد العینة یرون أن المقدمة تحتوي على : التالیة
 الموضوعات التي یحتویھا الكتاب، توجیھات تساعد المعلم على كیفیة االستفادة من الكتاب في

وھي العبارات األكثر موافقة من أفراد العینة، بینما نجد أن أقل عبارتین موافقة من ) التدریس
تثیر المقدمة فضول الطالب التعلیمي وتشوقھ (أفراد العینة على أن تكون في مقدمة المحتوى ھما 

 عینة ، أفراد)لموضوعات الدروس، تقدم المقدمة نبذه عن ما تم دراستھ وربطھ بالمقرر الحالي
الدراسة موافقون على ستة من بنود المادة العلمیة وغیر موافقین على إحدى عشر بندًا من بنود 
المادة العلمیة، أفراد عینة الدراسة موافقون على ثالثة من بنود محور أسلوب عرض المادة العلمیة 

لدراسة وغیر موافقین على ستة من بنود محور أسلوب عرض المادة العلمیة، أفراد عینة ا
موافقون على ثمانیة من بنود محور لغة المحتوى، أفراد عینة الدراسة غیر موافقین على بند من 

یستخدم محتوى المقرر المصطلحات والمفردات التي یسھل : بنود محور لغة المحتوى یتمثل في
  %).٤٦٫٥٤(وبنسبة ) ٢٫٣٣(فھمھا للطالب بمتوسط حسابي 

Evaluation of the Jurisprudence Course Content in the Secondary Stage in 
Scientific Institutes from the Viewpoints of the Teachers 

ABSTRACT 

The current study aimed to evaluate the content of the Jurisprudence 
course of the secondary stage students in the scientific institutes from the 
viewpoints of the teachers. The study made use of the descriptive method 
(survey method) and utilized a questionnaire as a data collection method. 
The researcher utilized the whole study population as a sample (all the 
teachers, totaling 159). The results of the study revealed the following: 
most of the respondents believe that the introduction contains the 
objectives of the course, the importance of the topics involved in the book 
and some instructions that help the teachers benefit from the book in 
teaching which are the most accepted items by the study participants. the 
least agreed about two items were (the introduction provokes the 
curiosity of the students and the educational topics & the study provides a 
synopsis concerning what has been studied linked to the current course). 
The study participants agreed about six items of the scientific materials 
and disagreed about eleven items. The study participants agreed about 
three items concerning the method of presenting the scientific material 
and disagreed about six items. The study participants agreed about the 
content items related to the content language and disagreed about one 
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item (the course content uses easily understood terms and vocabulary for 
students) as the mean score was 2.33 and the ra o was 46.54%. 

  :المقدمة
فھم اإلسالم فھمًا صحیحًا متكامًال، (تنطلق غایة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة من 

وغرس العقیدة اإلسالمیة، ونشرھا، وتزوید الطالب بالقیم والتعالیم اإلسالمیة والمثل العلیا، 
وتطویر المجتمع اقتصادیًا وإكساب الفرد المعارف والمھارات المختلفة وتنمیة االتجاھات البناءة، 

  ) ھـ١٤٠٠سیاسة التعلیم ). (واجتماعیًا وثقافیًا وتھیئة الفرد لیكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعھ
لذا اھتمت حكومة المملكة العربیة السعودیة بعلوم الشریعة اإلسالمیة عنایة فائقة، فبادر 

المعاھد العلمیة لتدریس علوم الشریعة القائمون على التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة بإنشاء 
اإلسالمیة بتعمق أكثر من غیرھا من مؤسسات التعلیم العام، إذ نصیب العلوم الشرعیة في الخطة 

  ). ھـ١٤١٩المعیقل، % (٤٦الدراسیة في المرحلة الثانویة 
) ١٥٠، ١٥١، ١٥٢(وھذا االھتمام بالعلوم الشرعیة في المعاھد العلمیة یتوافق مع المواد 

من سیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، وھي األحكام الخاصة بالمعاھد العلمیة، وھي على 
  : النحو التالي

تواكب المعاھد العلمیة النھضة التعلیمیة في البالد، وتشارك التعلیم العام في مواد ):"١٥٠( مادة -أ
  ".اللغة العربیة الدراسة المناسبة، وتعني عنایة خاصة بالدراسات اإلسالمیة و

یؤھل ھذا النوع من التعلیم الدارسین في التخصصات في علوم الشریعة )" ١٥١( مادة -ب
  ". اإلسالمیة، وفروع اللغة العربیة، إلى جانب الدراسات في الكلیات النظریة المالئمة

 لتحقیق یراعي ھذا التعلیم تكوین أبنائھ علمیًا وتربویًا، وتوجیھھم مسلكیًا)" ١٥٢( مادة –ج 
أغراضھ األساسیة في كفایة البالد من المتخصصین في الشریعة اإلسالمیة، وعلوم اللغة العربیة، 

  )٢٨ھـ، ١٤١٦سیاسة التعلیم". والدعوة إلى اهللا
كان ھذا االھتمام استمرارًا لمنھج السلف في العنایة بعلوم الشریعة اإلسالمیة، ومنھا مادة 

اھد العلمیة منذ نشأتھا إلى وقتنا الحاضر، ویأتي مقرر الفقھ في الفقھ التي بدأ تدریسھا في المع
المرتبة األولى من الخطة الدراسة مع مقرر القرآن الكریم حیث یتم تدریسھما بواقع ثالث حصص 

حیث یعد المقرر الدراسي . " أسبوعیًا وألھمیة محتوى المقرر الدراسي من بین عناصر المنھج
حیث أنھ یمثل إحدى وسائل االتصال المكتوبة في العملیة التعلیمیة أكثر عناصر المنھج أھمیة، 

  ). م٢٠٠٥ابن سلمة والحارثي، "(التعلمیة، والذي لھ أھمیة كبیرة في تحقیق أھداف المنھج
 من – وألن محتوى المقرر الدراسي یعتبر مصدرًا لمعلومات الطالب كان االھتمام بھ 

سلوب عرضھا ومدى مناسبتھا لطالب المرحلة، وبالتالي حیث طبیعة المادة العلمیة وجودتھا وأ
 أمرًا جدیرًا بالبحث والعرض -تقویمھ تقویمًا یؤدي إلى تحقیق األھداف المنشودة من تدریسھ 

  . والمناقشة
 لذا رأى الباحث أن مما یبرز ویظھر نقاط الضعف والقوة في المحتوي ھو عملیة تقویم 

قررات الدراسیة تعد من أھم مناشط العملیة التعلیمیة، وأكثرھا إن عملیة تقویم الم" المحتوي حیث
ارتباطًا بالتطور التربوي، ألنھا الوسیلة التي تمكننا من الحكم على فاعلیة التعلیم بعناصرھا 
ومقوماتھا المختلفة إلى جانب أنھا تقوم بدور أساسي في تقدیم معلومات دقیقة إلى القیادات التربویة 

العملیة ككل، حتى تتمكن القیادات من إصدار قراراتھا، ومن تحدید استراتیجیتھا عن مدى فاعلیة 
الخاصة بالتحسین والتجدید والتطویر في النظام التعلیمي، كما تتمكن من رسم الخطوط العملیة 
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خاطر وآخران، . (لمنفذي ھذه القرارات، ولمن توجھ العملیة التعلیمیة لخدمتھم من المتعلمین
  ). م ١٩٨٦

لعل ما یعزز ھذا البحث ما أشارت إلیھ بعض من الدراسات السابقة كدراسة الطریفي و
وھذا ما یشیر إلى . حیث اقترح القیام بدراسات لتقویم محتوى مقررات العلوم الشرعیة) ھـ١٤١٧(

  . أھمیة العنایة بالمحتوى العلمي لكتب العلوم الشرعیة
الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد  ولعدم وجود دراسة تتناول تقویم محتوى مقرر 

لذا رأى الباحث أن من األھمیة القیام بدراسة - بعد بحثھ وتقصیھ –العلمیة على حد علم الباحث 
تتناول تقویم محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة، للتعرف على جوانب القوة 

  .  جنبھا ومعرفة مدى صالحیتھ للتعلم والتعلیمفي ھذا المقرر وتعزیزھا وجوانب الضعف لت
 :مشكلة البحث

  : تبرز مشكلة البحث من خالل ما یلي
ھـ في ١٣٧١نظرًا ألن محتوى مقرر الفقھ في المعاھد العلمیة منذ افتتاح أول معھد علمي عام  .١

المعیقل، (مدینة الریاض إلى وقتنا ھذا لم یتعرض لتغییر وتطویر یذكر، كما في دراسة 
حیث أشار إلى ثبات محتوى مقررات العلوم الشرعیة وعدم تطویرھا وتجدیدھا ) ھـ١٤١٩

سوى محتوى مقرر الفرائض، نتج عن ھذا كثرة شكوى المعلمین بل والطالب من صعوبة 
من ) ھـ١٤١٨آل طالب، (محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة، وھذا ما أشارت إلیھ دراسة

لطالب الذین درسوا ھذه المادة، نظرًا لكثرة مسائلھا، وصعوبة خالل التذمر من كثیر من ا
  . وغموض عباراتھا التي كتبت بھا

ما الحظھ الباحث أثناء عملھ معلمًا في المعاھد العلمیة لمدة تزید عن عشر سنوات وتدریسھ  .٢
لمحتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة ما یبدیھ بعض من معلمي مقرر الفقھ في المرحلة 

لثانویة من ملحوظات متعددة منھا ما یتعلق بصعوبة المقرر وصعوبة مادتھ العلمیة على ا
  . الطالب

لھذا، ولكي یكون الباحث موضوعیًا حیال ھذا الموضوع قام الباحث بإجراء دراسة 
استطالعیة عن طریق توزیع استبانة لمعرفة مرئیات بعض من معلمي العلوم الشرعیة فأجابت 

معلمًا لتقصي وجود ) ١٥(الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة بلغ عددھم عینة من معلمي 
الحاجة لتقویم محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة فأجابوا بوجود الحاجة لتقویم محتوى مقرر 

  : الفقھ في المرحلة الثانویة وأسفرت ھذه الدراسة عن النتائج التالیة
الفقھ للقضایا الفقھیة المعاصرة، وھذا ما أشارت إلیھ دراسة ضعف مواكبة محتوى مقرر   -أ 

  التي أشارت إلى ضرورة إضافة بعض أحكام النوازل الحدیثة )ھـ١٤٢٦الداوود، (
  . أن المحتوى ال یلبي حاجات، ومیول، ومشكالت التالمیذ  -ب 
  . ضعف مناسبة المحتوى لمستوى نضج التالمیذ  -ج 
   واقعیة لما یدرسھ الطالب، حتى یربط بین أن یضاف في شروح الكتب المقررة أمثلة  -د 
  . ما یتعلمھ وبین واقعھ  - ه 
  إعادة صیاغة المحتوى الصیاغة المناسبة للمرحلة العمریة، وأن توضع معاني واضحة   - و 
  . للكلمات الصعبة، وتشرح المصطلحات بأسلوب عصري مناسب  -ز 
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س ویبین أفضل أن محتوى المقرر بحاجة إلى كتاب معلم، یوضح األھداف السلوكیة لكل در  -ح 
  . الوسائل التي یمكن أن تستخدم في كل درس من الدروس

كما أنھ بعد لقاء الباحث بعض مشرفي المواد الشرعیة في المعاھد العلمیة أكدوا أن ھناك حاجة  .٣
ماسة لتقویم محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة وذلك من خالل الزیارات المیدانیة التي 

لعلمیة وما یبدیھ معلمو المرحلة الثانویة من مشكالت تواجھھم تجاه یقومون بھا للمعاھد ا
  .محتوى مقرر الفقھ

لذا جاء ھذا البحث كي یساھم في التعرف على الجوانب السابقة، ومن ثم یقدم رؤیة حول 
محتوى ھذا المقرر ومعرفة جوانب القوة في محتوى المقرر وتعزیزھا وجوانب الضعف لتجنبھا 

 . حیتھ للتعلم والتعلیمومعرفة مدى صال

  :أسئلة البحث
ما مدى مالئمة مقدمة محتوى الفقھ بالمرحلة الثانویة للمعاییر المقدمة الجیدة من وجھة نظر  .١

  المعلمین؟ 
  ما مدى مناسبة المادة العلمیة بمحتوى مقرر الفقھ بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین؟ .٢
لمي بمقرر الفقھ في المرحلة الثانویة لمعاییر ما مدى مناسبة أسالیب عرض المحتوى الع .٣

  الجودة في أسالیب عرض المحتوى من وجھة نظر المعلمین؟
ما مدى مناسبة اللغة المستخدمة بمحتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة لمعاییر الجودة من  .٤

  وجھة نظر المعلمین؟
المي في الرحلة الثانویة لمعاییر ما مدى مناسبة أسالیب التقویم المستخدمة بمحتوى الفقھ اإلس .٥

 الجودة في التقویم من وجھة نظر المعلمین؟

  ما أبرز التوصیات المقترحة لتطویر محتوى مقرر الفقھ اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة؟ .٦
  : أھداف البحث

ھدفت البحث تقویم محتوى الفقھ اإلسالمي بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین وذلك 
  :َعرُّف ما یليمن خالل َت

مدى مالئمة مقدمة محتوى الفقھ بالمرحلة الثانویة للمعاییر المقدمة الجیدة من وجھة نظر  .١
  .المعلمین

  .مدى مناسبة المادة العلمیة بمحتوى مقرر الفقھ بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین .٢
انویة لمعاییر الجودة مدى مناسبة أسالیب عرض المحتوى العلمي بمقرر الفقھ في المرحلة الث .٣

  .في أسالیب عرض المحتوى من وجھة نظر المعلمین
مدى مناسبة اللغة المستخدمة بمحتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة لمعاییر الجودة من  .٤

  .وجھة نظر المعلمین
مدى مناسبة أسالیب التقویم المستخدمة بمحتوى الفقھ اإلسالمي في الرحلة الثانویة لمعاییر  .٥

 .دة في التقویم من وجھة نظر المعلمینالجو

  .تقدیم بعض التوصیات المسھمة في تطویر محتوى مقرر الفقھ اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة .٦
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   :أھمیة البحث
  : تكمن أھمیة البحث األھمیة األساسیة للعلوم الشرعیة، ویمكن تحدیدھا في النقاط التالیة            

اطن الضعف لتالفیھا ومواطن القوة لتدعیمھا في محتوى یساھم ھذا البحث في إبراز مو .١
 .مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة

إن ھذا البحث لتقویم محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة یعد األول  .٢
وم  وھي حلقة في سلسة خدمة عل– على حد علم الباحث بعد بحثھ وتقصیھ - من نوعھ

 . الشریعة اإلسالمیة

یمكن أن یفید معلمي الفقھ بالمرحلة الثانویة بما یسفر عنھ من نتائج یمكن أن تسھم فقي  .٣
 .تطویر ممارساتھم التدریسیة لمحتوى مقرر الفقھ بالمرحلة الثانویة

یمكن أن یفید مخططي ومطوري مناھج الفقھ بالمرحلة الثانویة بما یسفر عنھ من نتائج  .٤
 . عملیات التخطیط والتطویرتساعدھم في

   : حدود البحث

محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة بالمعاھد العلمیة الذي یدرس بواقع : الحدود الموضوعیة .١
 .ھـ١٤٣٠ھـ١٤٢٩ثالث حصص أسبوعیًا لكل سنة دراسیة، في العام الدراسي 

 لدیھم خبرة أكثر من سنة معلمي المرحلة الثانویة لمواد العلوم الشرعیة ممن: الحدود البشریة .٢
  .وقت إجراء الدراسة

  . ھـ١٤٣١ھـ١٤٣٠العام الدراسي: الحدود الزمنیة .٣
ثمانیة (، وتشمل)في منطقة الریاض(یطبق ھذا البحث على المعاھد العلمیة: الحدود المكانیة .٤

  ).عشر معھدًا
  :مفاھیم البحث

كمیة أو (نات ومعلومات إن التقویم ھو عملیة جمع وتصنیف وتحلیل وتفسیر بیا: " التقویم .١
مدكور، " (عن ظاھرة أو عمل أو سلوك، بقصد استخدامھا في إصدار حكم أو قرار ) كیفیة

 )٤١٩ھـ ص ١٤٠٧

إصدار حكم على مضمون محتوى : أما التعریف اإلجرائي للتقویم في ھذا البحث، فھو
 . ینمقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة من وجھة نظر المعلم

تحویل األھداف إلى مواقف سلوكیة، إذ : الترجمة اإلجرائیة لألھداف،  أي"ھو : المحتوى .٢
  ).١٢ھـ، ص ١٤٠٠الناقة، " (یستحیل تحدید المحتوى الدراسي دون معرفة األھداف

الموضوعات المتضمنة لمقررات الفقھ : أما التعریف اإلجرائي للمحتوى في ھذا البحث فھو
  .  في المعاھد العلمیةفي المرحلة الثانویة

عباس، " (ھو العلم باألحكام الشرعیة العملیة المستفادة والمكتسبة من أدلتھا التفصیلیة : الفقھ .٣
  ). ١٠ھـ، ص١٤٠٢

موضوعات الفقھ المقررة على طالب : أما التعریف اإلجرائي للفقھ في ھذا البحث، فھو
  . ھـ١٤٣١- ھـ١٤٣٠في عام .المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة
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  :الدراسات السابقة
ھدفت تعرف المفاھیم الفقھیة التي ینبغي أن تتعلمھا طالبات ) ھـ١٤١٨(دراسة الریس 

المعلمات، (المرحلة المتوسطة في المملكة العربیة السعودیة، وبیان الفروق بین آراء أفراد العینة 
لمتوسطة، وتعرف مدى تضمن في قائمة المفاھیم الفقھیة الالزمة لطالبات المرحلة ا) والمشرفات

محتوى منھج الفقھ للمفاھیم الفقھیة الالزمة لطالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة، 
جمیع معلمات العلوم : واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، أما مجتمع الدراسة فیتكون من

ة العامة لتعلیم البنات بمدینة الریاض الشرعیة في المرحلة المتوسطة الحكومیة التابعة للرئاس
معلمة، جمیع موجھات العلوم الشرعیة في مكاتب التوجیھ الفرعیة بمدینة الریاض ) ٤٠٠(وعددھن 
معلمة، ومن ) ٢٨٠(موجھة، أما عن العینة فقد بلغ عدد العینة من المعلمات ) ٢٨(وعددھن 
اسة، وكان من أھم نتائج ھذه الدراسة، ما مشرفة، معتمدة على االستبانة كأداة للدر) ٢٨(المشرفات 

اتفقت عینة المشرفات التربویات وعینة المعلمات على عدم مناسبة بعض المفاھیم الواردة في : یأتي
القائمة للطالبات في المرحلة المتوسطة، مثل، زكاة الركاز، والمعادن، وزكاة التجارة، وزكاة 

تفقت القائمة والكتب المدرسیة على كثیر من المفاھیم، الزروع والثمار، وزكاة الحیوان، والصید، ا
وبخاصة المفاھیم التي تتعلق بالطھارة والصالة والزكاة والصیام والحج والعمرة، انفردت القائمة 

: بعدة مفاھیم لم ترد في الكتب المدرسیة مع أھمیتھا للطالبات من وجھة نظر عینتي البحث، مثل
رائضھا وسننھا، ومبطالتھا، واألذكار بعدھا، وصالة المسافر، سنن الفطرة، وكیفیة الصالة وف

والزكاة الشرعیة، والتصویر، ومفاھیم الزواج، انفردت الكتب المدرسیة بمفاھیم لم ترد في القائمة، 
مثل االستنجاء، واالستجمار، وآداب دخول الخالء، وصالة الجماعة، وعیادة المریض، والجنائز، 

 . ة، والمزارعة، واللقطة، والودیعة، والعاریة، واإلجارةوزكاة الدین، والمساقا

ھدفت بناء معاییر لتقویم كتاب التجوید للصف الخامس ). ھـ١٤٢٥(دراسة الشریدة 
االبتدائي، ومعرفة مدى توافر ھذه المعاییر في ھذا الكتاب حسب رأي معلمي العلوم الشرعیة 

كتاب حسب رأي معلمي العلوم الشرعیة، ومشرفیھا، ومعرفة جوانب القوة والضعف في ھذا ال
وبیان الفروق بین آراء المعلمین والمشرفین حول ھذا الكتاب، واستخدم الباحث المنھج الوصفي 

معلمو العلوم : المسحي، أما مجتمع البحث فیتكون المجتمع األصلي لھذا البحث من فئتین ھما
، مشرفو العلوم الشرعیة بمدینة )٤١٥(الشرعیة للصف الخامس االبتدائي بمدینة الریاض وعددھم 

قام الباحث باختیار عینة : المعلمین: مشرفًا، أما عینة البحث فتتكون من) ٤٧(الریاض وعددھم 
 معلمًا وقام الباحث بتوزیع ٢٢٥من مجتمع البحث األصلي تم اختیار %) ٥٠(عشوائیة تمثل 

المشرفین فقد اعتبر الباحث مجتمع نظرًا لقلة عدد : استبانة واحدة على كل مدرسة، المشرفین
استخدم الباحث االستبانة أداة لتحقیق أھداف البحث، وكان : البحث ھو عینة البحث، أما أداة البحث

ال تقدم المقدمة تعریفًا بأھمیة المواضیع التي یحتویھا الكتاب،  تناسب المادة : من أھم نتائج البحث
دة العلمیة من التعقید والغموض، لم یسھم المحتوى في العلمیة مستوى فھم التالمیذ،  تخلو الما

تعریف التالمیذ المراد بعلم التجوید وأھمیتھ، یتضمن كل موضوع عددًا من األمثلة لتطبیق األحكام 
التي درست، لم یراع المحتوى الفروق الفردیة بین التالمیذ،  لم یمھد المحتوى لكل موضوع بتمھید 

لعلمیة مع عدد الحصص المخصصة لھا حیث أفاد المعلمون بذلك، بینما مناسب، ال تتالئم المادة ا
أفاد المشرفون أنھا تتالئم، یعرض المحتوى المادة العلمیة بأسلوب واضح،  ال یثیر أسلوب العرض 
تفكیر التالمیذ، تقتصر أسئلة التقویم في نھایة كل موضوع على األسئلة المقالیة،  لغة الكتاب كانت 

  . دهفي عمومھا جی
ھدفت تقویم محتوى كتاب القراءات المقرر على طالب ) ھـ١٤٢٥(دراسة التویجري 

الصف األول الثانوي في مدارس تحفیظ القرآن الكریم، حتى یتم بعد ذلك تطویر الكتاب بدعم 
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جوانب القوة فیھ، وتالفي جوانب القصو، واستخدمت المنھج الوصفي المسحي، أما مجتمع البحث 
البحث من جمیع معلمي القراءات في المرحلة الثانویة بمدارس تحفیظ القرآن الكریم فیتكون مجتمع 

) ٩٤(ھـ وعددھم ١٤٢٤/١٤٢٥في المملكة العربیة السعودیة في الفصل األول من العام الدراسي 
إدارة تعلیمیة للبنین في المملكة العربیة السعودیة، أما ) ٣٨(مدرسة تتبع) ٧٩(معلمًا یدرسون في 

البحث اعتبر الباحث مجتمع البحث ھو عینة البحث، نظرًا لقلة عددھم وإمكانیة استیعابھم عینة 
%) ٤، ٤٧(أن : جمیعًا، وكانت االستبانة ھي األداة الرئیسیة لھذا البحث، وكان من أھم نتائج البحث
م لدیھ%) ٦، ٥٢(من عینة البحث لدیھم خبرة أقل من خمس سنوات في تدریس مادة القراءات وأن 

خبرة أكثر من ذلك، تبین من تحلیل نتائج البحث أن محتوى الكتاب تتوافر فیھ الفقرات التالیة بدرجة 
التناسب مع عدد الحصص المقررة لتدریسھ، تناول موضوعاتھ بصورة متوازنة، إثارة : متوسطة

أھمیة علم دوافع الطالب للرجوع إلى المصادر والمراجع والسؤال لزیادة المعرفة وتوثیقھا، بیان 
القراءات، تلبیة حاجات الطالب، اتضح من خالل تحلیل النتائج أن الفقرات التالیة تتوافر في أسلوب 

ُتضبط الكلمات القرآنیة بالشكل،  تتسم لغة محتوى الكتاب : عرض المحتوى بدرجة كبیرة
ھل بالفصاحة،  یخلو محتوى الكتاب من األخطاء النحویة، عرض الموضوعات باألسلوب الس

الواضح، یستخدم محتوى الكتاب عالمات الترقیم لبیان المراد من الجمل والعبارات المراد 
دراستھا، یخلو محتوى الكتاب من األخطاء اإلمالئیة والمطبعیة، تبین من تحلیل النتائج أن الفقرات 

اتھ، التزام الترابط بین موضوع: التالیة تتوافر في أسلوب عرض محتوى الكتاب بدرجة متوسطة
عرض الموضوع الواحد بأسلوب متدرج،  تشویق الطالب وجذب انتباھھم نحو التعلم،  تنمیة 
مھارات التفكیر لدى الطالب، مساعدة الطالب على التعلم الذاتي، اتضح من نتائج التحلیل أن درجة 

  . اشتمال محتوى الكتاب على أشكال وجداول توضیحیة متوافرة بدرجة ضعیفة
ھدفت تحدید االحتیاجات المھمة لطالب المرحلة الثانویة، ): ھـ ١٤٢٦(دراسة السلوم 

ومعرفة مدى توجیھ محتوى مقررات التربیة اإلسالمیة للصف األول الثانوي الحتیاجات المتعلمین،  
وتحدید جوانب القوة وتعزیزھا، وجوانب الضعف ومعالجتھا في مقررات التربیة اإلسالمیة للصف 

ء تلك االحتیاجات، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، مجتمع األول الثانوي في ضو
مقرر التوحید، طبعة عام : الدراسة یتمثل في مقررات التربیة اإلسالمیة للصف األول الثانوي وھي

م، مقرر الحدیث والثقافة ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤م، مقرر التفسیر، طبعة عام ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥
أدوات  م، وتمثلت٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤مقرر الفقھ، طبعة عام  م، ٢٠٠٣ ھـ١٤٢٤اإلسالمیة، طبعة عام 

بناء قائمة تشمل جمیع الحاجات الواردة في الدراسات العلمیة والمراجع : الدراسة فیما یلي
المتخصصة في علم النفس واالجتماع، ومطالب النمو، ومن ثم تحكیمھا من قبل المتخصصین، 

لة الثانویة وخاصة الصف األول، ثم تحكیم ھذا المعیار وضع معیار شامل الحتیاجات طالب المرح
كان التوجیھ مرتفعًا لكل من الحاجات : من قبل المتخصصین، وكان منأھم نتائج الدراسة ما یلي

 - :  الحاجة إلى العبادة، كان التوجیھ متوسطًا لكل من الحاجات التالیة–الحاجة إلى اإلیمان : التالیة
 الحاجة إلى المال، كان التوجیھ ضعیفًا لكل من الحاجات –ومة األخالقیة الحاجة إلى القیم والمنظ

 الحاجة إلى – الحاجة إلى المسؤولیة – الحاجة إلى االنتماء – الحاجة الفطریة للجنس - :التالیة
  . الحاجة إلى النوم والراحة- : الرفقة، كان التوجیھ معدومًا لكل من الحاجات التالیة

في ضوء ) بنین( ھدفت تقویم كتاب الفقھ للصف الثالث المتوسط)ھـ١٤٢٧(دراسة السید
المفاھیم الفقھیة الالزمة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین لمواد العلوم الشرعیةـ 
واعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي، بنوعیھ المسحي والتحلیلي، وتكون المجتمع 

جمیع المشرفین التربویین لمواد العلوم الشرعیة في مدینة : األصلي لھذه الدراسة من قسمین
مراكز في ) ٧(مشرفًا تربویًا، موزعین على سبعة ) ٤٢(الریاض، والبالغ عددھم اثنین وأربعین 

ھـ،  جمیع معلمي مواد العلوم الشرعیة في المرحلة ١٤٢٦-ھـ١٤٢٥مدینة الریاض، للعام الدراسي 
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 معلمًا في المدارس الحكومیة النھاریة المتوسطة، وتحفیظ )١٠٠٤(المتوسطة، والبالغ عددھم 
شملت الدراسة عینة عشوائیة تضم : ھـ، أما عینة الدراسة١٤٢٦- ھـ ١٤٢٥القرآن للعام الدراسي 

استخدم الباحث : مشرفًا تربویًا، أما أداة الدراسة) ٣٥(معلم، وخمسًا وثالثین ) ٢٠٠(مائتي 
وصلت الدراسة إلى مفاھیم فقھیة : تھ، وكان من أھم نتائج الدراسةاالستبانة أداة لجمع بیانات دراس

) ١١(الزمة لطالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربیة السعودیة تضمنت أحد عشر 
الطھارة، والحج والعمرة، والبیع، والحدود والجنایات، واألطعمة واألشربة، : (مفھومًا رئیسیًا، ھي

) ٨٣(، وقد تفرع عن ھذه المفاھیم ثالثة وثمانون )، والزینة، واألیمانوالذكاة، والصید، واللباس
مفھومًا فرعیًا، حظیت جمیع المفاھیم الفقھیة الرئیسة والفرعیة التي وردت في الكتاب المقرر 

مفھومًا بمستوى عاٍل من المناسبة وفقًا آلراء عینة الدراسة من ) ٦٦(وعددھا ستة وستون 
واد العلوم الشرعیة مما یدعم ذلك من قوة اختیار مواضیع الكتاب وجودتھا المشرفین والمعلمین لم

مفھوم األطعمة واألشربة، : ومراعاتھا لمستوى نمو الطالب وحاجاتھم، ومن ھذه المفاھیم، ھي
مفھوم الصید، مفھوم اللباس، مفھوم الزینة، ھناك مفاھیم فقھیة الزمة لطالب الصف الثالث 

مفھوم البیع، مفھوم الحدود : تاب المقرر ووردت في أداة الدراسة، منھاالمتوسط لم ترد في الك
  . والجنایات

ھدفت تقویم مدى مالئمة محتوى كتاب الثقافة اإلسالمیة ): ھـ١٤٢٨(دراسة الحمیدي 
للتعلیم من وجھة نظر أفراد العینة، وتحدید نواحي القوة والضعف فیما یخص محتوى كتاب الثقافة 

خدم الباحث المنھج الوصفي، أما مجتمع البحث فیتكون المجتمع األصلي للبحث من اإلسالمیة، واست
مشرفي مادة الثقافة اإلسالمیة في مراكز التدریب المھني -أ: الھیئة التعلیمیة وتشمل: فئتین ھما

معلمي الثقافة اإلسالمیة في مراكز التدریب المھني -مشرفًا، ب" اثنا عشر" جمیعھم، وعددھم 
) ١٥٢٠٠(معلمًا، طالب مراكز التدریب المھني، وعددھم " خمسة وسبعون " وعددھم جمیعھم، 

جمیع عدد الھیئة التعلیمیة من مشرفي مادة الثقافة اإلسالمیة و : تقریبًا، وشملت العینات التالیة
 معلمي الثقافة اإلسالمیة السابق ذكرھم، وقد اعتبر الباحث ھنا مجتمع البحث ھو عینتھ، نظرًا لقلة

من مجتمع البحث % ٢تم اختیار عینة عشوائیة تمثل : عددھم وإمكانیة استیعابھم، ومن الطالب
من طالب مراكز التدریب المھني، في الفصل " طالب٣٠٤" األصلي حیث تم اختیار ما یقارب 
تقریبًا، أما أداة البحث ) ١٥٢٠٠(ھـ، وعددھم ١٤٢٧ -ھـ ١٤٢٦الدراسي الثاني من العام الدراسي 

توافق : المحور األول: تبر االستبانة ھي األداة الرئیسة لھذه الدراسة، وكان من ھم نتائج الدراسةفتع
: المحتوى مع األھداف، ومن الفقرات التي اتفقت علیھا الھیئة التعلیمیة والطالب في ھذا المحور

ي اختلفت علیھا المحتوى یتوافر فیھ التنوع في أسالیب التقویم بدرجة توافر متوسطة، الفقرات الت
المحتوى یحقق أھدافھ التعلیمیة، حیث أشارت الھیئة : الھیئة التعلیمیة والطالب في ھذا المحور

التعلیمیة أنھا متوفرة بدرجة متوسطة، بینما أشار الطالب أنھا متوفرة بدرجة ضعیفة، المحور 
یة والطالب في ھذا المحور اتفق الھیئة التعلیم: صحة المحتوى وداللتھ من الناحیة العلمیة: الثاني

على أن لغة الكتاب فصیحة بدرجة توافر كبیرة جدا، المادة العلمیة للكتاب واضحة بدرجة توافر 
توافق : كبیرة، محتوى الكتاب خال من األخطاء المطبعیة بدرجة توافر متوسطة، المحور الثالث

تفقت علیھا الھیئة التعلیمیة الفقرات التي ا: المحتوى مع الخصائص الشخصیة والنفسیة للمتعلم
محتوى الكتاب یناسب المستوى العلمي للطالب بدرجة توافر كبیرة، : والطالب في ھذا المحور

محتوى الكتاب یناسب المرحلة العمریة للطالب بدرجة توافر متوسطة، محتوى الكتاب یعتني 
العقلیة للطالب بدرجة بحاجات الطالب ومیولھم بدرجة توافر متوسطة، المحتوى یراعي الجوانب 

الفقرات التي اتفقت : تتابع وتسلسل المفاھیم واألفكار في المحتوى: توافر متوسطة، المحور الثالث
مادة المحتوى معروضة بأسلوب شیق بدرجة توافر : علیھا الھیئة التعلیمیة والطالب في ھذا المحور

 ضعیفة، الفقرات التي اختلفت متوسطة، المحتوى یمھد لكل موضوع بتمھید مناسب بدرجة توافر
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مادة الكتاب متسلسلة منطقیًا، حیث أشارت الھیئة : علیھا الھیئة التعلیمیة مع الطالب في ھذا المحور
  .التعلیمیة أنھا متوفرة بدرجة متوسطة، بینما ذكر الطالب أنھا متوفرة بدرجة كبیرة

ة الثانویة في ضوء ھدفت تقویم مقررات الفقھ في المرحل) ھـ١٤٢٩(دراسة المالكي 
المستجدات الفقھیة المعاصرة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، أما مجتمع الدراسة 

یتمثل مجتمع الدراسة في كتب الفقھ المقررة على طالب المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة : وعینتھا
یق ھدف الدراسة تم إعداد أداتین لتحق: ، أما أدواة الدراسة)بنین(السعودیة، قسم العلوم الشرعیة 

قائمة بالمستجدات الفقھیة الالزمة لطالب المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة، ومن : وھما
ثم عرضھا على المحكمین، بطاقة تحلیل لمحتوى مقررات الفقھ بالمرحلة الثانویة، وكان من أھم 

بالمستجدات الفقھیة بلغت خمسة وسبعین مستجد تم التوصل إلى قائمة نھائیة : أوًال: نتائج الدراسة
تصنیفھا في عدة مجاالت رئیسة ویندرج تحت كل مجال مجموعة من المستجدات ومن ھذه 

المستجدات الفقھیة في العبادات والمعامالت، وعددھا ست مستجدات، المستجدات الفقھیة : المجاالت
یة في األحوال الشخصیة وقضایا المرأة، المالیة، وعددھا سبعة عشر مستجد، المستجدات الفقھ

وعددھا ثمان مستجدات، المستجدات الفقھیة في األطعمة واألشربة واللباس والزینة، وعددھا تسع 
خلت مناھج الفقھ في المرحلة الثانویة من معظم المستجدات الفقھیة الواردة في : مستجدات، ثانیًا

قھ معلومات نظریة حول طبیعة الفقھ كعلم إال في الصف لم ُیعط محتوى الف: الدراسة الحالیة، ثالثًا
  . الثالث الثانوي، وتم وضع ھذه المعلومات في موضوعات الفصل الدراسي الثاني

   :التعلیق العام على الدراسات السابقة
بعد أن عرض الباحث الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دراستھ الحالیة وما تضمنھ 

ث عنوانھا، وأھدافھا، ومنھجھا وأدواتھا، وأھم نتائجھا، سوف یعرض عرض كل دراسة من حی
الباحث بعضًا من أوجھ الشبھ، واالختالف بین تلك الدراسات ودراستھ الحالیة ومدى استفادتھ من 

  :ذلك كلھ، على النحو اآلتي

  أن جمیع الدراسات جعلت من مقررات التربیة اإلسالمیة منطلقًا وأساسًا للدراسة، مع
  .ختالف في تحدید المقرراال

 أن جمیع الدراسات جعلت من مقررات التربیة اإلسالمیة في المراحل التعلیمیة مادة للدراسة.  

 تتفق ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة في العنایة بتقویم العلوم الشرعیة.  

  ،وھو تتفق ھذه الدراسة مع جمیع الدراسات السابقة في المكان الذي أجریت فیھ الدراسة
  . المملكة العربیة السعودیة

  :اختالف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
 فالمجال الذي تجرى فیھ دراسة الباحث الحالیة المعاھد : في المجال الذي تتم فیھ الدراسة

العلمیة وال یشترك معھا أي من الدراسات السابقة في ھذا المجال وھناك فرق واضح بین 
  .العلمیة والتعلیم العام أو التعلیم الجامعي أو التعلیم في الكلیاتالتعلیم في المعاھد 

 فدراسة الباحث مقتصرة على تقویم مقرر الفقھ في المرحلة : في مجال التقویم محل الدراسة
 .الثانویة فقط

   :مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة
  حول تقویم المقررات والكتب استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوین خلفیة جیدة

  . بشكل عام
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  استفاد أیضًا من ھذه الدراسات في إعداد خطة دراستھ، والمنھج الذي سیسلكھ فیھا، والتعرف
 على بعض المراجع المھمة في تقویم مقررات مواد التربیة اإلسالمیة عمومًا 

  :اإلطار النظري
  :التقویم: المحور األول

  :مفھوم التقویم: أوًال
 بدقة –عملیة منھجیة تقوم على أسس علمیة، تستھدف إصدار الحكم " التقویم بأنھ یعرف 

 على مدخالت وعملیات ومخرجات أي نظام تربوي، ومن ثم تحدید جوانب القوة -وموضوعیة
والقصور في كل منھما، تمھیدًا التخاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد یتم الكشف عنھ من نقاط 

  ). ٢٨م، ص ٢٠٠١ي، الرافعي، صبر" (الضعف والقصور 
عملیة مقصودة ومنظمة تھدف إلى : " التقویم بأنھ) ٢٢ھـ ص ١٤٢١(كما عرف شعلة 

جمع المعلومات والبیانات عن جوانب العملیة التعلیمیة بھدف تحدید جوانب القوة لتدعیمھا، 
  ".وجوانب الضعف لعالجھا

  : يوبمالحظ ما سبق یتبین أن التقویم التربوي یشمل ما یل

 وضع قیمة لألشیاء .  

 معرفة مدى تحقیق األھداف ومعالجة نقاط الضعف كتعریف شعلة .  
  : أھمیة التقویم: ثانیًا

أن التقویم یمكن أن یفید كل من لـھ عالقة بالكتاب المدرسي، ) ھـ١٤١٦(یرى سعید وعمار 
  : على النحو اآلتي

قوة فینمیھا ومواطن الضعف بالنسبة للمعلم فھو معین لـھ في تحدید واكتشاف مواطن ال .١
  . فیتجنبھا

أما الطالب فاإلفادة تكون من عملیات التطویر التي یقوم بھا القائمون على تألیف الكتب بناًء  .٢
 .على نتائج عملیات التقویم

أما الجھات المختصة كالوزارات وبعض أقسامھا فإنھا تستفید من التقویم بما یعمل على  .٣
 . علیمیة عمومًاتحسین األداء في العملیة الت

  : أن أھمیة التقویم تكمن في أنھ) ھـ١٤٢٣(ویرى شعلة 
  .یساعد في تعدیل وتنقیح ومراجعة المناھج الدراسیة .١
 .یساعد في الحكم على فاعلیة العملیة التربویة وتطورھا .٢

 .یعمل التقویم على إعادة تحدید األھداف وصیانتھا .٣

عة المرحلة وطبیعة المعرفة بأنھا تراكمیة یسھم التقویم في إعطاء الدلیل الواضح على طبی .٤
 . ومتداخلة
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  : أنواع التقویم: ثالثًا
ینقسم التقویم في التربیة والتعلیم إلى عدة أقسام، وسیقتصر الباحث على أھم ما وصل إلیھ 

أن التقویم ینقسم بحسب أھدافھ وأغراضھ إلى ) ھـ١٤١٢(فقد ذكر سعادة وإبراھیم . بعض التربویین
  : مخمسة أقسا

الذي یتمثل في الوصول إلى قرارات، وأحكام محددة، ومبنیة على أسس : التقویم الرسمي .١
سلیمة، وقد یتضمن ذلك اختبارات تحصیل الطالب، والتأكد من تحقیق األھداف التي تم 

  .وضعھا من قبل
الذي یتمثل في الوصول إلى قرارات وأحكام واضحة بدون تحدید القیم، : التقویم غیر الرسمي .٢

أو البیانات أو الخبرات، أو النواحي النظریة، أو المعرفیة التي بنیت علیھ، ویمكن تحقیق ذلك 
ببساطة عن طریق التحدث إلى الطالب والمعلمین واآلباء عن البرنامج، أو المنھج المدرسي، 

 . أو عن طریق استبیان مكتوب لھذا الغرض

انات واألحكام التي تساعد في مراجعة وھو مجموعة من المعلومات والبی: التقویم التكویني .٣
البرامج التعلیمیة وتطویرھا ویتضمن استخدام أدوات وإجراءات التقویم في مدد زمنیة متتابعة 

ویعمل ھذا النوع من التقویم على . خالل الفصل أو العام الدراسي كجزء من العملیة التعلیمیة
ل لھم للتعلیم بعد انتھاء كل واجب تعلیمي، إیجاد التغذیة العائدة للطالب، عن طریق إفساح المجا

ویزود المعلمین أیضًا بالتغذیة العائدة عن طریق تزویدھم بالمعلومات الكافیة عن فعالیة طرق 
 . التدریس والمواد والوسائل التعلیمیة المستخدمة

النتائج والذي یمكن تعریفھ بأنھ التقویم الذي یتم تصمیمھ لقیاس : التقویم الختامي أو النھائي .٤
ویشیر التقویم . العلمیة التي تتم خالل مادة دراسیة كاملة، أو جزء حیوي من تلك المادة

اإلجمالي إلى النوع الذي یستخدم في نھایة مدة زمنیة أو نھایة مادة دراسیة أو برنامج دراسي 
، أو بھدف وضع الدرجات أو منح الشھادات، أو تقویم مدى التقدم الذي تم تحقیقھ في التعلیم

 . البحث عن فعالیة منھج ما، أو مادة دراسیة معینة، أو خطة تربویة محددة

ویستخدم للطالب الذین یتأثر سلوكھم أو تعلمھم سلبًا بعوامل خارجة عن : التقویم التشخیصي .٥
برنامج التدریس، ویشمل التقویم التشخیصي تحدید العوامل الجسمیة، والعاطفیة، والبیئیة، 

  .جرة الدراسة، التي تؤثر في سلوك بعض الطالبوالنفسیة خارج ح
  :التقویم في ضوء التوقیت إلى ثالثة أقسام، ھي) ھـ١٤٢١( كما قسم مندور 

وھذا النوع من التقویم ھو الذي یتم قبل تجریب أي : التقویم التمھیدي أو المبدئي أو القبلي .١
 تحدید مستوى استعداد برنامج تربوي، أي یقوم العملیة التربویة قبل بدئھا، ویھدف إلى

  . األفراد المتعلمین، وأخذ فكرة عن مستواھم
وھو نوع من التقویم یتم في أثناء تطبیق البرنامج : التقویم التطویري أو التكویني أو البنائي .٢

التربوي، أي في أثناء سیر الحصة الدراسیة، ویھدف إلى تحدید مدى تقدم الطلبة نحو 
فوظیفتھ تشخیصیة عالجیة، مما یكون لھ أثر على الصورة التي األھداف التعلیمیة المنشودة، 

  . تصل إلیھا النتائج النھائیة
وكما ھو واضح من اسمھ فإنھ یتم في نھایة العمل التربوي، بقصد : التقویم النھائي أو الختامي .٣

الحكم على التجربة كلھا، ومعرفة المزایا التي تحققت من خاللھا، أو نواحي القصور التي 
رت في أثنائھا، وھذا النوع من التقویم یعقبھ القرارات الحاسمة التي قد تؤید االستمرار في ظھ

  .العمل، أو التي قد تطلب االنصراف عنھ تمامًا
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  : تعریف تقویم الكتاب المدرسي: رابعًا
معلومات كمیة وكیفیة عن جوانب وخصائص الكتاب / ھي عملیة یتم بموجبھا جمع بیانات 

لھ، وتنظیمھ ) العلمي( تشمل مقدمتھ، األھداف التي یحققھا، المحتوى التعلیمي المدرسي التي
وطریقة عرضھ، سالمة اللغة والصیاغة، وشكلھ العام وإخراجھ الفني ومن ثم الحكم علیھ في ضوء 

زیتون، . (معاییر معینة وإصدار القرارات المناسبة بشأنھ سواء باعتماده أو بتعدیلھ أو إلغائھ
  )٤٦٧ھـ، ص١٤٢٨

  : ولتقویم المقرر الدراسي ینبغي مراعاة المعاییر التالیة

 مدى مالئمة المقرر الدراسي للفئة المستھدفة . 

  األھداف المتوقع تحقیقھا من جراء دراسة المادة التعلیمیة ) المقرر(ھل یخدم الكتاب المدرسي
 . ذات العالقة

 ھل یبدو الكتاب منظمًا تنظیمًا مریحًا للنظر .  

 استخدام الكتاب للرموز والتلمیحات مثل األحرف المائلة، أو األحرف الغامقة أو أنواع ما مدى 
 . الخطوط الكبیرة أو الصغیرة؟

  ).م٢٠٠١صبري، ومحب، : (وھناك من یضیف معاییر أخرى ھي

 ھل الكتاب مرتبًا ترتیبًا منطقیًا متسلسًال ؟ 

 ما مدى مراعاة موضوعاتھ لقیم المجتمع وعاداتھ ؟ 

 ى ارتباط موضوعاتھ ببیئة المتعلم واحتیاجاتھ ؟ما مد 

 ما مدى ارتباط موضوعاتھ بمیول ورغبات المتعلم ؟ 

 ما مدى مواكبة موضوعاتھ للتطورات العلمیة والتقنیة على المستویین المحلي والعالمي؟ 

 ما مدى تركیزه على نشاطات التعلیم والتعلم ؟ 

 میة؟ما مدى مراعاتھ ألسس وتعالیم الشریعة اإلسال 

 ھل توجد موازنة في موضوعاتھ محددات السلوك األخالقي ؟ 

 ما مدى شمولیة مضمونة العلمي ؟ 

 ھل ھناك موازنة في موضوعاتھ بین تاریخ العلم ومستحدثاتھ ؟  
  : أھداف تقویم الكتاب المدرسي: خامسًا

 جودة صنعة الكتاب، وجمال إخراجھ .  

 دقة لغتھ، وسالمة تعبیراتھ  . 

 ،وبساطة تراكیبھ اللغویة سالسة أسلوبھ  . 

 دقة معلوماتھ . 

 كفایة معلوماتھ للمتعلم . 
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 ارتباطھ بأھداف المنھج، ومدى إسھامھ في تحقیقھا . 

 تكامل موضوعاتھ أفقیًا . 

 ترتیب موضوعاتھ ترتیبًا منطقیًا متسلسًال . 

 مناسبة موضوعاتھ لطبیعة، وعمر المتعلم . 

 ھمراعاة موضوعاتھ لمیول المتعلم، ورغبات . 

 ارتباط موضوعاتھ ببیئة المتعلم، واحتیاجاتھ  . 

 مراعاة موضوعاتھ لقیم المجتمع، وعاداتھ . 

 مراعاة موضوعاتھ لمحددات السلوك . 

 مواكبة موضوعاتھ للتطورات العلمیة، والتقنیة على المستویین المحلي والعالمي . 

 موازنة موضوعاتھ بین الجانبین النظري والعملي . 

 تھ بین تاریخ العلم، ومستحدثاتھموازنة موضوعا . 

 تركیزه على نشاطات التعلیم، والتعلم . 

 مراعاة موضوعاتھ ألسس، وتعالیم الشریعة إلسالمیة الغراء . 

  : سادسًا ماذا نقوم من الكتاب المدرسي
  :  تقویم لغة الكتاب وأسلوبھ-أ

أثیر على مستوى وھذا الجانب مھم جدًا، حیث یكمل جانب الطباعة، وإلخراج من حیث الت
  : انقرائیة الكتاب، ویشمل تقویم ھذا الجانب الحكم على مدى

  المتعلم والمعلم(دقة وسالمة لغة الكتاب، ومناسبة تلك اللغة لمن یقرأھا .( 

 سالمة التعبیرات، والتراكیب اللغویة في الكتاب، ووضوحھا . 

 ة الكتاباالعتماد على مفردات لغویة مألوفة، ومفھومة للمتعلم في صیاغ . 

 االلتزام بعالمات الوقف، والترقیم في كتابة نص موضوعات الكتاب . 

 قابلیة لغة الكتاب للفھم من قبل المتعلم . 

 اتباع المدخل المناسب لعرض موضوعات الكتاب . 

  .  تقویم المضمون العلمي للكتاب المدرسي-ب
 یمثل المعلومات، ھذا الجانب ھو األھم في أي كتاب مدرسي، أو أي كتاب عموما حیث

واألنشطة، والخبرات اإلجرائیة التي تدور حول عملیتي التعلیم والتعلم، وبشمل تقویم ھذا الجانب 
  : الحكم على مدى

 صحة ھذا المضمون العلمي، وخلوه من األخطاء . 

 كفایة ھذا المضمونة العلمي لتحقیق األھداف . 



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٦٥

 تنوع ھذا المضمون العلمي، وتعدد أنشطتھ . 

 ا المضمون ألھم مجاالت، وموضوعات التخصصشمول ھذ. 

 ترتیب ھذا المضمون العلمي مع غیره رأسیًا، وأفقیًا . 

 ترتیب ھذا المضمون العلمي منطقیًا . 

 موازنة ھذا المضمون العلمي بین مكونات البناء المعرفي للعلم . 

 مناسبة مستوى المضمون العلمي لعمر المتعلم، ومستوى تفكیره . 

 لمضمون العلمي لتطورات العلم، والتكنولوجیامواكبة ھذا ا. 

 تدعیم المضمون العلمي بأنشطة مناسبة . 

 تدعیم المضمون العلمي برسوم، وصور توضیحیة مناسبة . 

 وضع الصور، والرسوم التوضیحیة في الموقع المناسب داخل المضمون . 

 ونوضع عناوین للصور، والرسوم التوضیحیة في الموقع المناسب داخل المضم . 

 وضع عناوین للصور، والرسوم بشكل یدل علیھا . 

 ارتباط الصور، والرسوم ارتباطًا مباشرًا بموضوعات المضمون . 

 خلو الصور، والرسوم مما یتنافى مع مبادئ، أخالق الشریعة اإلسالمیة . 

 تدعیم المضمون بأسئلة، وتدریبات، وأمثلة مناسبة . 

  :  عالقتھ بالمتعلمتقویم الكتاب المدرسي على ضوء: سابعًا
نظرًا ألن الكتاب المدرسي یوجھ أساسًا للمتعلم، فإنھ ینبغي أن تتوافر فیھ أفضل 
المواصفات بما یحقق للمتعلم أعلى درجة استفادة ویشمل تقویم ھذا الجانب الحكم على مدى إسھام 

  : الكتاب في تزوید المتعلم بخبرات تنمي

 لخاطئة معلوماتھ الصحیحة، وتصحح معلوماتھ ا . 

 میولھ المرغوبة . 

 اتجاھاتھ اإلیجابیة . 

 ممارستھ للھویات المفیدة . 

 أسالیب تفكیره، ومھاراتھ العقلیة . 

 مھاراتھ العملیة، والیدیویة . 

 مھاراتھ االجتماعیة . 

 سلوكیاتھ المرغوبة . 

 أوجھ تقدیره لدور العلم، والعلماء . 

 أوجھ تقدیره لقدرة الخالق سبحانھ وتعالى . 
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 ھ بقضایا بیئتھ، ومجتمعھوعی . 

 صبري ومحب، . (قدرتھ على اتخاذ القرار. قدرتھ على حل ما یعترضھ من مشكالت
٢٠٠١ .(  

  : محاور تقویم الكتاب المدرسي: ثامنًا
  . یتعلق بالمقدمة: المحور األول

ینبغي التمھید للكتاب بمقدمة توضح الھدف من الكتاب، وأھمیة مادتھ، وأھداف المادة، 
یقدم المؤلف فیھا تعریفًا واضحًا لھذا العلم وطبیعتھ وخصائصھ، كما یجب أن تقدم توجیھات بحیث 

للمعلم تساعده على كیفیة استخدام الكتاب في التدریس، وللتالمیذ تساعدھم على كیفیة استخدام 
  .الكتاب في التعلم

لى قراءة الكتاب وُتعد العنایة بمقدمة الكتاب العلمیة بأسلوب علمي وجذاب یشد المتعلم إ
  ).ھـ١٤٢٨زیتون، (حتى النھایة 

  : یتعلق بمحتوى الكتاب: المحور الثاني
وھو یتأثر بصورة مباشرة بأھداف المنھج، وعملیة اختیار المحتوى لیست سھلة فالمادة 
تشمل عدة مجاالت وكل مجال یشمل موضوعات، ولكل موضوع محاور، لذا كان ھناك معاییر 

  . الختیار المحتوى
 .ختیار الموضوعات الرئیسةا  -أ 

 . اختیار األفكار األساسیة لھذه الموضوعات  -ب 

 . اختیار المادة المتصلة باألفكار األساسیة  -ج 

 . أن یكون المحتوى صادقًا ولھ داللتھ  -د 

 . أن یكون المحتوى مھمًا للمتعلم  - ه 

 . أن یكون المحتوى مناسبًا للزمن  - و 

 ). ١٥٩- ١٥٦ھـ، ١٤٢٤فة، الخلی(أن یكون ھناك توازن بین شمول المحتوى وعمقھ   -ز 

  : یتعلق بأسلوب عرض المحتوى: المحور الثالث
إن اختیار المحتوى وفقًا للمعاییر التي ذكرت ال یعني أن باستطاعة التالمیذ فھمھ بكل یسر 

  . وسھولھ، بل یلزم أن یتناول ھذا المحتوى بالتنظیم
 جیدًا وبمھارة تربویة، لذا یجب عرض المادة العلمیة بأسلوب واضح وترتیبھا ترتیبًا" 

یسھل عمل المعلم في الصف، ویساعده على تحسین عملیة التعلیم، كما یسھل عملیة التعلیم بالنسبة 
  ).٥٣، ص ١٩٨٢دمعة، مرسي، " (للتالمیذ، ویدربھم على التفكیر المنظم 

  . یتعلق بلغة الكتاب: المحور الرابع
ئل التعلیمیة لذا یجب أن تكون لغة الكتاب للغة الكتاب أھمیة خاصة باعتباره من أھم الوسا

  . مناسبة لمستوى التالمیذ الثقافي، ومالئمة لقدراتھم العقلیة وممثلة لواقعھم الثقافي واالجتماعي
فیجب على المؤلف أن یوجھ عنایة خاصة بالمفردات اللغویة، وقوالب التعبیر، كما یجب 

اني أو المفردات، أو التراكیب، أو أسلوب العرض علیھ أن یأخذ باالعتبار الصعوبات المتصلة بالمع
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في المادة المقروءة التي تجعل من الصعب على بعض القراء في مستوى من المستویات أن یقرأوا 
  ). ٥٨م، ص١٩٨٢دمعة، مرسى، (تلك المادة 

  : كما یجب أن تخلو لغة الكتاب من .١
  . ات بالشكلاألخطاء اإلمالئیة، مع االلتزام بقواعد الترقیم وضبط الكلم .٢
 ). ٨١-٨٠ھـ، ص١٤٢٥الحامد، . (األخطاء النحویة الصرفیة واألخطاء العلمیة .٣

  المحتوى: المحور الثاني
  : مفھوم المحتوى
نوعیة المعارف التي یقع علیھا "المحتوى بأنھ ) ١٠١م، ص١٩٩٥ھندي، (عرف 

ھیم،   أو حقائق، أو االختیار، والتي یتم تنظیمھا على نحو معین، سواء أكانت ھذه المعارف، مفا
  ". أفكار أساسیة

سواء خبرات معرفیة أو انفعالیة . والمحتوى ھو كل ما یضعھ المخطط للمنھج من خبرات
ویجب أن تكون الخبرات التي یشملھا محتوى . أو حركیة بھدف تحقیق النمو الشامل المتكامل للتلمیذ

. عبد الموجود وآخرون(والمعاییر المنھج خبرات ھادفة ومخططة ومبنیة على مجموعة من األسس 
  "رافدة الحریري " نقًال عن) م١٩٨١

  : ضوابط اختیار المحتوى
لكي یتم اختیار محتوى المنھج بصورة منظمة البد من وضع ضوابط یتم في ضوئھا 
اختیار خبرات المنھج من الكم المتراكم من المعارف والخبرات البشریة المتاحة التي یراد تقدیمھا 

  : ما یأتي). ٣٦٤ھـ، ص١٤١٧( وأھم تلك الضوابط كما ذكره سعادة وإبراھیم للطالب،
أن یكون متطابقًا مع األھداف التي : ویتمثل صدق المحتوى في جوانب متعددة، أھمھا: الصدق" .١

وضع من أجلھا، وأن یكون متفقًا مع طبیعة المادة العلمیة، وأن یكون واقعیًا متفقًا مع العصر 
  .الذي وضع فیھا

ال تصبح المناھج مھمة حتى یتم ربطھا بالمفھومات والنظریات والمبادئ مع العنایة : ألھمیةا .٢
بتنمیة المھارات العقلیة وأسالیب تنظیم المعرفة، وجعلھا مفیدة للتلمیذ وتنمیة االتجاھات 

  . اإلیجابیة لدیھ
ولھم، وإعطائھم فالبد من دراسة اھتمامات التالمیذ ومی: مراعاة اھتمامات التالمیذ ومیولھم .٣

  . األولویة عند اختیار المحتوى، وذلك إلشباعھا وتنمیتھا
وذلك بأن تتم فیھ مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ، وأن یراعي : قابلیة المحتوى للتعلم .٤

وأن قدراتھم العقلیة حسب مرحلة نموھم، وأن یكون مراعیًا للتدرج في عرض المادة العلمیة، 
  . تكون المصطلحات والمفاھیم التي تستخدم فیھ مناسبة لمستوى نضج التالمیذ وقدراتھم

وذلك بأن یكون مرتبطًا بحیاة التالمیذ ارتباطًا قویًا، وأن یكون مشتمًال على : أن یكون مفیدًا .٥
معلومات ومعارف ومھارات تحقق المطالب الرئیسة لما یراد أن یعد لھ التالمیذ في حیاتھم 

  . لعملیةا
  .وذلك بأن یتم ربط المحتوى ببیئة التلمیذ، وواقع مجتمعھ: االتساق مع الواقع االجتماعي .٦
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ففي الوقت الذي ینبغي أن یعكس محتوى المنھج الواقع المحلي، فإنھ ینبغي أن یتضمن : العالمیة .٧
  " معلومات تربط التلمیذ بالعالم المعاصر

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
 بعد أن حدد الباحث مشكلة الدراسة وأسئلتھا، تبین أن المالئم لھذه الدراسة ھو :الدراسةمنھج : أوال

  .)الدراسات المسحیة(المنھج الوصفي 
 معلمو المواد الشرعیة بالمعاھد العلمیة في المرحلة الثانویة بمنطقة الریاض :مجتمع الدراسة: ثانیًا

 األفالج، و معھد إمام الدعوة ومعھد حریمالء، ومعھد المعھد العلمي في: في المعاھد العلمیة التالیة
حوطة بني تمیم، ومعھد حوطة سدیر، ومعھد الخرج، ومعھد الدرعیة، ومعھد الدلم، ومعھد 
الدوادمي، ومعھد الریاض، ومعھد الزلفي، ومعھد الشفا، ومعھد شقراء، ومعھد الغاط، ومعھد 

  ٠معلمًا) ١٩٥(وادي الدواسر وعددھم القویعیة، ومعھد المجمعة، ومعھد الملز، ومعھد 
 جعل الباحث مجتمع الدراسة جمیعھ عینة للدراسة، من أجل أن تكون نتائج :عینة الدراسة: ثالثًا

  .معلمًا) ١٥٩(الدراسة أكثر مصداقیة، حیث بلغ عدد المعلمین 
مستخدمًا ) ةالدراسات المسحی( قام الباحث في ھذه الدراسة باستخدام المنھج الوصفي :أداة البحث

  .االستبانة كأداة مناسبة لجمع المعلومات
  : مصادر معلومات الدراسة: رابعًا

 الدراسات السابقة في موضوع تقویم مواد العلوم الشرعیة، وخاصة ما یتصل بمجاالت ھذه -١
 .الدراسة

در الشتقاق اعتمد الباحث آراء المعلمین كمص:  آراء المعلمین ـ االستبانة المفتوحة االستطالعیة-  ٢
محاور وبنود االستبانة، ألن ھذه اآلراء جاءت من المیدان الذي ھو المحك الصادق لبیان الخبرات 
التربویة المرغوبة، وبین ما ھو موجود فعًال، ولتحقیق ھذا المطلب قام الباحث بتصمیم استبانة 

المذكورة من حدود مفتوحة لالستطالع األولي لوجھات نظر فئات العینة، تشمل الجوانب الخمسة 
الدراسة، حیث تم توزیعھا على بعض أفراد العینة بھدف معرفة أراء بعض أفراد العینة حول 

 . المحاور الخمسة 

معلمًا من معلمي المواد الشرعیة، وتشتمل ) ١٨(وقد تم توزیع االستبانة المفتوحة على 
 الشرعیة في المعاھد العلمیة، االستبانة المفتوحة على خطاب موجھ من الباحث إلى معلمي المواد

یطلب فیھ منھم ذكر المشكالت التي تواجھھم في تدریس مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة بالمعاھد 
  : العلمیة،  وقد رتبھا على أربعة محاور

  . المشكالت المتعلقة بمقدمة المحتوى:  أوال
  . المشكالت المتعلقة بالمادة العلمیة: ثانیًا
  . ت المتعلقة بأسلوب المادة العلمیةالمشكال: ثالثًا

  . المشكالت المتعلقة بلغة المحتوى: رابعًا
 :تم التأكد من صدق االستبانة من طریقین، ھما: صدق االستبانة

 : الصدق الظاھري لالستبانة  -أ 

تم ذلك بعرض االستبانة بعد بنائھا وتصمیمھا األولي على عدد من المحكمین، بلغ عددھم 
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وقد طلب الباحث من المحكمین في خطاب وجھھ إلیھم إبداء آرائھم . مًاثمانیة عشر ُمحك
وملحوظاتھم حول محتوى االستبانة، ومدى صدقھا وصالحیتھا، وإذا كان ھناك بنود یرون 

وقد استفاد الباحث من بعض آراء المحكمین لالستبانة ومقترحاتھم في تعدیل االستبانة، . إضافتھا
  . وتحدید مالءمتھا ووضوحھا

  : Internal consistently Validityصدق االتساق الداخلي   -ب 
لحساب الصدق الداخلي لالستبانة تم حساب معامل االرتباط بین الدرجة لكل عبارة في كل 
بند والمجموع الكلي لھذا البند، وبین الدرجة لكل بند في االستبانة وإجمالي اإلستبانة، حیث اتضح 

 في جمیع عبارات االستبانة ذات داللة إحصائیة عالیة عند مستوى أن قیم معامالت االرتباط جمیعھا
حیث ال یوجد " یتضمن المحتوى آراء فقھیة مرجوحة"عدا عبارة واحدة وھي ) ٠٫٠١(داللة 

المادة العلمیة ولكن ألھمیة العبارة أبقى الباحث علیھا، : ارتباط بینھا وبین إجمالي المحور الثاني
، ویدل )٠٫٠١(إجمالي كل محور وإجمالي االستبانة عند مستوى داللة وأیضًا یوجد ارتباط بین 

  :ذلك كلھ على اتساق عال لعبارات االستبانة كما یتضح من الجداول التالیة
مقدمة المحتوى وإجمالي : قیم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المحور األول) ١(جدول 

  المحور

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
داللة ال

  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٨ ٦  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٨ ١  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٥ ٧  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٤ ٢  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٩ ٨  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٢ ٣  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٦ ٩  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٨٦ ٤  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٨٣ ٥          

  
المادة العلمیة وإجمالي :  قیم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الثاني)٢(جدول 

  المحور

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
٠٫٠١ ٠ ٠٫٣٨ ١٠  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٥٥ ١  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٣١ ١١  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٥ ٢  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٣ ١٢  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٥٥ ٣  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٧ ١٣  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٥ ٤  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٦ ١٤  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٢٤ ٥  
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رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٤ ١٥  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٣ ٦  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٣ ١٦  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٦ ٧  
  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٢ ١٧  ال یوجد ٠٫٣٦ ٠٫٠٧ ٨

٠٫٠١ ٠ ٠٫٥٥ ٩        

أسلوب عرض المادة العلمیة : الت ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الثالثقیم معام) ٣(جدول
  وإجمالي المحور

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٦ ٦  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٨١ ١  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٩ ٧  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٧ ٢  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٣ ٨  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٩ ٣  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٥ ٩  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٨  ٤  

٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٧  ٥       

  
لغة المحتوى وإجمالي : قیم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الرابع) ٤(جدول 

  المحور

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
  الفعلیة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٦  ٥  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٤ ١  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٤ ٦  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٥٦ ٢  
٠٫٠١ ٠ ٠٫٧٥ ٧  ٠٫٠١ ٠ ٠٫٦٦ ٣  

٠٫٠١ ٠ ٠٫٥٦  ٤       
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  : Reliabilityثبات االستبانة 
 كما موضح Cronback Alpha)الفا كرونباخ (ام معامل لحساب ثبات االستبیان تم استخد

  : في الجدول التالي
   Cronback Alpha) الفا كرونباخ(نتیجة حساب معامل ) ٥(جدول 

  معامل ألفا  المحور المراد حساب الثبات لھ

  ٠٫٩١  مقدمة المحتوى: المحور األول

  ٠٫٨٦  المادة العلمیة: المحور الثاني

  ٠٫٩٠  عرض المادة العلمیةأسلوب : المحور الثالث

  ٠٫٨٤  لغة المحتوى: المحور الرابع

  ٠٫٩٦  إجمالي االستبانة

ومن الجدول السابق یتضح أن إجمالي ثبات محاور االستبانة مرتفع، وباإلضافة إلى ارتفاع 
وھو ) ٠٫٨٤(لغة المحتوى : معامل ثبات محاور االستبانة حیث كان أقل معامل ثبات للمحور الرابع

  . معامل ثبات مرتفع، ومن ذلك یتضح الثبات المرتفع لالستبانةأیضًا
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

ما مدى مالئمة مقدمة محتوى الفقھ :  الذي نص على ما یلينتائج اإلجابة عن السؤال األول
  بالمرحلة الثانویة للمعاییر المقدمة الجیدة من وجھة نظر المعلمین؟ 

تكرارات والنسب المئویة واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي والترتیب یبین ال) ٦(جدول 
  مقدمة المحتوى: لكل عبارة من عبارات المحور األول

  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

 ٨ ٢٧ ٨٠ ٤٤  ت
١ 

تحتوى المقدمة على   
داف خا  ة أھ ص

 ٥٫٠٣ ١٦٫٩٨ ٥٠٫٣١ ٢٧٫٦٧  % .بالمقرر
١ ٣٫٠١ ٠٫٨١ 

 ٥ ٥٣ ٦٩ ٣٢  ت
٢ 

ة     تبین المقدمة أھمی
ي  وعات الت الموض

 ٣٫١٤ ٣٣٫٣٣ ٤٣٫٤ ٢٠٫١٣  % . یحتویھا الكتاب
٢ ٢٫٨١ ٠٫٧٩ 

 ١٢ ٥٧ ٦٢ ٢٨  ت

٣ 

ة   دم المقدم تق
ساعد   ات ت توجیھ
ة    ى كیفی م عل المعل
ن  تفادة م االس
ي  اب ف الكت

 .التدریس

%  ٧٫٥٥ ٣٥٫٨٥ ٣٨٫٩٩ ١٧٫٦١ 
٣ ٢٫٦٧ ٠٫٨٥ 
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  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

 ١٧ ٨٥ ٤٢ ١٥  ت

٤ 

ة   دم المقدم تق
ساعد   ات ت توجیھ
ة     الطالب على كیفی
ن  تفادة م االس

 .الكتاب في التعلم

%  ١٠٫٦٩ ٥٣٫٤٦ ٢٦٫٤٢ ٩٫٤٣ 
٦ ٢٫٣٥ ٠٫٨٠ 

 ٩ ٧١ ٥٧ ٢٢  ت
٥ 

ي    ة ف سھم المقدم ت
تعریف الطالب بعلم  

 ٥٫٦٦ ٤٤٫٦٥ ٣٥٫٨٥ ١٣٫٨٤  % . الفقھ
٥ ٢٫٥٨ ٠٫٨٠ 

 ١١ ٥٥ ٧٤ ١٩  ت
٦ 

ي    ة ف سھم المقدم ت
الب   ف الط تعری

 ٦٫٩٢ ٣٤٫٥٩ ٤٦٫٥٤ ١١٫٩٥  % . بأھمیة علم الفقھ
٤ ٢٫٦٤ ٠٫٧٨ 

 ٣١ ٧٣ ٤٢ ١٣  ت
٧ 

ى    ة إل شیر المقدم ت
ع  م مراج أھ

 ١٩٫٥ ٤٥٫٩١ ٢٦٫٤٢ ٨٫١٨  % . الكتاب
٧ ٢٫٢٣ ٠٫٨٦ 

 ٢٩ ٨٣ ٣٥ ١٢  ت

٨ 

ة    ر المقدم تثی
ب   ضول الطال ف
شوقھ  ي وت التعلیم
وعات   لموض

 . الدروس

%  ١٨٫٢٤ ٥٢٫٢ ٢٢٫٠١ ٧٫٥٥ 
٨ ٢٫١٩ ٠٫٨٢ 

 ٣٣ ٧٨ ٣٨ ١٠  ت

٩ 

ذه  ة نب دم المقدم تق
تھ  م دراس ا ت ن م ع
المقرر   ھ ب وربط

 .الحالي
%  ٢٠٫٧٥ ٤٩٫٠٦ ٢٣٫٩ ٦٫٢٩ 

٩ ٢٫١٦ ٠٫٨٢  

 عینة الدراسة موافقون على ثالثة من بنود یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد
  : محور مقدمة المحتوى تتمثل في العبارات التالیة

%) ٥٠٫٣١(وبنسبة ) ٣٫٠١(تحتوى المقدمة على أھداف خاصة بالمقرر بمتوسط حسابي  .١
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن القائمین على إعداد مقدمة المقرر یحرصون على تضمین 

 المقدمة لتسھیل تحقیقھا ولذلك نجدھم یضمنون مقدمة محتوى المقرر أھداف المقرر في
والتي بینت عدم ) ھـ١٤١٢البكر، (األھداف الخاصة بالمقرر وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة 

 .توافر معیار األھداف في أي من كتب الفقھ

ة وبنسب)٢٫٨١(تبین المقدمة أھمیة الموضوعات التي یحتویھا الكتاب بمتوسط حسابي .٢
والتي بینت أن المقدمة ال ) ھـ١٤٢٥الشریدة، (وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة %) ٤٣٫٤(

 .تقدم تعریفًا بأھمیة المواضیع التي یحتویھا الكتاب

تقدم المقدمة توجیھات تساعد المعلم على كیفیة االستفادة من الكتاب في التدریس بمتوسط  .٣
ه النتیجة إلى أن القائمین على إعداد ویعزو الباحث ھذ%) ٣٨٫٩٩(وبنسبة ) ٢٫٦٧(حسابي
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مقدمة المقرر یحرصون على تسھیل استخدام الكتاب للمعلمین ولذلك نجدھم یضمنون مقدمة 
 .محتوى المقرر توجیھات تساعد المعلم على كیفیة االستفادة من الكتاب في التدریس

فقین على ستة من بینما یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عینة الدراسة غیر موا
  : بنود مقدمة المحتوى أبرزھا تتمثل في العبارات التالیة

وبنسبة ) ٢٫١٦(تقدم المقدمة نبذه عن ما تم دراستھ وربطھ بالمقرر الحالي بمتوسط حسابي  .١
)٤٩٫٠٦ .(%  

تثیر المقدمة فضول الطالب التعلیمي وتشوقھ لموضوعات الدروس بمتوسط حسابي  .٢
  %).٥٢٫٢(وبنسبة )٢٫١٩(

 %). ٤٥٫٩١(وبنسبة )٢٫٢٣(شیر المقدمة إلى أھم مراجع الكتاب بمتوسط حسابي ت .٣

تقدم المقدمة توجیھات تساعد الطالب على كیفیة االستفادة من الكتاب في التعلم بمتوسط  .٤
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الطالب عادة ال %) ٥٣٫٤٦(وبنسبة )٢٫٣٥(حسابي 

وى المقرر مما یقلل من إسھام المقدمة في تقدیم توجیھات یھتمون كثیرًا بقراءة مقدمة محت
تساعد الطالب على كیفیة االستفادة من الكتاب في التعلم، وألن المقدمة تخاطب المدرس في 

 .المقام األول ولم توجھ للطالب

وتتفق %) ٤٤٫٦٥(وبنسبة)٢٫٥٨(تسھم المقدمة في تعریف الطالب بعلم الفقھ بمتوسط حسابي  .٥
حیث أشار إلى أنھ لم ُیعط محتوى الفقھ معلومات نظریة ) ھـ١٤٢٩المالكي (سة ھذه مع درا

حول طبیعة الفقھ كعلم إال في الصف الثالث الثانوي، وتم وضع ھذه المعلومات في موضوعات 
  . الفصل الدراسي الثاني

وبنسبة ) ٦٤، ٢(تسھم المقدمة في تعریف الطالب بأھمیة علم الفقھ بمتوسط حسابي  .٦
حیث لم یسھم المحتوى في ) ھـ١٤٢٥الشریدة (، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة %)٣٤٫٥٩(

التویجري (تعریف التالمیذ المراد بعلم التجوید وأھمیتھ، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة 
  حیث تبین أن محتوى الكتاب تتوافر فیھ بدرجة متوسطة بیان أھمیة علم القراءات) ھـ١٤٢٥

أھداف خاصة (م أفراد العینة یرون أن المقدمة تحتوي على ونستنتج مما سبق أن معظ
بالمقرر، أھمیة الموضوعات التي یحتویھا الكتاب، توجیھات تساعد المعلم على كیفیة االستفادة من 

وھي العبارات األكثر موافقة من أفراد العینة، بینما نجد أن أقل عبارتین ) الكتاب في التدریس
تثیر المقدمة فضول الطالب (ى أن تكون في مقدمة المحتوى ھما موافقة من أفراد العینة عل

التعلیمي وتشوقھ لموضوعات الدروس، تقدم المقدمة نبذه عن ما تم دراستھ وربطھ بالمقرر 
  ).الحالي

ما مدى مناسبة المادة العلمیة بمحتوى :  الذي نص على ما یلينتائج اإلجابة عن السؤال الثاني
  ثانویة من وجھة نظر المعلمین؟مقرر الفقھ بالمرحلة ال
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یبین التكرارات والنسب المئویة واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي والترتیب ) ٧(جدول 
  المادة العلمیة: لكل عبارة من عبارات المحور الثاني

  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

 ٣ ٢٧ ٩٩ ٣٠  ت
١ 

وى   ق محت یحق
داف   رر األھ المق

 ١٫٨٩ ١٦٫٩٨ ٦٢٫٢٦ ١٨٫٨٧  % .الخاصة بالمقرر
١ ٢٫٩٨ ٠٫٦٦ 

 ١١ ٤٢ ٧٤ ٣٢  ت

٢ 

ادة  ب الم تناس
ستوى   ة م العلمی
الب  م ط فھ

 . المرحلة الثانویة
%  ٦٫٩٢ ٢٦٫٤٢ ٤٦٫٥٤ ٢٠٫١٣ 

٦ ٢٫٨٠ ٠٫٨٤ 

 ١٠ ٤٨ ٦٢ ٣٩  ت

٣ 

م  ب حج یتناس
لعلمیة مع  المادة ا 

صص  دد الح ع
ي   صة ف المخص
دول  الج

 . الدراسي

%  ٦٫٢٩ ٣٠٫١٩ ٣٨٫٩٩ ٢٤٫٥٣ 
٤ ٢٫٨٢ ٠٫٨٨ 

 ٣٧ ٦٣ ٤٤ ١٥  ت

٤ 

ستخدم  ت
صطلحات  الم
ي   ة ف الحدیث
ي   ھ ف رر الفق مق

 .المرحلة الثانویة

%  ٢٣٫٢٧ ٣٩٫٦٢ ٢٧٫٦٧ ٩٫٤٣ 
١٤ ٢٫٢٣ ٠٫٩٢ 

 ٢١ ٣١ ٥٥ ٥٢  ت

٥ 

وى   صور محت ق
مقررات الفقھ عن   
ضایا   اول الق تن
ة  الفقھی

 .المعاصرة

%  ١٣٫٢١ ١٩٫٥ ٣٤٫٥٩ ٣٢٫٧ 
٣ ٢٫٨٧ ١٫٠٢ 

 ٣٩ ٦٨ ٤١ ١١  ت
٦ 

ررات  وى مق تحت
ة   ى أمثل ھ عل الفق

 ٢٤٫٥٣ ٤٢٫٧٧ ٢٥٫٧٩ ٦٫٩٢  % .واقعیة
١٥ ٢٫١٥ ٠٫٨٧ 

 ٤٠ ٧٥ ٣٦ ٨  ت

٧ 

وى   د المحت یمھ
ل درس  لك
ي  د یكف بتمھی
ذي   وع ال للموض

%  ٢٥٫١٦ ٤٧٫١٧ ٢٢٫٦٤ ٥٫٠٣ 
١٦ ٢٫٠٨ ٠٫٨٢ 
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٣٧٥

  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

 . وضع من أجلھ

 ٧ ٢٦ ٩٦ ٣٠  ت
٨ 

ضمن   یت
وى آراء  المحت

 ٤٫٤ ١٦٫٣٥ ٦٠٫٣٨ ١٨٫٨٧  % . فقھیة مرجوحة
٢ ٢٫٩٤ ٠٫٧٣ 

 ٢٠ ٦٦ ٦٢ ١١  ت

٩ 

وى   ساھم المحت ی
ع   ة دواف ي تنمی ف
الطالب للرجوع   
صادر   ى الم إل
ادة    والمراجع لزی
 المعرفة وتوثیقھا 

%  ١٢٫٥٨ ٤١٫٥١ ٣٨٫٩٩ ٦٫٩٢ 
٧ ٢٫٤٠ ٠٫٨٠  

 ١٢ ٤٤ ٨٧ ١٦  ت

١٠  

ي  د ف یوج
ذه   وى ھ محت
ررات  المق

 .أحادیث ضعیفة
%  ٧٫٥٥ ٢٧٫٦٧ ٥٤٫٧٢ ١٠٫٠٦ 

١١ ٢٫٣٣ ٠٫٧٦  

 ١٣ ٤٨ ٧٦ ٢٢  ت

١١  

رار  د تك یوج
ین  ارض ب وتع
وعات  موض
ھ  ررات الفق مق
ي   دیث ف والح

 .المرحلة الثانویة

%  ٨٫١٨ ٣٠٫١٩ ٤٧٫٨ ١٣٫٨٤ 
١١ ٢٫٣٣ ٠٫٨٢  

 ١٤ ٨٤ ٥٣ ٨  ت

١٢  

وى   ي محت یراع
ات   اب حاج الكت
الب  الط

 .ومیولھم
%  ٨٫٨١ ٥٢٫٨٣ ٣٣٫٣٣ ٥٫٠٣ 

٩ ٢٫٣٥ ٠٫٧١  

 ٣٠ ٦٥ ٥٥ ٩  ت

١٣  

رر  ضمن مق یت
رحا   ھ ش الفق
سائل    با للم مناس
ضة  ة الغام الفقھی

 . على الطالب

%  ١٨٫٨٧ ٤٠٫٨٨ ٣٤٫٥٩ ٥٫٦٦ 
١٣ ٢٫٢٧ ٠٫٨٣  

 ٥٤ ٧٣ ٢٨ ٤  ت

١٤  
وى  دم محت  یق

ھ  رر الفق مق
ًا   صًا ختامی تلخی
ل درس  لك

%  ٣٣٫٩٦ ٤٥٫٩١ ١٧٫٦١ ٢٫٥٢ 
١٧ ١٫٨٩ ٠٫٧٨  
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  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

رز   ضمن أب یت
 .جوانبھ ومسائلھ

 ٢٢ ٥٨ ٧٣ ٦  ت

١٥  

ادة   ساعد الم ت
ى  ة عل العلمی
الب  ساب الط اكت
ارات  مھ

 .وجدانیة

%  ١٣٫٨٤ ٣٦٫٤٨ ٤٥٫٩١ ٣٫٧٧ 
٧ ٢٫٤٠ ٠٫٧٧  

 ٢٣ ٦٦ ٦١ ٩  ت

١٦  

ادة   ساعد الم ت
ى العل ة عل می

الب  ساب الط اكت
س   ارات نف مھ

 .حركیة

%  ١٤٫٤٧ ٤١٫٥١ ٣٨٫٣٦ ٥٫٦٦ 
٩ ٢٫٣٥ ٠٫٨٠  

 ٩ ٢٥ ١١٠ ١٥  ت

١٧  

ادة   اول الم تتن
ة  العلمی
وعات  الموض
وازن   شكل مت ب
ن   دًا ع بعی

 . التكرار

%  ٥٫٦٦ ١٥٫٧٢ ٦٩٫١٨ ٩٫٤٣ 
٤ ٢٫٨٢ ٠٫٦٧  

راد عینة الدراسة موافقون على ستة من بنود یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أف
  : المادة العلمیة تتمثل في العبارات التالیة

وبنسبة ) ٢٫٩٨(یحقق محتوى المقرر األھداف الخاصة بالمقرر بمتوسط حسابي  .١
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن أھداف المقرر وضعت في ضوء محتوى %) ٦٢٫٢٦(

والتي بینت أن المعلمین والمشرفین ) ھـ١٤٢٢المظفر، (ة المقرر وتتفق ھذه النتیجة مع دراس
التربویین یرون أن األھداف الخاصة قد تحققت في كتاب الحدیث للصف الخامس بنسبة 

حیث أن ما یتعلق بفقرة المحتوى )ھـ١٤٢٨الحمیدي(، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة %)٨٣(
 متوفرة بدرجة متوسطة، بینما أشار یحقق أھدافھ التعلیمیة، أشارت الھیئة التعلیمیة أنھا

) ھـ١٤١٢البكر، (الطالب أنھا متوفرة بدرجة ضعیفة، بینما تختلف ھذه النتیجة مع دراسة 
والتي بینت عدم توافر معیار األھداف في أي من كتب الفقھ، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة 

أھداف )  أولى ثانويتوحید(حیث توصلت إلى أنھ لم یحدد لھذا المقرر) ھـ١٤١٦الشایع (
حیث أن مادة الحدیث والثقافة اإلسالمیة ) ھـ١٤١٧الدھیش (خاصة بھ، كما تختلف مع دراسة 

  .المقررة على طالبات الصف الثالث ثانوي ال یتوافر بھا أھداف خاصة البتة
ویعزو %)٦٠٫٣٨(وبنسبة ) ٢٫٩٤(یتضمن المحتوى آراء فقھیة مرجوحة بمتوسط حسابي  .٢

نتیجة إلى أن محتوى المقرر ھو مؤلف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ولیس الباحث ھذه ال
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كتاب مؤلف على القول الراجح بالدلیل أو مؤلف على الفقھ المقارن أو حتى مؤلف أو مصمم 
 .على أنھ كتاب مدرسي

قصور محتوى مقررات الفقھ عن تناول القضایا الفقھیة المعاصرة بمتوسط حسابي  .٣
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الكتاب مؤلف قدیم %) ٣٤٫٥٩(وبنسبة ) ٢٫٨٧(

فھو في القرن التاسع الھجري كما أن الشرح الموجود فیھ قدیم تم كتابتھ منذ أكثر 
من ثالثین سنة والشرح كذلك مستقى من كتاب قدیم وھو حاشیة الروض المربع 

ث خلت مناھج حی) ھـ١٤٢٩المالكي، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة مع دراسة 
ویرى ، الفقھ في المرحلة الثانویة من معظم المستجدات الفقھیة الواردة في دراستھ

أن كتب المواد الشرعیة بالمعاھد العلمیة تحتاج إلى تجدید ) ھـ١٤٢٦(الداوود 
لشرحھا، من أجل إضافة ما یستجد من النوازل في كل باب من أبواب العلم 

 . الشرعي كل بحسبھ
ة العلمیة الموضوعات بشكل متوازن بعیدًا عن التكرار بمتوسط حسابي تتناول الماد .٤

حیث تبین أن ) ھـ١٤٢٥التویجري(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة %)٦٩٫١٨(وبسبة )٢٫٨٢(
 . محتوى الكتاب تم تناول موضوعاتھ بصورة متوازنة بدرجة توافر متوسطة

لجدول الدراسي بمتوسط یتناسب حجم المادة العلمیة مع عدد الحصص المخصصة في ا .٥
وھذه النتیجة تتفق أیضا مع دراسة %)٣٨٫٩٩(وبنسبة )٢٫٨٢(حسابي 

تناسب عدد : حیث تبین أن محتوى الكتاب تتوافر فیھ بدرجة متوسطة)ھـ١٤٢٥التویجري(
الشریدة (الحصص المقررة لتدریس مقرر القراءات، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة 

نھ ال تتالءم المادة العلمیة مع عدد الحصص المخصصة لھا، حیث أفاد المعلمون بأ)ھـ١٤٢٥
 .بینما أفاد المشرفون أنھا تتالءم

) ٢٫٨٠(تناسب المادة العلمیة مستوى فھم طالب المرحلة الثانویة بمتوسط حسابي  .٦
حیث توصلت إلى أنھ تناسب المادة ) ھـ١٤٢٥الشریدة (وھذه تتفق مع دراسة ) ٤٦٫٥٤(وبنسبة

حیث اتفقت )ھـ١٤٢٨الحمیدي(ھم التالمیذ، وھذه النتیجة تتفق أیضا مع دراسةالعلمیة مستوى ف
الھیئة التعلیمیة والطالب بأن محتوى الكتاب یناسب المستوى العلمي للطالب بدرجة توافر 

  كبیرة
بینما یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عینة الدراسة غیر موافقین على إحدى 

  : مادة العلمیة أبرزھا تتمثل في العبارات التالیةعشر بندًا من بنود ال
یقدم محتوى مقرر الفقھ تلخیصًا ختامیًا لكل درس یتضمن أبرز جوانبھ ومسائلھ بمتوسط  .١

  ). ٤٥٫٩١(وبنسبة ) ١٫٨٩(حسابي 
یمھد المحتوى لكل درس بتمھید یكفي للموضوع الذي وضع من أجلھ بمتوسط حسابي  .٢

حیث ) ھـ١٤٢٥الشریدة ( ھذه النتیجة مع دراسة ، وتتفق%)٤٧٫١٧(وبنسبة )٢٫٠٨(
توصلت إلى أنھ لم یمھد المحتوى لكل موضوع بتمھید مناسب، وھذه النتیجة تتفق أیضا مع 

حیث اتفقت الھیئة التعلیمیة والطالب بأن المحتوى یمھد لكل )ھـ١٤٢٨الحمیدي(دراسة
المظفر، (مع دراسةموضوع بتمھید مناسب بدرجة توافر ضعیفة، وتختلف ھذه النتیجة 

، ٩(والتي بینت أن طریقة العرض بالكتاب تتضمن تمھیدًا لكل درس بنسبة ) ھـ١٤٢٢
 . وھذه نسبة جیده أفضل من أال یكون ھناك تمھید مطلقا%) ٤٦
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ویعزو %)٤٢٫٧٧(وبنسبة ) ٢٫١٥(تحتوى مقررات الفقھ على أمثلة واقعیة بمتوسط حسابي  .٣
 الفقھ تعتبر مؤلف قدیم ولعدم التجدید في شرح الكتاب الباحث ھذه النتیجة إلى أن مقررات

 .وفي المحتوى نفسھ، إضافة إلى أن بعض المسائل قدیمھ ال یمكن شرحھا بأمثلة واقعیة

تستخدم المصطلحات الحدیثة في مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة بمتوسط حسابي  .٤
قررات الفقھ عبارة عن ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن م%) ٣٩٫٦٢(وبنسبة )٢٫٢٣(

متن زاد المستقنع وھو مؤلف قدیم في القرن التاسع الھجري والحاشیة قدیمة كذلك حیث تم 
  . تألیفھا قبل ثالثین سنة

یتضمن مقرر الفقھ شرحا مناسبا للمسائل الفقھیة الغامضة على الطالب بمتوسط حسابي  .٥
حیث ) ھـ١٤٢٥لشریدة ا(وھذه النتیجة تختلف مع دراسة %) ٤٠٫٨٨(وبنسبة )٢٫٢٧(

 . توصلت إلى أن المادة العلمیة تخلو من التعقید والغموض

وبنسبة )٢٫٣٣(یوجد في محتوى ھذه المقررات أحادیث ضعیفة بمتوسط حسابي  .٦
، ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى اختالف العلماء في تصحیح األحادیث %)٥٤٫٧٢(

دیث المشھورین بھذا الجانب وإنما ھو وتضعیفھا وحیث أن مؤلف الكتاب لیس من علماء الح
  . من علماء الفقھ

یوجد تكرار وتعارض بین موضوعات مقررات الفقھ والحدیث في المرحلة الثانویة بمتوسط  .٧
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن إدارة الخطط ولمناھج %) ٤٧٫٨(وبنسبة ) ٢٫٣٣(حسابي 

ي ھذا الجانب بحیث یكون مقرر الحدیث في وكالة الجامعة لشؤون المعاھد العلمیة لم تراع
فیھ موضوعات تعالج جوانب اآلداب واألخالق والسلوك بدًال من عرضھا لموضوعات 

  . األحكام الفقھیة 
وبنسبة )٢٫٣٥(یراعي محتوى الكتاب حاجات الطالب ومیولھم بمتوسط حسابي  .٨

ن تلبیة حیث تبین أ) ھـ١٤٢٥التویجري(وھذه النتیجة تختلف مع دراسة %) ٥٢٫٨٣(
حاجات الطالب متوافرة بدرجة متوسطة، وھذه النتیجة تختلف أیضا مع دراسة 

حیث اتفقت الھیئة التعلیمیة والطالب بأن محتوى الكتاب یعتني بحاجات )ھـ١٤٢٨الحمیدي(
  .الطالب ومیولھم بدرجة توافر متوسطة

) ٢٫٣٥(ابي تساعد المادة العلمیة على اكتساب الطالب مھارات نفس حركیة بمتوسط حس .٩
  %)٤١٫٥١(وبنسبة 

یساھم المحتوى في تنمیة دوافع الطالب للرجوع إلى المصادر والمراجع لزیادة المعرفة  .١٠
وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة البطین %) ٤١٫٥١(وبنسبة ) ٢٫٤٠(وتوثیقھا بمتوسط حسابي 

ي إثارة حیث اتفق الموجھون والمعلمون على أن محتوى مقرر الحدیث ال یسھم ف) ھـ١٤١٦(
دوافع الطالب للرجوع إلى المصادر والمراجع والسؤال لزیادة المعرفة وتوثیقھا، وھذه 

حیث تبین أن ما یتعلق ببند إثارة دوافع الطالب ) ھـ١٤٢٥التویجري(النتیجة تتفق مع دراسة 
  .للرجوع إلى المصادر والمراجع والسؤال لزیادة المعرفة وتوثیقھا متوافرة بدرجة متوسطة

وبنسبة ) ٢٫٤٠(عد المادة العلمیة على اكتساب الطالب مھارات وجدانیة بمتوسط حسابي تسا .١١
)٤٥٫٩١.(%  
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ما مدى مناسبة أسالیب عرض المحتوى :  الذي نص على ما یلينتائج اإلجابة عن السؤال الثالث
نظر العلمي بمقرر الفقھ في المرحلة الثانویة لمعاییر الجودة في أسالیب عرض المحتوى من وجھة 

  المعلمین؟
یبین التكرارات والنسب المئویة واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي والترتیب ) ٨(جدول 

  أسلوب عرض المادة العلمیة: لكل عبارة من عبارات المحور الثالث
  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 بشدة

 ال أوافق أوافق
ال 

وافق أ
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

 ١٨ ٩٠ ٣٨ ١٣  ت

١ 

ادة   رض الم تع
رر    ي مق ة ف العلمی
لوب   ھ بأس الفق

 .مشوق
%  ١١٫٣٢ ٥٦٫٦ ٢٣٫٩ ٨٫١٨ 

٧ ٢٫٢٩ ٠٫٧٧ 

 ٩ ٣٤ ٩٨ ١٨  ت

٢ 

ادة  رض الم تع
رر    ي مق ة ف العلمی
ة   ھ بطریق الفق

 . متسلسلة ومنطقیة
%  ٥٫٦٦ ٢١٫٣٨ ٦١٫٦٤ ١١٫٣٢ 

١ ٢٫٧٩ ٠٫٧٢ 

 ١٥ ٧٠ ٦٣ ١١  ت

٣ 

رر   رض مق یع
ھ م وى الفق حت

د   وع الواح الموض
ة   ة متدرج بطریق
ى    سھل إل ن ال م

 . الصعب

%  ٩٫٤٣ ٤٤٫٠٣ ٣٩٫٦٢ ٦٫٩٢ 
٤ ٢٫٤٤ ٠٫٧٦ 

 ٣١ ٨٩ ٣٤ ٥  ت

٤ 

ھ    رر الفق د مق یعتم
لوب    ى األس عل
سط  واري المب الح
ى  ول إل للوص

 . المعلومة

%  ١٩٫٥ ٥٥٫٩٧ ٢١٫٣٨ ٣٫١٤ 
٨ ٢٫٠٨ ٠٫٧٣ 

 ١٩ ٦٩ ٦٤ ٧  ت

٥ 

لوب   ساعد أس ی
رض ال  ات  ع معلوم

ى  م عل المعل
ة  دریس بطریق الت

 .تناسب الطالب

%  ١١٫٩٥ ٤٣٫٤ ٤٠٫٢٥ ٤٫٤ 
٥ ٢٫٣٧ ٠٫٧٥ 

 ١٤ ٥٧ ٧٧ ١١  ت
٦ 

لوب   ر أس یثی
وى   رض المحت ع

 ٨٫٨١ ٣٥٫٨٥ ٤٨٫٤٣ ٦٫٩٢  % . تفكیر الطالب
٣ ٢٫٥٣ ٠٫٧٥ 
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  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
وافق أ

 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  الحسابي

رتی
الت

  

 ٢٢ ٧٠ ٥٣ ١٤  ت

٧ 

لوب    ساعد أس ی
وى   رض المحت ع
ى  الب عل الط

 . التعلم الذاتي
%  ١٣٫٨٤ ٤٤٫٠٣ ٣٣٫٣٣ ٨٫٨١ 

٥ ٢٫٣٧ ٠٫٨٣ 

 ١٤ ٦٠ ٦٩ ١٦  ت

٨ 

لوب   ب أس یناس
ادة   رض الم ع
درات   ة ق العلمی
الطالب العقلیة مع   

 . عمرھم الزمني

%  ٨٫٨١ ٣٧٫٧٤ ٤٣٫٤ ١٠٫٠٦ 
٢ ٢٫٥٥ ٠٫٧٩ 

 ٤٦ ٧٢ ٣٥ ٦  ت
٩ 

وى   ي محت د ف یوج
ائل    رر وس المق

 ٢٨٫٩٣ ٤٥٫٢٨ ٢٢٫٠١ ٣٫٧٧  % .توضیحیة
٩ ٢٫٠١ ٠٫٨٢  

یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عینة الدراسة موافقون على ثالثة من بنود 
  : محور أسلوب عرض المادة العلمیة تتمثل في العبارات التالیة

) ٢٫٧٩(تعرض المادة العلمیة في مقرر الفقھ بطریقة متسلسلة ومنطقیة بمتوسط حسابي  .١
و الباحث ھذه النتیجة إلى أن المؤلف عنده تصور تام للمادة العلمیة ویعز%) ٦١٫٦٤(وبنسبة 

یعرف كیف وأین یضع المسائل الفقھیة العلمیة، وكذلك ھي مرتبة في ذھنھ بشكل واضح، وألن 
، وألن ترتیب "المقنع" المؤلف مشى على أصل الكتاب الذي بني علیھ زاد المستقنع وھو 

نطقیة فھو اتبع نھج من قبلھ، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة أبواب الفقھ كفن تكون متسلسلة وم
حیث أشار في بند مادة الكتاب متسلسلة منطقیًا، إلى أن الھیئة التعلیمیة ) ھـ١٤٢٨الحمیدي(

 . . ترى أنھا متوافرة بدرجة متوسطة، بینما ذكر الطالب أنھا متوافرة بدرجة كبیرة

طالب العقلیة مع عمرھم الزمني بمتوسط یناسب أسلوب عرض المادة العلمیة قدرات ال .٢
حیث ) ھـ١٤٢٨الحمیدي(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة %) ٤٣٫٤(وبنسبة) ٢٫٥٥(حسابي

 .أشار في بند المحتوى یراعي الجوانب العقلیة للطالب أنھا متوافرة بدرجة متوسطة

 %)٤٨٫٤٣(وبنسبة ) ٢٫٥٣(یثیر أسلوب عرض المحتوى تفكیر الطالب بمتوسط حسابي  .٣
حیث أشارت إلى أن محتوى مقرر تفسیر ) ھـ١٤١٧الطریفي(وھذه النتیجة تتفق مع دراسة 

القران الكریم بالمرحلة الثانویة أسھم بشكل متوسط بالتدرب على أسلوب التفكیر العلمي 
حیث تبین أن ) ھـ١٤٢٥التویجري(والتجدید واالبتكار، وھذه النتیجة تتفق أیضا مع دراسة 

فكیر لدى الطالب متوافرة بدرجة متوسطة، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة تنمیة مھارات الت
 . والتي بینت أن أسلوب العرض ال یثیر تفكیر التالمیذ) ھـ١٤٢٥الشریدة، (

بینما یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عینة الدراسة غیر موافقین على ستة من 
  : ا تتمثل في العبارات التالیةبنود محور أسلوب عرض المادة العلمیة أبرزھ
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وبنسبة ) ٢٫٠١(یوجد في محتوى المقرر وسائل توضیحیة بمتوسط حسابي  .١
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الكتاب لم یؤلف ككتاب منھجي وتعلیمي %)٤٥٫٢٨(

وككتاب تعلیم رسمي نظامي وإنما تم تألیفھ ككتاب علمي، ویتفق ھذا مع دراسة 
ث اتضح أن درجة اشتمال محتوى الكتاب على أشكال وجداول حی)ھـ١٤٢٥التویجري(

  .توضیحیة متوافرة بدرجة ضعیفة
یعتمد مقرر الفقھ على األسلوب الحواري المبسط للوصول إلى المعلومة بمتوسط حسابي  .٢

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن األسلوب الحواري لم یكن %) ٥٥٫٩٧(وبنسبة ) ٢٫٠٨(
من علماء الفقھ، وكذلك كثرة المسائل الفقھیة ال یساعد المؤلف على ذلك، معروفًا عند األوائل 

  .حیث یضطر ألن یكون الحوار طویل وھو غیر مجدي في مثل ھذه المسائل مع كثرتھا
وبنسبة ) ٢٫٢٩(تعرض المادة العلمیة في مقرر الفقھ بأسلوب مشوق بمتوسط حسابي  .٣

كتاب ألف لفئة عندھم الدافع الذاتي للتعلم ولم ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن ال%) ٥٦٫٦(
یكن أسلوب التشویق موجود عند علماء الفقھ األوائل، ولكثرة المسائل الفقھیة في الكتاب التي 
تلزم أو تجبر المؤلف على السرد الكثیر، و تتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

 التعلم متوافرة بدرجة حیث تبین أن تشویق الطالب وجذب انتباھھم نحو)ھـ١٤٢٥التویجري(
حیث اتفقت الھیئة التعلیمیة )ھـ١٤٢٨الحمیدي (متوسطة، وتختلف ھذه النتیجة أیضا مع دراسة

  . والطالب في بند مادة المحتوى بأنھا معروضة بأسلوب شیق بدرجة توافر متوسطة
یساعد أسلوب عرض المعلومات المعلم على التدریس بطریقة تناسب الطالب بمتوسط حسابي  .٤

  %). ٤٣٫٤(وبنسبة ) ٢٫٣٧(
وبنسبة ) ٢٫٣٧(یساعد أسلوب عرض المحتوى الطالب على التعلم الذاتي بمتوسط حسابي  .٥

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الكتاب عبارة عن متن فیھ ضغط معلومات %) ٤٤٫٠٣(
ن ومسائل كثیرة وفیھ ضمائر تعود إلى ماضي بعید قد ترجع إلى عدة صفحات سابقة، وأیضا أل

) ھـ١٤٢٥التویجري (لغة الكتاب لغة راقیھ، وھذه النتیجة تختلف عن ما توصلت إلیھ دراسة 
 .حیث تبین أن مساعدة الطالب على التعلم الذاتي متوافرة بدرجة متوسطة

یعرض مقرر الفقھ محتوى الموضوع الواحد بطریقة متدرجة من السھل إلى الصعب بمتوسط  .٦
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن مسائل الفقھ من ) %٤٤٫٠٣(وبنسبة ) ٤٤، ٢(حسابي 

الصعب ترتیبھا بھذا الشكل من السھل إلى الصعب ألن المھم عند مؤلف الكتاب ترتیب علماء 
حیث یرى المعلمون ) ھـ١٤٢٢المظفر(الفقھ في ھذا الفن، وھذه النتیجة تختلف مع دراسة 
، ٣(رج من األسھل إلى األصعب بنسبة والمسرفون التربویون أن محتوى الكتاب یراعي التد

حیث تبین ) ھـ١٤٢٥التویجري(وھي نسبة جیده، وھذه النتیجة تختلف أیضا مع دراسة  %) ٦٠
  .أن عرض الموضوع الواحد بأسلوب متدرج متوافرة بدرجة متوسطة
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وى ما مدى مناسبة اللغة المستخدمة بمحت:  الذي نص على ما یلينتائج اإلجابة عن السؤال الرابع
  مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة لمعاییر الجودة من وجھة نظر المعلمین؟

یبین التكرارات والنسب المئویة واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي والترتیب ) ٩(جدول 
  لغة المحتوى: لكل عبارة من عبارات المحور الرابع

  مدى الموافقة

أوافق   العبارة  م
 ال أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
 بشدة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
ب  بيالحسا

رتی
الت

  

وى   ١ ١٢ ٦١ ٧٢ ١٤  ت ة المحت سم لغ تت
 ٧٫٥٥ ٣٨٫٣٦ ٤٥٫٢٨ ٨٫٨١  % . بالوضوح

٨ ٢٫٥٥ ٠٫٧٦ 

 ٢١ ٧٤ ٥٤ ١٠  ت

٢ 

وى   ستخدم محت ی
رر  المق
صطلحات  الم
ي   ردات الت والمف
ا  سھل فھمھ ی

 . للطالب

%  ١٣٫٢١ ٤٦٫٥٤ ٣٣٫٩٦ ٦٫٢٩ 
٩ ٢٫٣٣ ٠٫٧٩ 

 ٠ ٨ ٩٦ ٥٥  ت
٣ 

ي    ة الت المة اللغ س
ادة   ا الم ت بھ كتب

 ٠ ٥٫٠٣ ٦٠٫٣٨ ٣٤٫٥٩  % . العلمیة
١ ٣٫٣٠ ٠٫٥٦ 

 ٠ ١٤ ١٠٧ ٣٨  ت
٤ 

وى  ة المحت سھم لغ ت
ة    راء لغ ي إث ف

 ٠ ٨٫٨١ ٦٧٫٣ ٢٣٫٩  % . الطالب
٢ ٣٫١٥ ٠٫٥٥ 

 ٦ ٣٠ ٦٩ ٥٤  ت

٥ 

ات   ضبط الكلم ت
وى    ي محت ة ف القرآنی
ى  شكل حت رر بال المق

س ا ی ھل قراءتھ
 .وفھمھا

%  ٣٫٧٧ ١٨٫٨٧ ٤٣٫٤ ٣٣٫٩٦ 
٤ ٣٫٠٨ ٠٫٨٢ 

 ٢ ٣٥ ٨٥ ٣٧  ت
٦ 

وى    ي محت ضح ف یت
ات   رر عالم المق

 ١٫٢٦ ٢٢٫٠١ ٥٣٫٤٦ ٢٣٫٢٧  % . الترقیم
٦ ٢٫٩٩ ٠٫٧١ 

 ٣ ٢٨ ٨٨ ٤٠  ت
٧ 

وى   و محت یخل
المقرر من األخطاء   

 ١٫٨٩ ١٧٫٦١ ٥٥٫٣٥ ٢٥٫١٦  % .اإلمالئیة
٥ ٣٫٠٤ ٠٫٧١ 

 ١ ١٩ ٩٧ ٤٢  ت
٨ 

وى   و محت یخل
المقرر من األخطاء   

 ٠٫٦٣ ١١٫٩٥ ٦١٫٠١ ٢٦٫٤٢  % .النحویة
٣ ٣٫١٣ ٠٫٦٣ 

 ٥ ٥٠ ٨٠ ٢٤  ت
٩ 

وى   و محت یخل
المقرر من األخطاء   

 ٣٫١٤ ٣١٫٤٥ ٥٠٫٣١ ١٥٫٠٩  % .المطبعیة
٧ ٢٫٧٧ ٠٫٧٤  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٨٣

دراسة موافقون على ثمانیة من بنود یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عینة ال
  : محور لغة المحتوى أبرزھا تتمثل في العبارات التالیة

وتتفق %) ٦٠٫٣٨(وبنسبة ) ٣٫٣(سالمة اللغة التي كتبت بھا المادة العلمیة بمتوسط حسابي  .١
 .التي أشارت إلى أن لغة الكتاب في عمومھا جیدة) ھـ١٤٢٥الشریدة (ھذه النتیجة مع دراسة 

 %) ٦٧٫٣(وبنسبة ) ٣٫١٥(غة المحتوى في إثراء لغة الطالب بمتوسط حسابي تسھم ل .٢

%) ٦١٫٠١(وبنسبة ) ٣٫١٣(یخلو محتوى المقرر من األخطاء النحویة بمتوسط حسابي  .٣
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن مؤلف الكتاب متمكن من اللغة العربیة، وتتفق ھذه النتیجة 

تبین أنھ یخلو محتوى الكتاب من األخطاء النحویة حیث ) ھـ١٤٢٥التویجري(مع دراسة 
  .متوافرة بدرجة كبیرة

تضبط الكلمات القرآنیة في محتوى المقرر بالشكل حتى یسھل قراءتھا وفھمھا بمتوسط حسابي  .٤
حیث تبین ) ھـ١٤٢٥التویجري(وتتفق ھذه النتیجة أیضا مع دراسة%) ٤٣٫٤(وبنسبة )٣٫٠٨(

 .لشكل بدرجة كبیرةإنھ ُتضبط الكلمات القرآنیة با

%) ٥٥٫٣٥(وبنسبة )٣٫٠٤(یخلو محتوى المقرر من األخطاء اإلمالئیة بمتوسط حسابي  .٥
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن لغة المحتوى في مقرر الفقھ تتم مراجعتھا من قبل 
متخصصین في اللغة العربیة ولذلك عادة ما یخلو محتوى المقرر من األخطاء اإلمالئیة وتتفق 

حیث تبین أنھ یخلو محتوى الكتاب من ) ھـ١٤٢٥التویجري(ه النتیجة مع دراسةدراسة ھذ
  .األخطاء اإلمالئیة بدرجة كبیرة

%) ٥٣٫٤٦(وبنسبة ) ٢٫٩٩(یتضح في محتوى المقرر عالمات الترقیم بمتوسط حسابي  .٦
حیث تبین أنھ یستخدم محتوى الكتاب ) ھـ١٤٢٥التویجري(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

  .المات الترقیم لبیان المراد من الجمل والعبارات المراد دراستھا بدرجة كبیرةع
%) ٥٠٫٣١(وبنسبة ) ٢٫٧٧(یخلو محتوى المقرر من األخطاء المطبعیة بمتوسط حسابي  .٧

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن إدارة الخطط والمناھج في وكالة جامعة اإلمام لشؤون 
التدقیق في الطباعة قبل توزیعھا على الطالب، وتتفق ھذه المعاھد العلمیة یحرصون على 

حیث تبین أنھ یخلو محتوى الكتاب من األخطاء ) ھـ١٤٢٥التویجري(النتیجة مع دراسة 
حیث اتفقت ) ھـ١٤٢٨الحمیدي(المطبعیة بدرجة كبیرة، وتتفق ھذه النتیجة أیضا مع دراسة 

حتوى الكتاب خال من األخطاء المطبعیة الھیئة التعلیمیة والطالب في ھذا المحور على أن م
  .بدرجة توافر متوسطة

وتتفق ھذه النتیجة %) ٤٥٫٢٨(وبنسبة ) ٢٫٥٥(تتسم لغة المحتوى بالوضوح بمتوسط حسابي  .٨
حیث تبین أن لغة محتوى الكتاب تتسم بالفصاحة متوافرة ) ھـ١٤٢٥التویجري(مع دراسة 

حیث اتفقت الھیئة ) ھـ١٤٢٨الحمیدي(بدرجة كبیرة، وتتفق ھذه النتیجة أیضا مع دراسة
  .التعلیمیة والطالب في ھذا المحور على أن لغة الكتاب فصیحة بدرجة توافر كبیرة جدا

بینما یتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عینة الدراسة غیر موافقین على بند من 
المفردات التي یسھل یستخدم محتوى المقرر المصطلحات و: بنود محور لغة المحتوى یتمثل في
ویعزو الباحث ھذه النتیجة %) ٤٦٫٥٤(وبنسبة ) ٢٫٣٣(فھمھا للطالب بمتوسط حسابي 

 وزمن الطالب في الوقت الحاضر – في القرن التاسع –لالختالف الزمني بین زمن المؤلف 
فمرحلة المؤلف مرحلة متقدمة وبیئة المؤلف كذلك تختلف عن بیئة الطالب فالمؤلف شامي 

  .ب في البیئة السعودیةوالطال
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  : توصیات الدراسة
في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة، فإن الباحث یوصي جھات االختصاص              

  : في وكالة الجامعة لشؤون المعاھد العلمیة بما یلي
  : ما یتعلق بمحور مقدمة المحتوى: أوًال
  .  في حیاة المسلمأن یوضح في المقدمة األھداف من دراسة الفقھ وبیان أھمیتھ .١
ینبغي تحدید أھدافا أكثر وضوحًا لمقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في مقدمة كل مقرر  .٢

  . دراسي
أن یكون ھناك لمحة مختصرة عن الفقھ ونشأتھ وعن المذاھب األربعة، وحدیث موجز عن  .٣

  . مذھب اإلمام أحمد بن حنبل
كیفیة االستفادة من معرفة األحكام في ینبغي أن تحتوي المقدمة على ربط الطالب بالمادة و .٤

  .حیاتھ العلمیة والعملیة
  .تضمین مقدمة مقرر الفقھ كل ما یدعم تبسیط استخدام الكتاب من قبل الطالب والمعلمین .٥
  :ما یتعلق بمحور المادة العلمیة: ثانیًا
ضرورة إرفاق األھداف العامة لكل مقرر، مع وضع األھداف الخاصة ـ المعرفیة  .١

  .نیة والمھاریة ـ لكل موضوعوالوجدا
ینبغي مراجعة محتوى مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة من قبل متخصصین شرعیین  .٢

وتربویین إلعادة صیاغتھا الصیاغة المناسبة للمرحلة العمریة، لیناسب الطالب في ھذه 
  . المرحلة، ولیرتبط بواقعھم االجتماعي

كالكیلوجرام والكیلو متر والریال بدًال ضرورة استخدام ألفاظ ومصطلحات تناسب العصر  .٣
من األوقیة والبرید والدینار والدرھم ونحو ذلك حیث یوجد بعض األمور المالیة كالزكاة 
والنفقات والدیات لیست مطابقة لما علیھ عمل الدولة حالیًا وھو الریال السعودي فمثًال دیة 

  .  درھم٨٠٠المجوسي 
لفقھیة المعاصرة في كل فرع من فروع الفقھ بما ضرورة إضافة بعض أحكام القضایا ا- .٤

  .یناسبھ، و ما جد من أحكام فقھیة، تضاف إلى كتاب الفقھ
تدعیم موضوعات الفقھ في المرحلة الثانویة باألمثلة الواقعیة المعاصرة حتى یربط بین ما  .٥

 .یتعلمھ وبین واقعھ

  . تعدیل المقرر بحذف األقوال واألدلة المرجوحة .٦
عض أبواب الفقھ وبعض الموضوعات والمسائل التي ال تقع غالبًا أو ال تمس أن یتم حذف ب .٧

إلیھا الحاجة كالكالم عن الرقیق وتفاصیل الحیض التي ال یحتاجھا الطالب المسلم في ھذه 
  .المرحلة

أن توضع في نھایة كل باب قائمة ببعض المراجع المناسبة لمستوى الطالب، وذلك لرفع  .٨
  . ًا لھم على القراءة، وإشراك لھم في عملیة التعلممستوى الطالب، وتشجیع

  . تخریج األحادیث الضعیفة الموجودة في الكتاب أو استبدالھا بأحادیث صحیحة .٩
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٣٨٥

ضرورة أن یكون ھناك تنسیق من إدارة تطویر الخطط والمناھج في وكالة الجامعة لشؤون  .١٠
وتعارض مع مقررات الفقھ المعاھد العلمیة بحیث أال یكون محتوى مقرر الحدیث فیھ تكرار 

في المرحلة الثانویة بل یتم تصمیم وبناء مقررات جدیدة مناسبة لمادة الحدیث تكون خالیة 
  . من ھذه اإلشكالیة

أن یتضمن المحتوى مجموعة من األنشطة اإلثرائیة، لتنمیة مھارات التفكیر لدى طالب  .١١
  . المرحلة الثانویة

 أبواب الفقھ فیھ خالصة الباب كامًال یتضمن ضرورة أن یتم وضع ملحق بعد كل باب من .١٢
  . أبرز جوانبھ ومسائلة

ینبغي أن یشتمل المقرر على الجوانب الوجدانیة والمھاریة بشكل أفضل مما ھو موجود  .١٣
  .حالیًا

ینبغي أن یشتمل المقرر على توزیع الموضوعات على حصص وأسابیع الفصل الدراسي  .١٤
 . بیعوما تم لم یرتبط بالحصص وإنما باألسا

  :ما یتعلق بأسلوب عرض المادة العلمیة: ثالثًا
  . أن یتم عرض المادة العلمیة بطریقة بناء الدروس أو الوحدات .١
أن تفرق المسائل عن بعضھا في الطباعة وتمیز المسألة من حكمھا، ویتم تلوین الدلیل في  .٢

  .الحاشیة بلون مغایر

أفضل األسالیب، وأنسب أن یوضع كتاب مرشد لمعلم مقررات الفقھ، یبین فیھ  .٣
الطرق لتدریس مقررات الفقھ، مع بیان ما یمكن استخدامھ من وسائل تعلیمیة 

  .مناسبة
  :ما یتعلق بمحور لغة المحتوى: رابعًا

إعادة صیاغة محتوى المقرر بلغة عصریة سلیمة قریبة من أذھان الطالب حیث أن لغة  .١
  .الكتاب لغة علمیة ولیست لغة تعلیمیة

  .اء المطبعیة في فقھ ثالث ثانويتعدیل األخط .٢
  .أن تشرح المصطلحات والمفردات بأسلوب عصري مناسب .٣

  :توصیات عامة
  .إجراء تقویم دوري لمقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة .١
إجراء المزید من الدراسات المستقبلیة حول واقع مقرر الفقھ في المرحلة الثانویة في  .٢

 .المعاھد العلمیة

إقامة ورش العمل والندوات التي تبحث في كیفیة تحسین وتطویر مقرر الفقھ في المرحلة  .٣
الثانویة في المعاھد العلمیة وإشراك عدة جھات في عملیة التطویر من المتخصصین 

 . التربویین واألكادیمیین والمعلمین والطالب

 .واقع تدریسھتوفیر الدورات التدریبیة لمعلمي مقرر الفقھ بما یسھم في تحسین  .٤
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٣٨٦

  : مقترحات للدراسة

تقویم محتوى مقرر الفقھ في المرحلة المتوسطة في المعاھد العلمیة من وجھة  .١
  .نظر المعلمین

دراسة تقویمیة لمحتوى كتب الفقھ في المرحلة الثانویة في المعاھد العلمیة في  .٢
  ضوء المفاھیم الفقھیة 

  .الالزمة .٣
ي المرحلة المتوسطة في المعاھد مضامین األمن الفكري في كتاب التوحید ف .٤

 " دراسة تحلیلیة" العلمیة 

تقویم محتوى مقرر العقیدة في الصف الثالث الثانوي في المعاھد العلمیة في  .٥
  .ضوء احتیاجات الطالب النفسیة واالجتماعیة
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٣٨٧

  المراجع
مدرسي ومواصفاتھ، المرشد في تألیف الكتاب ال). ٢٠٠٥.(ابن سلمة، منصور، والحارثي، إبراھیم

 . مكتب التربیة العربي لدول الخلیج العربي

أثر تعریف طالب الصف األول الثانوي باألھداف ). ھـ١٤١٨. ( آل طالب، عبد اهللا، عبد العزیز
السلوكیة في تحصلیھم في مادة الفقھ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة 

 . الملك سعود، الریاض

تقویم محتوى كتاب القراءات المقرر على طالب الصف ). "ھـ١٤٢٥. (حمد بن محمدالتویجري، أ
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة "األول الثانوي في مدارس تحفیظ القرآن الكریم 

 .التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض

 رؤیة الحاضر التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥. (الحامد، محمد وآخرون
  .الریاض، مكتبة الرشد. واستشراف المستقبل
تقویم محتوى كتاب الثقافة اإلسالمیة في مراكز التدریب ). ھـ١٤٢٨. ( الحمیدي، أیوب بن إبراھیم

المھني في المملكة العربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، 
 . الریاض

تطویر مناھج تعلیم القراءة في مراحل التعلیم العام في الوطن ). ١٩٨٦(. خاطر، محمود وآخران
  . العربي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم

الصعوبات التي تواجھ تدریس المواد الشرعیة ). ھـ١٤٢٦. (الداوود، ناصر بن عبد العزیز محمد
، )من وجھة نظر المدرسین(في المرحلة المتوسطة بالمعاھد العلمیة في مدینة الریاض 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 . اإلسالمیة، الریاض

في ) بنات(تقییم محتوى منھج الفقھ في المرحلة المتوسطة ). ھـ١٤١٧. (الریس، ھند بنت صالح
غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة ضوء المفاھیم الفقھیة الالزمة للطالبات، رسالة ماجستیر 

 .الملك سعود، الریاض

أصول التقویم والقیاس التربوي المفھومات والتطبیقات، الدار ). ھـ١٤٢٨. (زیتون، حسن حسین
 .الصولتیة للتربیة الریاض

المنھج المدرسي في القرن الحادي والعشرین، ): ھـ١٤١٧. (سعادة، جودت وإبراھیم، عبد اهللا
 .ح الكویتمكتبة الفال٣ط

معاییر تحلیل الكتب المدرسیة، الریاض، دار ). ھـ١٤١٦. (سعید، محمود شاكر، وعمار، محمد
 .المعراج الدولیة

تقویمیة لمحتوى مقررات التربیة اإلسالمیة ). ھـ١٤٢٦. (السلوم عبد اهللا بن إبراھیم بن عبد العزیز
جستیر غیر منشورة، كلیة للصف األول الثانوي في ضوء احتیاجات المتعلمین، رسالة ما

 .العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض

  . ھـ١٤١٦، ٤سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة ط 
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تقویم محتوى كتاب الفقھ لطالب الصف الثالث المتوسط في ). ھـ١٤٢٧. (السید، محمد بن حسن
 وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین لمواد العلوم ضوء المفاھیم الفقھیة الالزمة من

الشرعیة في مدینة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة 
 . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض

، ١اتجاھات و تطلعات، ط: التقویم التربوي للمنظومة التعلیمیة ). ھـ١٤٢١. (شعلة، جمیل محمد
 .عمان، دار الفكر التربوي

التقویم التربوي، أسسھ وإجراءاتھ، الریاض، مكتبة ). م٢٠٠١. (صبري، ماھر، والرافعي، محب
 الرشد

تقویم محتوى مقرر تفسیر القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة ). "ھـ ١٤١٧. (الطریفي حمود بن عقیل
یر غیر منشورة، كلیة التربیة، ، رسالة ماجست"في ضوء احتیاجات الطالب ومطالب نموھم 

 .جامعة الملك سعود، الریاض

سلسة . رابطة العالم اإلسالمیة. الفقھ اإلسالمي آفاقھ وتطوره). ھـ١٤٠٣. (عباس، حسن محمد
 .١٠دعوة الحق، ع

تقویم مقررات الفقھ في المرحلة الثانویة ). "ھـ١٤٢٩. (المالكي، عدنان بن بخیت بن عطیة الحربي
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة "جدات الفقھیة المعاصرةفي ضوء المست

 أم القرى، مكة المكرمة

الطبعة األولى، مكتبة . منھج التربیة اإلسالمیة أصولة وتطبیقاتھ). ھـ١٤٠٧. (مدكور، علي أحمد
 .الفالح، الكویت

ئض في المرحلة الثانویة مشكالت منھج الفرا). ھـ١٤١٩. (المعیقل، عبد اهللا بن عبد العزیز
بالمعاھد العلمیة من وجھة نظر المعلمین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة 

 . الملك سعود، الریاض

  .التقویم التربوي، الریاض،دار النشر الدولي). ھـ١٤٢١. (مندور، عبد السالم فتح اهللا
. راسات في المناھج واألسالیب العامةد). م١٩٩٥. ( ھندي، صالح ذیاب، وعلیان، ھاشم عامر

 .٦ط. دار الفكر: عمان 

  
 

  
 

 


