على بن سعيد بن علي القحطاني/ د.............................. جملة علوم اإلنسان واجملتمع
األسس العقيدية املتضمنة يف حمتوى كتاب احلديث والثقافة االسالمية للصف األول الثاني
باململكة العربية السعودية دراسة حتليلية
 اململكة العربية السعودية،  جامعة الرياض، على بن سعيد بن علي القحطاني: الدكتور
:امللخص
هدفت الدراسة التعرف إىل مدى تضمّن كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقرر تدريسه على
: وأظهرت نتائج الدراسة،طالب الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية لألسس العقدية
 وقد جاء،تكوين قائمة لألسس العقدية متمثلة يف مخسة أسس رئيسة تتضمن مخسًا وثالثني عبارة
 يليه األساس العقدي نظرة اإلسالم إىل،األساس العقدي نظرة اإلسالم إىل اإلميان يف املرتبة األوىل
 كما جاء األساس العقدي، يليه يف املرتبة الثالثة األساس العقدي نظرة اإلسالم إىل الكون،اإلنسان
بضرورة إعداد وبناء املقررات: وأوصت الدراسة. نظرة اإلسالم إىل املعرفة يف املرتبة اخلامسة واألخرية
يف املرحلة الثانو ية بإعداد منظومة من األسس العقدية املناسبة للمرحلة العمرية للطالب وتضمينها يف
 وضرورة زيادة الوعي لدى املعلم بأهمية األسس العقدية مبختلف فئاتها وتعريفه،املقررات الدراسية
.بها
Abstract :
The study aimed to identify the extent to which Hadiths are included in the Islamic
culture book scheduled to be taught to first year secondary students in Saudi Arabia and to
examine the doctrinal foundations of the book of Hadiths and the Islamic culture curriculum
in general. The study results feature a configured list of the doctrinal foundations represented
in the five main foundations, which includes 35 words. The look of Islam to faith appeared
most often, followed by the look of Islam to humans, the look of Islam to the universe, the
look of Islam to life, and, last, the look of Islam to knowledge.The study recommends the
need to develop and build high school courses that can prepare students for life through a
system of doctrinal foundations appropriate to students’ ages. Once these are included in the
curriculum, there will be a need to increase teachers’ awareness of the importance of the
doctrinal foundations in different categories and to define them. One important part of

teachers’ duties will be to focus during the course of teaching the material on
subjects so that students learn not only scientific material, but also other cognitive
aspects of the curriculum.
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مقدّمة:
لقددد خل د اح سددبتانه وتعدداىل اإلنسددان يف أحسددن تقددويم ،وس دخّر لدده
كددش ءدديء ،وجعلدده خليفددة يف أرضدده ،وأنددسل الكتددب وأرسددش الرسددش لي عددش
هذا اإلنسان خملوقًدا قدادراً علدى عمدارة األر والقيدام مبدا أمدر اح تعداىل مدن
عبادته وإقامدة ءدرعه ،فكدان لدا مبثابدة أكدم تكدريم ل نسدان ن فاإلنسدان هدو
حمور العمش الرتبوي وركيسته.
وتُعد ّد األسدس مدن املفداهيم اجلوهريدة يف مجيد ميدادين احليداة ،لدا
أنهدا متدسّ العالقدات اإلنسدانية بكدش صدورها ،فاألسدس هدي معدايري وأهدداف
البدد مدن وجودهدا يف كدش تتمد  ،ولكدش أمدة ثقافتهدا اخلاصدة بهدا ،ولتلدف
هدذ األسدس مدن تتمد إىل آخدر ( ،)0ويدذكر السهراندي أن األسدس اإلسدالمية
تُع د ّد املوجّدده األساسددي لسددلوكيات الفددرد ،باعتبارهددا املل دككش الفعلددي لسددلوكهن
لددذا فددإن فقدددان األسددس دعددش الفددرد يتيدده يف أعمددال علددوائية ،ويسدديطر عليدده
االحباط لعدم إدراكه جدوى ما يقوم به من أعمال (. )7
ومل تكددن اململكددة العربيددة السددعودية مبنددأى عددن حركددات التطددوير
واإلصدداليف يف املندداهج الرتبويددة الدد حدددثت يف العقددود األخددرية مددن القددرن
املاضددي ،فقددد حرصددت علددى مبدددأ االسددتمرارية يف تطددوير املندداهج مددن خددالل
ملددرو " امللددا عبددد اح لتطددوير التعلدديم العددام “ ،الددذى مددن بددني براتدده
األساسية برنامج تطوير املناهج مبفهومها اللامش (. )3
ويؤكددد أهميدددة الكتدداب املدرسدددي مددا كدددر ءددتاته ( )4بقولددده :إن
كتابداً جيدددًا يف يددد معلددم تتهددد يعطددي نتددائج عظيمددة ،وكتاب داً ددري جيددد يف يددد
معلم كفء قد يقلش من كفاءته ويصيبه باإلحباط.
ولدديس لددا فتسددبن فالكتدداب أسدداس التعلدديم وجددوهر ن ألندده يب ديّن
للطلبددة حدددود املعرفددة ال د سيدرسددونها ،ويوحّددد ددم احملتددوى ،ووسدديلة يددتعلكم
الطلبددة مددن خال ددا تع كلمًددا اتيًددا ( ،)5وعلددى الددر م مددن تعدددد وسددائش نقددش
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املعرفددة وتعدددد أسدداليب عرضددها وتقدددميها باسددتخدام تقنيددات الددتعلكم احلديثددة
كاحلاسوب و ري  ،يبقي الكتاب املدرسي أداة مهمة من أدوات التعلكم.
مشكلة الدراسة:
يعتمددد مسددتقبش أي تتمدد علددى األسددس الدد كتارهددا ،وقددد كثددرت
الدراسددات حددول موضددو أسددس بندداء املندداهج ،حيددث طددريف هددذا املوضددو يف
كددثري مددن الدراسددات العلميددة مددن زوايددا خمتلفددة ،كمددا أن تطددوير املندداهج
الرتبويددة البددد أن يددرتب بأسددس اأتمدد إ أندده أحددد أهددم عناصددر العمليددة
الرتبوية والتعليمية يف رس األسس وتنلئة األجيال عليها.
ويؤكدددد لدددا أهميدددة جاندددب األسدددس العقديدددة الد د متثّدددش أهدددم
املوجّهددات الدد تُبنددى علددى ضددوئها املندداهج يف اململكددة العربيددة السددعودية،
دراسدددة( امللد درّف3003 ،م) إىل أن العقيددددة يف حقيقدددة األمدددر هدددي اجلدددوهر
اإلنسدداني الددذي يوجددد السددعادة أو اللددقاء للفددرد فاإلجابددة اللددافية علددى
األسددئلة الكددمى حددول أصددش اإلنسددان ونلددأة الكددون وس د ّر احليدداة ،واحلكمددة
مددن اخللدد ومصددري املخلددول ،تكلددف ل نسددان ح مدده ودور ومسددؤوليته،
()6
.
وتوجّه أهدافه و اياته يف الوجود
ويف ضوء عر الباحث ملقدمدة الدراسدة وملدكلتها ،يتبديّن أن اململكدة
العربية السعودية قامت يف اآلوندة األخدرية بتطدوير منداهج التعلديم قبدش اجلدامعي
وإعداد الكتدب وتطبيقهدا يف مجيد املراحدش الدراسدية ،وحيدث إن كتدب احلدديث
والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مل تتعرّ للدراسة أو التقدويم – يف حددود
علم الباحث -من ناحية حتليش مدى تضمّنها لألسس العقدية  ،فقدد جداءت هدذ
الدراسة لتلقي الضوء على مدى مشولية كتاب احلديث والثقافة اإلسدالمية املقدرر
تدريسه على طالب الصف األول الثانوي يف اململكدة العربيدة السدعودية لألسدس
العقديةن العتقاد الباحث يف دور الفاعش يف تدعيم ثقافة اأتم وتراثده اإلسدالمي
وقيمه وإجناز رسالته ورؤيته.
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وقد حتددت ملكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التالي:
ما مدى تضمّن كتاب احلدديث والثقافدة اإلسدالمية املقدرر تدريسده علدى
طالب الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية لألسس العقدية؟
أسئلة الدراسة:
يتفرّ السؤال الرئيس إىل سؤالني فرعيني ،هما:
 .0مددا األسددس العقديددة ال د ينبهددي تضددمينها يف كتدداب احلددديث والثقافددة
اإلسالمية املقرر تدريسه علدى طدالب الصدف األول الثدانوي يف اململكدة
العربية السعودية؟
 .7ما مدى توافكر األسس العقدية يف كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقدرر
تدريسه على طالب الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟
أهداف الدراسة:
تستهدف الدراسة التعرّف إىل األسس العقدية املتضمّنة يف كتداب احلدديث
والثقافة اإلسالمية املقرر تدريسه علدى طدالب الصدف األول الثدانوي يف اململكدة
العربية السعودية ،و لا من خالل حتقي ا دفني التاليني:
 .1حتديد قائمة مقرتحة باألسس العقدية الد ينبهدي تضدمينها يف كتداب احلدديث
والثقافة اإلسالمية املقرر تدريسه على طالب الصف األول الثدانوي يف اململكدة
العربية السعودية.
 .3الوقوف على واق توافكر األسس العقدية يف كتاب احلديث والثقافدة اإلسدالمية
املقرر تدريسه على طالب الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.
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أهمية الدراسة:
ترج أهمية هذ الدراسة إىل كونها:
 .0ترككس على جانب مهم يف إعدداد حمتدوى املنداهج التعليميدة ،أال وهدو األسدس
العقدية املنبثقة من اللريعة اإلسالمية  ،ال تعتم من أبرز األسدس الد ينبهدي
أن تبنى عليها املناهج الرتبوية بصفة عامة و مناهج احلديث والثقافدة اإلسدالمية
بصفة خاصة.
 .7تفيد هذ الدراسة معدي الدورات التدريبية ملعلمي احلديث والثقافة اإلسدالمية
يف أثناء اخلدمة ،حيث تسهم بإمدادهم باألسس العقدية ال ينبهي أن تتضدمنها
مناهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية.
 .3توفر هذ الدراسة ملعلمي احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانويدة قائمدة
باألسس العقدية حملتوى كتب احلديث والثقافدة اإلسدالمية يف املرحلدة الثانويدةن
لتتويلها إىل واق يف سلوكيات وتعامالت الطالب اليومية.
 .4تسهم الدراسة يف تطدوير وإثدراء مدنهج احلدديث والثقافدة اإلسدالمية
للصف األول الثانوي وف األسس العقدية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة التتليلية على حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسدالمية
املقرر تدريسه على الصف األول الثانوي (بنني)باململكة العربية السعودية ،الصدادر
عن وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي 1431هد1436/هد.
مصطلحات الدراسة:
تضمّنت الدراسة املصطلتات التالية:
األسس العقدية:
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تعدددأل األسدددس العقديدددة :املنطلقدددات الدينيدددة الددد يرتكدددس إليهدددا
املختصَددون يف بنددائهم للمندداهج اجلديدددة أو تطددوير القددائم منهددا ،وهددي الرؤيددة
العامدددة عدددن احليددداة واألحيددداء واخلدددمات اإلنسدددانية املاضدددية واحلاضدددرة
والتطلكعات إىل املستقبش وف املعايري واألطر املرجعية الدينية (.) 2
وتعرّفها الدراسدة احلاليدة إجرائيًدا بأنهدا :الثوابدت الفكريدة الد حدددتها
اللريعة اإلسالمية املنبثقة من كتاب اح وسنة رسدوله صدلى اح عليده وسدلم ،مبدا
يعكس خصوصية اأتمد املسدلم املتمثّلدة يف عقيدتده وتراثده اإلسدالمي وحقدول
أفراد وواجباتهم ،ال تتتوّل إىل سدلوكيات ملموسدة يف أثنداء تفاعدش الفدرد مد
أعضاء اأتم .
حتليل احملتوى:
هو أسلوب يستخدم إىل جانب أساليب أخرى ،لتقويم املناهج مدن أجدش
تطويرها ،ويعتمد على حتديد أهداف التتليش ووحدة التتليشن للتوصّش إىل مددى
ءديو ظداهرة أو أحدد املفداهيم ،أو فكدرة أو أكثدر ،وبالتدالي تكدون نتدائج هدذ
العملية -إىل جانب ما يت ّم احلصول عليه من نتدائج ،مدن خدالل أسداليب أخدرى
مؤءرات حتدد اجتا التطوير فيما بعد (. )8
وتعرفدده الدراسددة احلاليددة إجرائيًددا بأندده :األسددلوب املسددتخدم للوصددف
املوضوعي الكمي والكيفي ملكوندات مقدرر احلدديث والثقافدة اإلسدالمية للصدف
األول الثانوين للوقوف على مدى تضمن احملتوى للقيم العقدية.
اإلطار النظري
تهدف هذ الدراسة إىل حتليش حمتوى كتاب احلديث والثقافدة اإلسدالمية املقدرر
على طالب.
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الصددف األول الثددانوي " بددنني" باململكددة العربيددة السددعودية يف ضددوء األسددس
العقدية ،وبناءً على لا مت الرجدو إىل األدب الرتبدوي الدذى يتضدمّن مفدردات
الدراسة وتتمثش يف قسمني هما :
أوال :األسس العقدية
األسس العقدية باملناهج الدراسية:
يعتمد أي منهج للرتبيدة علدى نظريدة تربويدة قائمدة علدى عقيددة اأتمد
وتصور العام للكون واإلنسان واحلياة  ،وكش لا البد أن يعتمد علدى لهدة قدوة
هي يف واق األمر منهجٌ للتفكري والتعبري واالتصال (. )9
مفهوم األسس العقدية:
يري ابن منظور أن كلمة العقيدة تأتي من" عقدت احلبش عقدًا فانعقد فهدو
معقود ،واجلم  :عُقد ،وعقدت اليمني وعقدتها أكَدتها .وعاقدتده عليده :عاهدتده،
وعقد :بنى عقداً وعقد البنداء بداجل  :ألسقده ،وعقددة النكدايف :إحكامده ،وعقددة
اللسان :ما لظ منهَ ،وجَ َمشٌ عقد :قوي ،والعقِد :القالدة ،ومجعهدا :عقدود ،وعقدد
التاج فول رأسه وأعقد  :عصبّه به ،وعقد قلبده علدى اللديء :لسمده  ،واعتقددت
كذا :عقدت عليه القلب والضمري ح قيش  :العقيدة  :ما يددين اإلنسدان بده ،ولده
عقيدة حسنة :سامله من اللا(. )01
وتعرف األسس العقدية بأنها  :مبادئ حتدثّ علدى الفضديلة ،وموجهدات
للسلوك اإلنساني لصاحله وصاحل تتمعده ،وتسدتمد أصدوله بداألمر والنهدي مدن
القرآن الكريم والسنة امللرفة (. )00
وتُعأل األسس العقدية املنطلقات الدينيدة الد يرتكدس إليهدا املختصُدون يف
بنائهم للمناهج اجلديدة أو تطدوير القدائم منهدا ،وهدي الرؤيدة العامدة عدن احليداة
واألحيداء واخلدمات اإلنسدانية املاضدية واحلاضدرة والتطلكعدات إىل املسدتقبش وفد
املعايري واألطر املرجعية الدينية (. )07
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أهمية تضمّن املناهج لألسس العقدية:
لقد أءارت بعض الدراسدات إىل أن بُعدد بعدض األنظمدة التعليميدة عدن
ءريعة اح واستبدال مناهج وضعية بها يف احلياة واحلكدم واملنداهج الدراسدية ندتج
عنه حالدة مدن التخلدف االجتمداعي يف بالدندا العربيدة واإلسدالمية ( ،" )03كمدا أن
املناهج الوضعية اصطدمت بدالفطرة البلدرية ،ومل تتضدمّن تفسدريًا واضدت ًا لهايدة
الوجود اإلنساني فرتكدت املدتعلكمني يف حدرية وقلد دائمدنين إضدافة إىل تكريسدها
املادية واحليوانية والصرا بني األعرال املختلفة (.)04
وتوضّد األسدس العقديدة التوجّهدات الد تسدعي املنداهج الدراسددية إىل
حتقيقيهان " لذا لتلف املناهج من تتم آلخر بناء علدى اخدتالف عقائددها ،وهدذا
يدفعنا إىل ضرورة مراعاة لا عند بناء املنهج ،وإال فسوف ينظدر إىل املدنهج علدى
أنه جسم ريب عن اأتم ال ميثّش ما يؤمن به أفراد اأتم مدن عقيددة وال يتفد
م ما لديه من تصورات وأفكار (.)05
ومن خالل اطدال الباحدث علدى بعدض الكتدب الد تناولدت موضدو
العقيدة اإلسالمية  ،يلري إىل أبرز األسس العقدية يف املناهج الدراسية:
األساس األول  :نظرة اإلسالم إىل اإلميان:
تنطل نظرة اإلسالم إىل اإلميان من تموعة احملددات الد تدنظم عالقدة
اإلنسان خبالقة وجتعش حلياته اية أبعد من احلياة الدنيا ،وهي ضرورة حياتية لكش
إنسان يصب من فيها ا نفس مطمئنة متفائلة يقبش على احلياة بكدش رويف إدابيدة
وعسمية متوقدة ،ال يع س إ ا اعرتضت سبيله الصعاب مستعينا باح يف كش أمدور ن
يل أ إليه يف اللدائد ويث يف عونه وهدايته ،ومدن دون اإلميدان بداح تعدالي لتدش
موازين ءخصيته وتضطرب قوا العقلية والنفسية فيلقى يف حياته وتصب نظرتده
إىل احلياة نظرة متلائمة قامتة تتسم بالبؤس واللقاء (. )01
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األساس الثاني  :نظرة اإلسالم إىل اإلنسان:
ال قدادرًا علدى اسدتخدام
ينظر اإلسالم إىل اإلنسدان بوصدفه عنصدرًا فداع ً
الوسائش املتوافرة له مهما قش ءأنها يف صن ءيء له قيمه يف احلياة  ،وهدذا مدرتب
بالثقافة ال حيملها والفكر الذي يتبنا .
لذلا فاإلنسان فيه جاندب اجلسدد وحاجاتده املاديدة ومدا يتعلد بده مدن
اللهوات والسوءات والعورات ال تنس باإلنسدان إىل الطبيعدة الطينيدة ،جنبد ًا إىل
جنب م اإلدراك والضمري والتسامي الذي يتعلك بالرويف ،وهذان اجلانبدان تتعلد
بهما حياة اإلنسان دائماً بالصرا فيما بني تطلعات اجلسد املادي الطديأل وءدهواته
وحاجاته ،وتطلعات الرويف وأءواقها من القيم واملبادئ (. )02
األساس الثالث :نظرة اإلسالم إىل الكون :
يُع ّد الكون وما فيه من آيات اح الناطقة برهان ًا من الماهني السداطعة الد
تقول بأن هذا الكون له مدبر يدبر أمر  ،وإليه يرج األمر كله وهو علي كش ءديء
قدير( ،)08والكون بني حدوثه وفنائه تلهد مجي مظداهر وحمتوياتده تهيّدراً وحركدة
دائمة مستمرة حسب السنن والهاية املرسدومة لده مدن خالقده .فالعدامل يف صدريورة
دائمة ،وليس هو بالعامل السكوني اجلامد .فتيار التهيّر داف سديال ،خصوصداً فيمدا
يتصش باألوضا االجتماعية ل نسان (.)09
األساس الرابع :نظرة اإلسالم إىل احلياة:
يبيّن اح تعاىل لنا الفهم احلقيقي للتياة يف الكثري من اآليات ويقدرَب هدذ
الصور ألفهامنا ،وأنها تنتهي بأمر اح تعاىل خالقها يف الوقت املقدر ا بعد أن يظدن
أهلها أنها تهنيهم وباقية م ،وإ ا كان هدذا هدو حدال احليداة فدال يعقدش أن يدركن
إليها.
تيَدا ِة
فقد وضتت لنا اآليات القرآنية لدا ،قدال تعداىل  ( :إِنَّمَدا َمثَدشُ الَ َ
ألنْعَدا ُم
س وَا َ
ش النَّدا ُ
السمَاءِ فَاخْتَلَ َ بِهِ نَبَاتُ األَرْ ِ مِمَّا َيأَكد ُ
الدنْيَا كَمَاء أَنسَلَنَا ُ مِنَ َّ
ُّ
َدن أَهْلهَدا أَنَّهُد ْم قَدادِرُو َن عَ َليْهَدا َأتَاهَدا
ت وَظ َّ
ت األَرْ ُ ُزخْ ُرفَهَا وَازَّيََّن ْ
حَتَّىَ إِ َا َأخَذَ ِ
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ت
ش اآليَدا ِ
س كَدذَلِاَ نُفَصد ُ
ال أَوْ نَهَاراً فَ َعَلَنَاهَا حَصِيدًا َكأَن لَّمْ تَهْدنَ بِداألَ ْم ِ
أَمْ ُرنَا لَيْ ً
()71
.
لِ َقوْ ٍم يَتَفَكَّرُونَ)
األساس اخلامس :نظرة اإلسالم إىل املعرفة:
يولد اإلنسان من دون معرفة ثم يكتسب معارفه بنفسه مبدا منتده اح مدن
ري
أدوات وقدرات معرفية خمتلفة "ولقد من اح تعاىل اإلنسان القدرة على معرفة كدث ٍ
من األءياء واملوجودات إ ا ما سلا السبش املؤدية إىل املعرفة (. )70
وتتنو مصادر املعرفة يف اإلسدالم فالعقدش واحلدواس اخلمدس ال تسدتقش
بتتصيش املعرفة وإن كانت تلككش األسداس الدذى تقدوم عليده  " ،ويددخش يف دور
الوحي الرباني يف إمداد العقش املسلم حباجته من علم عامل الهيب ،وتوضدي ايتده
اخلرية من خل اإلنسان يف عدامل اللدهادة ،ودور يف خالفدة األر  ،ودور العقدش
املسلم هو السعي يف عامل اللهادة وإقامة اخلالفة يف األر علدى ندور مدن توجيده
الوحي والرسالة الربانية (. )77
ثانيا :حتليل احملتوى:
مفهوم حتليل احملتوى :Content Analysis
لقد قدّم املفكرون والعلماء كثرياً من التعريفات لتتليش احملتوى ،منها:
يعرّفه طعيمدة بأنده  :أسدلوب علمدي إحصدائي يهددف إىل حتويدش املدواد
املكتوبة إىل بيانات عددية كمية قابلة للقيداس ،وتُسدتخدَم نتائ ده يف تدال التعلديم
عند تقويم حمتوى الكتب واملناهج الدراسية واحلكم على مدى جودتها (.)73
ويُعرّفه أبو زينة بأنه  ":أسلوب يهدف إىل وصف احملتدوى التعليمدي وصدفًا
موضوعيًا وم نه يًا يدؤدي إىل حتديدد العناصدر األساسدية للدتعلكم ،ويتضدمّن هدذا
املفهوم ثالثة أبعاد أساسية تلتمش على املعلومدات ،والسدلوك ،وتصدميم املواقدف
واألنلطة التعليمية املناسبة ذا احملتدوى متضدمنة املسدتويات الثالثدة لنمدو املعرفدة
(احملسوس وءبه احملسوس واأرد ) املسئولة عن حتقي أهداف التعليم"(.)74
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الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات ال تناولت املعاجلدات املتنوّعدة لتتليدش حمتدوى كتدب
احلددديث والثقافددة اإلسددالمية ودراسددة األسددس اإلسددالمية مبختلددف تصددنيفاتها،
ويستعر الباحث بعضًا من هذ الدراسات ات الصلة مبوضو الدراسة.
دراسة السيف( 3004م):
هدفت الدراسة حتليش حمتدوى كتداب احلدديث والثقافدة اإلسدالمية املقدرر
على طالب الصف الثالث الثانوي بقسم العلوم اللرعية والعربية باململكة العربيدة
السعوديةن و وظف الباحث أسلوب حتليش احملتوى منه ا للبتث ،وأظهرت نتدائج
الدراسة حتق بعض البندود بدرجدة متوسدطة ومنهدا :الددعوة إىل اإلسدالم ،تعهدد
قدرات الطالب واستعداداته ،كما أظهرت النتائج عدم حتق بعض البندود ،ومنهدا:
الوفاء للوطن اإلسالمي (. )75
دراسة اجلالل( 3001م)
هدفت الدراسة للتعرف إىل مدى توافر بعض القضايا املعاصرة ال ينبهدي
أن تضمن يف كتب احلديث باملرحلة الثانوية  ،حيث مت اسدتخدام املدنهج الوصدفي،
معتمدا على استمارة حتليش احملتوى ،وقد توصلت الدراسة إىل أنه ال يوجد تنداقض
بني العلم وما جاء به من خمرتعات واكتلدافات وبدني مدا جداء يف القدرآن والسدنة
النبوية (. )71
دراسة القرشي( 3010م):
هدفت الدراسة حتديد القيم اإلسالمية املتضدمنة يف مقدرر احلدديث للصدف
الثالث املتوس ومدى تعسيس املقرر ذ القديم يف نفدوس املدتعلكمني ،ومت اسدتخدام
املنهج الوصفي من خالل توظيف االستبانة كأداة جلمد البياندات ،وقدد توصدلت
الدراسة إىل أن مقرر احلديث قد تضمن تموعة من القديم أبرزهدا :الوفداء وصدلة
الرحم والطاعة و ض البصر والتوحيدد واحليداء والر دة وبدر الوالددين ،وحسدن
الظن باح تعالي (. )72
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دراسة الشمليت( 7101م)
هدفت الدراسة الكلف عن القديم األخالقيدة الفرديدة املتضدمّنة يف كتدب
الرتبية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة باململكدة العربيدة السدعودية وطرائد عرضدها،
وقد استخدم الباحث أسلوب حتليدش احملتدوى للكتدب عيندة الدراسدة  ،وأظهدرت
نتائج الدراسة أن عدد القيم األخالقية الفردية املتضمنة يف كتب الرتبيدة اإلسدالمية
املقررة للمرحلة املتوسطة  11قيمة أخالقية فردية من تمو  66قيمة أخالقية كان
ينبهي توافرها يف هذ الكتب (.)78
دراسة التوجيري( 3011م)
هدفت الدراسة حتليش حمتوى كتب احلديث والثقافدة اإلسدالمية باملرحلدة
الثانوية العامة يف ضوء متطلبات الوعي البيئدي ،واعتمددت الدراسدة علدى املدنهج
الوصفي من خالل استخدام أسلوب حتليش احملتدوى ،وأظهدرت النتدائج أن حمتدوي
الكتب يتضمّن بلكش ضعيف وحمددود للهايدة دذ املتطلبدات حيدث داب عدن
احملتوى بنود متثّش أهمية كبرية كمتطلبات للوعي البيئي (.)79
التعليق على الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات ال تناولدت حتليدش احملتدوى لكتدب الرتبيدة اإلسدالمية
حيث جاءت دراسة اللمل ( 0202م) يف كتب الرتبية اإلسدالمية وتناولدت بقيدة
الدراسات كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية كدراسدة السديف (3004م) ودراسدة
اجلالل (3001م ) ودراسة القرءي (3010م) ودراسة التودري (3011م).
اتفقت هذ الدراسة م الدراسات السابقة على اعتماد املنهج الوصفي
منه ا للدراسة ألنه املالئم ملثش هذ الدراسات حيث يتم من خالله وصف
الظاهرة املدروسة ،كما أعتمد ت أيضا على بناء قائمة باألسس العقدية.استفاد
الباحث من مجي هذ الدراسات يف بناء اإلطار النظري ،وأداة البتث ،ومنهج
الدراسة.
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إجراءات الدراسة املنهجية:
يعر الباحث ل جراءات املنه ية ال قام بهان لتتقي أهداف دراسدته،
م توضي تتم الدراسة وعر ألدوات الدراسة الد حتقد أهددافها ،وجتيدب
عن تسداؤالتها ،وكيفيدة قيداس صددقها وثباتهدا ،ثدم توضدي إجدراءات التطبيد
واألساليب اإلحصائية ال استخدمت يف املعاجلة اإلحصدائية املسدتخدمة للتوصّدش
إىل نتائج ألسئلة الدراسة.
منهج الدراسة:
بعد استعرا مناهج البتث املستخدمة يف الدراسدات تدبني للباحدث أن
املنهج املناسب هو املنهج الوصفي– أسلوب حتليش املضمون " -الذي يتناول دراسدة
أحداث وظواهر وممارسات موجدودة و متاحدة للدراسدة والقيداس كمدا هدي دون
تدخّش الباحث يف ترياتها .
جمتمع الدراسة:
ميثّش تتم الدراسة مجي موضوعات كتداب احلدديث والثقافدة اإلسدالمية
املقرر تدريسه على طالب الصف األول الثانوي باململكة العربية السدعودية خدالل
العام الدراسي 1436هدد1431/هدد ،الدذي يقد يف(  )113صدفتة متثدش عددد
صفتات الكتاب  ،وعنوانه  " :احلديث والثقافة اإلسالمية للصدف األول الثدانوي(
تعليم عام -حتفيظ قرآن)"  ،ويتكوّن الكتاب من فصلني دراسيني يتضمّن كش فصدش
جدسأين اجلدسء األول خدا  :باحلدديث اللدريف واجلدسء الثداني خدا بالثقافددة
اإلسالمية ..
أدوات الدراسة:
تتمثّش أداة الدراسة يف قائمة األسس العقدية الد ّمت اسدتخدامها يف حتليدش
حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسدالمية ،وقدد توصّدش الباحدث إىل هدذ القائمدة
على ضوء ما اطكل عليه من األدبيات الرتبوية والبتوث والدراسات السابقة الد
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عُنيت باألسس وجوانبها وأبعادها ،وأهداف تعليم احلديث والثقافدة اإلسدالمية يف
املرحلة الثانوية ال ّمت حتديدها من قبش وزارة التعليم باململكة العربية السعودية.
إجراءات الدراسة:
اتب الباحث يف الدراسة احلالية اخلطوات الرئيسة التالية:
 مراجعة األدبيات والدراسات الرتبوية السابقة ال عنيت باألسس يف
الكتب الدراسية بفروعها املختلفة يف مستويات تعليمية خمتلفة وخباصة يف
كتب الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية.
 بناء اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة.
 إعداد قائمة باألسس العقدية املستهدف استخدامها كبطاقة يف حتليش
احملتوى ،وعرضها على السادة احملكمني يف العلوم الرتبوية لضبطها،
والتأكد من صالحية استخدامها يف عملية حتليش احملتوى.
 حتليش حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقرر على طالب الصف
األول الثانوي بنني باململكة العربية السعودية يف ضوء قائمة األسس
العقدية ال ّمت التوصش إليها.
 حتديد مدى توافر األسس العقدية يف الكتاب املقرر املذكور.
 رصد النتائج ال ّمت التوصّش إليها من عملية حتليش احملتوى وحتليش
البيانات باستخدام الطرل واألساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة وأهداف
الدراسة احلالية.
 تقديم بعض التوصيات واملقرتحات يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة
احلالية من نتائج.
رابعاً :بناء وضبط قائمة األسس العقدية:
ّمت بناء وضب قائمة األسس العقدية وفق ًا للخطوات التالية:
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.1حتديد هدف قائمة األسس:
حُدد ا دف من قائمدة األسدس العقديدة يف اسدتخدامها كدأداة لتتليدش حمتدوى
كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقرر على طالب الصدف األول الثدانوي" تعلديم
عام -وحتفيظ قرآن" باململكة العربية السدعودية للعدام الدراسدي 1436/1431هدد،
ثم التعرّف إىل مدى توافر هذ األسس يف املقرر املستهدف حتليله.
ومنْ َّ
 .3مصادر اشتقاق قائمة األسس:
اعتمددد الباحددث يف اءددتقال قائمددة األسددس العقديددة ال د ّمت التوصّددش إليهددا
واملستهدف استخدامها يف عملية حتليش احملتوى على املصادر التالية:
أ -البتوث والدراسات الرتبوية السابقة ال عنيت باألسدس يف املنداهج الدراسدية
يف مراحش التعليم العام.
ب -األدبيددات الرتبويددة املعنيددة مبوضددو األسددس الرتبويددة يف املراحددش التعليميددة
املختلفة .
ج -وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية.
د -أهداف تعليم املرحلة الثانوية بصفة عامة ،وتعلديم احلدديث اللدريف والثقافدة
اإلسالمية بصفة خاصة.
و -طبيعة مادة احلديث اللريف والثقافة اإلسالمية املقدررة علدى طدالب الصدف
األول الثانوي باململكة العربية السعودية.
 .3الصورة املبدئية لقائمة األسس العقدية:
تضمّنت الصورة األولية لقائمة األسس العقدية سبعًا وثالثني قيمدة فرعيدة
موزعة على األسس العقدية الرئيسة" نظرة اإلسالم إىل اإلميدان ،نظدرة اإلسدالم إىل
اإلنسان ،نظرة اإلسالم إىل الكدون ،نظدرة اإلسدالم إىل احليداة ،نظدرة اإلسدالم إىل
املعرفة" حسب الرتتيب ( )3(،)4( ،)9( ،)10( ،)11وقدد متّ وضد هدذ القديم يف
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قائمة حسب هدذا الرتتيدب متهيددًا لعرضدها علدى تموعدة مدن السدادة احملكمدني
املتخصصني يف تال الرتبية.
عر قائمة األسس على السادة احملكمني:
قام الباحث بعر قائمة األسس العقدية يف صورتها املبدئيدة علدى جلندة
من السادة احملكمني يف تال العلوم الرتبويدةن وقدد بلدغ عددد احملكمدني اثدأل علدر
حمكماًن و لا بهدف التعرّف إىل آرائهم ،ومالحظداتهم ومقرتحداتهم حدول قائمدة
األسس العقدية ال ّمت التوصّش إليها.
وبعد االنتهاء من عملية التتكيم متّ تفريغ إجابدات احملكمدني علدى قائمدة
األسس وحساب الوزن النسيب ألهمية تضمني كش أساس منهدا يف كتداب احلدديث
والثقافة اإلسدالمية املقدرر علدى طدالب الصدف األول الثدانوي باململكدة العربيدة
السعوديةن لالحتكام إىل هذ النسب يف استبعاد البعض منهدا ،وقدد حددد الباحدث
معياراً الختيار تموعة األسس الد ينبهدي أن يدتمّ تضدمينها يف الصدورة النهائيدة
للقائمة وهي األسس ال حظيت بنسبة اتفال بني احملكمني تراوحت بدني (- %60
 )%100من حيث أهمية تضمينها ،و لا باستخدام معادلة حساب الدوزن النسديب
التالية (: )30
الوزن النسيب = ك+ 3x1ك / 1x3القيمة العظمي للوزن النسيب × 100
حيث أن :ك  = ١تمو إجابات احملكمدني عنددما أهميدة تضدمني األسدس يف
احملتوى.
ك  = ٢تمو إجابات احملكمني عند عدم أهميدة تضدمني األسدس يف
احملتوى.
والقيمة العظمى للوزن النسيب تساوي عدد احملكمني . 3x
وبتطبي املعادلة السابقة كانت النتائج كما هي موضتة باجلدول التالي:
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اجلدددول رق د ( )0الددو ن النس د
السادة احملكمني

لألسددس العقديددة لطددالب الصددف األول الثددانوي وفددق اراء

جممددددددددو
األسس العقدية الرئيسة والفرعية
م
التكرارات
األساس العقدي :نظرة اإلسالم إىل اإلميان:
اإلشارة إىل تدّبر وتفكّر اإلنسدان والنظدر يف
1
00
آيات الكون .
اإلشارة إىل بعض صفات اهلل سبحانه وتعداىل
3
07
.
 3حتقيق مفهوم العبادة هلل وحده .
07
تأكيد أن مفهوم العبادة شامل لكل النشدا
 4اإلنساني طاملا توجه بده اإلنسدان دو نفدع
01
البشرية.
اإلشددارة إىل أن التوكّددل ال يكددون إال علددى اهلل
1
00
سبحانه وتعالي.
 6اإلميان بوجود املالئكة .
07
تأكيد التصديق بالوحي باالستشهاد بآيدات
1
00
قرآنية تشري إىل حقائق علمية.
يشري إىل أن القدرآن يوجده اإلنسدان للكشدف
6
01
عن احلقائق ودالالتها.
 9ترسيخ اإلميان بالكتب السماوية .
07
 10تأكيد اإلميان بالرسل .
07
تأكيدددد أن الرسدددالة احملمديدددة هدددي املدددنهج
11
07
األقوم للحياة الفاضلة.
األساس العقدي :نظرة اإلسالم إىل اإلنسان:
 13معاجلة اخلرافات واجلدل واألوهام.
6
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جممددددددددو
التكرارات

النسبة املئوية

اإلشددارة إىل أن اإلنسددان مسددتخلف يف األرض
13
مأمور بعمارتها وفق منهج اهلل .
 14اإلشارة إىل ضرورة أذ اإلنسان باألسباب .

01

%90.11

00

%95.83

 11تأكيد اذتالف قدرات البشر فيما بينه .

00

%95.83

00

%95.83

01

%90.11

01

%90.11

00

%95.83

5

%21.83

م

األسس العقدية الرئيسة والفرعية

16

وظيفددة اإلنسددان يف األرض هددي عبددادة اهلل
تعاىل .
اإلشارة إىل طمأنينة النفس فالضدر والنفدع
بيد اهلل تعاىل.
تأكيد أن اإلنسدان للدوق مكدرّم ميّد ه اهلل
بالعقل.
تأكيدددد أن اإلنسدددان مسدددعول عدددن أفعالددده
وتصرفاته .
تأكيد أن اإلنسان متأثر بالبيئة .

31

التأكيد على أن اال راف عن الفطرة يقلل
من قدر اإلنسان.
األساس العقدي :نظرة اإلسالم إىل الكون:
تعكددد أن الكددون بيددب الايبيددات وشددهادة
07
احملسوسات.
توضدديب بدددائع قدددرة اهلل تعدداىل يف ذلقدده
07
لإلنسان .
توضدديب بدددائع قدددرة اهلل تعدداىل يف ذلقدده
00
للكائنات احلية .
توضيب اجلانب اجلمدالي يف ذلدق اهلل تعداىل
9
للكون السماوات واألرض.
إبرا أن الكون كله مسخر خلدمة اإلنسان .
01
اإلشارة إىل أن العل بسنن اهلل ي يد يف قددرة
01

11
16
19
30

33
33
34
31
36
31

9
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م
36
39
30
31
33
33
34

جممددددددددو
التكرارات

األسس العقدية الرئيسة والفرعية

اإلنسان على االستفادة من التسخري.
اإلشددددارة إىل أن فهدددد اإلنسددددان للحقددددائق
11
الكونية متاري ومتطور .
أن الوجددود كلدده ذاضددع لسددنة اهلل تعدداىل
ليقدوم كددل للدوق بوظيفتدده دون ذلددل أو 9
اضطراب.
بيدددان أن اهلل تعددداىل " ذلدددق األرض وقددددر
6
فيها أقواتها".
األساس العقدي :نظرة اإلسالم إىل احلياة:
أن اهلل هو ذالق املوت واحلياة .
22
احلياة الدنيا مرحلة عمل وإنتاج .
22
تأكيدد أن العقيدددة اإلسدالمية هددي املنطلددق
22
األساسي يف احلياة .
اإلشددارة إىل بعددض القضددايا املتعلقددة بدداملوت
22
والبعث واحلساب واجلنة والنار.
األساس العقدي :نظرة اإلسالم إىل املعرفة:
املعرفة البشرية ال تصل إىل حدّ الكمال .

النسبة املئوية

%91.63
%61.1
%63.33
%011
%011
%011
%95.83

31

22

الوحي القرآن والسنة والكون هي املصدادر
36
األساسية للمعرفة.
اإلشددددارة إىل أن اهلل هددددو مصدددددر احلقددددائق
31
املطلقة ويهدي إليها .

22

%95.83

22

%95.83

%95.83

ومن خالل اجلدول رقم ( )1يتبيّن أن مجي األسدس العقديدة املتضدمنة يف
القائمة حققت احلد املطلوب من موافقة السادة احملكمني على أهمية تضمينها ،وقد
تراوحت نسب التكرارات جلمي األسس العقدية املتضدمّنة بدني ()%100 - %91
عدا العبارة رقدم(  )13حيدث بلهدت نسدبة التكدرارات اخلاصدة بهدا (،)%11.00
والعبارة رقم ( )30حيث بلهت نسبة التكرارات اخلاصدة بهدا ( ،)%10.63حيدث
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أكد السادة احملكمون أن هذ العبارة ال متثّش أهمية يف تضدمينها إىل قائمدة األسدس
العقدية الدالزم توافرهدا لطدالب الصدف األول الثدانوين لكدن قدد تلدسم دم يف
مستويات تعليمية أخرى ،وعلى لا متّ حذفهما من القائمدة يف الصدورة النهائيدة،
كما أءار السادة احملكمون إىل بعض التعديالت يف الصيا ة اللهوية والعلميدة حتدى
تصب هذ األسس أكثر مناسبة ملسدتوى طدالب الصدف األول الثدانوي باململكدة
العربية السعودية.
وعلددى لددا قددام الباحددث بددإجراء التعددديالت الد أءددار إليهددا السددادة
احملكمون يف صيا ة كش عبارة مُتضمّنة يف قائمة األسس العقديدة ،وعليده أصدبتت
قائمة األسس العقدية الالزم توافرها يف كتاب احلديث والثقافة اإلسدالمية لطدالب
الصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية يف صدورتها النهائيدة تتكدوّن مدن
مخس وثالثني عبارة فرعية موزعة على مخسة أسس عقدية رئيسة ،هي:
نظرة اإلسالم إىل اإلميان تلمش إحدى علرة عبارة  ،ونظدرة اإلسدالم إىل
اإلنسان تلمش مثاني عبارات  ،ونظرة اإلسالم إىل الكدون تلدمش تسد عبدارات
،ونظرة اإلسالم إىل احلياة تلمش أرب عبارات،و نظرة اإلسدالم إىل املعرفدة تلدمش
ثالث عبارات.
 .5ذطوات عملية التحليل:
أ  -اختيدار وحدددة التتليدش :واسددتخدم الباحدث وحدددة الفقدرةن لتوضددي املعنددى
املقصود للتقائ واملفاهيم املتضدمّنة يف الدن الد تعبّدر ظاهريد ًا أو ضدمني ًا عدن
األسس العقدية.
ب-رُوعي يف حتليش احملتوى أن يلمش التتليش ما يتضدمّنه الكتداب مدن دروس أو
قراءات وأنلطة أو أسئلة املوضوعات باعتبارها من حمتوي الكتاب.
ج د حساب صدل التتليدش ب عدر قائمدة األسدس العقديدة علدى تموعدة مدن
احملكمني من وى االختصا  ،وقد اتض من نتائج التتكيم اتفال احملكمني على
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مالءمة القائمة وفقراتها ،م حذف العبارات ال أءدار احملككمدون بعددم مالءمتهدا
من قائمة التتليش.
د -حساب ثبات التتليش:حلساب ثبات األداة قام الباحدث بتطبيد معادلدة " كدوبر
 " Cooperيف الصدل والثبات ،وهي كما يلي :
معامش االتفال= ( عدد مرات االتفال /عدد مرات عدم االتفال)× 011
معامش االتفال = 90 = 011 × ) 789 +3701 (/ 3701
وكانت نسبة االتفال بني مرات التتليش (. )1.90
ويتض من قيمة الثبات السابقة ،أن معامش االتفال لثبات التتليدش عاليدة
بدرجة كافية للوثو ل بنتائج التتليش واالعتماد عليها يف صالحية التتليدش ،حيدث
ان قيمة معامش الثبات املقبولة تربوي ًا هي (  )% 11فأكثر (.)30
ذامساً :األساليب اإلحصائية املستخدمة
مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 معادلة حساب الوزن النسيب لدرجة اتفال احملكمني حنو أهمية تضدمني كدش
عبارة متضمنة يف قائمة األسس.
 معادلة هولس حلساب معامش االتفال والتتق من ثبات التتليش.
نتائج الدراسة وتفسريها:
هدفت الدراسة بلكش رئيس إىل التعرف على مدى تضمّن كتاب احلديث
والثقافة اإلسالمية املقرر تدريسه علدى طدالب الصدف األول الثدانوي يف اململكدة
العربية السعودية لألسس العقدية ،وسيعر الباحث النتائج الد توصدلت إليهدا
الدراسة ومعاجلتها إحصائيا ووصفيا وحتليليا يف ضوء الدراسات السدابقة واإلطدار
النظري ،و لا ل جابة عن أسئلة الدراسة.
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نتائج الدراسة املتعلّقة بسعال الدراسة األول ومناقشتها:
ل جابة عن سؤال الدراسة األول الذي ند ّ علدى " مدا األسدس العقديدة
ال ينبهي تضدمينها يف كتداب احلدديث والثقافدة اإلسدالمية املقدرر تدريسده علدى
طالب الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية ؟ " .
ول جابة عن هذا السدؤال قدام الباحدث بداالطال علدى األدب الرتبدوي
ثدم ّمت حتديدد قائمدة باألسدس
والدراسات السابقة املتعلكقة مبوضو الدراسة ،ومدن َّ
العقدية ال اقرتحتهدا الدراسدة ،و ّمت الدا اإلجدراءات املنه يدة الالزمدة لتتديدد
صدل وثبات هذ القائمة ال ينبهي توافرهدا يف حمتدوى كتداب احلدديث والثقافدة
اإلسالمية لطالب الصف األول الثانوي باململكة العربيدة السدعودية ،وقدد توصدش
الباحث إىل قائمة األسس العقدية:ملت رقم (.)0
وتتف هذ القائمة م ما توصلت إليده الدراسدات السدابقة الد عنيدت
بتتليش كتب احلديث والثقافة اإلسالمية يف ضوء القيم واألسس اإلسدالمية ومنهدا
دراسة اللمل ( 3010م) ودراسة القرءي( 1431هد).
نتائج الدراسة املتعلّقة بسعال الدراسة الثاني ومناقشتها:
ل جابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ن ّ على" ما مدى تدوافر األسدس
العقدية يف كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقدرر تدريسده علدى طدالب الصدف
األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟ن ول جابة على هذا السدؤال اسدتخدم
الباحث بطاقة التتليش ومت حسداب التكدرارات والنسدب املئويدة كمدا يف اجلددول
التالي :
نتائج حتليل احملتوى لقائمة األسس العقدية بصفة عامة:
عامة.

ويبيّن اجلدول رقم ( )3نتائج حتليش احملتوى لقائمة األسس العقدية بصدفة
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اجلدول رقم (  ) 3التكرارات والنسدب املئويدة ملددى تضدمّن األسدس العقديدة يف
مقرر احلديث والثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي
الفصدددل الدراسدددي الفصدددل الدراسدددي
الثاني
األسدددددددداس عدددددددددددد األول
العبارات
العقدي

ك

نظددددددددددرة
اإلسدددالم إىل 00
عبارة
اإلميان
نظددددددددددرة
اإلسدددالم إىل  8عبارات
اإلنسان
نظددددددددددرة
اإلسدددالم إىل  9عبارات
الكون
نظددددددددددرة
اإلسدددالم إىل  4عبارات
احلياة
نظددددددددددرة
اإلسدددالم إىل  3عبارات
املعرفة
اإلمجالي 35
عبارة

*%

ك

*%

املقرر بصفة عامة

ك

**%

867

2212

826

2.17

29.1

9217

956

2215

951

2219

.2.

291.

192

.19

115

.12

688

2716

252

912

26.

916

122

718

226

119

22.

116

255

61.

2791

5219

2722

9.16

1655
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 " ك" تلري إىل التكرار.
 "* % " تلري إىل النسبة املئوية داخش الفئة.
 "** % " تلري إىل النسبة املئوية العامة.
يتبيّن من اجلدول الساب أن تكرارات حماور قائمدة األسدس العقديدة يف كتداب
احلديث والثقافة اإلسالمية املقرر تدريسه للصف األول الثدانوي باململكدة العربيدة

219

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
السعودية بلهت يف اإلمجالي( )3611مرة ،وهذ التكرارات جداءت بنسدب خمتلفدة
ومتباينة و لا على النتو التالي حسب الرتتيب:
 املرتبة األوىل :األساس العقددي نظدرة اإلسدالم إىل اإلميدان تكدرر()1493مدرة
بنسبة مئوية بلهت (.)%4006
 املرتبة الثانية :األساس العقدي نظرة اإلسالم إىل اإلنسان تكرر()909مرة بنسبة
مئوية بلهت (.)%3409
 املرتبة الثالثة :األساس العقدي نظرة اإلسالم إىل الكون تكرر( )611مرة بنسدبة
مئوية بلهت (.)% 1606
 املرتبة الرابعة :األساس العقدي نظرة اإلسالم إىل احلياة تكرر( )330مرة بنسدبة
مئوية بلهت (.)%601
 املرتبة اخلامسة :األساس العقدي نظدرة اإلسدالم إىل املعرفدة تكدرر( )311مدرة
بنسبة مئوية بلهت (.)%6.9
كما تلري النتائج إىل تفول كتاب الفصدش الدراسدي األول يف عددد مدرات
التكرار والنسبة املئوية املتضمّنة يف كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقرر تدريسده
للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية ،لكن م وجود تقارب نسديب بدني
النسبة املئوية لكال الفصلني ،و لا على النتو التالي حسب الرتتيب:
 املرتبة األوىل :الفصش الدراسي األول تكدررت األسدس العقديدة ( )1643مدرة
بنسبة مئوية بلهت (.)% 1004
 املرتبة الثانية :الفصش الدراسي الثاني تكدررت األسدس العقديدة ( )1613مدرة
بنسبة مئوية بلهت (.)%49.6
كما تلري النتائج ال يف اجلددول السداب إىل تقدارب معددّل التكدرار بدني
األسددس العقديددة حسددب تض دمّنها يف كتددابي الفصددش الدراسددي األول والفصددش
الدراسي كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي باململكة العربيدة
السعودية.
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ويت ض من اجلدول الساب ارتفا تضمّن حمتوي مقدرر احلدديث والثقافدة
اإلسالمية املقرر تدريسه للصف األول الثانوي باململكة العربية السدعودية لألسدس
العقدية الرئيسة بصفة عامة بلكش حيقد أهدداف املقدرر يف هدذ املرحلدة ،ويعدسو
الباحث لا إىل طبيعة مقرر احلديث والثقافة اإلسدالمية الدذي يهددف إىل حتقيد
أهداف عقدية متنوّعة يف تكوين ءخصية املتعلم السدعودي املسدلم الدذي ينلدأ يف
بوتقة اإلسالم حامالً رسالته ومعماً عن اللخصدية املسدلمة يف فكدر وسدلوكه يف
خمتلف أحناء العامل.
ولتلف هذ الدراسة م مدا توصدلت إليده دراسدة اللدمل ( 3010م )
ال أكدت أن هناك تفاوتًا كبريًا يف القيم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسدالمية،وتتف
هذ الدراسة م دراسة القرءي( 1431هد ) الد أكددت تضدمن كتدب مقدررات
احلديث للقيم اإلسالمية ال تعسز السلوكيات اإلدابية يف نفوس املتعلمني.
التوصيات:








تضمني احملتوي بصورة أكثر بعدض األحاديدث النبويدة اللدريفة يف حمتدوي
الوحدات الدراسية املختلفة.
املوازنة يف تناول األسس العقديدة يف الوحددات املختلفدة لكتداب احلدديث
والثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي.
على القائمني على إعداد وبناء املقررات يف املرحلة الثانوية إعدداد منظومدة
مددن األسددس العقديددة املناسددبة للمرحلددة العمريددة للطالددب وتضددمينها يف
املقررات الدراسية.
زيادة الوعي لدى املعلم بأهمية األسس العقديدة مبختلدف فئاتهدا وتعريفده
بها ،لتكون جسءًا مهمًا من مهامه ال يرككس عليها يف أثنداء تدريسده للمدادة
الدراسية حبيث ال ينصب االهتمام فق باملادة العلمية واجلوانب املعرفية .
استخدام طدرل وأسداليب التددريس املناسدبة واحلديثدة لتددريس األسدس
العقدية باللكش الذى يسهم يف تنميتها لدى املتعلمني.
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البحوث املقرتحة:
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج يقرتيف الباحث ما يلى:
 حتليش حمتوى مقرر احلديث والثقافة اإلسالمية يف صفوف دراسدية أخدرى
مبختلف املراحش التعليمية.
 حتليدش حمتدوى مقدررات التوحيددد باملرحلدة الثانويدة للتعدرف إىل األسددس
العقدية املتضمنة فيها.
 تقصي دور مقرر احلديث والثقافدة اإلسدالمية بالصدف األول الثدانوي يف
تلكيش ثقافة املتعلم يف اأتم السعودي.
 دراسة األسس العقدية املتضمنة مبقرر ا حلديث والثقافة اإلسالمية بالصف
األول الثانوي من وجهة نظر املعلمني وامللرفني.
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 املصادر واملراجع
()0

()7

السيادي ،أ دن اخلطيب ،إبراهيم3001(.م) .مفاهيم أساسية يف الرتبية اإلسالمية
واالجتماعية .عمان :دار الثقافة.
السهراني ،حسني بن أ د هسا (1433هد) .القيم الرتبوية املتضمنة يف مقرر الرتبية
اإلسالمية املطور للصف الراب االبتدائي باململكة العربية السعودية  -دراسة حتليلية.

()3

()4

رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
وزارة الرتبية والتعليم .موق ملرو امللا عبد اح لتطوير التعليم العام WWW. .
MSD- ORD.COM/ PROJECT.HTM
ءتاته  ،حسن  1961 (.م ) .القيمة الرتبوية يف قص

األطفال ،احللقة الدراسية

اإلقليمية لعام  1961م  ،القاهرة.
Chiappetta,E .L.; Sentha, G.H.; Fillman, D.A. (1991b). A Quantitative Analysis

)(5

of High School Chemistry Textbooks for Scientific Literacy Themes and
Expository Learning Aids. Journal of Research in Science Teaching ,28(10), pp.
939-951.
()1

امللرّف ،عبداإلله عبداح1434 (.هد ) .األسس العقدية والنفسية واالجتماعية
والنفسية للمناهج الدراسية يف اململكة العربية السعودية .ورقة عمش مقدمة لندوة" بناء
واملنطلقات كلية الرتبية ،جامعة امللا سعود ،خالل الفرتة من -13
"
املناهج ،األسس

()2

1434/3/13هد.
اخلوالدة ،ناصر أ دن عبد ،حييى إمساعيش3011 (.م) .املناهج  :أسسها ومداخلها
الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها ومنا ج تطويرها  . -عمان  :دار زمسم للنلر

()8

والتوزي .
اللقاني ،أ د واجلمش ،علي3003( .م) .مع م املصطلتات الرتبوية واملعرفية يف
املناهج وطرل التدريس .الطبعة  ،3القاهرة :عامل الكتب.
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()9

مدكور  ,علي أ د (3001مد)  .نظريات املناهج الرتبوية  .القاهرة  :دار الفكر
العربي

()01

ابن منظور ,أبي الفضش مجال الدين (1411هد) :لسان العرب,ط,3دار صادر,
بريوت.

()00
()07

الصاوي ،حممد1999 (.م) .دراسات يف الفكر الرتبوي  .الكويت :مكتبة الفاليف.
اخلوالدة ،ناصر أ دن عبد ،حييى إمساعيش3011 (.م) .املناهج  :أسسها ومداخلها
الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها ومنا ج تطويرها  . -عمان  :دار زمسم للنلر
والتوزي  .مصدر ساب

()03

1

دأبو دف  ،حممود خليش 3003 ( .م ) .مقدمة يف الرتبية اإلسالمية  .سة فلسطني:
مكتبة آفال للطباعة.

()04

ءتيم ،حممد سعيد3001 (.م) .تقويم حمتوى مقرر العلوم للصف العاءر األساسي
يف ضوء املعايري اإلسالمية .رسالة ماجستري ري منلورة .كلية الرتبية اجلامعة

()05
()01

()02

اإلسالمية بهسة
عرفان ،خالد حممود حممد1430 (.هدد) .املناهج الدراسية .الريا

 :مكتبة الرءد.

السنتاني ،عبد احلميد الصيد1993 (.م) .أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية.
القاهرة :الدار املصرية للكتاب
أبو سليمان  ،عبد احلميد1991 (.م)  .أزمة العقش املسلم ":سلسلة إسالمية
املعرفة( .)9القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

()08

بكر ،عبد اجلواد السيد1963 (.م) .فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلديث اللريف.
القاهرة :دار الفكر العربي.

()09

()71

الليباني ،عمر التومي1966 ( .م )  .فلسفة الرتبية اإلسالمية  .ليبيا  :الدار العربية
للكتاب
القرآن الكريم ،يونس 34:
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()70

()77

()73

()74

()75

السبيدي  ،عبد الر ن بن زيد  1991 (.م )  .مصادر املعرفة يف الفكر الديأل
والفلسفي  -دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم  .السعودية  :مكتبة املؤيد
أبو سليمان  ،عبد احلميد1991 (.م)  .أزمة العقش املسلم ":سلسلة إسالمية
املعرفة( .)9القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
ددطعيمه ،رءدي أ د  3004 ( .م )  .حتليش احملتوى يف العلوم اإلنسانية  :مفهوم،
أسسه ،واستخداماته القاهرة .:دار الفكر العربي
أبو زينة ،فريد كامش3003( .م) .الرياضيّات :مناه ها وأصول تدريسها .عمّان :دار
الفرقان للنلر والتوزي
السيف ،عبد احملسن بن سيف1434 (.هد) .حتليش حمتوى كتاب احلديث والثقافة
اإلسالمية لطالب الصف الثالث الثانوي يف ضوء أهداف سياسة التعليم يف اململكة
العربية السعودية .ندوة املناهج -األسس واملنطلقات -كلية الرتبية .جامعة امللا

()71

سعود ،الريا

( 1434 /30 -19هد).

اجلالل ،حممد أ د3001 (.م) .مدى توافر بعض القضايا العلمية واملعاصرة يف كتب
احلديث املقررة على طلبة املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية .تلة جامعة مار

()72

للدراسات والبتوث ،العدد ( .)3
القرءي ،فايس بن عبد اح سفري1431 (.هد) .القيم املتضمنة يف مقرر احلديث للصف
الثالث املتوس ومدى تعسيس املقرر ذ القيم .رسالة ماجستري ري منلورة ،كلية

()78

الرتبية  ،جامعة أم القري.
اللمل  ،عمر عبد القادر موسي3010 (.م) .القيم األخالقية الفردية املتضمنة يف
عرضها
"
كتب الرتبية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية وطرائ

()79

دراسة حتليلية" .تلة دراسات تربوية ونفسية ،كلية الرتبية بالسقازي  ،العدد( .)66
التودري ،أ د بن حممد3011 (.م) .حتليش حمتوى كتب احلديث والثقافة اإلسالمية
باملرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات الوعي البيئي .تلة كلية الرتبية  ،جامعة األزهر،

()31

العدد  ،163اجلسء الثاني ،يناير
طعيمه ،رءدي أ د1996 (.م) .األسس العام ة ملناهج تعليم اللهة العربية ،إعدادها،
تطويرها ،تقوميها .القاهرة :دار الفكر العربي.
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