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 المستخمص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكفر األسس المعرفية التي ينبغي تكافرىا في 

بالمممكة العربية السعكدية، حيث استخدمت المنيج  االبتدائيةمنيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة 
استمارة تحميؿ الكصفي التحميمي، ككانت األداة قائمة معايير لألسس المعرفية، إضافة إلى 

كقد . ىػٜٖٗٔ/ىػٖٛٗٔ طبعة عاـ االبتدائيالمحتكل، كالعينة كتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع 
تـ التكصؿ لقائمة معايير األسس المعرفية لمنيج بأنو  أظيرت الدراسة عدة نتائج مف أبرزىا:

ة عند بناء منيج ضعؼ االىتماـ باألسس المعرفي، كما أثبتت الفقو كالسمكؾ لممرحمة االبتدائية
الفقو كالسمكؾ لممرحمة االبتدائية، عمى الرغـ مف تمثيؿ أغمبيا إال أنيا تمثمت بنسب ضئيمة كغير 

أظيرت الدراسة أف ىناؾ تركيز عمى ميارات التفكير العميا كالمقارنة كاالستنباط ، ككذا متكازنة
الستخداـ التقنيات الحديثة أظيرت ضعؼ االىتماـ بالتكنكلكجيا كتكجيو المتعمـ ، ككذا كنحكىا

 اإللكتركنية.
 منيج الفقو كالسمكؾ. -األسس المعرفية -تحميؿ المحتكلالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to identify the epistemological foundations, 

which should be available in the curriculum of Jurisprudence and 

behavior for the elementary school in Saudi Arabia. I used descriptive 

analytical approach, and the tool was a list of criteria for the 

epistemological foundations, as well as a form of content analysis. Also, I 

used a sample of fourth grad Student's Book (Jurisprudence and behavior 

book) edition 1438 AH / 1439 AH. The results of the study are the study 

achieved the criteria of the epistemological foundations for Jurisprudence 

and behavior curriculum for elementary school. And Lack of attention for 

the epistemological foundations when we designed the Jurisprudence and 

behavior curriculum for elementary school. However, we represent some 

of them but it was in small amounts and unbalanced. The study showed 

that there is a focus on critical thinking, deduction and elicitation. The 

study showed lack interest in technology and the instructors would 

require further training to help them use technology in their teaching 

Keywords: Content Analysis - the epistemological foundations- 

curriculum of Jurisprudence and behavior  
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 تمييد الدراسة:
مف أىـ مككنات النظاـ التربكم التي تعتمد عمييا المؤسسات التعميمية لبمكغ أىداؼ   

 ؛حضيت في العقكد األخيرة باىتماـ كبير عند التربكييففقد  المناىج الدراسية؛ىي  المجتمع
التنمية الشاممة في ظؿ  مف أىـ األسس التي يبنى عمييا إتقاف النتاجات التربكية لمكاجية الككني

بأنو ـ(، ٕٚٓٓ) Ok-Kyeonم مجتمع، كىذا ما أكدتو دراسة أل المتغيرات كالتطكرات العممية
فكاف  يمزمنا تطكيرىا باستمرار لتمثؿ صكرة كاضحة تعكس حالة المجتمع كثقافتو كحاجاتو،

حيث تبنى  ،لمعرفةطريقة مناسبة أماـ ىذا التطكر كالكـ اليائؿ مف ا اىااالىتماـ بتحميؿ محتك 
كقد أشار الحكامدة كعاشكر  ا،كفؽ معايير كأسس معتبرة لكؿ أمة، كبما يتفؽ مع حضارتي

ـ( بأنو البد مف تحميؿ المناىج كمراجعتيا لككنيا كسيمة تعرفنا بجكدة الكتاب المدرسي ٕٚٓٓ)
دل فعالية يقيس م أكدت العديد مف الدراسات كالبحكث عمى أف تحميؿ المحتكلكما ك  كصالحيتو،

يتضح مف خاللو جكانب القكة كالقصكر فييا، كمف ىذه الدراسات ك المناىج في تحقيؽ األىداؼ، 
ـ(، ٕٔٔٓـ(، كدراسة الجيني )ٕٗٓٓكدراسة الحربي ) (،ٖٓٗٔالياشمي كعطية )دراسة 

النظاـ التعميمي في  فنجد الدكؿ المتقدمة. ىػ(ٖٖٗٔـ( كدراسة الزىراني )ٖٕٔٓكدراسة الرمانة )
 Choppinقد ذكر ك ـ بأسس كمعايير تساىـ في تحقيؽ الجكدة التعميمية في مدارسيميتمة 

سماعيؿ ، ك (2009) أف تطكير المناىج الدراسية يبدأ ب في دراستيـ  ىػ(ٓٓٗٔ) كآخركفا 
 تيامناسبعف مدل بتقكيميا في ضكء أسسيا كالمعايير المشتقة مف أىداؼ التربية، التي تحدد 

( بأف المناىج تعتمد عمى أسس ٕٚٓٓكذكر الحكامدة كعاشكر )كما كالمعرفة، لممتعمـ كالمجتمع 
لى أسس اجتماعية تيتـ بإعداد المتعمميف ليتمكنكا  فمسفية عقدية نابعة مف فمسفة كعقيدة الدكلة، كا 
لى أسس معرفية نابعة  مف التكيؼ بالمجتمع، كأسس نفسية تراعي خصائص نمك المتعمميف، كا 

 كخصائصيا كطريقة بناء مفاىيميا. مف طبيعة المعارؼ
كفي ضكء ما سبؽ تجد الباحثة بأف المعارؼ تتطكر كتزداد فكاف مف الميـ التعرؼ  

عمى خطكط كاضحة تساعد مخططي المناىج في اختيار المعارؼ المناسبة لممتعمميف، بحيث 
ثر عمى نفكس عرضة لمتبديؿ أك العشكائية التي تؤ  فتكك  التساىـ عمى تكيفيـ مع مجتمعيـ، كأ

كقد ركزت سياسة التعميـ في المممكة العربية . المتعمميف، فينعكس ذلؾ عمى صالح األمة
(: " تزكيد ٖٗالسعكدية عمى ىذا الجانب الميـ كىك الجانب المعرفي، كجاء فييا بالمادة )

عامال الطالب بالقدر المناسب مف المعمكمات الثقافية كالخبرات المختمفة التي تجعؿ منو عضكان 
(:" تشجيع كتنمية ركح البحث كالتفكير العممييف، ٔٗفي المجتمع"، ككذا جاء فييا بالمادة )

دراؾ  كتقكية القدرة عمى المشاىدة كالتأمؿ، كتبصير الطالب بآيات ا في الككف كما فيو، كا 
ية، حكمة ا في خمقو؛ لتمكيف الفرد مف االضطالع بدكره الفعاؿ في بناء الحياة االجتماع

 (٘، صىػٙٔٗٔكتكجيييا تكجييان سميمان".)كزارة المعارؼ، 
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كبالتالي تأتي مناىج العمـك الشرعية ىي المدخؿ الذم يتمقى المتعمميف بكاسطتيا سائر  
تيدؼ إلى غرس العقيدة اإلسالمية ؛ لككنيا العمـك كالمعارؼ في المناىج الدراسية المختمفة

حيث كرد في دراسة ، المي أحد العمـك الشرعية اليامةالصحيحة في نفكسيـ، كيعد الفقو اإلس
يتناكؿ ألنو ىػ( بأف المسمـ يحتاج إليو في جميع أمكر حياتو بمختمؼ مراحمو، ٖٔٗٔالجييمي )

ففي ظؿ ىذه المكانة التي تحتميا ، التشريع اإلليي في جميع مسائؿ الحياة صغيرىا ككبيرىا
جعمت عممية تقكيميا مف خالؿ تحميؿ محتكاىا مناىج العمـك الشرعية كخاصة منيج الفقو، 

بالجانب  التزامياضركرية ليا؛ لتقدـ الدليؿ الكاضح لمخططي المناىج عف محتكاىا، كمدل 
 ة.األسس المعرفي خاصةالمعرفي عف طريؽ األسس المعتمدة في بناءىا 

ىمية بأ االبتدائية، حيث حظيتالمرحمة  كما تعد أىـ مرحمة مف المراحؿ الدراسية ىي
 تنشئةـ( في دراستيما: بأنو البد مف ٕٚٓٓذكر محمكد كمسمـ ) فقدكبيرة في جميع دكؿ العالـ، 

الطفؿ في ىذه المرحمة العمرية عمى المنيج السميـ؛ لككنو لبني التفكير كالشخصية، كأشار 
اف ىناؾ ىػ( بأنيا تمثؿ بداية حقيقية لعممية التنمية الشاممة لمدارؾ الطفؿ؛ لذا كٕٛٗٔالحامد )

عناية بالغة في سياسة التعميـ بالمممكة ليذه المرحمة مف ناحية تدريس المناىج الدراسية، كخاصة 
 .تدريس مناىج العمـك الشرعية

 :مشكمة الدراسة
التطكر كالتغير السريع في التعميـ ىك نتيجة ما كصمت إليو الدكؿ المتطكرة مف نتاجات 

عرفة، فأصبحت مخرجاتيا التربكية كما أشارت إلييا دراسة تكنكلكجية كظفتيا لخدمة التعميـ كالم
( بأنيا عمى قدر كبير مف الميارات التي تستطيع استخداميا في مجاالت ىػٕٛٗٔ)الشمراني 

ىػ، ٖٓٗٔ-ٕٙٗٔكقد سعت )خطة التنمية الثامنة،  متعددة مف متطمبات كحاجات المجتمع.
ة عددان مف التحديات التي ينبغي االستمرار ( في المممكة العربية السعكدية إلى مكاجئٔٗ/ٜٔ

في التصدم ليا كمعالجتيا خالؿ السنكات الماضية، مف أبرزىا: تحسيف نكعية مخرجات نظاـ 
التعميـ العاـ مف تطكير كفاءتو الداخمية كالخارجية؛ لكجكد ضعؼ بيف مدخالت النظاـ 

عميمية، كفعالية أساليب التدريس األمر الذم يتطمب التركيز عمى كفاءة العممية الت، كمخرجاتو
( فقد ٜٖٙ/ٕٕ، ىػٖ٘ٗٔ-ٖٔٗٔأما في )خطة التنمية التاسعة،. كمحتكل المناىج الدراسية

زادت المتطمبات مف أجؿ تطكير نكعية التعميـ في المممكة الذم يمثؿ الثقؿ في العممية التعميمية 
ّعالة، مف خالؿ إعادة النظر كالتربكية في ضكء االنتشار المعرفي؛ لضماف مخرجات تعميمية ف

يتالءـ مع متطمبات التنمية ك ، كتنظيـ المعارؼ عمى نحك يسمح بتجديدىا الدراسيةمناىج الفي 
( تطكير الكفاءة الداخمية  ٚٗىػ، صٔٗٗٔ-ىػٖٙٗٔ، كأكدت )خطة التنمية العاشرة، الشاممة

مية كالمناىج، كصكال لمخرجات كالخارجية لمنظكمة التعميـ، ككذا تطكير البيئة التعميمية كاألكادي
متكائمة مع متطمبات سكؽ العمؿ، كذلؾ بيدؼ رفع مستكل إنتاجية االقتصاد الكطني القائـ عمى 

 المعرفة.
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 عاشرةفمف خالؿ النظر إلى خطة التنمية الثامنة كخطة التنمية التاسعة كخطة التنمية ال
يا إلى تطكير المناىج كفي إطار تكجياالىتماـ الكبير الذم تبذلو الدكلة تجاه التعميـ، نمحظ 

فإف ىناؾ مشاريع تستيدؼ تطكير المناىج، منيا: المشركع الشامؿ، كمشركع نظاـ الدراسية 
كما أف ىناؾ دراسات كدراسة  ،كغيرىاكعدد مف المبادرات النكعية في تطكير المناىج المقررات 

خطكات اإلصالح كالتطكير تؤكد عمى أف المناىج تعتبر جزءان مف التي ـ( ٕٓٔٓي )أبانم
المممكة العربية السعكدية مف اىتماـ كفي ضكء ما تـ ذكره يتضح لمباحثة بأنو عمى الرغـ  لمدكلة.

، كالتكجو نحك مشاريع تساىـ في تطكير كتحسيف الكتب المدرسية، نجد أف الدراسية بالمناىج
أبرز المناىج التي يمكف  ىناؾ قصكر في مناىج العمـك الشرعية كخاصة منيج الفقو؛ لككنو مف

 مف خاللو معرفة األحكاـ الفقيية الالزمة في حياة المتعمـ، حيث جاء في نتائج دراسة الظنحاني
بأىمية تعديؿ كتطكير كتب التربية اإلسالمية لتتضمف القيـ الالزمة لمطمبة، ككذا ( ـٕٔٔٓ)

الثالث ثانكم لمقضايا التي تكصمت إلى افتقاد كتاب الفقو لمصؼ ( ـٖٕٔٓة )دراسة الرمان
الفقيية المعاصرة، مما يشعر المتعمميف بكجكد انفصاؿ بيف المحتكل القائـ كما يقدـ لو مف 

ـ( فقد أكصت بضركرة مراعاة خصائص نمك الطفؿ، حيث ٕٕٔٓ)معارؼ، أما دراسة شكماف 
ذا أثبت ، ككاالبتدائيأثبت التحميؿ بأنيا جاءت قميمة في مادة الفقو كالسمكؾ لمصؼ األكؿ 

كبالتالي فإننا نحتاج إلى  كاالجتماعية.التحميؿ خمك مفردات المقرر مف التكجييات النفسية 
خطكط كاضحة كأسس كمعايير تسير عمييا ىذه المناىج عند بناءىا في المممكة العربية 

ال يكجد قائمة أسس  -عمى حد عمـ الباحثة  -السعكدية، إال أنو كبالرجكع لمبحكث كالدراسات 
معايير معتمدة لبناء المناىج، مع أف ىناؾ جيكد تربكية إلعداد قكائـ لألسس ضمف مشركع ك 

( في ندكة "بناء المناىج، األسس ٖٕٓٓ)المشرؼ  "بحث أسس المناىج" الذم أشار إليو
كالمنطمقات"، حيث ناقشت األسس العقدية كاالجتماعية كالنفسية فقط، كلـ تتطرؽ لألسس 

 إلى كجكد فجكة بيف المنيج المكتكب كالمنيج المنفذ. المعرفية، كما أشارت 
فانطالقان مما سبؽ تكلدت لدل الباحثة القناعة بأىمية تحميؿ محتكل منيج الفقو كالسمكؾ 

في ضكء األسس المعرفية، لككف الطفؿ في ىذه المرحمة حسب نظرية بياجيو  االبتدائيةلممرحمة 
براىيـ  يستطيع التفكير بشكؿ منطقي، كقادران عمى التمييز ـ( بأنو ٕٔٔٓ)التي ذكرىا سعادة كا 

بيف المفاىيـ المترابطة؛ لذا فإنو يمـز عند بناء ذلؾ المنيج أف تككف مستندة لقائمة معتمدة مف 
 .األسس كخاصة األسس المعرفية
األسس المعرفية التي ينبغي تكافرىا في  درجة تمثيؿالكقكؼ عمى بكتتحدد مشكمة الدراسة 

بالمممكة  ىػٜٖٗٔ/ٖٛٗٔطبعة  االبتدائيب لمادة الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع كتاب الطال
 .ىػٜٖٗٔ/ٖٛٗٔلعاـ الدراسي ا ؿخال ، كذلؾالعربية السعكدية
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 أسئمة الدراسة: 
 لمتصدي لمشكمة الدراسة تطرح الدراسة السؤال الرئيس التالي:

فرىا في منيج الفقو كيؼ يمكف التعرؼ عمى مدل تكفر األسس المعرفية التي ينبغي تكا
 بالمممكة العربية السعكدية؟ االبتدائيةكالسمكؾ لممرحمة 

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
بالمممكة  االبتدائيةما األسس المعرفية الكاجب تكافرىا في منيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة  (2

 العربية السعكدية؟

ية في كتاب الطالب لمادة الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع ما درجة تمثيؿ األسس المعرف  (1
 ؟بالمممكة العربية السعكدية االبتدائي

 أىداف الدراسة: 
 االبتدائيةاألسس المعرفية الكاجب تكافرىا في منيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة  التعرؼ عمى 

 .بالمممكة العربية السعكدية

  الطالب لمادة الفقو كالسمكؾ لمصؼ  درجة تمثيؿ األسس المعرفية في كتابالتعرؼ عمى
 .بالمممكة العربية السعكدية االبتدائيالرابع 

 أىمية الدراسة:
 فيما يمي: الدراسةتبرز أىمية 

 أوال: األىمية العممية:
اطالع المسؤكليف مف التربكييف ككاضعي المناىج عمى أىمية األسس المعرفية كمدل أثرىا  (ٔ

 .الفقو كالسمكؾ مناىجبناء عمى 

 .العمـك الشرعية لممرحمة االبتدائية بمناىجتجابة لالىتماـ المتزايد المحمي كالدكلي اس (ٕ

 مكاكبة المناىج بتطكرات كخطط الدكلة المستقبمية. (ٖ

 زيادة الكعي بأىمية تحميؿ محتكل المناىج الدراسية. (ٗ
 ثانيًا: األىمية العممية:

منيج الفقو كالسمكؾ بمدل  مناىج العمـك الشرعية كخاصة في كمخططيزكد المسؤكليف قد ت (ٔ
 مراعاة األسس المعرفية فييا.

 قائمة باألسس المعرفية في بناء المناىج األخرل لمختمؼ المراحؿ.بيمكف االسترشاد  (ٕ

 .االبتدائيةتكضيح درجة تمثيؿ األسس المعرفية في منيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة  (ٖ
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كالسمكؾ؛ كمف ثـ العمؿ  ومنيج الفقفي لكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في ا قد تساعد (ٗ
 .المعرفيةعمى تحسينيا كتطكيرىا في ضكء أسس 

تفتح ىذه الدراسة المجاؿ إلجراء دراسات مماثمة حكؿ تحميؿ محتكل مناىج العمـك قد  (٘
                      الشرعية األخرل في مختمؼ المراحؿ التعميمية لتقديـ تصكر لما ينبغي أف يككف 

 عميو محتكاىا.

 :الدراسةحدود 

: تقتصر الدراسة عمى معرفة درجة تمثيؿ األسس المعرفية في منيج الحدود الموضوعية .أ 
، كبالتحديد كتاب الطالب لمادة الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع االبتدائيةالفقو كالسمكؾ لممرحمة 

ىػ؛ ألف الطالب في ىذا الصؼ مف المرحمة االبتدائية يككف ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔطبعة  االبتدائي
المفاىيـ                عمى التمييز بيفكقادران  تصكر بسيط عف المناىج الدراسيةلديو 

 المترابطة.

 .ىػٜٖٗٔ/ٖٛٗٔلعاـ الدراسي ا ؿىذه الدراسة خال أجريت: الحدود الزمانية .ب 

 ىذه الدراسة في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية. أجريت: الحدود المكانية .ج 

 مصطمحات الدراسة:
 الدراسة عمى عدد من المصطمحات من أىميا ما يمي: اشتممت

  :تحميل المحتوى  

( كىك ٕٚٔص ىػ،ٖٖٗٔ)العساؼ، ك ( ٚٚىػ، صٛٔٗٔ)عبدالعاؿ كحمركش  عرفو
، بأنو: " أسمكب في البحث يعنى بالكصؼ المكضكعي المنظـ كالتبكيب الكمي بيرسكفتعريؼ 

 لممحتكل الظاىر في مادة االتصاؿ".

: كصؼ مكضكعي كتحميؿ إحصائي كمي لمحتكل كتاب ةالدراس ويقصد بو في ىذه 
بالمممكة العربية السعكدية؛ لمتعرؼ عمى  االبتدائيالطالب لمادة الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع 

 درجة تمثيؿ األسس المعرفية فيو.

  االبتدائيةمنيج الفقو والسموك لممرحمة: 
قبؿ كزارة التعميـ عمى طالب الكتب المقرر دراستيا مف  يقصد بو في ىذه الدراسة:

 ػ.ىٜٖٗٔ/ٖٛٗٔبالمممكة العربية السعكدية لعاـ  االبتدائيةكطالبات المرحمة 
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 :األسس المعرفية 

األسس ـ( بأنيا: ٕٔٔٓ) مكتب التربية العربي لدكؿ الخميجك  (ـٕٓٔٓ) عرفيا شاىيف
قاتيا بحقكؿ المعرفة التي تتعمؽ بالمادة الدراسية مف حيث طبيعتيا، كمصادرىا كمستجداتيا، كعال

 .األخرل، كتطبيقات التعمـ كالتعميـ فييا، كالتكجييات المعاصرة في تعميـ المادة كتطبيقاتيا

 يقصد بو في ىذه الدراسة:و 

كالنظريات  كالمبادئىي قائمة تـ اشتقاقيا مف خالؿ اختيار الحقائؽ كالمفاىيـ كتعريفاتيا 
الستزادة مف المعرفة ل، "الحس، العقؿ، الكحي"كالقكانيف كالتعميمات مف مصدرىا األساسي 

كالذم ينبغي بناء المناىج المدرسية عمى أساسيا، بشكؿ يسيؿ ، لمتعّمميفالمناسبة لحاجات ا
دراؾ تكامميا ،فيـ أساسّياتياييـ عم  .كالقدرة عمى التعّمؽ فييا ،كا 

 لمدراسة: اإلطار النظري
 التصور اإلسالمي لوحدة المعرفة

اإلنساف بنفسو كيبصره بمقكماتو كتطمعاتو الحقيقية سكاء كانت المادية أك  اإلسالـ يعرؼ
الركحية، كما يعرفو عمى امكانات الخير كالشر المكجكدة فيو، كبحدكد إرادتو، فالمعرفة بالنفس 
ـْ آَياِتَنا ِفي  أساسان لمعرفة حقائؽ المكجكدات كحقيقة السمكات كاألرض، قاؿ تعالى: ﴿ َسُنِريِي

ـْ َأنَُّو اْلَحؽُّ﴾ اآلَفا ـْ َحتَّى َيَتَبيََّف َلُي كالبد أف نشير إلى ما أشار ( ، ٖ٘سكرة فصمت:)ِؽ َكِفي َأنُفِسِي
( كىك " أف التربية اإلسالمية نظاـ متكامؿ يشمؿ فمسفة التربية ٕٜـ، صٜٙٛٔ) إليو النكرم

ية كغيرىا مف كجية النظر  كأىدافيا، كمناىج التعميـ، كطرؽ التدريس كاإلدارة التعميمية كالمدرس
بيف عمـك شرعية كعمـك ككنية"، فالتربية تنظر لكؿ حقكؿ المعرفة نظرة  ال تفرؽاإلسالمية، التي 

الكحدة في النظر لمعمـك كالمعارؼ يفسر جانبان ىامان مف جكانب  فمبدأشاممة، كأف أصميا كاحد، 
 التصكر اإلسالمي لممعرفة ابتداء مف القراءة كالكتابة.

 واع المعرفة وانعكاساتيا عمى المنيج المدرسيأن
 (ـٜٕٓٓ) حماداتك  ـ(ٕٛٓٓ) تتفاكت المعرفة في نكعيتيا، تطرؽ إلييا كال مف فرج

 كىي:ىػ( ٖٓٗٔكعطية )الياشمي ك ـ( ٜٕٓٓكأبك الييجاء )عاشكر ك 

 ىي التي تكتسب مف خالؿ التفاعؿ بيف الفرد كالبيئة، كحصؿ عمييا عف  :المعرفة المباشرة
 يؽ الممارسة كالتطبيؽ، فيي معرفة تتـ عف طريؽ خبرة مباشرةطر 



 ريم صالح عبداهلل الدايلاالبتدائية        أ / تحميل محتوى منيج الفقو والسموك لممرحمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102  أبريل  -  الرابعالعدد   -  43  جمللدا         622

   المعرفة غير مباشرة: تكتسب عف طريؽ الكصؼ بالمالحظة كالقراءة كاالستماع، فيي
 معرفة بدكف خبرة أك تجربة.

 .المعرفة الذاتية: تؤخذ مف قدرات كاستعدادات المتعمـ نفسو 
 فة.المعرفة المكضكعية: فيي متعمقة بمكضكعات مختم 

ليتكفر لنا منيجان حديثان كمرتبطان  السابقةالمعارؼ  بأنكاع فيمـز عند بناء المناىج االىتماـ
 ( في دراستو.ٕٔٔٓ) BASTURKبالكاقع، حيث أكد عمى ذلؾ 

الفتالكم ليا المنيج المدرسي فقد أشارت  أما بالنسبة النعكاسات أنكاع المعرفة عمى
فة كفيـ طبيعتيا في تصميـ كتخطيط المناىج الدراسية، إذ بأنو يستفاد مف إدراؾ المعر  (ـٕٙٓٓ)

 يمـز أف تحقؽ عدة مطالب نكجزىا بما يمي:

أف يركز المنيج عمى تمكيف المتعمـ مف أف يستفيد مف قدراتو كتنميتيا بتطبيؽ ما يتعممو،  (ٔ
 لمكصكؿ إلى استنتاجات بشأنيا. ، كالعمؿ عمى تحميؿ الظكاىر كتصنيفيا

تنمية القدرات العقمية لممتعمـ في التفكير الناقد كالتحميمي كاإلبداعي بالتجربة أف ييتـ المنيج ب (ٕ
 كالمالحظة.

االىتماـ بتشجيع المتعمـ عمى الحصكؿ عمى المعرفة مف خالؿ الخبرة المباشرة التي تتطّمب  (ٖ
 مف خالؿ األنشطة. ،كالتفاعؿ مع البيئة ،إشراؾ مختمؼ الحكاس

كالمعرفة التطبيقية الفعالة في مجاالت المعرفة؛ لممساىمة في التركيز عمى المعرفة النظرية  (ٗ
 بناء الفرد كالمجتمع.

 أف يتالءـ محتكل المنيج مع دكر المتعمـ ككاقعو؛ الكتشاؼ المعرفة. (٘

 مصادر المعرفة واىتمام مناىج المممكة نحوىا 
 ميفةالخك ( ٙٓٗٔعبد ا )كُتكَتَسب مف عدة مصادر ذكرىا  ،المعرفة مكتسبة تعتبر

 عطية( ك ـٜٕٓٓكأبك الييجاء )عاشكر ( ك ـٜٕٓٓ) حمادات( ك ـٕٛٓٓ)فرج ( ك ىػٕٙٗٔ)
 :بالجدكؿ التاليمصادر المعرفة كتكضحيا الباحثة ( ىػٕٚٗٔ) العتـك( ك ىػٖٔٗٔ)

 ( 2جدول )
 أنواع مصادر المعرفة واىتمام مناىج المممكة نحوىا
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 اىتمام مناىج المممكة نحوىا المقصود بيا المصدر

 وحي واإلليامال

: ىك ما أنزلو ا سبحانو عمى أنبيائو الوحي
 كرسمو.

: ىبة خاصة مف الخالؽ عز كجؿ اإلليام
 لألنبياء.

ىذه المعرفة ال يمكف تنميتيا عف طريؽ المناىج، 
إنما تؤخذ بدكف تعديؿ أك تغيير، كما يمـز احتراميا 

كـــ كتكضيحيا لممتعمميف بشكؿ يضمف قدسيتيا، 
 ير كالحديث في جميع المراحؿ.مناىج التفس

 العقل
ىك عممية التفكير التي يقـك بو اإلنساف، كيترجـ 
الخبرات كاألفكار كالحكاس المرتبطة ببعضيا؛ 

 لتتككف معرفة جديدة.

يمـز المناىج االىتماـ بالتفكير العقمي لممتعمميف، 
 كماكتكجيو مداركيـ الحسية عف طريؽ الفيـ العقمي، 

مادة الحديث كالسير " أنشطة في كتاب النشاط ب
 الكحدة األكلى النبي الصادؽ"

 الحواس
ىي حكاس اإلنساف الخمسة، فبكاسطتيا يتعرؼ 

 المتعمـ عمى عالمو المحيط بو.

يمـز المنيج أف ينمييا كيطكرىا؛ لتساعد المتعمميف 
عمى استخداميا لتحقيؽ تعمـ متكازف كنافع ليـ، 

الطرؽ العممية في اختبار حساسية الجمد كاستخداـ كــ
 مادة العمـك لمصؼ الثاني متكسط.

 النقل عن الغير )التراث(

ما نقرأه مف الكتب، كما نسمعو عف الغير، لكف 
ُيخشى أف تككف مضممة حيث تتضمف األحداث 
الماضية التي ال يمكف معرفتيا عف طريؽ الخبرة 

 المباشرة.

يجب االحتراس كالحذر عند تقديـ المعرفة منو؛ 
الحديث كــ مصدران سميمان لممعرفة المنشكدة،  ليككف

عف العالـ الفمكي "البتاني" في مادة لغتي الخالدة 
 لمصؼ األكؿ المتكسط.

فالمصادر السابقة ميمة لممتعمـ؛ لذا يجب عمى المنيج المدرسي تدريب المتعمـ عمى 
خالؿ طرؽ التدريس  استخداميا كاالستفادة منيا بكافة الطرؽ كاألساليب التربكية الممكنة مف

المناسبة التي تساىـ في تنمية القدرات العقمية كيجعميا ذات كفاءة عالية في البحث كالتجريب 
مف مصادر المعرفة إال أنو ال يمكف اعتباره  الحدسكاكتشاؼ المعرفة. كمنيـ مف يرل بأف 

بعض اآلخر يركف كمصدر؛ لككنو ميارة تفكير كيطمؽ عمييا: تنبؤ، فال يمكف التنبؤ بصحتو، كال
كالبد مف ، التجريب كمصدر آخر لممعرفة لكنو يعتبر ككسيمة لمكصكؿ لممعرفة كليست مصدر

 اإلشارة إلى أف اإلسالـ قد قسـ مصادر المعرفة عمى أساس انبثاقيا مف عالميف ذكرىا النكرم
الحكاس كىي عالـ الغيب كتشمؿ: الكحي، كعالـ الشيادة كتشمؿ:  (ىػٕٙٗٔ) الخميفة( ك ـٜٙٛٔ)

 كالعقؿ كالتراث.
 مصادر اشتقاق األسس المعرفية
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بأف كؿ تشريعات كنظـ المممكة العربية السعكدية تنبثؽ مف ( ٖٕٓٓ) أشار المشرؼ
الديف اإلسالمي الحنيؼ، كعميو فجميع مصادر اشتقاؽ األسس محددة كفؽ ضكابط المنيج 

أدبيات  -كثيقة سياسة التعميـ" كمف أبرز ىذه المصادر اإلسالمي القائـ عمى الكتاب كالسنة.
 مشركع )بحث أسس المناىج( -التجارب العالمية -معطيات الثقافة اإلسالمية -المجاؿ العممي

 :الدراسات السابقة
ىدفت إلعداد قائمة بأىـ المستجدات الفقيية التي ىـ( 2219)المالكي، في دراسة  

ه المستجدات في المناىج المكجكدة، ينبغي تضمينيا في مناىج الفقو، كالتحقؽ بمدل تضميف ىذ
كمف ثـ بناء تصكر مقترح لتطكير مناىج الفقو لجميع صفكؼ المرحمة الثانكية، كاستخدـ المنيج 
الكصفي التحميمي، كأداتو إعداد قائمة بالمستجدات الفقيية الالزمة لطالب المرحمة الثانكية، 

فقو لممرحمة الثانكية )بنيف( طبعة كبطاقة تحميؿ لمحتكل المناىج، ككانت العينة مناىج ال
ىػ بالمممكة العربية السعكدية، كأسفرت النتائج بما يمي: تـ التكصؿ لقائمة بالمستجدات ٕٛٗٔ

( مستجد تـ تصنيفيا في سبع محاكر رئيسة كيندرج تحت كؿ مجاؿ ٘ٚالفقيية التي بمغت )
الت، كطبية، كمالية، كفي مجمكعة مف المستجدات كىي:) مستجدات فقيية في العبادات كالمعام

األحكاؿ الشخصية كقضايا المرأة، كفي األطعمة كاألشربة كالمباس كالزينة، كفي الفف كالرياضة، 
في المرحمة الثانكية مف معظـ المستجدات الفقيية،  الفقوكفي األحكاـ العامة(، كما خمت مناىج 

ممستجدات كيميو محتكل كقد حظي محتكل الفقو لمصؼ الثاني ثانكم بأعمى نسبة تضميف ل
الصؼ الثالث ثـ األكؿ، كما لـ ُيعطي محتكل الفقو معمكمات نظرية حكؿ طبيعة الفقو كعمـ إال 
في الصؼ الثالث الثانكم، ككذلؾ تـ بنا تصكر مقترح لتضميف ىذه المستجدات في محتكل كتب 

 الفقو بالصفكؼ الثالثة لممرحمة الثانكية.
التي ىدفت إلى الكشؼ عف درجة تمثيؿ كتب  م(1007) الحوامدة و عاشور، دراسة ك 

المغة العربية في المرحمة األساسية باألردف لألسس المعرفية لممنيج، كاستخدـ المنيج الكصفي 
التحميمي، ككانت األداة إعداد قائمة معايير لألسس المعرفية التي يفضؿ مراعاتيا عند بناء 

لعربية لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر، مناىج المغة العربية، كعينتو كتب المغة ا
كأسفرت النتائج بكجو عاـ عمى أف تكزيع معايير األسس المعرفية في كتب المغة العربية لـ 
يخضع لنظاـ معيف يكازف كيربط بينيا، كما أظير كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف كالعاشر 

نكلكجيا كاستخداميا في تعمـ المغة العربية اىتمامان كاضحان بميارة االستماع، كتكظيؼ التك
 كتعميميا.
التي ىدفت إلى الكشؼ عف تقكيـ كتاب الفقو )المطكر(  ىـ(2242)الجييمي، كدراسة  

لمصؼ الثالث ثانكم شرعي بالمممكة العربية السعكدية في ضكء المعايير المعاصرة مف كجية 
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، االستبانةيج الكصفي التحميمي، كأداتو نظر معممي كمشرفي العمـك الشرعية، حيث استخدـ المن
( مشرفان تربكيان قامكا بتدريس المادة كاإلشراؼ عميو في مدينة ٖٓ( معممان )٘ٗأما العينة فكانت)
ىػ، ككانت أبرز النتائج ما يمي: بأف المقدمة ال تزاؿ قاصرة عف ٖٓٗٔ/ٜٕٗٔالرياض لمعاـ 

كالمساندة، كأف التركيز عمى ميارات التفكير  تحديد ما ىك ميـ مف المصادر التعميمية المساعدة
في المحتكل قميال، كالنشاطات التعميمية في المادة حققت االتجاه المنظكمي، أما الصكر 
كاألشكاؿ ليا ارتباط كثيؽ بالمعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ الكاردة في كتاب الفقو، كما أكدت 

ا مف كتب الفقو المطكر تصؿ لمطالب الدراسة عمى التنكع في أساليب التقكيـ، كأف عدد
كالمشرفيف بدكف أقراص مدمجة، كأسفت النتائج أيضان بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  كالمعمميف

إحصائية بيف المعمميف كالمشرفيف في المحاكر )المقدمة، كاألىداؼ، كالمحتكل، كنشاطات التعمـ، 
اذج كالرسـك التكضيحية، كالتصميـ كالتقكيـ، كطريقة العرض، كسالمة المغة، كاألشكاؿ كالنم

 كاإلخراج( التي تعكد الختالؼ كظائفيـ الحالية.
التي ىدفت إلى تقييـ منيج الفقو بالمرحمة المتكسطة في  م(1020)أبانمي، كفي دراسة 

عداد قائمة لمعايير جكدة مناىج الفقو، كمف ثـ النظر  ضكء معايير مقترحة لجكدة مناىج الفقو، كا 
ر المعايير المقترحة لجكدة مناىج الفقو، كاستخدـ المنيج الكصفي، ككانت أداتو في إلى مدل تكاف

الدراسة معايير مقترحة لمجكدة، كاستبانة لممعمميف كالمشرفيف التربكييف كخبراء المناىج كأساتذة 
الجامعات، كالعينة ىك: منيج الفقو لممرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية، كمجمكعة مف 

( أساتذة جامعات متخصصيف في ٓٔ( خبراء ك)٘( مشرفيف ك)٘( معمـ ك)ٕٓمعممي الفقو )
المناىج كطرؽ تدريس العمـك الشرعية، كأظيرت النتائج إلى تكافر مجاالت معايير جكدة منيج 
الفقو في منيج الفقو المكجكد لممرحمة المتكسطة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف بعض معايير 

تكفرة أيضان في منيج الفقو المكجكد مع عدـ تكافر البعض منيا، كأشارت النتائج أيضان الجكدة م
بأف المؤشرات تتكفر بدرجة كبية في المنيج، كرغـ ما تكصمت الدراسة مف نتائج متعمقة 
بالمحتكل كالتي تدعـ جكدة مناىج الفقو كتكافقيا مع المعايير، إال أف المعمميف كالمشرفيف 

 يشعركف بذلؾ. التربكييف ال
التي ىدفت إلى الكشؼ عف درجة تمثيؿ كتاب المغة  م(1022)الحوامدة، كفي دراسة 

العربية لمصؼ الثامف األساسي في األردف لألسس العقدية كالفمسفية، كالنفسية، كالمعرفية، 
( ٛٛكاالجتماعية لممنياج، كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كاألداة قائمة معايير تككف مف )

معياران مكزعة عمى مجاالت األسس، كعينتو كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف) كتاب ميارات 
االتصاؿ، ككتاب القكاعد كالتطبيقات المغكية(، كأظيرت النتائج تكزيع معايير األسس العقدية 
كالفمسفية كالمعرفية كاالجتماعية في كتاب المغة العربية لـ يخضع لنظاـ معيف يكازف كيربط 
بينيا، كما أظيرت النتائج أف معايير األسس المعرفية أكثر األسس تمثيالن، أما األسس 
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                       جاء تمثيميا بدرجة ضعيفة مع عدـ مراعاة التكامؿ كالتكزاف كالشمكؿ االجتماعية
 .في تكزيعيا
تي ينبغي دراسة ىدفت لمكشؼ عف أىـ القيـ التربكية ال ىـ(2244) الزىراني، كأجرل  

، كالكقكؼ عمى كاقع تمؾ القيـ االبتدائيتضمينيا في مقرر التربية اإلسالمية لمصؼ الرابع 
التربكية المتضمنة في المقرر المطكر، مع الكشؼ عف كجو الشبو كاالختالؼ بيف القيـ التربكية 

ر المطكر، كقد في المقرر المطكر كالقديـ، كمف ثـ التعرؼ عمى كيفية تفعيؿ القيـ التربكية المقر 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كأسمكب تحميؿ المضمكف، كاألداة المستخدمة عبارة عف 
استمارة تضمنت القيـ التربكية، ككانت عينتو مادة الفقو القديـ لمصؼ الرابع االبتدائي كمادة الفقو 

الدراسة إلى النتائج كالسمكؾ المطكر لمصؼ الرابع االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية، كتصمت 
التالية: أف ىناؾ تفاكت كبير في تكزيع القيـ في كال مف المقرريف حيث بمغت عدد القيـ العقدية 
كالتعبدية نسبة كبيرة جدان بينما بقية القيـ كانت بنسب قميمة، كما أف ىناؾ قصكر كاضح في 

بنسبة ضئيمة جدان، كىناؾ تضميف القيـ الكطنية في كال المقرريف حيث جاءت في المقرر القديـ 
تقارب بيف القيـ االقتصادية كالقيـ الكطنية في كال المقرريف في التكرار كالنسبة، كأف ىناؾ قيـ لـ 

 يتضمنيا المقرريف معان.
التي تيدؼ إلى إيضاح مفيـك التكجييات  م(1021)شومان والجديبي، كفي دراسة  

، االبتدائيادسة مف العمر في الصؼ األكؿ التربكية كأىميتيا، كالتعرؼ عمى خصائص طفؿ الس
، كالتعرؼ عمى االبتدائيكاستنباط التكجييات التربكية مف كتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ األكؿ 

حاجة طفؿ السادسة إلى التكجييات المستنبطة، اعتمد في دراستو عمى المنيج االستنباطي في 
ىرة مف خالؿ تحميؿ خصائصيا، استنباط التكجييات، ككذلؾ المنيج الكصفي في كصؼ الظا

بالمممكة  االبتدائيككانت األداة تحميؿ المحتكل، كعينتو كتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ األكؿ 
العربية السعكدية، كخُمَصت النتائج إلى أف عدد التكجييات في كؿ مف الفئة التعبدية كالتعميمية 

( تكجيو مف إجمالي ٛٔمنيا )جاءتا بالمرتبة األكلى كالثانية عمى التكالي، حيث بمغ كؿ 
( تكجيو، كجاءت الفئة الخمقية بالمرتبة الثالثة، أما تكجييات الفئة ٖ٘التكجييات التي بمغت )

 العقدية فجاءت أقؿ عدد تكجييات مقارنة مع غيرىا.
الدراسات السابقة عمى أىمية مناىج العمـك الشرعية،  تاتفق: التعميق عمى الدراسات السابقة

تباينت الدراسات السابقة في المنيج ، كما بير في بناء المعرفة في نفكس الناشئةكدكرىا الك
المستخدـ حسب أىدافيا المحددة، ما يدؿ عمى أىمية ىذا المنيج في الدراسات التربكية، خاصة 
ما يتعمؽ بمحتكل المناىج الدراسية، كبناء عمى ذلؾ تـ اختيار المنيج المناسب لمدراسة الحالية 

استفادت ضكئيا، كقد اختيار منيج تحميؿ المحتكل كتصميـ قائمة أسس يتـ التحميؿ في حيث تـ 
الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في اختيار كتنظيـ المحاكر األساسية لإلطار النظرم، ك 
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تنكعت كتعددت المعايير كاألىداؼ المستخدمة في الدراسات ، كما تعزيز  الشعكر بالمشكمة
طبيعة الدراسة كأسمكب الباحث فمنيا مف استخدـ التحميؿ لمناىج العمـك الشرعية  السابقة حسب

عمكمان، كمنيـ مف قاـ بتحميؿ أحد ىذه المناىج كالحديث كالتفسير كالفقو ، كاستفادت الدراسة 
الحالية مف ذلؾ في اختيار المادة األنسب لقياس درجة تكفر األسس المعرفية في منيج الفقو 

بالمممكة العربية السعكدية، التي تعتبر أحد األسس اليامة في بناء  االبتدائيةمرحمة كالسمكؾ لم
 المناىج.

جراءاتيا:  واتأد  الدراسة وا 
 تم إعداد وتصميم ما يمي: ةلجمع المعمومات الالزمة لإلجابة عن أسئمة الدراس 
ي تكافرىا في منيج أداة عبارة عف قائمة معايير بصكرتيا األكلية لألسس المعرفية التي ينبغ .أ 

، بحيث تككف مشتقة مف سياسة التعميـ في المممكة العربية االبتدائيةالفقو كالسمكؾ لممرحمة 
السعكدية، كمف األدبيات التربكية، كالدراسات كالبحكث التي تناكلت أسس بناء المناىج، 
كمبنية عمى األىداؼ العامة لتدريس العمـك الشرعية، كأىداؼ مقررات العمـك الشرعية في 

بكثيقة منيج مكاد العمـك الشرعية، كالتابعة  -ـٕٚٓٓمنذ عاـ  -المعتمدة  االبتدائيةالمرحمة 
لمشركع التطكير الشامؿ لممناىج الدراسية، بحيث يراعى فييا المكضكعية ك الشمكلية، 

 .كالكضكح

؛ لممرحمة االبتدائية عبارة عف استمارة )أداة( لتحميؿ محتكل منيج الفقو كالسمكؾ أداة أخرل  .ب 
، االبتدائية في كتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع لمتعرؼ عمى درجة تمثيؿ األسس المعرفي

الدراسات التربكية التي مف كذلؾ مف خالؿ كضع مؤشرات أكلية لكؿ معيار، تـ اشتقاقيا 
كثيقة منيج مكاد العمـك الشرعية، كأىداؼ منيج ككذا تناكلت تحميؿ محتكل مناىج الفقو، 

 االبتدائية.الفقو كالسمكؾ لممرحمة 

 ؽ كثبات األدكات. تـ التأكد مف صد .ج 

إعداد أدكات الدراسة بصكرتيا النيائية بعد تحكيميا، كمف ثـ تـ استخداـ استمارة )أداة(  .د 
كمف ثـ تـ تحكيؿ البيانات إلى تكرارات االبتدائي، الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع لتحميؿ محتكل 

 .تـ رصدىا لكؿ مؤشر سكاء كانت صريحة أك ضمنية كاستخراج نسبتيا المئكية

 ، كما يأتي:التحميلإجراءات  وقد تمت
 .تحديد اليدؼ مف عممية التحميؿ (2
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 .تحديد فئات التحميؿ (1

 .تحديد كحدة التحميؿ (4

إعداد استمارة )أداة( لتحميؿ محتكل العينة بصكرتيا األكلية، كذلؾ مف أجؿ اتباع أسمكب  (2
 مكحد في عممية التحميؿ.

 كاعد يسير عمييا.قكال ،تحديد عينة الدراسة التي يتناكليا التحميؿ (5

ضكء  عمىبصكرتيا النيائية  ىاثـ إعدادكمف أداة التحميؿ كثبات التأكد مف صدؽ  (6
 .مالحظات المحكميف

، كمف حساب التكرارات كالنسبة المئكية لكؿ فئة مف فئات التحميؿ، كتبكيب البياناتتحميؿ  (7
 .التأكد مف ثبات التحميؿثـ 

  دار األحكاـ كاتخاذ القرارات.معالجة البيانات إحصائيان كتفسيرىا؛ إلص (8
 :نتائج الدراسة

َىَدفت الدراسة إلى كيفية التعرؼ عمى مدل تكفر األسس المعرفية التي ينبغي تكافرىا  
بالمممكة العربية السعكدية، كبعد إجراء عمميات  االبتدائيةفي منيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة 

)أداة( التحميؿ المستخدمة فقد  استمارةسة عمى التحميؿ اإلحصائي الالزمة كتطبيؽ إجراءات الدرا
 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

و ،األول بالسؤال المتعمقة النتائج ما األسس المعرفية الواجب توافرىا في منيج الفقو  :ونصُّ
 بالمممكة العربية السعودية؟ االبتدائيةوالسموك لممرحمة 

 :ت الباحثة الخطوات التاليةاتبعلإلجابة عف السؤاؿ األكؿ،        
عمى كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية، ك األدبيات التربكية، ك  االطالع (2

الدراسات التي تناكلت أسس بناء المناىج، ك تكصيات المؤتمر العالمي األكؿ لمتعميـ 
ىػ  ٜٖٚٔربيع الثاني عاـ  ٕٓإلى  ٕٔفي الفترة ما بيف اإلسالمي المنعقد في مكة 

ـ، تحت إشراؼ جامعة الممؾ عبد العزيز، ككثيقة ٜٚٚٔأبريؿ  ٛمارس إلى  ٖٔالمكافؽ 
األسس العامة لبناء المناىج الدراسية في الدكؿ األعضاء بمكتب التربية العربي لدكؿ 

ىػ، ككذا مراجعة األىداؼ العامة لتدريس العمـك الشرعية، ٖٕٗٔالخميج الصادرة عاـ 
 -ـٕٚٓٓمنذ عاـ  -المعتمدة  االبتدائيةعمـك الشرعية في المرحمة كأىداؼ مقررات ال

                   بكثيقة منيج مكاد العمـك الشرعية التابعة لمشركع التطكير الشامؿ
 لممناىج الدراسية.

 ة.كليتيا األالمقترحة في صكر  أدكات الدراسةإعداد  (1
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محكميف متخصصيف في  ، مف خالؿ عرضيا عمىلألدكاتتـ تحقيؽ الصدؽ الظاىرم  (4
تقيس ما  ياأستاذات مكاد العمـك الشرعية، كالتأكد مف أنك مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس، 

جراء التعديالت الالزمةكضعت لو إيجاد معامؿ ثبات االستبانة عف طريؽ  ككذا، ، كا 
استجابة المحكميف لكؿ فقرة فييا، باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ كقد بمغ معامؿ الثبات 

تـ  ، كمف ثـكصالحيتيا لمدراسة األدكات(، كىك درجة ثبات مناسبة تدؿ عمى ثبات ٜٛ.ٓ)
 .صكرتيا النيائية في كاتاألدإعداد 

و بالسؤال الثاني، المتعمقة النتائج ما درجة تمثيل األسس المعرفية في كتاب الطالب  :ونصُّ
 السعودية؟ بالمممكة العربية االبتدائيلمادة الفقو والسموك لمصف الرابع 

في ضكء الخطكات السابقة لإلجابة عف  -لإلجابة عف السؤاؿ الثاني، قامت الباحثة 
)الفصؿ األكؿ(،  االبتدائيكتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع محتكل بتحميؿ  -السؤاؿ األكؿ

 وقد اتبعت الخطوات التالية:محتكل، البيدؼ التعرؼ عمى درجة تمثيؿ األسس المعرفية في 
: كىدؼ تحميؿ محتكل المادة؛ مف أجؿ التعرؼ عمى اليدف من عممية التحميلتحديد  (2

 درجة تمثيميا لألسس المعرفية التي شممتيا قائمة المعايير المعدة ليذا الغرض.

اختيار الفئة المناسبة ليذه الدراسة مف خالؿ اعتماد مؤشرات ُيسَتدؿ  تحديد فئات التحميل:  (1
المعرفية المعدة ليذه الدراسة، حيث تـ اشتقاقيا مف  بيا عمى ما جاء في قائمة األسس

األدبيات كالدراسات التربكية التي تناكلت تحميؿ محتكل مناىج الفقو، إضافة لكثيقة منيج 
 .االبتدائيةمكاد العمـك الشرعية، كأىداؼ منيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة 

متحميؿ، فممباحث أف يختار : انطالقان مف أنو ليس ىناؾ أساس كاحد لتحديد وحدة التحميل (4
إلخ(، كقد  مكضكع،مف كحدات التحميؿ المناسبة لدراستو أما أف تككف )كممة، جممة، فقرة، 

اعتمدت الباحثة كحدة الفقرة في عممية التحميؿ، باعتبارىا كحدة ذات معنى، كبالتالي يمكف 
كف أف أف تشتمؿ عمى أكثر مف أساس، كمف ثـ تـ رصد كؿ محتكل الكتاب، التي يم

 في أداة الدراسة. ما جاءيستدؿ بيا عمى 

: تـ تصميـ أداة لتحميؿ محتكل العينة بصكرتيا األكلية في إعداد استمارة )أداة( التحميل  (2
كذلؾ مف أجؿ اتباع أسمكب مكحد في عممية التحميؿ كتسجيؿ ، ضكء األسس المعرفية

 .التكرارات، حيث كانت عدد المؤشرات لكؿ أساس
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: حيث قررت الباحثة أف تأخذ كتاب الفقو لدراسة التي يتناوليا التحميلتحديد عينة ا (5
( ٗكي يتـ فحصو كتحميؿ محتكاه، كالذم احتكل عمى )االبتدائي؛ كالسمكؾ لمصؼ الرابع 

 .( صفحةٗ٘( درس، كيقع في )ٖٔكحدات متضمنان )

 كىي عمى النحك التالي: تحديد قواعد التحميل: (6

  قراءة متأنية  االبتدائيالفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع  كتابقراءة الدركس التي يتضمنيا
 كىادفة.

  بصكرة صريحة أك  -إف كجدت  -استخراج ما يحتكيو الدرس مف أسس معرفي
 ضمنية.

 بصكرة  -إذا تكررت  -حساب تكرار األساس في المحتكل مف خالؿ المؤشرات
 .كمف ثـ حساب النسب المئكية ،أك ضمنية صريحة

 يؿ لمتعرؼ عمى درجة تمثيؿ األسس المعرفية المتكفرة في المادة.رصد نتائج التحم 

: تـ عرض المؤشرات المقترحة لكؿ أساس عمى مجمكعة التأكد من صدق استمارة التحميل (7
في ضكء نتائج التحكيـ، ثـ تـ إعداد استمارة التحميؿ بصكرتيا يا كتـ تعديم، مف المحكميف

 .النيائية

التأكد مف ثبات عممية التحميؿ بطريقة اتفاؽ الباحثيف، حيث تـ  التأكد من ثبات التحميل: (8
تحميؿ كحدة  -بعد تعريفيا بإجراءات التحميؿ كقكاعده  -َطَمَبت الباحثة مف باحثة أخرل 

( كحدات، ثـ تـ حساب معامؿ ٗبكاقع ) -كاحدة مف كحدات المادة الدراسية عينة الدراسة 
( كىي نسبة اتفاؽ عالية ٜٔ.ٓمعامؿ االتفاؽ )الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي كقد بمغ 

 لثبات التحميؿ.

: حيث تـ االعتماد عمى حساب التكرارات كالنسب المئكية المعالجة اإلحصائية الوصفية (9
ليا؛ لمحكـ عمى تكافر فقرات قائمة التحميؿ في محتكل عينة الدراسة، بيدؼ التكصؿ إلى 

 .لألسس المعرفية االبتدائيةمكؾ لممرحمة حكـ عاـ يتعمؽ بتكفر محتكل منيج الفقو كالس

، االبتدائييكضح نتائج تحميؿ محتكل كتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع  والجدول التالي
 المعدة ليذه الدراسة: األسس المعرفية لكؿ مؤشر في ضكء قائمة معايير

 
 ( 1جدول )
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 االبتدائي نتائج مؤشرات األسس المعرفية في كتاب الفقو والسموك لمصف الرابع

 المؤشر األساس
مجموع  عدد التكرارات

 التكرارات
 النسبة المئوية
 ضمنية صريحة لممؤشر

إبراز آيات ا في  .2
 مخمكقاتو.

  يستنبط مف آيات ا في
 % 2.15 6 2 1 مخمكقاتو الفكائد كالعبر.

  يذكر أمثمة عمى آيات ا ك
 % 2.5 7 1 5 مخمكقاتو.

 عمو عمى يتأمؿ آيات ا كن
 % 2 2 4 2 مخمكقاتو.

رد الشبيات التي  .1
يركجيا أعداء 

 اإلسالـ.

  ُيَميز بيف الديف الصحيح المستند
عمى األدلة كبيف ما ليس مف 

 الديف.
0 1 1 0.5 % 

  ُيعرَّؼ بالمخالفات الشرعية في
 % 0.75 4 1 2 األحكاـ.

إبراز معجزات رسكلو  .4
الكريـ، كالتأكيد عمى 

 . االقتداء بو

 تشيد بأقكاؿ الرسكؿيس  22 20 12 5 % 
  يستنبط الحكـ الشرعي مف أقكاؿ

 % . 6 20 26 4.75الرسكؿ 

  يستشيد بأفعاؿ الرسكؿ. 25 6 12 5 % 
  يستنبط الحكـ الشرعي مف أفعاؿ

 % . 20 2 22 4.15الرسكؿ 
  يذكر سنف الرسكؿ  في

 % 5 12 0 12 العبادات.

  يذكر معجزات الرسكؿ. 0 0 0 0 % 

التكسع في حفظ  .2
 القرآف كتفسيره.

   يدلؿ مف القرآف الكريـ عمى
 % 2.15 6 2 5 الحكـ الشرعي.

  يبيف كجو الداللة مف اآليات
 % 1.5 22 1 9 القرآنية المذككرة.

  يكضح معاني الكممات في
 % 2.15 5 1 4 اآليات.

تدريس الفقو  .5
اإلسالمي كالمعاصر 

 كربطو بالكاقع
 .كمشكالتو

 ر باألحكاـ الفقيية ألركاف يذك
 % 4.15 22 8 6 اإلسالـ الخمسة.

  ُيعَمـ الحكـ الشرعي عمى كقائع
 % 6 16 2 11 كأحداث مف الحياة المعاصرة.

االىتماـ بالمغة  .6
العربية لفظان ككتابةن 

 كتعبيران.
  ُيعبر عما يطمب منو بكممات

 % 5.15 11 0 11 مناسبة كمرادفة لممعنى المطمكب.

لمناىج بمغة تزكيد ا .7
غات أخرل مف الم

الحية عمى األقؿ 
 األصمية.بجانب المغة

  تُترجـ المصطمحات الدينية إلى
 % 0 0 0 0 لغة أخرل.

عارؼ المنيج تنظيـ م .8
مف خالؿ أنشطة 

تشجع  تعميـ
المتعمميف عمى 
 البحث كالمشاركة

  ُيَشارؾ مع الزمالء في أداء
 %  4.5 25 0 25 األنشطة.

 ت مف عف المعمكما يبحث
 % 2 27 8 9 مصادر متنكعة.

االىتماـ بتدريب  .9
المتعمميف عمى أنكاع 

  يكتسب القدرة عمى التفكير
 % 0.75 4 0 4 الرياضي في األحكاـ الشرعية.
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 المؤشر األساس
مجموع  عدد التكرارات

 التكرارات
 النسبة المئوية
 ضمنية صريحة لممؤشر

التفكير المختمفة 
كاالستنباط كالمقارنة 
 كالتفكير المنطقي.

  يستنبط كجو الداللة مف األدلة
 % 2.5 29 4 26 الشرعية. 

 المكضكعات  ُيقارف بيف
 % 6.5 18 7 12 المطركحة.

 .2.75 10 1 28 ُيميز بيف األحكاـ الشرعية % 
  يقترح حمكالن لممكضكعات كفؽ

 % 4 24 1 22 الشريعة اإلسالمية.
  يستنبط المعمكمات باجتياده

 % 2 2 0 2 كفيمو مف المصادر األخرل

احتكاء المناىج عمى  .20
العادات الصحية 
السميمة المرتبطة 

حياة اليكمية كنشر بال
 الكعي الصحي.

  2.5 7 5 1 .الطيارةيعّرؼ % 
 .1 8 5 4 يذكر شركط الطيارة % 
  يذكر بعض العبادات التي يجب

 % 0.75 4 2 1 ليا الكضكء.
 .4.15 22 2 24 يعدد فركض الكضكء % 
  يطبؽ عممية الكضكء تطبيقان

 % 1.15 20 2 9 صحيحان.
  2 2 0 2 .يطبؽ التيمـ تطبيقان صحيحان % 
 .0.5 1 0 1 يعدد مبطالت التيمـ % 

مراعاة المناىج  .22
لممعرفة في ككنيا 
نسبية كي تناسب 

 . الجميع
 .0 0 0 0 يحؿ السؤاؿ بأكثر مف طريقة % 

ربط المعرفة بذكات  .21
المتعمميف كحياتيـ 

االجتماعية كالسياسية 
 كاالقتصادية .

  ُيعّرؼ بحقكؽ الفرد التي أشار ليا
 % 2.15 5 1 4 اإلسالـ.

  ُيعّرؼ بكاجبات الفرد تجاه
 % 2.15 6 1 2 المسمميف.

  يطبؽ الصمكات المشركعة في
 % 0 0 0 0 اإلسالـ غير الصالة المفركضة.

  يحسب الزكاة في األمكاؿ إذا
 % 0 0 0 0 بمغت النصاب.

  يعّرؼ األحكاـ المتعمقة بطاعة
 % 0.5 1 2 2 كلي األمر.

تركيز المناىج عمى  .24
سيات البنية أسا

 المعرفية.
  يبني المعارؼ عمى الخبرات

 % 22 27 0 27 السابقة كفؽ الشريعة اإلسالمية.

التناسؽ المنسجـ مع  .22
تكنكلكجيا العمـك 
باعتبارىا مف أىـ 
كسائؿ التنمية 

 الشاممة.

  يستخدـ التكنكلكجيا كمصادر
لمتعمـ في الكصكؿ لممعمكمات 

 بسيكلة كفؽ الضكابط الشرعية.
0 1 1 0.5 % 

  يستخدـ التقنيات مف أجؿ الدعكة
 % 0 0 0 0 إلى ا كاالرشاد.

 %200 218 201 416 المجموع الكمي

درجة تمثيؿ كؿ أساس معرفي في  كعمى ما سبؽ مف النتائج فإف الجدكؿ التالي يكضح
 ، كىك ما يحقؽ ىدؼ ىذه الدراسة:االبتدائيمحتكل كتاب الفقو كالسمكؾ لمصؼ الرابع 

 (4جدول )
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 نتائج درجة تمثيل األسس المعرفية في كتاب الفقو والسموك لمصف الرابع االبتدائي

 الترتيب النسبة المئكية مجمكع التكرارات األسس المعرفية
 ٛ % ٗ ٚٔ إبراز آيات ا في مخمكقاتو. .2
 ٓٔ % ٕ٘.ٔ ٘ رد الشبيات التي يركجيا أعداء اإلسالـ. .1
كيد عمى االقتداء إبراز معجزات رسكلو الكريـ، كالتأ .4

 ٔ % ٘ٚ.ٕٔ ٖٜ  بو
 ٚ % ٘ ٕٕ التكسع في حفظ القرآف كتفسيره. .2
تدريس الفقو اإلسالمي كالمعاصر كربطو بالكاقع  .5

 .كمشكالتو
ٗٓ ٜ.ٕ٘ % ٘ 

 ٚ % ٘ ٕٕ االىتماـ بالمغة العربية لفظان ككتابةن كتعبيران. .6
تزكيد المناىج بمغة أخرل مف المغات الحية عمى  .7

 ٕٔ % ٓ ٓ المغة األصمية. األقؿ بجانب
تنظيـ معارؼ المنيج مف خالؿ أنشطة تعميـ  .8

 ٙ % ٘.ٚ ٕٖ تشجع المتعمميف عمى البحث ك المشاركة.
االىتماـ بتدريب المتعمميف عمى أنكاع التفكير  .9

 ٕ % ٘.ٕٓ ٚٛ المختمفة كاالستنباط كالمقارنة كالتفكير المنطقي.
ميمة احتكاء المناىج عمى العادات الصحية الس .20

 ٖ % ٕ٘.ٔٔ ٛٗ المرتبطة بالحياة اليكمية كنشر الكعي الصحي.
مراعاة المناىج لممعرفة في ككنيا نسبية كي  .22

  تناسب الجميع
ٓ ٓ % ٕٔ 

ربط المعرفة بذكات المتعمميف كحياتيـ االجتماعية   .21
 ٜ % ٖ ٖٔ كالسياسية كاالقتصادية .

 ٗ % ٔٔ ٚٗ تركيز المناىج عمى أساسيات البنية المعرفية. .24
التناسؽ المنسجـ مع تكنكلكجيا العمكـ باعتبارىا  .22

 مف أىـ كسائؿ التنمية الشاممة.
ٕ ٓ.٘ % ٔٔ 

 - % ٓٓٔ ٕٛٗ المجموع الكمي

 :نتائج الدراسة تحميل
ضعؼ االىتماـ باألسس  إلىتشير الجداكؿ السابقة مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي  

مة االبتدائية، كقد ظير ذلؾ في نتائج تحميؿ محتكل المعرفية عند بناء منيج الفقو كالسمكؾ لممرح
وىذا يتبين مما عينة الدراسة، عمى الرغـ مف تمثيؿ أغمبيا إال أنيا تمثمت بشكؿ غير متكازف، 

 :يمي
معجزات رسكلو الكريـ، كالتأكيد عمى  عمى: "إبرازالذم ينص  األساس الثالثأف  

نسبة تمثيؿ في الكتاب، حيث بمغت نسبتو  " قد حظي بالمرتبة األكلى بأعمىاالقتداء بو 
كىديو، كأنو قدكة ىذه األمة، إذ   %(، كىذا دليؿ كاضح عمى االىتماـ بسنة الرسكؿ  ٕ٘.ٕٔ)

كانت أغمب المؤشرات صريحة مف ككنيا ضمنية كما في المؤشر الذم ينص عمى: " يذكر سنف 
%( كىي نسبة جيدة مقارنة ٘و )ل الصريحةفي العبادات" إذ بمغت نسبة التكرارات  الرسكؿ 
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." بنسبة تمثيؿ المؤشرات األخرل، بينما المؤشر الذم ينص عمى: " يذكر معجزات الرسكؿ 
%(، كقد يعزل ذلؾ لككف دركس ٓفمـ يرد في الكتاب عمى اإلطالؽ، فحصؿ عمى نسبة )

جاء  ك .الكتاب متعمقة بالطيارة كحاالت الكضكء، فال سبيؿ إلى ذكر معجزات الرسكؿ 
، الذم ينص عمى: " االىتماـ بتدريب المتعمميف عمى أنكاع التفكير المختمفة األساس التاسع

كاالستنباط كالمقارنة كالتفكير المنطقي"، بالمرتبة الثانية في تمثيمو بالكتاب، حيث بمغت نسبتو 
العميا %(، كذلؾ مف خالؿ مؤشرات األساس، فيذا دليؿ عمى االىتماـ بقدرات التفكير  ٘.ٕٓ)

لدل المتعمـ كتطكيرىا، لككف منيج الفقو كالسمكؾ يساعد عمى الميارات العالية مف التفكير؛ لذا 
فيك يحتاج إلى مزيدان مف العناية، كما حضي المؤشر الذم ينص عمى: " ُيقارف بيف 

%( كىك أعمى نسبة بيف مؤشرات ىذا األساس، كحصؿ ٘.ٙالمكضكعات المطركحة" نسبة )
مذاف ينصاف عمى : " ُيميز بيف األحكاـ الشرعية"  ك"يستنبط كجو الداللة مف األدلة المؤشراف ال

%(، أما المؤشراف ٘.ٗ%( كالثاني )٘ٚ.ٗالشرعية" عمى نسب متقاربو فيما بينيـ فاألكؿ نسبتو )
" يستنبط المعمكمات باجتياده كفيمو مف المصادر األخرل " ك" يكتسب القدرة عمى التفكير 

%( كالثاني ٔاألحكاـ الشرعية" قد حصال عمى أقؿ نسبة فاألكؿ كانت نسبتو ) الرياضي في
: " احتكاء المناىج األساس العاشر، كجاء %(، كقد يعزل ذلؾ لطبيعة الدركس المطركحة٘ٚ.ٓ)

عمى العادات الصحية السميمة المرتبطة بالحياة اليكمية كنشر الكعي الصحي" جاء بالمرتبة 
%(، لككف جميع كحدات الكتاب تدكر حكؿ الطيارة ٕ٘.ٔٔبتو )الثالثة، حيث بمغت نس

كالكضكء، فحضي المؤشر الذم ينص: "يعدد فركض الكضكء" بأعمى نسبة بيف مؤشرات 
، أما %(٘.ٓ%(، كمؤشر "يعدد مبطالت التيمـ" كانت أقؿ نسبو حيث بمغت )ٕ٘.ٖاألساس )

بفارؽ بسيط عف ظير ية المعرفية " : " تركيز المناىج عمى أساسيات البن األساس الثالث عشر
األساس العاشر حيث بمغت درجة تمثيمو مف خالؿ مؤشره الذم ينص: " يبني المعارؼ عمى 

%(، إذ تعتبر أعمى نسبة حصؿ عمييا  ٔٔ)  الخبرات السابقة كفؽ الشريعة اإلسالمية" نسبة 
الكتاب كأسئمة  مقارنة مع مؤشرات األسس األخرل، كيتضح ىذا األساس غالبان في أنشطة

ثـ جاء ، التقكيـ، كقد يعزل ذلؾ إلى أف ىناؾ اىتماـ كاضح بأسئمة األنشطة كأساليب التقكيـ
في المرتبة   ": " تدريس الفقو اإلسالمي ك المعاصر كربطو بالكاقع كمشكالتواألساس الخامس

عمى كقائع  %(، فمؤشره الذم ينص :" ُيعَمـ الحكـ الشرعي ٕ٘.ٜالخامسة، حيث بمغت نسبتو )
%( كىي نسبة جيده، كدليؿ عمى االىتماـ بالفقو ٙكأحداث مف الحياة المعاصرة" بمغ نسبة )

المعاصر كربطو بالكاقع، فمنيج الفقو كالسمكؾ مف المناىج الميمة؛ لككنو مرتبط باألحكاـ الفقيية 
األساس أما ، عنايةالشرعية التي يحتاجيا المتعمـ في حياتو، لذا فيك يحتاج أيضان لمزيدان مف ال

: " ربط المعرفة بذكات المتعمميف كحياتيـ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية"، فقد الثاني عشر
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%( مف خالؿ مؤشراتو، إذ بمغ نسبة ٖحضي بالمرتبة التاسعة، إذ بمغت درجة تمثيمو نسبة )
بات الفرد تجاه المسمميف" المؤشراف: "ُيعّرؼ بحقكؽ الفرد التي أشار ليا اإلسالـ." ك" ُيعّرؼ بكاج

%( كىي نسبة قميمة نكعان مقارنة بمؤشرات األسس األخرل بينما المؤشر:" يطبؽ ٕ٘.ٔ)
الصمكات المشركعة في اإلسالـ غير الصالة المفركضة" ك المؤشر: "يحسب الزكاة في األمكاؿ 

كجاء في ، %( فيي لـ ترد في الكتاب عمى اإلطالؽٓإذا بمغت النصاب" ، كانت نسبتيما )
: " رد الشبيات التي يركجيا أعداء اإلسالـ" كىك أساس مرتبط األساس الثانيالمرتبة العاشرة 

كما أف ، %(، كتعتبر نسبة ضئيمةٕ٘.ٔبالعقيدة اإلسالمية، حيث بمغت درجة تمثيمو بنسبة )
ىناؾ ضعؼ االىتماـ بالتكنكلكجيا كالتقنيات، خصكصان في عصر المعمكماتية كاالنفجار 

%( مف خالؿ مؤشره ٘.ٓالذم بمغ ) األساس الرابع عشرمعرفي، كيظير ذلؾ بدرجة تمثيؿ ال
الذم ينص:" يستخدـ التكنكلكجيا كمصادر لمتعمـ في الكصكؿ لممعمكمات بسيكلة كفؽ الضكابط 

: " تزكيد المناىج بمغة أخرل مف المغات الحية  األساس السابعأما ، %(٘.ٓالشرعية" بنسبة )
%(، ٓجانب المغة األصمية" انعدـ تمثيمو في الكتاب كلـ يرد عمى اإلطالؽ كنسبتو )عمى األقؿ ب

الباحثة ترل أىمية ذلؾ  إنماأف ىناؾ حاجة لذلؾ،  ال يركفكقد يعزل ذلؾ بفريؽ التأليؼ الذيف 
خصكصان في الكقت التي كثرت فيو الفتف كالثكرات، فالبد مف إلماـ المتعمـ بمعاني المصطمحات 

وكذا ، ، بحيث يككف لديو حصيمة يستطيع مف خالليا مكاجية تمؾ الفتف كالرد عميياالفقيية
: " مراعاة المناىج لممعرفة في ككنيا نسبية كي تناسب الجميع"، فقد انعدـ األساس الحادي عشر

 تمثيمو في الكتاب كلـ يرد عمى اإلطالؽ.

 جاءت أبرز النتائج:و 
 ية لمنيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة االبتدائية.تـ التكصؿ لقائمة معايير األسس المعرف .ٔ

ضعؼ االىتماـ باألسس المعرفية عند بناء منيج الفقو كالسمكؾ لممرحمة االبتدائية، عمى  .ٕ
 الرغـ مف تمثيؿ أغمبيا إال أنيا تمثمت بنسب ضئيمة كغير متكازنة.

 نباط كنحكىا.أظيرت الدراسة أف ىناؾ تركيز عمى ميارات التفكير العميا كالمقارنة كاالست .ٖ
أظيرت الدراسة إلى ضعؼ االىتماـ بالتكنكلكجيا كتكجيو المتعمـ الستخداـ التقنيات الحديثة  .ٗ

 اإللكتركنية.

 

 التوصيات ما يمي: في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج يمكن اقتراحو 
  ضكئياكضع معايير كاضحة لألسس المعرفية، ليتـ بناء المناىج في. 
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 سس المعرفية بشكؿ متكازف عند إعداد المناىج.ينبغي مراعاة األ 

  ينبغي االىتماـ بالتكنكلكجيا كتكجيو المتعمـ الستخداميا كاالستفادة منيا كفؽ الضكابط
 الشرعية.

  مف خالؿ عقد كرش عمؿ كدكرات تدريبية عف األساليب الجديدة  المنيجأىمية تدريب مؤلفي
 في التأليؼ كفؽ أسس بناء المنيج.

 :توصمت إليو الدراسة من نتائج وتوصيات، فإنو يقترح ما يمي وفي ضوء ما
   إجراء دراسة مشابيو لمدراسة الحالية لمناىج تعميمية أخرل مف مناىج العمـك الشرعية

 كالحديث أك التكحيد لنفس المرحمة.

  إجراء دراسات تحميمية كتقكيـ شامؿ لجميع مناىج المكاد المختمفة لنفس المرحمة أك مراحؿ
 مفة مف التعميـ العاـ في ضكء أسس بناء المناىج.مخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المراجعالمصادر و 

 القرآن الكريم 

 :المراجع العربية 
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ـ(. تقييـ مناىج الفقو بالمرحمة المتكسطة بالمممكة العربية ٕٓٔٓ. )عبد العزيزأبانمي، فيد  .ٔ
(، ٔ)ٕٓ، مجمة كمية التربيةالسعكدية في ضكء معايير جكدة المناىج. 

ٕٜٛ- ٖٕٚ. 

 -. )جمادم اآلخرةعبد الفتاحاسماعيؿ، صادؽ؛ كسرحاف، الدمرداش؛ كالقرشي،  .ٕ
ـ(. كرقة عمؿ لندكة الخبراء حكؿ تكحيد أىداؼ ٜٓٛٔ-قٓٓٗٔابريؿ/

ندوة خبراء توحيد التعميـ كاألسس العامة لممناىج في دكؿ الخميج العربي. 
، مكتب العربي أىداف التعميم واالسس العامة لممناىج في دول الخميج

 .ٙٚ-ٙ٘التربية العربي لدكؿ الخميج، 

لمقضايا المعاصرة بمحتكل  تحميميةـ(. دراسة ٕٔٔٓالجيني، عكض زربياف عكدة. )يكليك/ .ٖ
الثقافة اإلسالمية في كتب الحديث كالثقافة اإلسالمية لممرحمة الثانكية 

، دراسات عربية في التربية وعمم النفسبالمممكة العربية السعكدية. 
٘(ٖ ،)ٜٔٚ- ٕٕٚ. 

 عمىالمقرر  )المطكر(ـ( تقكيـ كتاب الفقو ٕٓٔٓىػ/ٖٔٗٔ. )عبد الرحمفالجييمي، أحمد  .ٗ
طالب الصؼ الثالث الثانكم شرعي في ضكء المعايير المعاصرة لمكتاب 

 .ٕٛٚ-ٕٔٔ(، ٙٔٔ، )مجمة رسالة الخميج العربيالمدرسي. 

؛ كمتكلي، عبد القادريادة، مصطفى الحامد، محمد بف معجب؛ كالعتيبي، بدر جكيعد؛ كز    .٘
التعميم في المممكة العربية ـ(. ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ. )عبد الخالؽنبيؿ 

، الرياض: مكتبة ٗ. طالسعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل
 الرشد ناشركف.

ىػ(. دراسة ٕٗٗٔ-ـٕٗٓٓذك الحجة/ -)فبرايرصالح التميمي.  عبد العزيزالحربي،  .ٙ
 مراعاتو:لعمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية في ضكء تحميمية لمحتكل كتب ا

(، ٜٓ)، العربيمجمة رسالة الخميج قضايا كجكانب التربية الصحية. 
ٜٔٚ - ٕٔٛ. 

 -أسسيا  -مفيوميا  -المناىج التربوية نظرياتيا ـ(. ٜٕٓٓحمادات، محمد حسف. ) .ٚ
 . عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع.تقويميا -تخطيطيا  -عناصرىا 

ـ(. درجة تمثيؿ كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي ٕٔٔٓلحكامدة، محمد فؤاد. )ا .ٛ
في األردف لألسس العقدية كالفمسفية كالنفسية كالمعرفية كاالجتماعية 

(، ٔ) ٖ، مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسيةلممنياج. 
ٕ٘ٚ-ٖٕٓ. 
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ـ(. األسس المعرفية لممنياج في كتب ٕٚٓٓ، راتب قاسـ. )كعاشكرالحكامدة، محمد فؤاد،  .ٜ
 .ٕٖٕ-ٜٕٓ(، ٖٔ) ٖ، مجمة كمية التربيةالمغة العربية. 

المنيج المدرسي المعاصر )مفيومو، أسسو، مكوناتو، ىػ(. ٕٙٗٔالخميفة، حسف جعفر. ) .ٓٔ
 .مكتبة الرشد. الرياض: ٙطتنظيماتو، تقويمو وتطويره(. 

كل كتاب الفقو لمصؼ الثالث الثانكم في ـ(. تحميؿ محتٖٕٔٓ. )عبد الرؤكؼالرمانة،  .ٔٔ
 ٗ، مجمة أماراباكالجميكرية اليمنية في ضكء القضايا الفقيية المعاصرة. 

(ٜ ،)ٖٔٓ- ٔٔٙ. 

القيم التربوية المتضمنة في مقرر ىػ(. ٖٖٗٔ/ٕٖٗٔالزىراني، حسيف أحمد ىزاع. ) .ٕٔ
 التربية اإلسالمية المطور لمصف الرابع االبتدائي بالمممكة العربية

. رسالة ماجستير غير منشكرة. قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، السعودية
 كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. 

براىيـ، عبدا محمد. ) .ٖٔ تنظيمات المناىج وتخطيطيا ـ(. ٕٔٔٓسعادة، جكدت أحمد، كا 
 . عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.وتطويرىا

. قسـ تصميم المناىجـ(. ٕٓٔٓ. )بد الحميدعحسف  عبد الحميدشاىيف،  .ٗٔ . بحث دبمـك
المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية بدمنيكر، جامعة االسكندرية، 

 مصر.

معايير مقترحة لمجودة التعميمية في ىػ(. ٜٕٗٔ/ٕٛٗٔالشمراني، حامد محمد عمي. ) .٘ٔ
ضوء معايير بالدريج لمجودة الشاممة في مدارس التعمم العام بالمممكة 

. رسالة دكتكراه غير منشكرة. قسـ اإلدارة التربكية "نموذج مقترح"
 كالتخطيط، كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.

ـ(. التكجيات التربكية ٕٕٔٓشكماف، طو مصطفى، كالجديبي، رأفت محمد عمي. )يناير/ .ٙٔ
في كتاب الفقو كالسمكؾ المقرر عمى الصؼ األكؿ االبتدائي بالمممكة 

 .ٖٓ -ٔ(، ٔٔ، )مجمة التربيةربية السعكدية "دراسة تحميمية". الع

ـ(. قيـ التربية اإلسالمية الالزمة لطمبة المرحمة ٕٔٔٓالظنحاني، محمد عبيد. )فبراير/ .ٚٔ
الثانكية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة كتحميؿ محتكل الكتب في ضكئيا. 

 .ٕٙٗ-ٜٗٔ(، ٕٔٔ) ،والمعرفةمجمة القراءة 

المنياج بناؤه، ـ(. ٜٕٓٓ، عبد الرحيـ عكض. )كأبك الييجاءتب قاسـ، عاشكر، را .ٛٔ
 . عماف: الجنادرية لمنشر كالتكزيع.تنظيمو، نظرياتو، وتطبيقاتو العممية

-سميماف. )ربيع ثاني عبد المجيدعبدالعاؿ، محمد رجب سالـ، كحمركش،  .ٜٔ
كتب العمـك الدينية  في البيئيـ(. المحتكل ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔأغسطس/
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مجمة تحميمية.  السعكدية: دراسةالمممكة العربية  فيمرحمة المتكسطة بال
 .ٓٓٔ-٘ٙ(، ٗٙ، )التربية

المنياج الدراسي أسسو وصمتو بالنظرية ىػ(. ٙٓٗٔصالح. ) عبد الرحمف، عبد ا .ٕٓ
. الرياض: مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات التربوية اإلسالمية

 اإلسالمية.

، منذر سامح. ) .ٕٔ الرياض:  مناىج التعميم "االبتدائي وما فوق االبتدائي".ق(. ٕٚٗٔالعتـك
 دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.

، ٕ. طالمدخل إلى البحث في العموم السموكيةىػ(. ٖٖٗٔالعساؼ، صالح حمد. ) .ٕٕ
 الرياض: دار الزىراء.

البحث العممي في التربية )مناىجو، أدواتو، وسائمو ىػ(. ٖٔٗٔعطية، محسف عمي. ) .ٖٕ
 . عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع.ية(اإلحصائ

. عماف: دار المناىج لمنشر المناىج وطرائق التدريسىػ(. ٖٔٗٔعطية، محسف عمي. ) .ٕٗ
 كالتكزيع.

راـ ا:  المنياج التعميمي والتدريس الفاعل.ـ(. ٕٙٓٓالفتالكم، سيمية محسف كاظـ. ) .ٕ٘
 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

عماف: دار الحامد لمنشر  تخطيط المناىج وصياغتيا.ـ(. ٕٛٓٓفرج، عبد المطيؼ. ) .ٕٙ
 كالتكزيع.

تقويم مقررات الفقو في ـ(. ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔالحربي. ) عطيةالمالكي، عدناف بخيت  .ٕٚ
. بحث المرحمة الثانوية في ضوء المستجدات الفقيية المعاصرة

ماجستير غير منشكر. قسـ المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة 
 ل، مكة المكرمة.أـ القر 

ـ(. دراسة تحميمية لمحتكل ٕٚٓٓمحمكد، عبد الرزاؽ مختار، كمسمـ، حسف أحمد. )مارس/ .ٕٛ
مقررات العمـك الشرعية في ضكء التساؤالت الدينية لتالميذ المرحمة 

 .ٚٙٔ -ٕٕٔ(، ٗٙ، )مجمة القراءة والمعرفة. االبتدائية

 كالمنطمقات:األسس  المناىج:ندكة بناء   ـ(.ٖٕٓٓ. )عبد اعبدااللو بف  المشرؼ، .ٜٕ
األسس العقدية كاالجتماعية كالنفسية لممناىج عمى مستكل المممكة العربية 

 .ٔٔ -ٓٔ(، ٖ، )مجمة مناىج السعكدية.
ـ(. التربية اإلسالمية بيف األصالة ٜٙٛٔمارس/ محمد. ) عبد الفتاح عبد الغنيالنكرم،  .ٖٓ

األسس الفمسفية كاالجتماعية كالنفسية كالمعرفية لمنياج  كالمعاصرة:
 .ٖٜ-ٜٓ(، ٙٚ، )مجمة التربيةالتربية اإلسالمية. 

http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67290
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67290
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67290
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تحميل محتوى مناىج المغة ىػ(. ٖٓٗٔ، محسف عمي. )كعطية، عبد الرحمفالياشمي،  .ٖٔ
 عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.. العربية )رؤية نظرية تطبيقية(

تحميل مضمون المناىج ىػ(. ٖٓٗٔ، محسف عمي. )كعطية، عبد الرحمفالياشمي،  .ٕٖ
 صفاء لمنشر كالتكزيع. عماف: دار. المدرسية

وثيقة منيج مواد العموم الشرعية لممرحمتين ـ(. ٕٚٓٓىػ، ٕٛٗٔكزارة التربية كالتعميـ ) .ٖٖ
 . الرياض: كزارة التربية كالتعميـ.اماالبتدائية والمتوسطة في التعميم الع

. ٗط ،السعوديةوثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية . ىػ(ٙٔٗٔ)كزارة المعارؼ  .ٖٗ
 المعارؼ. الرياض: كزارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمراجع اإللكترونيةا: 

. مكقع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية تكصيات المؤتمر العالمي األكؿ لمتعميـ اإلسالمي .ٖ٘
(. تاريخ االستفادة: ٚٚٔ ،ٙٚٔدعكة الحؽ، )مجمة  .المممكة المغربيةب

 ، مف الرابط التالي:ىػٖٛٗٔ/ٔٔ/ٕٕ

alhaq/item/4729-http://www.habous.net/daouat 

كالتخطيط، تاريخ  ىػ(. مكقع كزارة االقتصادٖ٘ٗٔ -ٖٔٗٔ)خطة التنمية التاسعة  .ٖٙ
 ىػ، مف الرابط التالي:ٖٛٗٔ/ٕٔ/ٕٔاالستفادة: 

http://www.habous.net/daouat-alhaq/item/4729
http://www.habous.net/daouat-alhaq/item/4729


 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

622 
  8102  أبريل -  الرابعالعدد   -  43  جمللدا        

 

 

http://www.mep.gov.sa/themes/GoldenCarpet/index.jsp#13828047

36625 
ارة االقتصاد كالتخطيط. تاريخ ىػ(. مكقع كز ٖٓٗٔ -ٕٙٗٔ)خطة التنمية الثامنة  .ٖٚ

 ىػ، مف الرابط التالي:ٜٖٗٔ/ٔ/ٕٔاالستفادة: 
http://www.mep.gov.sa/themes/GoldenCarpet/index.jsp#13828029

04865  
(. مكقع كزارة االقتصاد كالتخطيط. تاريخ االستفادة: ػىٖٙٗٔ-ٔٗٗٔ) العاشرةخطة التنمية  .ٖٛ

 ، مف الرابط التالي:ٜٖٗٔ/ٔ/ٕٔ
/sites/default/files/planning_chttp://www.nationalplanningcycles.org

-development-ycle_repository/saudi_arabia/10th

.pdf-plan  

كثيقة األىداؼ العامة لمتربية كأىداؼ المراحؿ الدراسية كاألسس العامة لبناء المناىج  .ٜٖ
الدراسية في الدكؿ األعضاء بمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج. مكقع 

ىػ، مف ٖٛٗٔ/ٕٔ/ٗدكؿ الخميج. تاريخ االستفادة: مكتب التربية العربي ل
 الرابط التالي:  

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=7566 
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