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دراسة حتليلية ملدي جضمن مناهج الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانىية 
( ملفاهيم األمن الفكرٌ من وجهة نظر معلمات الرتبية اإلسالمية طالبات)

 اململكة العربية السعىدية- األحساءيف حمافظة 
 :ممخص الدراسة

ة كتب التربية اإلسالمية في المرحم فىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضم
الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في 

سف منيج التربية معممة ممف يدرّ  88وتكونت عينة الدراسة مف  األحساء،محافظة 
 أعدت ليذا الغرض. استبانةواستخدمت  .ىػٜٖٗٔ-ٖٛٗٔاإلسالمية لمعاـ الدراسي 

في مناىج التربية اإلسالمية مف وجية نظر  فمتضمنتائج أف األمف الفكري الأظيرت 
 ،بدرجة تقييـ متوسطة لجميع األبعاد (طالبات)معممات التربية اإلسالمية مرحمة الثانوي 

الوطني  االنتماءوفي المرتبة الثانية جاء ُبعد  الثقافي، االنتماءحيث كاف أعالىا بعد 
كذلؾ أظيرت  .ي المرتبة األخيرةفيما جاء ُبعد االنتماء العقدي اإلسالمي ف االجتماعي،
ذات داللة إحصائية الستجابات المعممات حوؿ مدى تضمف مفاىيـ األمف  االدراسة فروقً 

إجراء ، وأوصت الدراسة بالفكري في منيج التربية اإلسالمية تبعًا لمتغير المؤىؿ التعميمي
 ،ممية المتابعةمما لو األثر في ع ؛دراسات تحميمية دورية لمناىج التربية اإلسالمية

عداد أدلة بشكؿ مباشر، و  لما يستجد مف قضايا التربية اإلسالميةف منيج يوتضم  إرشاديةا 
والتربية اإلسالمية بصفة خاصة تبيف كيفية  ،لممعممات في التخصصات بصفة عامة

 توضيح وترسيخ أبعاد األمف الفكري.
 .الكممات المفتاحية: األمف الفكري، منيج التربية اإلسالمية

Analysis study of the Extent of Intellectual Security 
Concepts Inclusion in Girls High School Islamic 

Education Textbooks from Islamic Teachers' 
Perspectives  

Abstract: 

The study aimed to explore the extent of including intellectual 
security concepts in female students' high school'   Islamic 
Education curriculums from Islamic teachers' point of view. The 
study sample consist of 88 female Islamic teachers who teach 
Islamic education in high school. The results of the study showed 
that the extent to which Islamic education curriculums in female’ 
high school of the concepts of the intellectual security from 
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teachers’ point of view in Alahsa was moderate. In addition, there 
were significant differences due to scientific qualification، it was 
for the favor of the high. 

In the light of the research results, the researcher reached a 
number of recommendations: 

Conducting periodic analytical studies of Islamic education 
curriculum،, which have an impact on the follow- up process and 
include the Islamic education curriculum for any new issues، also 
preparing a guideline for teachers from different majors in 
general and Islamic education in particular، showing how to 
clarify and consolidate the dimension of intellectual security. 

Conducting mandatory training courses by the ministry of 
education for Islamic education teachers،, which will teach them 
all the matters, related to intellectual security and the various 
ways to establishing it and strengthening it in the hearts of the 
younger generation  

Key Words: Intellectual Security، Islamic Education curriculum 

 ة:مقدم
 ،عامة ةحيث تفشت كثير مف القالقؿ والتوترات بصف ؛يمر العالـ بوقت عصيب
وبسبب االنفجار المعرفي وما خمفو مف التغيرات  وفي العالـ العربي بصفة خاصة،

تداخؿ بعولمة شاممة في ما جعؿ العالـ برمتو ي ؛المعموماتية السريعة والتكنولوجية المتواترة
ودينية،  ،وسياسية ،واقتصادية ،بؿ في جميع مياديف الحياة اجتماعية ،الفكر واليوية

ظيور عدد مف القضايا المعاصرة والمشكالت المجتمعية  فوتمخض ىذا التداخؿ ع
ينشأ  وما ،قضايا تتعمؽ باألمف االجتماعي والفكري مف جية :منيا ـ (ٕٔٔٓ)القحطاني، 

خرى حيث أيمس خصوصية الفرد مف جية  رىاب، ومنيا مااليا مف تطرؼ و ىماإمف 
ثر عمى أمف  اخالؿ بيينتج عف اإل وما ،يخص أمنيا وما ،قضايا االتصاالت المعموماتية

توجيات األفراد فكريًا. في ظؿ ىذا التغير العالمي تسعى الدوؿ عمى وجو العمـو والمممكة 
 ،كؿ التحديات المعاصرةللتتصدى  ؛قوؿ شبابيامعمؿ عمى تحصيف علعمى وجو الخصوص 

. وبما أف المجتمعمف الفكري ألفراد التي قد تيدد األو واألفكار الشائبة الوافدة الحديثة 
ثر في االمتداد ألما لو  توحيد اهلل؛األمف يعتمي المركز األىـ بيف مطالب الحياة بعد 

تقدـ إال عمى ركيزة األمف التي تمكف ليا ال تستقر وال ت، كما أف األمـ وفكًرا ،االبشري نوعً 
يحؿ مكانو  األمف فقداف حاؿو  .وشخصيتيا الحضارية ،لحماية ىوية األمة ؛االستمرارية

لتوليد  ؛الضد مف تنازع المجتمع فكريًا وعقائدًيا فتتكوف ثغرة يستغميا ضعاؼ النفوس
وعدـ االستقرار  ،الفوضى وانتشارلفساد  بدايةجرثومة الصدع االجتماعي الذي يكوف 

 ،والفكرية ،بجميع أنواعو. لذلؾ أصبحت مسؤولية الحفاظ عمى األمف بأشكالو الوطنية
 ،ومؤسسات اوالسياسية منوطة بجميع مف في المجتمع أفرادً  ،واالقتصادية ،واالجتماعية
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 ـ (ٕٔٔٓ)القحطاني،  ـ(ٜٕٓٓ)العتيبي،  حكوميةا عمى عواتؽ األجيزة الوليست حصرً 
 ىػ (ٜٕٗٔ)سمطاف، 

األخرى، ومنو يسود ويعـ قـو عمى أساسيا أنواع األمف تويعد األمف الفكري قاعدة     
وال أدؿ عمى  االستقرار عمى األرض بصفة عامة، وعمى أرض الوطف عمى وجو الخصوص

إِذۡ )مناجيا ً عندما نادى ربو   براىيـ إذلؾ مف دعاء سيدنا  ِىيًَۡ َسَٰ َۡىَٰۡۡۧقَبَلۡإِب   ۡ ََ  ۡ ۡج َۡزةِّ َراۡن ُ
َهنَۡكفَسَۡ ًَ ۡقَبَلۡ ِٓخِسِۚ ِمۡجۡل   ٌ يَ جل  ًَ ۡ ِ ي ُنۡبِٱَّللَّ َۡءاَهَنِۡهن  ِثَۡهن  لَو ُۥِۡهَنۡجلثََّوَسَٰ ۡأَى  ق  ش ُ جز  ًَ ََُۡ َُهِِّّ َُو ُۥۡبَلًَداَۡءاِهنبۡ

(ۡالبقسةۡ َوِصيس ُ َسۡجل  بِئ  ًَ ۡ َۡعَراِةۡجلنَّبِزِۖ ه ُۥٓۡإِلَىَٰ طَسُّ ۡأَض    .٦٢١قَلِيالۡث ُنَّ
بأنو ( ٕٔـ، ص ٕٙٓٓعّرفو السميماف )فقد  ،عريفات األمف الفكريت وقد تعددت          

 سالًما مف كؿ ما مستقرًا في وطنو، "الحاؿ التي يكوف فييا اإلنساف مطمئنًا في نفسو،
لى  ،مف النفسيوىو كذلؾ يشير إلى األ ،أو مالو ،أو عرضو ،أو عقمو ،ينتقص دينو وا 

تعربًفا  ـ(ٕ٘ٔٓ)ساجت، لنفس". وأورد مقصد مف مقاصد الشريعة اإلسالمية وىو حفظ ا
لتجنب األفراد  ؛لألمف الفكري بأنو النشاط والتدابير المشتركة بيف الدوؿ، والمجتمع

واألخالؽ  ،واألفكار ،والجماعات شوائب فكرية أو نفسية تكوف مسبًبا في انحراؼ السموؾ
د منيع ضد بعاد الناس عف وسطية الشرع، واألمف الفكري ىو سا  عف جادة الصواب و 

أف األمف الفكري شعور  ـ(ٜٕٓٓ)المالكي،  المؤثرات الفكرية الضارة المنحرفة. ويرى
ا عمى ا وخطرً باالطمئناف إلى سالمة الفكر مف الخروج عف جادة الصواب التي تشكؿ تيديدً 

واألمنية. وقد تناوؿ  ،واألخالقية ،والثقافية ،والعقدية ،األمف الوطني بكؿ عناصره الفكرية
األمف كاألمف جوانب  ـ(ٖٕٔٓ)اليذيمي،  و ـ(ٕٛٓٓ)نور،  و ـ(ٕٕٔٓ)ترباف، مف  كؿ

)اليماش، واالجتماعي. وركز  ،والسياسي ،والجانب الديني ،وأمف المجتمع ،الشخصي
ا ال غنى عنو مف ومقومً ، ا شاماًل ا حضاريً عمى األمف الفكري الذي أصبح ىدفً  ـ(ٕٔٔٓ

 مقومات النيضة االجتماعية. 
غـ مف ضرورة األمف الفكري إال أف مجموعة مف التيديدات والمعوقات وبالر 
والتي  ـ(ٕ٘ٓٓ)السديس، و  ـ(ٕٕٔٓ)فارس،  قد ذكرىا كؿ مف تحقيقوتعترض سبيؿ 

وفجوة المرجعية الدينية بيف العمماء  ،شممت االبتعاد عف العقيدة اإلسالمية السميمة
وشبكة  ،واالنفتاح اإلعالمي ،العولمة والشباب. كذلؾ التدفؽ المعموماتي الضخـ في عصر

 ،ما جعؿ مصادر التمقي في مجاؿ الفكر والتربية متنوعة خالليابث يُ  نترنت ومااإل 
ومتعددة. ولمتصدي لتمؾ التيديدات ولمحفاظ عمى عقوؿ الشباب مف الغزو الفكري يرى 

ال تتسنى اجتماعية متكاممة  ،ستراتيجية حصانة فكريةإالتسمح ب لزـو ـ(ٕٕٔٓ)فارس، 
أىمية تفعيؿ  ـ(ٕٔٔٓ)اليماش، إال بتضافر الجيود لكؿ قطاعات المجتمع. ويؤكد 

ييدد استقراره، كتفعيؿ دور  لكؿ ما والتصدي ،لتحقيؽ األمف الفكري ؛مجموعة مف الوسائؿ
 ،ومرئية ،يدخؿ لمبالد مف أنشطة سمعية وزارة اإلعالـ ووسائميا مف حيث متابعة ما

والغمو.  ،وتجنب التطرؼ ،واالعتداؿ ،نشر ثقافة الوسطيةلإلى السعي ، باإلضافة ومقروءة
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كذلؾ تنشيط دور الييئة العامة لمشؤوف اإلسالمية. ولتحقيؽ األمف الفكري في الجانب 
 ،( ضرورة تغذية المناىج التعميمية بأسس األمف الفكرئٕٔٓ) التربوي أضاؼ اليماش

واالعتداؿ في الجامعات والمدارس.  ،بالوسطيةوتوظيؼ الكوادر الوطنية المؤىمة المتسمة 
وخمؽ  ،لتعزيز األمف الفكري بعمؿ الدورات التوجييية ؛وأشار إلى ضرورة تضافر الجيود

والمراكز الشبابية  ،بيئة الوعي مف خالؿ المنتديات الحوارية بيف الشباب وتفعيؿ النوادي
 وأبعاده. ،التي تسيـ في بناء الرؤية الواضحة لمفيوـ األمف الفكري

سسات المجتمع باعتبارىا وسيمة ؤ وُتعد المؤسسات التربوية التعميمية مف أىـ م          
وصيانة  ،والحضاري العممي ،والمحافظة عمى إرثيا الديني ،األمـ في تحقيؽ أىدافيا

 ي ا،ووجدان ي ا،معرف ،ا شامالً ىـ نمو  ونموّ  ،لما ليا عظيـ االثر عمى تنشئة األجياؿ ؛تقاليدىا
ـ( العالقة الطردية بيف النظاـ التعميمي في المجتمع، ٕٛٓٓونفسي ا. فيوضح الحربي )

واألمف الفكري مبيًنا أنو كمما كاف النظاـ التعميمي قوًيا، ومخطًطا بإحكاـ، ومنبثًقا مف 
عقيدة المجتمع كاف أقدر عمى رصد التصورات الخاطئة لدى األفراد، وتعديميا، ومواجية 

كاف مف الضرورة استثمار المناىج التعميمية في الحفاظ عمى لذا و  األمف الفكري.ميددات 
األمة وأمنيـ الفكري وذلؾ عف طرؽ تضمف المناىج التعميمية لقضايا تمس أمف  مقدرات

يدور في واقع مجتمعيـ مرتبطة  تعكس مامرآة لجعؿ البيئة المحيطة بالمتعمميف  المجتمع؛
)القحطاني، وحنكة  ،دىـ بميارات التعامؿ معيا بكؿ درايةوتزوي ،بقضاياىـ المتجددة

 .ـ (ٕٔٔٓ
والفريدة باعتبارىا  ،المرحمة الثانوية مف المراحؿ الميمة ذات الطبيعة الخاصة إفّ   

 ـ (ٕٔٔٓ)القحطاني،  ـ(ٜٕٓٓ)العتيبي، وبناء اإلنساف  ،ا لتنمية المجتمعاتا أوليً منطمقً 
يذه المرحمة مف ل النظروب (ٕٙٔٓالفريدي، ) (ٕٓٔٓ)الخرجي،  (ٖٓٗٔ)الشيري، 

ا مف المراحؿ الحرجة التي يمر بيا الشباب ذكورً  دّ زاوية أخرى نرى أف ىذه المرحمة تع
 واالضطراب ،والتضارب الفكري ،لما فييا مف عدـ االستقرار النفسي ؛ا عمى حد سواءناثً ا  و 

 ،والعمؿ ،مقيادةلي يتخمميا مف ظيور بعض مالمح  االستعداد الشخص وما ،العاطفي
ليذه المرحمة و  .والتبعية في الفكر ،والنموذج واالستمرارية في البحث عف القدوة ،نتاجواإل 

أو العالـ مما يمـز  ،حداث عمى مستوى الوطفلما يدور حوليا مف األ ؛مف حساسية
باب عطاء التبريرات الصحيحة الواضحة البياف لمشا  و  ،والمتابعة ،رشادواإل  التوجيو،ضرورة 

)العتيبي، ومجتمعيـ  ،في ىذه المرحمة العمرية بما يضمف الحفاظ عمى سالمة فكرىـ
لطبيعتيا  ؛لذا كانت مرحمة الثانوية مركز اىتماـ الباحثة؛ ـ (ٕٔٔٓ)القحطاني،  ـ(ٜٕٓٓ

و أحد الحاجات وصفب وقياسو ،الخاصة الفريدة لدراسة األمف الفكري لدى متعممييا
والمجتمع، والذي يستمـز  ،والممحة لمفرد ،ساسية الضروريةوالمطالب االجتماعية األ

 التأصيؿ لو في ىذه المرحمة التعميمية عمى وجو الخصوص.
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نطالقا مما تقدـ أضحت الحاجة بالضرورة لفحص وتحميؿ محتوى المناىج او       
الدراسية لموقوؼ عمى مدى تضمنيا لموضوعات تعزيز قيـ األمف الفكري مف خالؿ رصد 

لمنظومة مف قيـ األمف الفكري والتي ينبغي أف تكوف  ُحّددتاقع وفؽ مؤشرات واضحة الو 
عناية واىتمامًا خاصًا أولت المممكة العربية السعودية قد و ؛ عمييا في محتوى المنيج

فُبذلت جيود في سبيؿ حماية البالد مف كؿ  ؛باألمف الفكري منطمقة مف العقيدة اإلسالمية
وانبو، وال أدؿ عمى ذلؾ مف إنشاء كرسي األمير نايؼ لدراسات األمف ييدد أمنيا بكؿ ج ما

ىػ بيدؼ ترسيخ ثقافة األمف الفكري عمى ٜٕٗٔجمادى األولى مف عاـ  ٕٕالفكري في 
المخمة باألمف الفكري.  ووضع حموؿ لمعالجة األفكار المنحرفة والتيارات ،جميع األصعدة

ات كوزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلدار  ،كذلؾ ُشكمت مجموعة مف الوزارات
والرئاسة العامة إلدارة البحوث  ،ومجمس الدعوة واإلرشاد ،ىيئة كبار العمماءو  واإلرشاد،

ـ؛ ٜٕٓٓسعود، وااللتزاـ بالوسطية ) ،وذلؾ لغرض تعميؽ الوعي الديني ؛فتاءالعممية واإل
 ـ(  ٕٛٓٓالحربي، 

ع األمف الفكري اىتمامًا وافًرا حيث أقيـ عدد مف ىذا وقد أولت وزارة التعميـ موضو 
الندوات، والمحاضرات، والمؤتمرات التي تيتـ ببناء العقوؿ الواعية عف طريؽ تنمية 
القدرات والميارات الالزمة لممتعمميف؛ لمتصدي لكؿ ما يؤثر عمى الفكر، والسموؾ. فقد 

ـَ برنامٌج وطنيٌّ نوعيٌّ  أُطمؽ عميو )برنامج فطف( والذي  لطالباتمطالب واوقائيٌّ موّجو ل ُصّم
تسعى الوزارة مف خاللو إلى تعزيز الوعي الفكري لدى المتعمميف مف خالؿ إكسابيـ 
ميارات معرفية تمكنيـ مف التعامؿ بشكؿ حصيؼ مع التطور السريع في التقنية، وطريقة 

جيات فكرية التعامؿ مع ما تحويو شبكة اإلنترنت، ووسائؿ التواصؿ االجتماعي مف تو 
 ضارة.
وتأكيدًا عمى حيز االىتماـ الكبير باألمف الفكري أقيمت كثير مف الندوات           

ميا البرنامج الوطني الندوة الثانية التي نظّ والمؤتمرات تحت عنواف )األمف الفكري(، منيا: 
؛ فنوففي مقر الجمعية السعودية لمثقافة وال "األمف الفكري"بعنواف والتي كانت « فطف»

الضرورات الخمس التي  الحفاظ عمى تحقيؽلاألمف الفكري ركيزة أساسية لتؤكد عمى أف 
وكذلؾ ندوة األمف الفكري التي أُقيمت في جامعة اإلماـ , ـ(ٕٙٔٓ)الحمود، أمر بيا اإلسالـ

في المعيد العممي وذلؾ ضمف فعاليات  ىػٜٖٗٔ-٘-ٜٕمحمد بف سعود اإلسالمية في 
ت ىذه الندوة جزًءا مف خطة النشاط الطالبي، وقد تضمنت الندوة عدًدا أسبوع "أمف"، وكان

مف المحاور كاف منيا: التعريؼ بمفيوـ األمف الفكري وأنواعو، ومدى أىميتو، كذلؾ غطت 
الندوة أسباب ضعؼ األمف، والوسائؿ الوقائية والعالجية لالنحرافات الفكرية 

التي تصّدت لموضوع األمف الفكري، كالندوة  سمسمة الندوات.ۡۡإضبَتۡإلىۡىػ(ػٜٖٗٔ)عريؼ،
ىػ في الجامعة ٖٛٗٔرجب  ٕٕالتي نظميا كرسي دراسات المسجد النبوي الشريؼ في 

اإلسالمية بالمدينة المنورة وذلؾ بالتعاوف مع الرئاسة العامة لشؤوف المسجد الحراـ 
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فييا عدٌد مف  والمسجد النبوي حوؿ دور المسجد النبوي في تعزيز األمف الفكري، شارؾ
العمماء، واألكاديمييف، وأئمة الحرميف الشريفيف وُقدمت أوراؽ عممية قّيمة ىدفت إلى 
التأصيؿ الشرعي لمفيـو األمف الفكري، ومحاربة جميع ظواىر االنحراؼ الفكري؛ لتحقيؽ 
ذلؾ االستقرار. والعمؿ عمى نشر الخطب التي ُتعنى باألمف الفكري، وترجمتيا إلى لغات 

) عريؼ،  ددة، واالستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تعزيز األمف الفكريمتع
َعَقدت جامعة الممؾ سعود كذلؾ المؤتمَر الوطني األوؿ لألمف الفكري " قد ىػ(.  وٜٖٗٔ

ىػ بتنظيـ مف كرسي األمير نايؼ لدراسات األمف الفكري، وكاف ٖٓٗٔالمفاىيـ والتحديات" 
يا المؤتمر: ضرورة حث المشاركيف عمى التوسع في دراسة مف التوصيات التي ظير ب

األمف الفكري في اإلسالـ، والعمؿ عمى إيجاد وصؼ منيجّي، ودقيؽ لمفيـو شامؿ لألمف 
 الفكري.

والمتتبع لمدراسات في الوقت الراىف يجد أف األمف الفكري مف الموضوعات            
)العتيبي، ففي دراسة قاـ بيا ثة، سات الحديدبيات والدراالميمة التي تحتؿ مساحة في األ

وكاف الغرض  ،بقت عمى المرحمة الثانوية بنيف في مدينة مكة المكرمةوالتي طُ  ـ(ٜٕٓٓ
متيا لمتحديات ءومدى مال ،معرفة واقع األمف الفكري في مقررات التربية اإلسالميةمنيا 

مقررات  ج الدراسة احتواءَ أظيرت نتائ، المعاصرة مف وجية نظر معممي التربية اإلسالمية
محور غرس  :مف في كؿ   ةالتربية اإلسالمية عمى مضاميف األمف الفكري بدرجة كبير 

ولزـو الجماعة.  ،ومحور طاعة ولي األمر ،ومحور تحقيؽ االعتداؿ والوسطية ،العقيدة
وتنمية  ،عالقة األمة اإلسالمية مع غيرىا مف األمـ :وبدرجة متوسطة في كؿ مف محوري

ا في التصدي يجابي لدى الطالب. وكاف لمقررات التربية اإلسالمية دورً لتفكير والحوار اإلا
ىػ( التي ىدفت ٖٓٗٔوكذلؾ دراسة الربعي )بدرجة متوسطة.  لمتحديات الفكرية المعاصرة

إلى دراسة دور المناىج الدراسية في تعزيز مفاىيـ األمف الفكري لدى طالب الجامعات في 
ة السعودية، ومف توصيات الدراسة عمُؿ دراسات؛ لمكشؼ عف المظاىر المممكة العربي

المختمفة لالنحراؼ الفكري، ووضع تصّور مقترح لممنيج، ودوره في مواجية ىذه المظاىر 
 في مراحؿ التعميـ المختمفة.

األمف الفكري  عزيزتعمى ضرورة  ـ (ٕٔٔٓ)القحطاني، دراسة وكذلؾ أّكدت  
وفي ظؿ أىمية دور المرشد الطالبي في تعزيز األمف الفكري  ،ويةلدى طالب المرحمة الثان

والمرشديف شممت مجموعة مف المدراء  في دراستو عمى عينةٍ - (ٕٓٔٓ)الخرجي،  أوضح
دور المرشد الطالبي في تعزيز األمف الفكري  أىميةَ  -الثانوية في مدارس الرياض لممرحمة

ضرورة إلى  ىػ(ٕٖٗٔ)عواشرية،  وصمتومعالجة. وت ،لطالب المرحمة الثانوية وقاية
تحديد متطمبات تحقيؽ األمف الفكري لدى الطالب بمراحؿ التعميـ العاـ مف خالؿ المناىج 

لى ضرورة أف ُتستثمر المناىج التعميمية بتعزيز ثقافة الحوارو التعميمية،  زوأف  ،ا   ُيعزِّ
 اىتمتوفي سياؽ مشابو  واالعتماد عمى النفس. ،الحرية المنيج العممي في التفكير قيـَ 

بدراسة األمف الفكري في مناىج التربية اإلسالمية في التعميـ  ىػ(ٖٓٗٔ)اليمني، دراسة 
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وأثر  ،مناىج التربية اإلسالمية مف موضوعات تتعمؽ باألمف الفكري وما تحتويوالثانوي، 
لطالب. ومعمـ التربية اإلسالمية في تعزيز األمف الفكري لدى ا ،كؿ مف ىذه الموضوعات

في الموضوعات المعززة لألمف الفكري في مقرر التربية اإلسالمية،  اوأظيرت الدراسة عجزً 
)دخيؿ و دراسة كذلؾ ىدفت . و الفكريفي إعداد وتأىيؿ المعمـ في مجاؿ األمف  اقصورً و 

إلى التعرؼ عمى دور محتوى مناىج الثانوية في المممكة العربية  ىػ(ٖٓٗٔآدـ، 
ة اإلرىاب الفكري والتقني حيث أغفمت عف الجرائـ الناجمة مف السعودية في مواجي

دراستو  ـ(ٜٕٓٓ)كافي، وأجرى  استخداـ التقنية الحديثة دوف توعية فكرية عف أخطارىا.
غرض التعرؼ عمى دور مقرر التوحيد بالمرحمة الثانوية في تعزيز األمف الفكري لدى ب

اىج القضايا التي تعزز األمف الفكري ف المنتوصمت الدراسة إلى ضرورة تضمّ و الطالب، 
التي -ـ( ٕٛٓٓبينت دراسة )الحربي،  نفسولدى طالب المرحمة الثانوية. وفي اإلطار 

استيدفت التعرؼ عمى دور مناىج العمـو الشرعية في تعزيز األمف الفكري لدى طالب 
عية لعدد مف منيج العمـو الشر  فَ تضمّ  -الصؼ الثالث الثانوي بالمممكة العربية السعودية

المشكمة تكمف في  النتائج أظيرت أفّ  إاّل أف ،المفاىيـ المرتبطة باألمف الفكري بشكؿ جيد
 وأساليب تعزيزىا لدى الطالب. ،طريقة التدريس لتمؾ المفاىيـ

استنادًا لما سبؽ ذكره نالحظ أف موضوع األمف الفكري بات مف مواضيع             
بالكثير مف العمؽ والتركيز؛ لما ليا مف أىمية في استقرار العصر التي يجب أف نتناوليا 

المجتمعات وتقدميا، ىذا االىتماـ قد أّكدت عميو الندوات، والمؤتمرات، والدراسات السابقة؛ 
لذا انطالقًا مف أىمية الموضوع وحيويتو جاءت الدراسة الحالية متفقة مع موضوعات 

المنيجية إال أنيا تختمؼ مف ناحية البعد األمف الفكري بشكؿ عاـ مف حيث الموضوع، و 
المكاني، والزماني، وعينة البحث، حيث تمت الدراسة الحالية في محافظة األحساء، وعمى 
عينة معممات التربية اإلسالمية، أما البعد الزماني وىو ُيعّد ُبعًدا وعاماًل ميم ا جد ا حيث 

دراسة الحالية تسعة أعواـ، وىو زمف لو الفارؽ بيف الدراسات التي تناولتيا الدراسة، وال
اعتباره؛ حيث طرأت عدة تغيرات عمى مناىج التربية اإلسالمية، كذلؾ التغيرات السريعة في 
وضع العالـ، وما يعتريو مف الغزو الفكري المنحرؼ، ما أظير الحاجة الضرورية لعمؿ 

في منيج التربية دراسات حديثة تحميمية؛ لموقوؼ عمى مدى قوة التغيرات التي تمت 
 اإلسالمية؛ لتحقيؽ األمف الفكري لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية. 

 :مشكمة الدراسة
تتضح مشكمة البحث في أىمية تضميف التوعية األمنية في المناىج الدراسية              

 بصفة عامة، ومنيج التربية اإلسالمية بصفة خاصة في المرحمة الثانوية، ودور المعمـ
وعميو في تعزيز تمؾ التوعية؛ مف خالؿ ما يطرح مف مفاىيـ األمف الفكري في المنيج. 

 حديثال –تمحورت الدراسة حوؿ معرفة مدى تضمف كتب التربية اإلسالمية )التوحيد 
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ويمكف ( في المرحمة الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف الفكري. الفقو-والثقافة اإلسالمية
 لتساؤليف التالييف:صياغة مشكمة البحث في ا

الحديث والثقافة -)التوحيدف كتب التربية اإلسالمية السؤاؿ األوؿ: ما مدى تضمّ 
( لمفاىيـ االمف الفكري مف وجية طالبات( في المرحمة الثانوية )الفقو-اإلسالمية

 األحساء؟نظر المعممات في محافظة 
 (α ≤ 0.5الداللة )السؤاؿ الثاني: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الستجابات المعممات حوؿ مدى تضمف مفاىيـ األمف الفكري في كتب التربية 
 الدراسية،والسنة  ،وسنوات الخبرة ،العممي لمتغيرات )المؤىؿاإلسالمية تبعًا 
 ؟ومقرر التدريس(

 :أىداؼ الدراسة
-التوحيدة )الدراسة الحالية إلى قياس مدى تضمف كتب التربية اإلسالمي ىدفت        

( لمفاىيـ االمف الفكري مف طالبات( في المرحمة الثانوية )الفقو-الحديث والثقافة اإلسالمية
استجابات ، كما ىدفت إلى دراسة الفروؽ في وجية نظر المعممات في محافظة األحساء

لمتغيرات المعممات حوؿ مدى تضمف مفاىيـ األمف الفكري في كتب التربية اإلسالمية تبعًا 
 التدريس.ومقرر  ،والسنة التدريسية ،وسنوات الخبرة ،العممي مؤىؿال

 دراسة:محدِّداُت ال
الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة عمى مدى تضمف منيج التربية اإلسالمية )مقرر 

الحديث والثقافة اإلسالمية( في المرحمة الثانوية  مقرر-الفقومقرر  –التوحيد 
 .لمفاىيـ األمف الفكري

البشرية: استيدفت ىذه الدراسة معممات التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية الحدود 
 .متنوعة ةولدييف سنوات خبر  ،  88والبالغ عددىف 

 .حساء في المممكة العربية السعوديةقت ىذه الدراسة في محافظة األبِّ الحدود المكانية: طُ 
 ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔوؿ لمعاـ الدراسي الدراسة في الفصؿ الدراسي األ  ُطّبقتالحدود الزمانية: 

 ىػ 
 
 
 

 :مصطمحات الدراسة
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الفكري: "حماية عقوؿ أفراد المجتمع مف كؿ فكر شائب ومعتقد خاطئ يتعارض مع األمف 
العقيدة والمبادئ التي يديف بيا المجتمع، وبذؿ الجيود مف كؿ مؤسسات المجتمع مف 

 (. ٛٗىػ. ٕٚٗٔأجؿ تحقيؽ ىذه الحماية" النور )
والثقافة اإلسالمية لمصؼ  ،والحديث ،والفقو ،ربية اإلسالمية: وىي كتب التوحيدمنيج الت

 ىػ. ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔطبعة  ت، والثالث لممرحمة الثانوية طالبا ،والثاني ،األوؿ
 :أىمية الدراسة

 تتجمى أىمية البحث الحالي في النقاط التالية:          
راسات حديثة خاصة باألمف الفكري في لمباحثيف في مجاؿ األمف الفكري: لعدـ وجود د -

ىػ ومنذ ذلؾ الزمف حتى اآلف  ٖٓٗٔالمناىج الدراسية حيث إف أحدثيا كاف عاـ 
قامت المممكة بتطوير المناىج عامة، ومناىج التربية اإلسالمية خاصة في المرحمة 
ضافة، ودمج بعض مقررات منيج التربية اإلسالمية. إضافة لذل ؾ الثانوية مع إلغاء، وا 

فإّف الحاجة تزداد في ىذا الوقت إلى المزيد مف البحث العممي في مجاؿ األمف 
واالستقرار الفكري؛ بسبب ما يعتري العالـ اليـو مف اضطرابات، وىجمات فكرية 

  اسُتخِدمت الثورة التكنولوجية، ووسائؿ التواصؿ فييا.
ة تقالية في تكويف شخصيحمة الثانوية مرحمة انبوصؼ المر  لطالبات المرحمة الثانوية: -

، في مجتمع اتسـ بعدـ التأخر في تزويج اإلناث؛ ما يجعؿ التوعية ميايوتشك الطالبة
األمنية عاماًل ميم ا في ىذه المرحمة؛ إلعداد أميات محّصنات مف االنحرافات الفكرية؛ 

 لتنشئة األجياؿ بفكر سوي وسطي.   
دراسة في زيادة وعي معممات التربية تسيـ ىذه ال لمعممات المرحمة الثانوية: قد -

العمؿ الحثيث عمى  ف عمىوحفزى ،في تعزيز األمف الفكري فاإلسالمية بأىمية دورى
وعقوؿ  ،خ مفاىيمو في عقوؿ طالبات المرحمة الثانوية عمى وجو الخصوصيرست

.  األجياؿ الناشئة عمى وجو العمـو
ناف النفسي ألولياء األمور عمى بناتيـ قد تساعد الدراسة بزيادة االطمئألولياء األمور:  -

 ف مفاىيـ األمف الفكري في كتب التربية اإلسالمية.مف خالؿ تضمّ 
لصّناع القرار والمخّططيف: تفيد الدراسة صانعي القرار ومخططي المناىج، والمشرفيف،  -

في المناىج التعميمية إلى والموّجييف في ضرورة زيادة تفعيؿ مفيـو األمف الفكري 
 .حماية المتعمميف مف التيارات المنحرفة؛ لتوى أفضؿمس
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 :منيج الدراسة
حيث  لتناسبو مع طبيعة الدراسة، ؛استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي

( طالباتف كتب التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية )قامت الباحثة بوصؼ مدى تضمّ 
 في محافظة األحساء. لمفاىيـ األمف الفكري مف وجية نظر المعممات

 لدراسة:أداة ا
ف كتب التربية اإلسالمية مدى تضمّ ييدؼ االستبياف إلى قياس  :ستبانةاليدؼ مف اال

مف الفكري مف وجية ( لمفاىيـ األطالبات( في المرحمة الثانوية )فقو - حديث - )توحيد
 .نظر المعممات في محافظة األحساء

 واألدوات، السابقة مراجعة الدراسات واألبحاثخالؿ  بناء االستبانة: ُبنيت االستبانة مف 
والمجاالت  ،ومنيجية بنائيا ،تصميميا واالستفادة مف ،والمعايير المتعمقة باألمف الفكري

ىػ، ٖٓٗٔ، الشيري،ٕٔٔٓ؛ القحطاني،ٕٙٔٓ)الفريدي، والفقرات التي تضمنتيا 
 (. ٕٓٔٓالخريجي، 
( بندًا موزعة عمى خمسة أبعاد ٖٗري مف )يتكوف استبياف األمف الفك :ستبانةوصؼ اال

( بندًا؛ ٚٔويتضمف ) االنتماء الثقافي( بنود؛ ٚاإلسالمي ويتضمف )االنتماء العقدي ىي: 
( بنود، يتـ اإلجابة عمى بنود االستبانة وفؽ ٓٔويتضمف ) االنتماء الوطني االجتماعي

 (.توزيع رباعي )موافؽ بشدة، موافؽ، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة
 :لالستبانةالخصائص السيكومترية 

بعد تطبيقو عمى عينة  ستبيافقامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ اال :ستبانةصدؽ االأواًل. 
 :، عف طريؽمعممة( ٖٓبمغ عددىا )

أعضاء ىيئة  مف ستبياف عمى عدد مف المحكميفاال ُعِرضصدؽ المحكميف: حيث 
والمناىج وطرؽ  ،ات اإلسالميةالتدريس بالجامعة مف المتخصصيف في قسـ الدراس

( وقد أبدوا مجموعة مف المالحظات التي تتعمؽ بالمحتوى، والصياغة ٔ)ممحؽ التدريس.
 ُأِخَذت بعيف االعتبار عند صياغة االستبياف بشكمو النيائي.

مف خالؿ  ستبانةصدؽ االتساؽ الداخمي لال : احُتِسبحساب صدؽ االتساؽ الداخمي
ة لمبعد الذي تنتمي إليو، كما والدرجة الكميّ  ،بيف درجة كؿ بندحساب معامالت االرتباط 

 (:ٔيبينيا جدوؿ )
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 والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد (ٔجدوؿ )

االنتماء الوطني  االنتماء الثقافي اإلسالمياالنتماء العقدي 
 االجتماعي

معامؿ  البند معامؿ االرتباط البند معامؿ االرتباط البند
 االرتباط

ٔ .407**0 ٛ .607**0 ٕ٘ .751**0 

ٕ .313**0 ٜ .663**0 ٕٙ .613**0 

ٖ .416**0 ٔٓ .716**0 ٕٚ .756**0 

ٗ .563**0 ٔٔ .663**0 ٕٛ .663**0 

٘ .588**0 ٕٔ .688**0 ٕٜ .718**0 

ٙ .590**0 ٖٔ .690**0 ٖٓ .690**0 

ٚ .633**0 ٔٗ .693**0 ٖٔ .633**0 

  ٔ٘ .497**0 ٖٕ **097.0 

  ٔٙ .593**0 ٖٖ **096.0 

  ٔٚ .715**0 ٖٗ **09600 

  ٔٛ .763**0   
  ٜٔ .688**0   
  ٕٓ .660**0   
  ٕٔ .693**0   
  ٕٕ .409**0   
  ٕٖ .713**0   
  ٕٗ .516**0   

 ٔٓ.ٓ** جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
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والدرجة  ،معامالت االرتباط بيف كؿ درجة في كؿ بعد جميع( أف ٔدوؿ )الحظ مف الجيُ  
، في جميع األبعاد، وقد تراوحت ٔٓ.ٓالكمية لمبعد الذي تنتمي إليو كانت دالة عند 

يتميز باالتساؽ  االستبياف(؛ ما يدؿ عمى أف ٖٖٔ.ٓ -ٜٗٚ.ٓ معامالت االرتباط بيف )
يدؼ مف البعد المكوف لو. كما حسب االتساؽ الداخمي، أي أف جميع بنوده تتماشى مع ال

الداخمي أيضًا مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف األبعاد المكونة 
 (.ٕكما يبينيا جدوؿ ) لووالدرجة الكمية  لالستبياف،

 ياوالدرجة الكمية ل االستبانةمعامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد  (ٕجدوؿ )
 ت االرتباطمعامال البعد
 0**669. اإلسالمياالنتماء العقدي 

 0**582. االنتماء الثقافي
 0**725. االنتماء الوطني االجتماعي

 ٔٓ.ٓ** جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
كانت  ستبانةأف معامالت االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لال( ٕ) الحظ مف الجدوؿيُ 

قيس بنية واحدة وىي ت اوأني االستبانة،مما يدؿ عمى صدؽ ومرتفعة  ٔٓ.ٓدالة عند 
 .األمف الفكري

عامؿ ألفا  وذلؾ عف طريؽ: ستبانةقامت الباحثة بتقدير ثبات اال :ستبانةثبات االثانيًا: 
الثبات ألبعاد المقياس والدرجة الكمية  حيث احُتِسب طريقة التجزئة النصفية.خ، و كرونبا

؛ وبطريقة التجزئة النصفية وفؽ معادلة Cronbach's Alphaوفؽ ألفا كرونباخ 
 (:ٖ، كما يبينيا الجدوؿ )Spearman-Brown Coefficientسبيرماف براوف 

 معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية (ٖجدوؿ )
 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ البعد
 ٖٙ.ٓ ٙٙ.ٓ اإلسالمياالنتماء العقدي 
 ٜٙ.ٓ ٔٚ.ٓ قافياالنتماء الث

 ٓٚ.ٓ ٘ٚ.ٓ االنتماء الوطني االجتماعي
 ٖٚ.ٓ ٚٚ.ٓ الدرجة الكمية
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(؛ تراوحت معامالت ٚٚ.ٓ-ٙٙ.ٓتراوحت معامالت االرتباط بطريقة ألفا كرونباخ بيف ) 
 ستبانة(؛ ما يدؿ أف االٖٚ.ٓ- ٖٙ.ٓالتجزئة النصفية وفؽ معادلة سبيرماف براوف بيف )

 ثباتًا مرضيًا. تحقق
تمتع بمؤشرات سيكومترية عالية ت االمف الفكري استبانةما سبؽ يتبيف لنا أف م 

لمتحقؽ مف فروض الدراسة، واالستخدامات البحثية األخرى وفي  ؛لالستخداـ بفعالية اتؤىمي
 في صورتو النيائية. االستبياف( نسخة مف ٔ)الممحؽ رقـ 

 :مجتمع الدراسة
الثانوية المواتي يدرسف مواد التربية  مجتمع الدراسة ىو جميع معممات المرحمة

اإلسالمية في محافظة االحساء. وتتكوف أيًضا مف مواد التربية اإلسالمية في المرحمة 
والثقافة اإلسالمية لمصؼ األوؿ والثاني  ،والحديث ،والفقو ،التوحيد :وىي كتب الثانوية
لجميع مقررات منيج  ىػ ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔطبعة  ت،ثانوي لممرحمة الثانوية طالباالوالثالث 

  التربية اإلسالمية المذكورة.
 :عينة الدراسة 

معممة لممرحمة الثانوية لمنيج التربية اإلسالمية  ٕٓٔتتكوف عينة الدراسة مف 
( ٕٖاستبانة، بفاقد بمغ ) ٛٛفي محافظة االحساء ُوّزعت االستبانات عمييف؛ واسُتِممْت 

 ( يبيف خصائص العينة:ٗوالجدوؿ )اإلحصائي،  SPSSببرنامج  استبانة، وعولجت
 ( خصائص العينةٗجدوؿ )

 العدد التصنيؼ المتغير
 14 دبمـو المؤىؿ

 26 بكالوريوس
 48 تربوي بكالوريوس

 11 سنوات خمس مف أقؿ الخبرة
 20 ٓٔ -ٙمف
 57 فوؽ فما سنة 11

 33 توحيد المقرر
 20 حديث
 35 فقو

 48 ثانوي أوؿ السنة الدراسية
 10 ثانوي ثاني
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 30 ثانوي ثالث
 80 مدينة الدراسة مكاف

 8 يةقر 
 اّتبعت اإلجراءات التالية:إجراءات الدراسة: 

( في فقو-حديث-مدى تضمف كتب التربية اإلسالمية )توحيدبناء استبياف " -
مف الفكري مف وجية نظر المعممات في ( لمفاىيـ األطالباتالمرحمة الثانوية )
خضاعو لمتحكيـ مف قبؿ متخصصيف بالمناىج اإلسالمية.محافظة األحساء  " وا 

( معممة؛ بيدؼ التحقؽ مف المؤشرات ٖٓاختيار عينة استطالعية قواميا ) -
 السيكومترية لالستبياف. 

تطبيؽ االستبيانات عمى عينة أساسية مف المعممات في المرحمة الثانوية؛  -
لتطبيؽ مف الجيات لإلجابة عف أسئمة البحث، بعد الحصوؿ عمى خطابات ا

 المختصة.
لإلجابة عف أسئمة  SPSSتفريغ استجابات المعممات عمى االستبانات ببرنامج  -

 الدراسة.
 ومناقشتيا: نتائج الدراسة
فقو( في المرحمة -حديث-ما مدى تضمف كتب التربية اإلسالمية )توحيدالسؤاؿ األوؿ: 

المعممات في محافظة األحساء: ( لمفاىيـ االمف الفكري مف وجية نظر طالباتالثانوية )
حسب  س، ووّزعتالمتوسطات لكؿ فقرة مف فقرات المقيا ُحِسبتلإلجابة عف ىذا السؤاؿ 

أىميتيا باإلضافة إلى درجة الموافقة لكؿ فقرة وفؽ أنماط االستجابة عمى المقياس، كما 
 الوزف النسبي لتحميؿ البيانات وفؽ المعادلة التالية: ُحِسب

الحد األدنى الختيارات اإلجابة( / عدد  –لحد األعمى الختيارات اإلجابة طوؿ الفئة =)ا
 الفئات

 ٘ٚ.ٓ= ٗ( / ٓ-ٖفإف طوؿ الفئة =)
 وبالتالي يكوف توزيع الوزف النسبي لعبارات المقياس كما يمي:

[ يكوف مستوى ٘ٚ.ٓإلى 0 عندما يكوف المتوسط الحسابي لالستجابات ]مف 9.
 يوافؽ شكؿ اإلجابة غير موافؽ بشدة.و  ،ا جداً مف الفكري متدنيً األ

[ يكوف ٔ٘.ٔإلى  ٙٚ.ٓ عندما يكوف المتوسط الحسابي لالستجابات ]مف 29
 ويوافؽ شكؿ اإلجابة غير موافؽ. ،مف الفكري متدنياً مستوى األ

[ يكوف ٕٚ.ٕإلى ٕ٘.ٔعندما يكوف المتوسط الحسابي لالستجابات ]مف  09
 جابة موافؽ.ويوافؽ شكؿ اإل ،مف الفكري متوسطاً مستوى األ
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[ يكوف مستوى ٖإلى  ٕٛ.ٕ عندما يكوف المتوسط الحسابي لالستجابات ]مف 09
 ويوافؽ شكؿ اإلجابة موافؽ بشدة. ،ف الفكري مرتفعاً ماأل
المتوسطات واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا لكؿ فقرة مف فقرات استبانة  ُحسبت

 ( ٚ( و)ٙ( و)٘)ينيا الجداوؿكما يب  ،األمف الفكري وفًقا لكؿ بعد مف أبعادىا
فقو( في المرحمة -حديث-لمدى تضمف كتب التربية اإلسالمية )توحيد وبالنسبة

مف الفكري مف وجية نظر المعممات في محافظة األحساء ( لمفاىيـ األطالباتالثانوية )
؛ 1.917حيث بمغ المتوسط  لالستبانة(كاف متوسطُا بشكؿ عاـ )وفؽ الدرجة الكمية 

 0.261ؼ المعياري )واالنحرا
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوصؼ لكؿ فقرة مف فقرات بعد االنتماء  (٘)جدوؿ

 سالميالعقدي اإل
االنحراؼ  المتوسط العبارة

 المعياري
 موافؽ
 غير موافؽ بشدة

 موافؽ
غير موافؽ 

 المستوى بشدة
.يبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػنيج ٔ

التربيػػػة اإلسػػػالمية 
دور العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

توجيػػػػػػػػػو الفكػػػػػػػػػر ب
 يحالصح

2.3977 .86489ٓ ٖ٘(ٙٓ)% ٕٔ 
 مرتفع %(٘.٘) ٗ %(ٔٔ)ٓٔ (%ٕٗ)

.يػػػػػػػدعو مػػػػػػػنيج ٕ
التربيػػػة اإلسػػػالمية 
لعػػػػػػػدـ االنسػػػػػػػياؽ 
وراء إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 

 التطرؼ 

 متوسط %(ٖٔ)ٔٔ %(ٕٔ)ٛٔ %(ٙٔ)ٗٔ %(ٔ٘)٘ٗ 1.10753 2.0568

ـ مػػػػػػػػنيج .يقػػػػػػػػدّ ٖ
التربيػػػة اإلسػػػالمية 
تعريفػػػػات واضػػػػحة 

 لمضرورات 
2.0568 .97507ٓ ٗٓ 

 متوسط %(٘) ٗ %(ٖٓ)ٕٚ %(ٜٔ)ٚٔ %(ٙٗ)

مػػػػػػػػنيج  .يحػػػػػػػثّ ٗ
التربيػػػة اإلسػػػالمية 
عمػػػػػػػػػى االعتػػػػػػػػػزاز 
 بالمنيج اإلسالمي 

 متوسط %(ٛٗ)ٕٗ %(ٚ)ٙ %(ٕٗ)ٕٔ %(ٕٕ)ٜٔ 1.24898 1.8068

.ييػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػنيج ٘
التربيػػػة اإلسػػػالمية 

ؽ مفػػػػػػاىيـ يػػػػػػتعمب
 الوالء لموطف 

 متوسط %(ٖٖ)ٜٕ %(ٗٔ)ٕٔ %(ٚٔ)٘ٔ %(ٖٙ)ٕٖ 1.28471 1.5682
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االنحراؼ  المتوسط العبارة
 المعياري

 موافؽ
 غير موافؽ بشدة

 موافؽ
غير موافؽ 

 المستوى بشدة
 
 
 
.تحتػػوي مفػػردات ٙ

المقػررات مضػػاميف 
تػػػػدعو إلػػػػى الفكػػػػر 

 المعتدؿ
 متوسط %(ٖٛ)ٖٖ %(ٓٔ)ٜ %(ٜٔ)ٚٔ %(ٖٖ)ٜٕ 1.29524 1.5227

.يعطػػػػػػي مػػػػػػنيج ٚ
التربيػػػة اإلسػػػالمية 
النمػػػػػػوذج األمثػػػػػػؿ 
لمشخصية المعتدلة 

 الصحيحة 

 يمتدن %(ٖٕ)ٕٓ %(ٖٛ)ٖٖ %(ٖٔ)ٔٔ %(ٖٛ)ٖٖ 1.12299 1.4432

 متوسط     0.499 1.836 الدرجة الكمية لمبعد

( أف أفراد العينة موافقوف بنسبة متوسط حسابي في ٘) يتضح مف الجدوؿ          
( عمى بند "يبيف منيج التربية اإلسالمية دور العقيدة في  ٜٖٚ.ٕمستوى المرتفع ) 

توجيو الفكر الصحيح" في بعد االنتماء العقدي اإلسالمي، حيث احتؿ البند المرتبة األولى، 
حيف احتؿ المرتبة الثانية بنسبة متوسط حسابي متطابؽ في مستوى المتوسط المرتفع  في

( كؿ مف بندي "يدعو منيج التربية اإلسالمية لعدـ االنسياؽ وراء إعالـ ٛٙ٘ٓ.ٕمقداره )
ـ منيج التربية اإلسالمية تعريفات واضحة لمضرورات الخمس". ويقدّ  ،رىابالتطرؼ واإل 

د التالية: يحث منيج التربية اإلسالمية الطالبات عمى االعتزاز بينما ناؿ كؿ مف البنو 
وييتـ منيج التربية اإلسالمية بالموضوعات التي تعمؽ مفاىيـ الوالء  ،بالمنيج اإلسالمي

تدؿ، متوسطات لموطف كذلؾ تحتوي مفردات المقررات مضاميف تدعو إلى الفكر السميـ المع
حسابية في مستوى المتوسط المنخفض حيث بمغ نسبة المتوسط لكؿ بند عمى التوالي 

(. في المقابؿ حاز بند "يعطي منيج التربية ٕٕٚ٘.ٔ)( ٕٛٙ٘.ٔ( )ٛٙٓٛ.ٔ)
اإلسالمية النموذج األمثؿ لمشخصية المعتدلة الصحيحة" مف وجية نظر أفراد العينة نسبة 

ويظير مف الدرجة الكمية لبعد االنتماء العقدي  .(ٕٖٗٗ.ٔ) متدينة بمتوسط حسابي بمغ
جابة العينة في االحتماؿ إ( والذي يمثؿ ٖٙٛ.ٔواإلسالمي والذي بمغ نسبة متوسطة )

"موافؽ" مف االحتماالت األربعة لالستبانة وىذا يجمي حقيقة أف منيج التربية اإلسالمية قد 
فكري في المرحمة الثانوية لمطالبات وىذه حقؽ نسبة جيدة مف التضمف لمفاىيـ األمف ال

 (. ٕٛٗٔالنتيجة جاءت متفقة مع دراسة الحربي )
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوصؼ لكؿ فقرة مف فقرات بعد االنتماء  (ٙ)جدوؿ
 الثقافي

االنحراؼ  المتوسط العبارة
غير موافؽ  غير موافؽ موافؽ موافؽ بشدة المعياري

 المستوى بشدة

 منيج يعزز.ٛ
 اإلسالمية التربية
  الوسطية قيـ

 مرتفع %(ٓٔ)ٜ %(ٗٔ)ٕٔ %(ٖ)ٖ %(ٖٚ)ٗٙ 1.06600 2.3864

 منيج ز. يركّ 9
 اإلسالمية التربية
 القضايا عمى

  المعاصرة الفكرية
 متوسط %(ٜٔ)ٚٔ %(٘ٔ)ٖٔ %(٘ٔ)ٖٔ %(ٔ٘)٘ٗ 71180.ٓ 2.1023

 منيج ف.يبيّ ٓٔ
 اإلسالمية التربية

 لمطالبات ضرورة
 أوقات استغالؿ
 الفراغ

 متوسط %(ٛٔ)ٙٔ %(ٖٔ)ٔٔ %(ٔٔ)ٓٔ %(ٛ٘)ٔ٘ 1.19997 2.0909

 منيج ف.يبيّ ٔٔ
 اإلسالمية التربية
  الوقت أىمية

 متوسط %(ٖٔ)ٔٔ %(ٚٔ)٘ٔ %(ٕٔ)ٛٔ %(ٓ٘)ٗٗ 1.08513 2.0795

 منيج .يشيعٕٔ
 اإلسالمية التربية
 التقبؿ روح

 خاءواإل والمحبة
 الطالبات بيف

  عصبالت لمواجية

 متوسط %(ٖٕ)ٕٓ %(ٜ)ٛ %(ٖٔ)ٔٔ %(ٙ٘)ٜٗ 1.25482 2.0114

 منيج ز.يعزّ ٖٔ
 اإلسالمية التربية
  التسامح قيمة

 متوسط %(ٜٔ)ٚٔ %(٘ٔ)ٖٔ %(٘ٔ)ٖٔ %(ٔ٘)٘ٗ 1.20323 1.9773

 منيج ع.يشجّ ٗٔ
 اإلسالمية التربية
 االنفتاح عمى
 الثقافات عمى

 متوسط %(ٔٔ)ٓٔ %(ٜ)ٛ %(ٚٙ)ٜ٘ %(ٖٔ)ٔٔ 88990.ٓ 1.9659
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االنحراؼ  المتوسط العبارة
غير موافؽ  غير موافؽ موافؽ موافؽ بشدة المعياري

 المستوى بشدة

  األخرى

 منيج ح.يوضّ ٘ٔ
 اإلسالمية التربية
 العولمة دور

 التي الثقافية
 الغرب يقودىا
 اإلسالـ عمى
  وضعافإ بيدؼ

 متوسط %(ٖٔ)ٔٔ %(ٚٔ)٘ٔ %(ٕٔ)ٛٔ %(ٓ٘)ٗٗ 98679.ٓ 1.9432

 منيج .يحويٙٔ
 اإلسالمية التربية
 موضوعات عمى
 لمواجية وقائية
 الفساد

 متوسط %(ٛٔ)ٙٔ (ٙٔ)%ٖٔ %(ٕٙ)ٖٕ %(ٔٗ)ٖٙ 1.04646 1.9091

 منيج .يناقشٚٔ
 اإلسالمية التربية
 السمبية النتائج

 الفكري لالنحراؼ
 متوسط %(ٛٔ)ٙٔ %(ٙٔ)ٖٔ %(ٕٙ)ٖٕ %(ٔٗ)ٖٙ 1.13502 1.8977

 ف.يتضمّ ٛٔ
 التربية منيج

 اإلسالمية
 الفكر مضاميف
 كخمؽ السياسي

 مناسبة بيئة
  األمف الستتباب

 متوسط %(ٖٕ)ٕٓ %(ٜ)ٛ %(ٖٔ)ٔٔ %(ٙ٘)ٜٗ 1.07010 1.8750

 منيج .يساىـٜٔ
 اإلسالمية التربية
 مفيـو ترسيخ في

 لدى الفكري األمف
 الطالبات

 متوسط %(ٔٔ)ٓٔ %(ٜ)ٛ %(ٚٙ)ٜ٘ %(ٖٔ)ٔٔ 94955.ٓ 1.8295
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االنحراؼ  المتوسط العبارة
غير موافؽ  غير موافؽ موافؽ موافؽ بشدة المعياري

 المستوى بشدة

 .يتضمفٕٓ
 التربية منيج

 اتعريفً  اإلسالمية
 لألفعاؿ اواضحً 

 االرىابية
 وخصائصيا

 متوسط %(ٔٔ)ٓٔ %(ٜ)ٛ %(ٚٙ)ٜ٘ %(ٖٔ)ٔٔ 80026.ٓ 1.8068

 منيج ـ.يقدّ ٕٔ
 اإلسالمية التربية

 لمفكر تصحيحاً 
 والتموث الخاطئ
 الذي الفكري
 وسائؿ تعرضو
  االعالـ

 متوسط %(ٓٔ)ٜ %(ٗٔ)ٕٔ %(ٖ)ٖ %(ٖٚ)ٗٙ 99417.ٓ 1.7614

 منيج ف.يحصّ ٕٕ
 اإلسالمية التربية
 الشائعات ضد

 متوسط %(ٛٔ)ٙٔ %(ٖٔ)ٔٔ %(ٔٔ)ٓٔ %(ٛ٘)ٔ٘ 1.05089 1.6477

 منيج ـ.يقدّ ٖٕ
 اإلسالمية التربية

 ومعارؼ معمومات
 باألمف متعمقة
 الفكري

 متوسط %(ٓٔ)ٜ %(ٗٔ)ٕٔ %(ٖ)ٖ %(ٖٚ)ٗٙ 95456.ٓ 1.5909

 منيج .يحويٕٗ
 اإلسالمية التربية
 وضوح مبدأ

 بالتفكير التدرج
 إلى لموصوؿ

 المعمومات
 الصحيحة

 متوسط %(ٜٔ)ٚٔ %(٘ٔ)ٖٔ %(٘ٔ)ٖٔ %(ٔ٘)٘ٗ 1.03845 1.5455

الدرجة الكمية 
 متوسط     0.3122 2.062 لمبعد
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نتائج بعد االنتماء الثقافي والتي جاء جميع بنوده في  (ٙيتبيف مف الجدوؿ )          
 لدى العتداؿوا الوسطية قيـ اإلسالمية التربية منيج مستوى المتوسط عدا بند "يعزز

(. بينما ٖٗٙٛ.ٕمتوسط حسابي مرتفع بمغ )الطالبات" فقد ترأس وجية نظر العينة ب
متقاربة مف  ىيو  متفاوتة،وقعت بقية بنود البعد في مستوى المتوسط بمتوسطات حسابية 

"يركز منيج التربية اإلسالمية عمى القضايا الفكرية المعاصرة  :حيث ترتيبيا التنازلي وىـ
ت ضرورة استغالؿ أوقات الفراغ وكيفية التعامؿ معيا، يبيف منيج التربية اإلسالمية لمطالبا

فيما ينفع الفرد والمجتمع، يبيف منيج التربية اإلسالمية لمطالبات أىمية الوقت واستثماره 
( عمى التوالي. وجاءت البنود" ٜ٘ٚٓ.ٕ( )ٜٜٓٓ.ٕ( )ٖٕٓٔ.ٕبمتوسطات حسابية )

جية التعصب خاء بيف الطالبات لموايشيع منيج التربية اإلسالمية روح التقبؿ والمحبة واإل
والتطرؼ، يعزز منيج التربية اإلسالمية قيمة التسامح لدى الطالبات، يشجع منيج التربية 

عمى، يوضح منيج اإلسالمية عمى االنفتاح عمى الثقافات األخرى بعيدًا عف التقميد األ
ضعاؼ إالتربية اإلسالمية دور العولمة الثقافية التي يقودىا الغرب عمى اإلسالـ بيدؼ 

ـ الدينية لدى الشباب.، يحوي منيج التربية اإلسالمية عمى موضوعات وقائية القي
لمواجية الفساد الذي يؤثر سمبًا عمى الفكر السميـ" بمتوسطات حسابية متقاربة عمى 

(. ونالت أقؿ ٜٜٔٓ.ٔ( )ٕٖٜٗ.ٔ( )ٜٜ٘ٙ.ٔ( )ٖٜٚٚ.ٔ( )ٗٔٔٓ.ٕالنحو التالي )
ـ اإلسالمية الطالبات ضد الشائعات، يقدّ  ف منيج التربيةيحصّ " مستوى المتوسط كؿ مف:

منيج التربية اإلسالمية معمومات ومعارؼ متعمقة باألمف الفكري، يحوي منيج التربية 
 فقد جاءت. "اإلسالمية مبدأ وضوح التدرج بالتفكير لموصوؿ إلى المعمومات الصحيحة

 (ٚٚٗٙ.ٔالمتوسطات الحسابية في أسفؿ المستوى المتوسط عمى التسمسؿ )
نت الدرجة الكمية لمبعد والتي سجمت المتوسط الحسابي (. كما بيّ ٘٘ٗ٘.ٔ( )ٜٜٓ٘.ٔ)

  .(ٕٙٓ.ٕالمستوى المتوسط وقدرىا )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوصؼ لكؿ فقرة  (ٚجدوؿ )
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 مف فقرات بعد االنتماء الوطني االجتماعي

االنحراؼ  المتوسط العبػػػػػبارة
غير موافؽ  غير موافؽ موافؽ موافؽ بشدة يالمعيار 

 المستوى بشدة

 التربية منيج .ينميٛ
 ساإلحسا اإلسالمية
 المجتمع بمشكالت

 متوسط (%ٙ)٘ (%ٗٔ)ٕٔ (%ٓٗ)ٖ٘ (%ٔٗ)ٖٙ 86949.ٓ 2.1591

 التربية منيج ف.يحصّ ٜ
 ضد الطالبات اإلسالمية
  الوافدة الغريبة األفكار

 متوسط (%ٕ)ٕ (%ٖٕ)ٕٓ (%ٖٖ)ٜٕ (%ٕٗ)ٖٚ 85150.ٓ 2.1477

 أسس لمطالبات ف.يبيّ ٓٔ
 بيف السميمة العالقة
 والمحكـو الحاكـ

 متوسط (%ٜ)ٛ %ٜٔ)ٚٔ (%ٖٕ)ٕٓ (%ٜٗ)ٖٗ 1.02196 2.1136

 التربية منيج ط.يسمّ ٔٔ
 عمى الضوء اإلسالمية
  االجتماعية المشكالت

 متوسط (%ٖٔ)ٔٔ (%ٙٔ)ٗٔ (%ٖٕ)ٕٓ (%ٜٗ)ٖٗ 1.07449 2.0795

 التربية منيج ط.يسمّ ٕٔ
 عمى الضوء اإلسالمية
 التدخيف أخطار

 والمسكرات والمخدرات
 الفرد مستوى عمى

  واألسرة

 متوسط (%ٕٗ)ٕٔ (%ٕ)ٕ (%ٜٔ)ٚٔ (%٘٘)ٛٗ 1.24022 2.0455

 التربية منيج .يدعؤٖ
 تقبؿ إلى اإلسالمية
 اآلراء في االختالؼ
 وعدـ النظر ووجيات
 واحدة لرؤية التعصب

 متوسط (%٘ٔ)ٖٔ (%ٜ)ٛ (%٘٘)ٛٗ (%ٕٕ)ٜٔ 1.09710 1.9432

 التربية منيج ف.يبيّ ٗٔ
 األسرة دور اإلسالمية
  األسري والتالحـ

 
 متوسط (%ٔٔ)ٓٔ (%ٛٔ)ٙٔ (%ٖ٘)ٖٔ (%ٖ٘)ٖٔ 99837.ٓ 1.9432
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االنحراؼ  المتوسط العبػػػػػبارة
غير موافؽ  غير موافؽ موافؽ موافؽ بشدة يالمعيار 

 المستوى بشدة

 التربية منيج ر.يحذّ ٘ٔ
 آثار مف اإلسالمية
 التقميد وراء االنسياؽ
  األعمى

 متوسط (%ٖٔ)ٔٔ (%ٜ)ٛ %(ٖ٘)ٚٗ (%ٕ٘)ٕٕ 91772.ٓ 1.9091

 التربية منيج .يدعوٙٔ
 لمتعاوف اإلسالمية
 مع اءوالبنّ  اليادؼ

 مفاأل عف المسؤوليف
 البالد وخارج داخؿ

 متوسط (%ٜٔ)ٚٔ (%ٔٔ)ٓٔ (%ٖٗ)ٖٛ (%ٕٙ)ٖٕ 93737.ٓ 1.8295

 التربية منيج .احتواءٚٔ
 ينمي ما عمى اإلسالمية
عند  الحوار أسموب
 الطالبات

 متوسط (%ٛٔ)ٙٔ (%ٛ)ٚ (%ٖ٘)ٖٔ (%ٜٖ)ٖٗ 1.05039 1.7614

 متوسط     0.30028 1.993 الدرجة الكمية لمبعد

( يتجمى أف جميع بنود البعد االنتماء الوطني االجتماعي قد ٚمف الجدوؿ )           
في المتوسط الحسابي تقع في مستوى التقديرات المتوسطة حيث  متفاوتةحققت نتيجة 

" ينمي منيج التربية  ا. وكاف بند(ٔٙٚ.ٔ ،ٜ٘ٔ.ٕد بيف )تراوحت متوسطات ىذا البع
اإلسالمية اإلحساس لدى الطالب بمشكالت المجتمع، يحصف منيج التربية اإلسالمية 

قائمة المتوسطات  الطالبات ضد األفكار الغريبة الوافدة مف الخارج " قد تصدرا رأس
( وىذا يعني ٚٚٗٔ.ٕ، ٜٔ٘ٔ.ٕالحسابية حيث بمغ متوسط موافقة أفراد العينة عمييـ )

أنيا محققة باالستجابة لالحتماؿ "موافؽ" مف احتماالت االستبانة. ىذا وأظيرت الدرجة 
( ٖٜٜ.ٔالكمية لمبعد نسبة تحقؽ بنود ىذا البعد في منيج التربية اإلسالمية والتي بمغت )

 والتي تمثؿ نسبة في مستوى المتوسط.     
(  α ≤ 0.5داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ) ىؿ توجد فػروؽ ذاتالسؤاؿ الثاني: 

الستجابات المعممات حػوؿ مػدى تضػمف مفػاىيـ األمػف الفكػري فػي كتػب التربيػة اإلسػالمية 
ومكػاف  ،ومقرر التدريس الدراسية،والسنة  ،وسنوات الخبرة ،تبعًا لمتغيرات ) المؤىؿ العممي

تبػػايف متعػػدد المتغيػػرات التابعػػة أسػػموب تحميػػؿ ال اُسػػتخِدـالعمػػؿ(: ولإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ 
(MANOVA) العػامميالتصػميـ  ذو Multivariate Manova    لدراسػة تػأثير كػؿ مػف
عمػػى ومكػػاف العمػػؿ  ،ومقػػرر التػػدريس دراسػػية،والسػػنة ال ،وسػػنوات الخبػػرة ،المؤىػػؿ العممػػي
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لمتعػرؼ  ؛مربػع إيتػا احُتِسػبأبعاد استبانة األمف الفكري باإلضافة  إلى الدرجػة الكميػة، كمػا 
والدرجػػة  ،درجػػات أبعػػاد األمػػف الفكػػري المختمفػػة فػػيأو نسػػبة التبػػايف  ،عمػى حجػػـ التػػأثيرات
 اإلحصػػػائيوذلػػػؾ باسػػػتخداـ البرنػػػامج  ،رىا المتغيػػػرات المسػػػتقمة لمدراسػػػةالكميػػػة التػػػي تفّسػػػ

SPSS ( نتائج ىذه الفروض:   ٜ( و )ٛ، ويوضح الجدوؿ ) 
وسنوات  ،د دراسة تأثير كؿ مف المؤىؿ العممينتائج االختبارات المتعددة عن (ٛجدوؿ )

ومكاف العمؿ عمى أبعاد استبانة األمف الفكري  ،ومقرر التدريس ،والسنة التدريسية ،الخبرة
 والدرجة الكمية ليا

المتغير 
 ؼ القيمة االختبار المستقؿ

 درجات
 الحرية

خطأ درجات 
 الداللة الحرية

 مربع معامؿ
 إيتا

 المؤىؿ

 Pillai ٓ.180 2.543 6.000 154.000 ٓ.022 ٓ.090 بيالى 
 Wilks ٓ.825 2.557 6.000 152.000 ٓ.022 ٓ.092ويمكس 
 Hotelling ٓ.206 2.570 6.000 150.000 ٓ.021 ٓ.093ىوتمنج 
 Roy ٓ.167 4.278 3.000 77.000 ٓ.008 ٓ.143 روى 

 الخبرة

 Pillai ٓ.084 1.128 6.000 154.000 ٓ.349 ٓ.042 بيالى 
 Wilks ٓ.917 1.119b 6.000 152.000 ٓ.354 ٓ.042 ويمكس 
 Hotelling ٓ.089 1.110 6.000 150.000 ٓ.359 ٓ.042 ىوتمنج 

 Roy ٓ.066 1.699 3.000 77.000 ٓ.174 ٓ.062 روى 

 المقرر

 Pillai ٓ.034 .446 6.000 154.000 ٓ.847 ٓ.017 بيالى 
 Wilks ٓ.966 .443b 6.000 152.000 ٓ.849 ٓ.017 ويمكس 
 Hotelling ٓ.035 .439 6.000 150.000 ٓ.852 ٓ.017 ىوتمنج 
 Roy ٓ.032 .809 3.000 77.000 ٓ.493 ٓ.031  روى 

لسنة ا
 الدراسية

 Pillai ٓ.052 .687 6.000 154.000 ٓ.660 ٓ.026 بيالى 
 Wilks ٓ.948 .686b 6.000 152.000 ٓ.661 ٓ.026 ويمكس 
 Hotelling ٓ.055 .685 6.000 150.000 ٓ.662 ٓ.027 ىوتمنج 

 Roy ٓ.053 1.349 3.000 77.000 ٓ.265 ٓ.050 روى 
 Pillai ٓ.050 1.333 3.000 76.000 ٓ.270 ٓ.050 بيالى  الدراسة مكاف
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المتغير 
 ؼ القيمة االختبار المستقؿ

 درجات
 الحرية

خطأ درجات 
 الداللة الحرية

 مربع معامؿ
 إيتا

 Wilks ٓ.950 1.333 3.000 76.000 ٓ.270 ٓ.050ويمكس 

 Hotelling ٓ.053 1.333 3.000 76.000 ٓ.270 ٓ.050ىوتمنج  

 Roy ٓ.053 1.333 3.000 76.000 ٓ.270 ٓ.050 روى 

 ما يمي : (ٛ)الحظ مف الجدوؿ يُ 
، Hotelling، ىػوتمنج  Wilks، ويمكػس  Pillaiأف االختبارات األربعة ) بيالى  -ٔ

 (  كانت دالة إحصائًيا استنادًا إلى المؤىؿ التعميمي.  Royروى 
، Hotelling، ىػوتمنج  Wilksيمكػس ، و  Pillaiأف االختبارات األربعة ) بيالى  -ٕ

والسػنة  ،(  لـ تكف دالة إحصائًيا استنادًا إلى متغيرات )سنوات الخبػرة Royروى 
( نتػػائج تحميػػؿ ٜف الجػػدوؿ )ومكػػاف العمػػؿ(.  ويبػػيّ  ،ومقػػرر التػػدريس ،التدريسػػية
 متعدد لممتغيرات التابعة.الالتبايف 

سة المتغيرات المستقمة عمى أبعاد استبانة نتائج تحميؿ التبايف المتعدد عند درا (ٜجدوؿ )
 األمف الفكري والدرجة الكمية لو

المتغير 
خطأ درجات  درجات الحرية ؼ القيمة االختبار المستقؿ

 الداللة الحرية
 مربع

 معامؿ إيتا

 المؤىؿ

 074.ٓ 050.ٓ 3.108 36.921 2 73.842 االنتماء العقدي
 103.ٓ 015.ٓ 4.465 103.673 2 207.346 االنتماء الثقافي
 004.ٓ 848.ٓ 165.ٓ 1.765 2 3.530 االنماء االجتماعي

 071.ٓ 056.ٓ 2.998 217.973 2 435.947 الكمية_الدرجة

 الخبرة

 032.ٓ 281.ٓ 1.291 15.332 2 30.665 االنتماء العقدي
 041.ٓ 199.ٓ 1.649 38.283 2 76.566 االنتماء الثقافي
 006.ٓ 806.ٓ 217.ٓ 2.320 2 4.640 االنماء االجتماعي

 022.ٓ 423.ٓ 870.ٓ 63.277 2 126.555 الكمية_الدرجة

 المقرر
 001.ٓ 955.ٓ 046.ٓ 549.ٓ 2 1.097 االنتماء العقدي
 021.ٓ 433.ٓ 846.ٓ 19.633 2 39.266 االنتماء الثقافي
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المتغير 
خطأ درجات  درجات الحرية ؼ القيمة االختبار المستقؿ

 الداللة الحرية
 مربع

 معامؿ إيتا
 022.ٓ 425.ٓ 864.ٓ 9.246 2 18.492 االنماء االجتماعي

 022.ٓ 418.ٓ 883.ٓ 64.187 2 128.374 الكمية_الدرجة

السنة 
 الدراسية

 032.ٓ 284.ٓ 1.280 15.210 2 30.420 االنتماء العقدي
 002.ٓ 939.ٓ 063.ٓ 1.470 2 2.941 االنتماء الثقافي
 030.ٓ 310.ٓ 1.190 12.727 2 25.453 االنماء االجتماعي

 024.ٓ 387.ٓ 960.ٓ 69.784 2 139.568 الكمية_الدرجة

مكاف 
 الدراسة

 027.ٓ 148.ٓ 2.134 25.355 1 25.355 االنتماء العقدي
 002.ٓ 731.ٓ 119.ٓ 2.766 1 2.766 االنتماء الثقافي
 010.ٓ 371.ٓ 810.ٓ 8.662 1 8.662 االنماء االجتماعي

 002.ٓ 661.ٓ 194.ٓ 14.104 1 14.104 الكمية_الدرجة
 ما يمي: (ٜ)نالحظ مف الجدوؿ 

 ر لمتغير المؤىؿ التعميمي المستقؿ عمى بعدي االنتماء العقدي، وجود تأثي
واالنتماء الثقافي؛ في حيف لـ يكف ىناؾ تأثير لممتغير عمى بعد االنتماء 

 أو الدرجة الكمية لالستبانة. ،االجتماعي
 دراسية،والسنة ال ،عدـ وجود تأثير لبقية المتغيرات المستقمة )سنوات الخبرة 

كاف العمؿ( عمى أبعاد استبانة األمف الفكري والدرجة الكمية وم ،ومقرر التدريس
 ليا. 

 النتائج: مناقشة 
فقو( -حديث-تضمف كتب التربية اإلسالمية )توحيدأف مدى أظيرت نتائج الدراسة         

مف الفكري مف وجية نظر المعممات في محافظة ( لمفاىيـ األطالباتفي المرحمة الثانوية )
حيث بمغ المتوسط  لالستبانة(طُا بشكؿ عاـ )وفؽ الدرجة الكمية األحساء كاف متوس

والتي  ـ(ٜٕٓٓ)العتيبي، دراسة وىذا ما أكّدت عميو الكثير مف الدراسات، ك ؛ 1.917
متيا لمتحديات المعاصرة ءومال ،واقع األمف الفكري في مقررات التربية اإلسالميةبّينت أف 

المرحمة الثانوية بنيف في مدينة مكة المكرمة  فيمف وجية نظر معممي التربية اإلسالمية 
 ،بدرجة متوسطة في كؿ مف محوري عالقة األمة اإلسالمية مع غيرىا مف األمـكاف 
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 كاف لمقررات التربية اإلسالمية دورٌ كذلؾ يجابي لدى الطالب. و وتنمية التفكير والحوار اإل
)اليمني، دراسة ا أظيرت كمبدرجة متوسطة.  في التصدي لمتحديات الفكرية المعاصرة

 اقصورً و التربية اإلسالمية،  الموضوعات المعززة لألمف الفكري في مقرر عجز ىػ(ٖٓٗٔ
الفكري؛ وبالوقت ذاتو تناقضت نتائج الدراسة مع في إعداد وتأىيؿ المعمـ في مجاؿ األمف 

مف المفاىيـ  اً منيج العمـو الشرعية تضمف عدد في أفـ( ٕٛٓٓ)الحربي، دراسة 
 ،لكف المشكمة تكمف في طريقة التدريس لتمؾ المفاىيـ ،مرتبطة باألمف الفكري بشكؿ جيدال

ـ وحتى ٕٛٓٓ؛ وقد يعزى ذلؾ الختالؼ المناىج مف عاـ وأساليب تعزيزىا لدى الطالب
 .ـٕٛٔٓعاـ 
في مناىج التربية  ةأبعاد األمف الفكري المتضمنبينت النتائج أيضًا أف جميع      

كانت أيضًا وجية نظر معممات التربية اإلسالمية لمرحمة الثانوي طالبات اإلسالمية مف 
الثقافي، وفي  االنتماءعد كاف أعالىا بُ  ، وعند ترتيب تمؾ األبعادبدرجة تقييـ متوسطة

الوطني االجتماعي، فيما جاء ُبعد االنتماء العقدي  االنتماءالمرتبة الثانية جاء ُبعد 
، والتي احتؿ ة وىذا ال يتفؽ مع الدراسات الواردة في الدراسةاإلسالمي في المرتبة األخير 

(؛ ما ٕٙٔٓ؛  والفريدي )(ٕ٘ٔٓ ) الشريفيففييا االنتماء العقدي المرتبة األولى كدراسة 
وتعزيز اليوية اإلسالمية في مناىج  ،عمى ضرورة تقوية الوازع العقدي اإلسالمي يدؿ

واالىتماـ والتركيز عمى تضمينو بشكؿ أكبر في  ات.طالب ةمرحمة الثانويمالتربية اإلسالمية ل
ىػ( والتي ٖٓٗٔالمناىج، األمر الذي أكدتو الكثير مف الدراسات بالمقابؿ كدراسة الربعي )

ىدفت إلى دراسة دور المناىج الدراسية في تعزيز مفاىيـ األمف الفكري لدى طالب 
ؿ دراسات لمكشؼ عف المظاىر الجامعات في المممكة العربية السعودية، والتي أوصت بعم

المختمفة لالنحراؼ الفكري، ووضع تصّور مقترح لممنيج ودوره في مواجية ىذه المظاىر 
األمف  عزيزتـ ( إلى ضرورة ٕٔٔٓ)القحطاني، دراسة في مراحؿ التعميـ المختمفة. ودعت 
ظيرت التي أ  (ٕٓٔٓ)الخرجي،  ؛ إضافًة إلى دراسةالفكري لدى طالب المرحمة الثانوية

؛ ُيضاؼ إلى ذلؾ ما دعت إليو المرشد الطالبي في تعزيز األمف الفكريضرورة تفعيؿ دور 
تحديد متطمبات تحقيؽ األمف الفكري لدى الطالب ضرورة  مف ىػ(ٕٖٗٔ)عواشرية،  دراسة

لى ضرورة أف ُتستثمر المناىج و بمراحؿ التعميـ العاـ مف خالؿ المناىج التعميمية،  ا 
واالعتماد  ،المنيج العممي في التفكير قيـ الحرية يعززوأف  ،ثقافة الحوار التعميمية بتعزيز
إلى كالىما دعا  ـ(ٜٕٓٓ)كافي، و ىػ(ٖٓٗٔ)دخيؿ و آدـ،  تيدراسكذلؾ عمى النفس. و 

التعرؼ عمى دور محتوى مناىج الثانوية في المممكة العربية السعودية في مواجية 
الجرائـ الناجمة مف استخداـ التقنية الحديثة دوف اإلرىاب الفكري والتقني حيث أغفمت عف 

وىذا يعني أف منيج التربية اإلسالمية قد حقؽ مستوى  ؛توعية فكرية عف أخطارىا
ولكف في نظر  ،المتوسط مف تضمف المنيج لمفاىيـ األمف الفكري في البعد الثقافي
وضرورة  ،متوسطالباحثة ىناؾ حاجة قوية لتوسيع استيعاب المنيج ألعمى مف مستوى ال

الوصوؿ لمستوى المرتفع في ىذا البعد خاصة في الفترة الحالية التي ُيستيدؼ فييا 
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 ،فئة الشباب والشابات في مرحمة المراىقة باألفكار الدخيمةوخاصة  ،المجتمع السعودي
فاسدة الألغراض ل فوتجنيدى ،والتي مف شأنيا غسؿ أدمغة طالبات ىذه المرحمة والمنحرفة
تتمتع بو المممكة العربية السعودية وقد وردت دراسات  ذية األمف واالستقرار المف زعزع

 (ٕٙٔٓ)الفريدي،  ـ(ٜٕٓٓ)العتيبي،  (ٕ٘ٔٓ)الشريفيف، تؤكد ىذه الضرورة كدراسة 
وعمؽ  ،ىذا وتؤكد الباحثة عمى أىمية العممية التوازنية بيف شموؿ؛ ـ(ٕ٘ٔٓ)ساجت، 

ىذا البعد األساسي والميـ ليذه المرحمة العمرية منيج محتوى التربية اإلسالمية في 
وىوية  ،مجتمعي انتمائي بإحساسواالنفتاح العالمي  ،الحرجة في مواجية العولمة

 ـ(ٜٕٓٓ)العتيبي،  ـ (ٕٔٔٓ)القحطاني، أكدت ذلؾ دراسة كؿ مف  قوية كماسالمية إ
وجية نظر المعممات مف وجود تأثير لمتغير المؤىؿ التعميمي  الدراسةنتائج أظيرت و      

بعػػدي االنتمػػاء  فػػيمفػػاىيـ األمػػف الفكػػري فػػي كتػػب التربيػػة اإلسػػالمية فػػي مػػدى تضػػميف 
العقدي، واالنتماء الثقافي؛ وىذا يدؿ عمػى أف المؤىػؿ التعميمػي العػالي لممعممػات كػاف لػو 

بػػراز لعناصػػر األمػػف الفكػػري فػػي  ،التميػػز عمػػىوقػػدرة  ،فػػي نضػػوج أكثػػر لممعممػػات  دورٌ  وا 
ىػذه النتيجػة  واتفقػت ،وميارة في طرؽ عرضو وتبيانو لمطالبات في تمؾ المرحمة ،يجالمن

التػػػي أشػػارت إلػػػى تػػأثير المؤىػػػؿ  ـ(ٜٕٓٓ)العتيبػػي، و  ـ(ٕ٘ٔٓ)سػػػاجت، مػػع دراسػػة 
البكالوريوس عمى قػدرة المعممػيف فػي التمييػز لعناصػر األمػف الفكػري فػي  ما بعدالتعميمي 

عمػػى سػػنوات الخبػػرة مقابػػؿ لػػـ يكػػف ىنػػاؾ أي تػػأثير لبالالمػػنيج وطػػرؽ طرحػػو لممتعممػػيف، 
 مفاىيـ األمف الفكري فػي كتػب التربيػة اإلسػالميةوجيات نظر المعممات في مدى تضميف 

 فمػا سػنة 11أف غالبية المعممات في العينة الدراسػة لػدييف سػنوات خبػرة ذلؾ  يعزىقد ، و 
بػػيف فئػػات سػػنوات الخبػػرة عمػػى وجيػػة %(،  األمػػر الػػذي أسػػيـ فػػي عػػدـ إنتػػاج فػػروؽ ٘ٙ، وبنسػػبة )فػػوؽ

بمتغيػػر السػػنة  مػػا يتعمػػؽأمػػا  نظػػرىف حػػوؿ مػػدى تضػػمف منػػاىج التربيػػة اإلسػػالمية لألمػػف الفكػػري؛
السبب إلى أف أغمب معممات منيج التربيػة  إيعازوالمقرر الدراسي فمف الممكف  ،الدراسية

عمػى  فيػتـ تػدريبيعػداد المعمػـ إاإلسالمية خريجات بكػالوريوس لنظػاـ تعميمػي واحػد فػي 
وعػػدـ ظيػػور أي  ،جميػػع فػػروع مػػنيج التربيػػة اإلسػػالمية. ومػػا يخػػص متغيػػر مكػػاف العمػػؿ

فػػإف ذلػػؾ يرجػػع إلػػى أف منػػاىج التربيػػة اإلسػػالمية متطابقػػة فػػي كػػؿ مػػدارس  ؛داللػػة لػػو
 ومحتواىا. ،في مضمونيا اختالؼوعدـ وجود تبايف أو  ،محافظة األحساء

 
 
 
 
 

 :التوصيات والمقترحات
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أكيد عمى مف يعدوف مناىج التربية اإلسالمية عمى أف تتضمف بشكؿ الت -ٔ
 مباشر ما يعّزز األمف الفكري ويقويو لدى الطالب والطالبات.

إجراء دراسات تحميمية دورية لمناىج التربية اإلسالمية مما لو األثر في  -ٕ
 قضايا.وتضمف منيج التربية اإلسالمية لما يستجد مف  ،عممية المتابعة

لممعممات في التخصصات بصفة عامة والتربية اإلسالمية  إرشاديةأدلة إعداد  -ٖ
 بصفة خاصة تبيف كيفية توضيح وترسيخ أبعاد األمف الفكري.

عمؿ خطة عالجية؛ لتبني بعض الحاالت التي بدا عمييا بوادر مظاىر  -ٗ
 االنحراؼ الفكري، ومحاولة الكشؼ المبكر عنيا. 

خيص، والكشؼ المبكر عف حاالت زيادة وعي المعممات عف محاولة التش -٘
 االنحراؼ الفكري، وطريقة التعامؿ معيا.

عمؿ دورات تدريبية إلزامية مف قبؿ وزارة التعميـ لمعممات التربية اإلسالمية  -ٙ
والسبؿ  ،في قضايا األمف الفكري ما يستجدعمى كؿ  فتتضمف اطالعي
 وتعزيزه في نفوس الناشئة. ترسيخوالمتنوعة في 

التعميـ لمراجعة المناىج فيما يخص  وزراةئمة مف قبؿ تشكيؿ لجاف دا -ٚ
بشكؿ  وطباعة المناىج ،مف قضايا معاصرة لألمف الفكري ما يستجدتضمنيا 
 سنوي. 
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 األكاديمية قسـ المناىج، فمسطيف.
 ىػ(. المعيد العممي في شقراء.ٜٖٗٔ، ٘ ٜٕ)جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية 

.com/article/523167madina-http://www.al 
ـ(. دور منيج العمـو الشرعية في تعزيز األمف الفكري لدى ٕٛٓٓالحربي جبير سميماف)

 طالب الصؼ الثالث الثانوي، دكتوراه غير منشورة. كمية التربية، جامعة أـ القرى.
ـ(. األمف الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية. دكتوراه ٕٔٓٓالحيدر حيدر عبد الرحمف)

 ر منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. غي
ـ(. األمف الفكري مسؤولية الجميع.. دور مميز لفطف. صحيفة ٕٙٔٓالحمود، فيد )

 http://m.alsharq.net.sa/2016/02/04/1474863. ٚ،ص،ٖٕ٘ٔالشرؽ العدد 

http://www.al-madina.com/article/523167/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://m.alsharq.net.sa/2016/02/04/1474863
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(. فاعمية المرشد الطالبي في تعزيز األمف ٕٓٔٓالخرجي عبد الواحد بف عبد العزيز)
الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. رسالة ماجستير في العموـ 
االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، المممكة العربية 

 السعودية.
ىػ(. دور محتوى مناىج الثانوي بالمممكة العربية ٖٓٗٔدخيؿ مفمح، وآدـ  محمد )

السعودية في مواجية اإلرىاب الفكري والتقني. المؤتمر الوطني األوؿ لألمف 
الفكري" المفاىيـ والتحديات"، كرسي األمير نايؼ لدراسات األمف الفكري، جامعة 

 . ٜٕٓٓمايو  ٕ٘-ٕٔجمادى األولى،  ٕ٘-ٕٕالممؾ سعود، 
ىػ( دور المناىج الدراسية في تعزيز مفاىيـ األمف ٖٓٗٔ)بد العزيزالربعي، محمد ع

الفكري لدى طالب الجامعات في المممكة العربية السعودية. المؤتمر الوطني األوؿ 
لألـ الفكري )المفاىيـ والتحديات(، كرسي األمير نايؼ لدراسات األمف الفكري، 

 ـ.ٜٕٓٓمايو  ٕ٘-ٕٔجمادى األولى،  ٕ٘-ٕٕجامعة الممؾ سعو 
ـ(. مدى تضميف كتب التربية اإلسالمية في المرحمة ٕ٘ٔٓساجت، أحمد مطشر. )

األساسية العميا لمفاىيـ األمف الفكري مف وجية نظر المعمميف في األردف. رسالة 
ماجستير، جامعة آؿ البيت ، المعيد العالي لمدراسات اإلسالمية ،قسـ مناىج 

 التربية اإلسالمية وأساليبو.
ـ(. الشريعة اإلسالمية وأثرىا في تعزيز األمف الفكري. ٕ٘ٓٓعبد الرحمف ) السديس،

 مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية. الرياض.
ىػ(. التربية األمنية ودورىا في تحقيؽ األمف الوطني. األمف ٜٕٗٔسمطاف، فيد بف )

كة العربية السعودية: (. الرياض، المممٗٔ-ٔٔمسؤولية الجميع )الصفحات 
 األمف العاـ.

ـ(. دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمف الفكري ٕٙٓٓالسميماف، سميماف بف إبراىيـ )
لمطالب: دراسة ميدانية عمى مدراس التعميـ العاـ بمدينة الرياض، رسالة ماجستير 

 .ٕٔمنشورة، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية، 
(. تعزيز األمف الفكري في محتوى المناىج التعميمية. ٕ٘ٔٓاهلل )الشريفيف، عماد عبد 

 دراسة نظرية. مجمة البحوث األمنية )السعودية(.
(. تصور مقترح لتفعيؿ دور المدرسة الثانوية في تحقيؽ ٖٓٗٔالشيري، بندر بف عمي )

 غير منشورة(، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة)األمف الفكري. رسالة ماجستير 
 المكرمة.
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ـ(. األمف الفكري في مقررات التربية اإلسالمية ٜٕٓٓالعتيبي، سعد بف صالح بف رايؿ )
 في المرحمة الثانوية: دراسة ميدانية.

ػـ( ندوة األمف الفكري في الجامعة اإلسالمية. صحيفة ٕٚٔٓعريؼ، محمد خضر.)
 madina.com/article-http://www.al ٕٚٔٓ/٘/ٓٔالمدينة لمصحافة والنشر، 

ىػ(. متطمبات تحسيف األمف الفكري مف خالؿ المناىج ٕٖٗٔعواشرية، السعيد سميماف.)
 -ٕٕالعالج(، المدينة المنورة، -األثار -التعميمية، مؤتمر ظاىرة التكفير)األسباب

 شواؿ. ٕٗ
المية، رسالة ماجستير ـ(. األمف الفكري في الشريعة اإلسٕٕٔٓفارس، رامي تيسير)

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 
(. متطمبات تحقيؽ أبعاد األمف لدى طالب المرحمة ٕٙٔٓالفريدي، محمد بف عبد الرحمف)

الثانوية مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف بمدينة بريدة. رسالة 
 سالمية والمقارنة.ماجستير، جامعة أـ القرى، كمية التربية، قسـ التربية اإل

ـ(. المتغيرات البيئية وتوكيد األمف الفكري لدى طالب المرحمة ٕٔٔٓالقحطاني، غانـ )
 الثانوية. مجمة البحوث النفسية والتربوية.

ـ(. دور المناىج الدراسية في إرساء األمف الفكري مقرر ٜٕٓٓكافي، أبو بكر الطيب )
بية السعودية نموذجًا. المؤتمر الوطني التوحيد في المرحمة الثانوية بالمممكة العر 

األوؿ لألمف الفكري" المفاىيـ والتحديات"، كرسي األمير نايؼ لدراسات األمف 
 . ٜٕٓٓمايو  ٕ٘-ٕٔجمادى األولى،  ٕ٘-ٕٕالفكري، جامعة الممؾ سعود، 

ـ(. األمف الفكري: مفيومو، وأىميتو، ومتطمبات تحقيقو، ٜٕٓٓالمالكي، عبدالحفيظ )
 .ٖٕٗ-ٜٚٔ( أغسطس، ٖٗبحوث األمنية، العدد )مجمة ال

ىػ(. ندوة األمف الفكري في الجامعة اإلسالمية. ٜٖٗٔرجب  ٔٔمحمد خضر عريؼ )
 صحيفة المدينة لمصحافة والنشر.

ـ(. مفيـو األمف الفكري في اإلسالـ وتطبيقاتو التربوية، رسالة ٕٛٓٓنور، أمؿ محمد. )
 مكة المكرمةماجستير غير منشورة. كمية التربية، 

ـ(. مفيـو األمف الفكري" دراسة تأصيمية في ضوء اإلسالـ" ٖٕٔٓاليذيمي، محمد حسيف )
بحث تكميمي مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في الثقافة اإلسالمية، جامعة اإلماـ 

 محمد بف سعود اإلسالمية، الرياض.
شور مف خالؿ ـ(. استراتيجية تعزيز األمف الفكري. بحث منٕٔٔٓاليماش، محمد شديد)

 آذار. ٚٔمؤتمر الوطني األوؿ لألمف الفكري، 

http://www.al-madina.com/article/523167/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ىػ(. األمف الفكري في مناىج التربية اإلسالمية في ٖٓٗٔاليمني، محمد عبد العزيز )
التعميـ الثانوي، المؤتمر الوطني األوؿ لألمف الفكري" المفاىيـ والتحديات"، كرسي 

جمادى األولى  ٕ٘-ٕٕعود، األمير نايؼ لدراسات األمف الفكري، جامعة الممؾ س
 .ٜٕٓٓمايو  ٕ٘-ٕٔ

 المالحؽ
لمدى تضمف مناىج التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف  استبانة

 الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في محافظة األحساء
 :سعادة المعممة

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو   وبعد
تقـو الباحثة بدراسة تحميمية لمدى تضمف مناىج التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية 

( لمفاىيـ األمف الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في محافظة طالبات)
 األحساء

فأضع بيف يديؾ استبانة موجية لمعرفة مدى تضمف مناىج التربية اإلسالمية في المرحمة 
( لمفاىيـ األمف الفكري ودورىا في تعزيزه، وقد ُقسمت االستبانة لألبعاد طالبات)الثانوية 

 :ةالتالي
 سالميوؿ: االنتماء العقدي اإلالبعد األ 

 البعد الثاني: االنتماء الثقافي والحضاري 
 البعد الثالث: االنتماء الوطني االجتماعي

 في ضوء أربعة احتماالت يرجى مف حضرتكـ التكـر بقراءتيا جيدًا ثـ اإلجابة عنيا
غير موافؽ بشدة (، مع العمـ بأف معمومات  –غير موافؽ  –موافؽ  –)موافؽ بشدة 

 االستبانة ستوظؼ ألغراض البحث العممي فقط ، مع الشكر الجزيؿ 
األمف الفكري ىو "الحاؿ التي يكوف فييا اإلنساف مطمئنًا  تعريؼ مصطمح األمف الفكري:

طنو، سالًما مف كؿ ما ينتقص دينو أو عقمو أو عرضو أو مالو في نفسو، مستقرًا في و 
لى مقاصد مف مقاصد الشريعة اإلسالمية وىو حفظ  وىو كذلؾ يشير إلى األمف النفسي وا 

يؤمف االستقرار النفسي  النفس بجميع جوانبيا الروحية والفكرية والجسدية. وكؿ ما
 واالجتماعي. 

 ةالباحث                                                     
 ليمى بنت ناصر الزرعو   
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 ........: ) اختياري(:.............االسـ   المعمومات الشخصية:
 المؤىؿ العممي 

  )   ( دبمـو عالي )   ( بكالوريوس تربوي )   ( بكالوريوس )   ( دبمـو
  :الخبرة التدريسية 

         ةسنٔٔ)   ( أكثر مف   سنوات ٓٔ-٘)   ( مف  سنوات ٘)   ( أقؿ مف 
 :المقرر الذي تقوميف بتدريسو 

   )   ( فقو  )   ( حديث   )   ( توحيد
 السنة الدراسية : 

 )   (ثالث ثانوي    )   (ثاني ثانوي ثانوي )   ( أوؿ
 مكاف المدرسة 

 )   ( ىجرة  )   ( قرية   )   ( مدينة
المية في المرحمة الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف دراسة تحميمية لمدى تضمف مناىج التربية اإلس

 الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في محافظة األحساء
 ـ

موافؽ  العبػػػػػبارة
 بشدة

غير  موافؽ
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

 البعد األوؿ: االنتماء العقدي اإلسالمي

يبيف منيج التربية اإلسالمية دور العقيدة في   .ٔ
 و الفكر الصحيحتوجي

    

ٕ.  
يقدـ منيج التربية اإلسالمية تعريفات واضحة  

لمضرورات الخمس )الديف، النفس، النسؿ، العقؿ، 
 الماؿ(

    

تحتوي مفردات المقررات مضاميف تدعو إلى الفكر   .ٖ
 السميـ المعتدؿ

    

يدعو منيج التربية اإلسالمية لعدـ االنسياؽ وراء   .ٗ
 إعالـ التطرؼ واالرىاب

    

يحث منيج التربية اإلسالمية الطالبات عمى   .٘
االعتزاز بالمنيج اإلسالمي في مقابمة المناىج 
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المية في المرحمة الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف دراسة تحميمية لمدى تضمف مناىج التربية اإلس
 الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في محافظة األحساء

 الوضعية

ٙ.  
ييتـ منيج التربية اإلسالمية بالموضوعات التي 
تعمؽ مفاىيـ الوالء والبراء واالنتماء لموطف لدى 

 الطالبات

    

ٚ.  
يعطي منيج التربية اإلسالمية النموذج األمثؿ 

صية المعتدلة الصحيحة البعيدة عف الغمو لمشخ
 والتطرؼ

    

 البعد الثاني: االنتماء الثقافي

 اواضحً  ايتضمف منيج التربية اإلسالمية تعريفً   .ٛ
 رىابية وخصائصيالألفعاؿ اإل 

    

يعزز منيج التربية اإلسالمية قيـ الوسطية   .ٜ
 االعتداؿ لدى الطالباتو 

    

ة قيمة التسامح لدى يعزز منيج التربية اإلسالمي  .ٓٔ
 الطالبات 

    

يبيف منيج التربية اإلسالمية لمطالبات ضرورة   .ٔٔ
 استغالؿ أوقات الفراغ فيما ينفع الفرد والمجتمع 

    

يبيف منيج التربية اإلسالمية لمطالبات أىمية الوقت   .ٕٔ
 واستثماره

    

يناقش منيج التربية اإلسالمية النتائج السمبية   .ٖٔ
 لمجماعات المتطرفة لالنحراؼ الفكري

    

يشيع منيج التربية اإلسالمية روح التقبؿ والمحبة   .ٗٔ
 خاء بيف الطالبات لمواجية التعصب والتطرؼواإل

    

يشجع منيج التربية اإلسالمية عمى االنفتاح عمى   .٘ٔ
 عمىالثقافات األخرى بعيدًا عف التقميد األ

    

 يقدـ منيج التربية اإلسالمية معمومات ومعارؼ  .ٙٔ
 متعمقة باألمف الفكري

    

    يحوي منيج التربية اإلسالمية مبدأ وضوح التدرج   .ٚٔ
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المية في المرحمة الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف دراسة تحميمية لمدى تضمف مناىج التربية اإلس
 الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في محافظة األحساء

 بالتفكير لموصوؿ إلى المعمومات الصحيحة

يحصف منيج التربية اإلسالمية الطالبات ضد   .ٛٔ
 الشائعات 

    

ٜٔ.  
يوضح منيج التربية اإلسالمية دور العولمة 
 الثقافية التي يقودىا الغرب عمى اإلسالـ بيدؼ

 ضعاؼ القيـ الدينية لدى الشباب.إ

    

ٕٓ.  
يحوي منيج التربية اإلسالمية عمى موضوعات 
وقائية لمواجية الفساد الذي يؤثر سمبًا عمى الفكر 

 السميـ

    

ٕٔ.  
يتضمف منيج التربية اإلسالمية بعض مضاميف 
الفكر السياسي كخمؽ بيئة مناسبة الستتباب األمف 

طاعة القوانيف واألنظمة  وا 

    

يساىـ منيج التربية اإلسالمية في ترسيخ مفيـو   .ٕٕ
 األمف الفكري لدى الطالبات

    

ٕٖ.  
يقدـ منيج التربية اإلسالمية تصحيحًا لمفكر 
الخاطئ والتموث الفكري الذي تعرضو وسائؿ 

 عالـ المختمفةاإل

    

يركز منيج التربية اإلسالمية عمى القضايا الفكرية   .ٕٗ
 االمعاصرة وكيفية التعامؿ معي

    

 االنتماء الوطني االجتماعي البعد الثالث:

ٕ٘.  
يسمط منيج التربية اإلسالمية الضوء عمى أخطار 
التدخيف والمخدرات والمسكرات عمى مستوى الفرد 

 واألسرة والمجتمع

    

يسمط منيج التربية اإلسالمية الضوء عمى   .ٕٙ
يجاد الحموؿ ليا  المشكالت االجتماعية المعاصرة وا 

    

منيج التربية اإلسالمية دور األسرة والتالحـ يبيف   .ٕٚ
 األسري في مواجية االخطار المفككة ليا

    



 ـ ٕٛٔٓلسنة  أبريؿالجزء األوؿ(  ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -ٔٚٙ- 

المية في المرحمة الثانوية )بنات( لمفاىيـ األمف دراسة تحميمية لمدى تضمف مناىج التربية اإلس
 الفكري مف وجية نظر معممات التربية اإلسالمية في محافظة األحساء

ينمي منيج التربية اإلسالمية اإلحساس لدى   .ٕٛ
 الطالب بمشكالت المجتمع

    

يحذر منيج التربية اإلسالمية مف آثار االنسياؽ   .ٜٕ
 وراء التقميد األعمى واالعتزاز باليوية.

    

ٖٓ.  
لتربية اإلسالمية لمتعاوف اليادؼ يدعو منيج ا

مف داخؿ وخارج والبناء مع المسؤوليف عف األ
 البالد في القطاعات واألجيزة المختمفة

    

يبيف لمطالبات أسس العالقة السميمة بيف الحاكـ   .ٖٔ
 والمحكـو

    

يحصف منيج التربية اإلسالمية الطالبات ضد   .ٕٖ
 األفكار الغريبة الوافدة مف الخارج

    

ٖٖ.  
احتواء منيج التربية اإلسالمية عمى ما ينمي 
أسموب الحوار والمناقشة لدى الطالبات لمواجية 

 الخالفات

    

ٖٗ.  
يدعو منيج التربية اإلسالمية إلى تقبؿ االختالؼ 
في اآلراء ووجيات النظر وعدـ التعصب لرؤية 

 واحدة 

    

 
سالمية في دعـ األمف اإل سعادة المعممة: بإمكانؾ إضافة رأيؾ نحو تقويـ دور المناىج

 الفكري لدى الطالبات في المرحمة الثانوية:
........................................................................................ 

......................................................................... 
 تنافنتيى مع جزيؿ الشكر واالما 

 
 


