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. الوقــوع علــى مــد  تيــمن وثيقــة مــنهج مــواد العلــوم الشــرعية للمــرحلتني االبتدائيــة واملتوســطة لليــروسيا  ا مــ  إىل هــدفا الدساســة :مستتتخل ال

األهداع العامـة وا اةـة الـض تيـمنتها وثيقـة مـنهج مـواد العلـوم الشـرعية  . تألفا عينة الدساسة من:لبحثهمابطاقة حتليل احملتو  أداة  الباحثاناستخدم 
من أبرز أداة  للدساسة. ( cooperالتكراسا  والنسب املئوية ومعادلة ). اسُتخِدما ( هدفا  2372للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام، وعددها )

%، مــن األهــداع العامــة وا اةــة للمــرحلتني 11.59( تكــراسا ، بنســبة: 275جــا   املرحلــة االبتدائيــة يف املرتبــة األوىل بتكــراسا  بل ــا: ): نتــائج الدساســة
تيـمني اليـروسيا  ا مـ  يف  بلـ %، 11.51نسـبة: ( تكـراسا ، ب273جـا   املرحلـة املتوسـطة يف املرتبـة الثانيـة بتكـراسا  بل ـا: )، و االبتدائية واملتوسـطة

ظهر ضـع  يف تيـمني . %23.1: ، بنسبة( تكراسا  548أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة على معدل تكراس بل : )
. العــر ، املــال، العقــل( )الــنف ، حفــ  تدائيــة، لكــل مــن ضــروسة:االب للمرحلــةاليــروسيا  ا مــ  يف وثيقــة مــنهج مــواد العلــوم الشــرعية يف التعلــيم العــام 

بلــ   إذ ظهـر ضـع  يف تيـمني اليـروسيا  ا مـ  يف وثيقــة مـنهج مـواد العلـوم الشـرعية يف التعلـيم العــام للمـرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة بشـكل ةـري ،
حصـلا ضـروسة حفـ  الـدين علـى أعلـى نسـبة تيـمن ملعـاي  التحليـل . تكـراسا  ( 392والتكراسا  اليمنية بل ـا )، ( تكراسا  156عدد التكراسا  الصرحية )

 .بالنسبة لباقي اليروسيا  يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، تالها على التوايل ضروسة حف : )املال، فالعر ، فالعقل، فالنف (
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 :المقدمة

اململكة العربية السعودية قطاع التعليم اهتماما  باسزا  تعطي 
ومميزا ، وذلك من خالل الدعم املادي واملعنوي املتواةل 

ألمهية هذا القطاع؛ ألنه لتلك املؤسسا ، وذلك إدساكا  منها 
 الطريق حنو التقدم والرقي.

كما يشكل النظام التعليمي حموسا  أساسيا  من حماوس 
يرتبط أثر التعليم بتحقيق تطلعا   إذالتنمية يف اململكة، 

األفراد واحتياجاهتم التعليمية، ويف الوقا نفسه يرتبط 
وبشكل مباشر باحتياجا  اجملتمع وتطويره يف اجملاال  

وفق هذا املنظوس يصب  استشراع  ،اإلنتاجية واملعرفية
املستقبل وحتديد ميامني االجتاها  الض حتكمه 
واالسرتاتيجيا  الالزمة لتطويره من املهما  الرئيسة  طط 

 .(54ص ،1431)وزاسة التخطيط، التنمية
إن "املنهج املدسسي جوهر النظام التعليمي فهو األداة 
الض يستخدمها النظام الرتبوي كما تستخدمها املدسسة 
لتحقيق األهداع الرتبوية املرسومة، وماداما هذه األهداع 
تشتق من أهداع اجملتمع فإن املنهج الدساسي مرآة تعك  
ظروع اجملتمع وترتجم عنه نظمه االجتماعية واجتاهاته 

 االقتصادية الض سيستظل هبا النش "السياسية وظروفه 
 .(85ص ،1421)املكاوي،

"ويتي  اهتمام اململكة العربية السعودية مبواد العلوم 
الشرعية بإعطائها نصيبا  وافرا  من ا طة الدساسية وبتدسيسها 

عن طريق املناهج الدساسية ضمن  التعليميةيف كل املراحل 
ظام التعليم أحد األنظمة الض نظام تعليمي متكامل، ون

هم يف سقي اجملتمع، بل إن التعلم أساس التقدم وبالتايل تس
، 1427الشمراين، " )فصوسة اجملتمع نتاج ملناهج التعليم فيه

 .(121ص
إن التحديا  والت  ا  الض مير هبا العامل بصوسة مستمرة 

جعة وحتليل وتقومي وتطوير املناهج اسضا  خصبة ملر أتعد 
التعليمية بني الفينة واألخر  و"ال تزال احلاجة قائمة لبذل 

مزيد من اجلهود ملراجعة املنهج الدساسي وتقومي حمتواه من 
ى تقومي طرق أجل مواكبة متطلبا  التنمية، والعمل عل

التدسي ، واستخدام األساليب احلديثة القائمة على أساس 
والتحليل واالستنباط" )وزاسة الفهم واالستيعاب 

 .(40ص، 1420التخطيط،
ومن منطلق تطوير املناهج ملواكبة العصر حرةا وزاسة 
 الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية على أن يتوا م
هذا التطوير مع سسالة اململكة ودوسها الريادي يف العامل 
اإلسالمي فجا  مشروع تطوير املناهج منطلقا  من سياسة 
التعليم يف اململكة ومواكبة للت  ا  الداخلية والعاملية وملبيا  

والتعليم، ومن أجزا  هذا املشروع وثيقة منهج ألهداع الرتبية 
 .(112ص، 1427،)الشمراين م الشرعيةمواد العلو 
حمققة وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية  جا   قد 

لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية الض تنص أن" 
ا ةحيحا  متكامال  وغرس غاية التعليم فهم اإلسالم فهم  

العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم 
املهاسا  املختلفة وتنمية  اإلسالمية وباملثل العليا وإكسابه

 االجتاها  السلوكية البنا ة وتطوير اجملتمع اقتصاديا  
كون عيوا  نافعا  يف بنا  واجتماعيا  وثقافيا  وهتيئة الفرد لي

 .(40ص، 1427اإلداسة العامة للمناهج، ) "جمتمعه
هلذا فإن أبرز هذه القيم الض جيب احملافظة عليها   

)حف  وهي: هي احلاجا  اليروسية، أو اليروسيا  ا م  
 الدين، والنف ، والعقل، والنسل، واملال( وهذه اليروسيا 
"هي املصاحل الض البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، 
فإذا اختلا مل جتر مصاحل الناس بشكل مستقيم وعما 

 .(55ص ،2010،)السعيدا  لفوضى وساد االضطراب "ا
كما حتدثا وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية على هذه اليروسيا  مبا نصه" احرتام احلقوق 
العامة الض كفلها اإلسالم وشرع محايتها حفاظا  على األمن، 
وحتقيقا  الستقراس اجملتمع املسلم يف الدين والنف  والنسل 

 .(8ص ،1416)وزاسة املعاسع، املال"والعر  والعقل و 
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ويؤدي عدم احملافظة على اليروسيا  ا م  إىل جنوح 
الذين هم املعنيون بالعملية التعليمية، ويؤكد ذلك  حداثاأل

 .(1427 ) دساسة احلناكي
إن احنراع األحداث هبذا املعىن ما هو إال عر  أو 

ألنه سلوك يعك   ؛بذاتهجمموعة من األعرا  ولي  قائما  
ض طا  اقتصاديا  أو نقصا  عقليا  أو  اجتماعيا  أو اضطرابا  

جسمانيا ، ويشرتك يف حدوث هذا العر  أو هذا االحنراع 
وتكوينه مجلة من تلك األسباب والعوامل املتنوعة االجتماعية 
واالقتصادية واجلسمانية حبيث تتفاعل مجيعها وبدسجا  

إىل وجود ما يسمى اجلناح أو الشذوذ خمتلفة إىل أن تؤدي 
 واالحنراع.

ا م ، ما أمرنا اهلل به يف ومما يؤكد أمهية اليروسيا  
ن الكرمي باحملافظة على هذه اليروسيا  من ذلك قوله آالقر 
  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جتُّ  :تعاىل

 خض حض  جض مص خص حص خسمس حس مخجس

 مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض

 حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك

  خف حف جف مغ ُّٱ (، وقوله تعاىل:151:)االنعام َّ مم خم
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف
(، 27-26:)اإلسرا  َّ  جن مم خم حم جم ملهل

 يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ٱُّٱ وقوله تعاىل:

 ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل
-32:)اإلسرا  َّ جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي زي

عبادة بن عن ، ومن السنة قوله ةلى اهلل عليه وسلم: (33
، ومن أحد النقبا  ليلة وكان سديدا  - سضي اهلل عنه الصاما
وحوله  :أن سسول اهلل ةلى اهلل عليه وسلم، قال -العقبة

ا، باهلل شيئ  )بايعوين على أن ال تشركوا  عصابة من أةحابه:
وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان 
تفرتونه بني أيديكم وأسجلكم، وال تعصوين يف معروع، فمن 
 وىف منكم فأجره على اهلل، ومن أةاب من ذلك شيئا  
 فعوقب يف الدنيا، فهو كفاسة له، ومن أةاب من ذلك شيئا  

 شا  عفا عنه، وإن شا  عاقبه(.مث سرته اهلل فهو إىل اهلل إن 
 .( 3898برقم ،1422)البخاسي، على ذلكفبايعناه 

مما سبق يتي  أمهية هذه اليروسيا  ا م ، حمافظة أو 
إجيادا  يف منهج مواد الرتبية اإلسالمية، والض متثلها وثيقة 
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف 

 والض هي حمل الدساسة. التعليم العام،

ني إىل دساستها الباحثألمهية الوثيقة فقد اجته بعض ونظرا  
 (، والدهيمان1427وحتليلها كما يف دساسة الشمراين )

 (، والعمري1434) (، والسي 1432) (، والرتكي1430)
ون بيروسة الباحثوأوةى  (،1435) (، والبهالل1433)

دساسة  نيالباحثمتابعة دساسة هذه الوثيقة، ومل ينم إىل علم 
والض مت  ،(1433سو  دساسة ا طيب ) ،لدساستهمامشاهبة 
ة. ولذلك فإن اإلسالميعلى مناهج الرتبية  األسدنها يف ؤ إجرا

الدساسة احلالية حتاول معرفة مد  تلبية وثيقة منهج مواد 
االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام العلوم الشرعية للمرحلتني 

 ؟لليروسيا  ا م 

 مشكلة الدراسة:

سالمي ومناهج الرتبية إن اجملتمع عامة والشباب اإل     
" تواجه حتديا  كب ا ، يتمثل يف اجتياح  ة خاةةاإلسالمي

الثقافا  األجنبية الوافدة لدوسنا مبا حتتويه من عن  وإثاسة 
فاهلل وحده يعلم مد  تأث  هذه باحية. إوجرمية وجن  و 

اهلجمة على النش ، ومبا تلحقه به من إفساد ودماس 
 (،24ص ،1428حريري،واحنرافا  سلوكية وخلقية وعقدية")

غلب االحنرافا  أإىل أن  (. هـ1428) وتوةلا دساسة حريري
الض تظهر على الشباب ميكن إبرازها يف: االحنرافا  العقدية 

واألخالقية وأوةا إىل تدعيم املقرسا  والفكرية والسلوكية 
وىل حىت مبناهج الس ة العطرة لشباب املسلمني يف القرون األ

 يتأثر هبا النش  بدال  من تركهم للتأثر مبناهج الشباب ال ريب.
سالمية وقد أثبتا نتائج حتليل حمتو  كتب العلوم اإل     

بالص  السادس االبتدائي، تدين مستو  تيمني حمتو  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
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كتب للقيم الالزمة للتالميذ، ووجود قصوس يف عمق وتناول ال
ثبتا نتائج تطبيق املقياس الديين على تالميذ أالقيم، كما 

جيابية بني القيم املتيمنة إالص  السادس، عن وجود عالقة 
سالمية وبني سلوكهم الديين، ويف مبحتو  كتب العلوم اإل

ية، قدما عدة ضو  النتائج الض توةلا إليها الدساسة احلال
توةيا  ومقرتحا  من بينها: ضروسة تطوير كتب العلوم 

سالمية بالص  السادس االبتدائي، يف قائمة القيم الالزمة اإل
 للتلميذ والض توةلا إليها الدساسة احلالية

 .(1431الرشيدي،)
 مواد ضروسة تلبية وثيقة منهج ناالباحثومن هنا ير       

العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة لليروسيا  
ا م ، والض بدوسها تساعد على سفع مستو  املخرجا  

 التعليمية والقيمية والبعد عن االحنرافا  السلوكية.
واستنادا  على ما سبق، واستجابة للتوةيا  السابقة      

تلبية  : ما مد يتلة الدساسة تتمثل يف السؤال اآلفإن مشك
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 

 واملتوسطة لليروسيا  ا م .

 :الدراسة سئلةأ

منهج مواد العلوم الشرعية  ما مد  تيمني أهداع وثيقة-1
 لليروسيا  ا م ؟

يف أهداع وثيقة منهج  -وجد  إن-ما نواحي القصوس-2
 ا م ؟ مواد العلوم الشرعية املتعلقة باليروسيا 

ما أكثر اليروسيا  ا م  استحواذا  على اهتمام وثيقة -3
 منهج مواد العلوم الشرعية؟

 :أهداف الدراسة

هداع وثيقة منهج مواد أالتعرع على مد  تيمني -1
 العلوم الشرعية لليروسيا  ا م .

يف أهداع  -إن وجد -التعرع على نواحي القصوس-2
 املتعلقة باليروسيا  ا م .وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية 

التعرع على أي اليروسيا  ا م  أكثر استحواذا  -3
 باهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية.

 حدود الدراسة:

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية أهداع  :احلدود املوضوعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام، وذلك يف 

طبعا هذه الوثيقة ا م ، ضو  مراعاهتا لليروسيا  
( ةفحة، يتكون القسم 178هـ، وتتكون من )1427 :بتاسيخ

 ( ةفحة وهو القسم املعين بالدساسة.154األول منها على )
ر  الدساسة يف الفصل الدساسي األول احلدود الزمانية: ج
 هـ.1435/1436للعام الدساسي 

 مصطلحات الدراسة:

الوثيقة ل ة: وثق الثقة: مصدس قولك: وثق به يثق، والوثاقة 
مصدس الشي  الوثيق احملكم، والفعل الالزم يوثق وثاقة، 
والوثيقة يف األمر: إحكامه واألخذ به بالثقة، واجلمع: 
الوثائق، والوثيق: الشي  احملكم، واجلمع: وثاق، ويقال: أخذ 

 .(151، ص2004، بالوثيقة يف أمره، أي: بالثقة )ابن منظوس
املنهج ل ة: من هنج، وطريق هنج...، ومنهج الطريق: 
وضحه، واملنهاج كاملنهج، واملنهاج: الطريق الواض ، وهنجا 

سلكته، والنهج:  الطريق: أبنته، وأوضحته، وهنجا الطريق:
 .(365، ص2004)ابن منظوس،  الطريق املستقيم

مكونة من : خمطط تربوي يتيمن عناةر اةطالحا   املنهج
أهداع، وحمتو ، وخربا  تعليمية، وتدسي ، وتقومي، مشتقة 
من أس  فلسفية، واجتماعية ونفسية، ومعرفية مرتبطة 
باملتعلم، ومطبقة يف مواق  تعليمية داخل املدسسة وخاسجها، 
وحتا إشراع منها بقصد اإلسهام يف حتقيق النمو املتكامل 

، واجلسمية، لوجدانيةلشخصية املتعلم جبوانبها التعليمية، وا
 )سعادة، لد  املتعلموتقومي وحتقق ذلك كله 

 .(2004وابراهيم،
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: هي ا طوط العامة للمنهج املدسسي اةطالحا   وثيقة منهج
ومي، الض توجه تألي  الكتاب املدسسي، وعلى ضوئها يتم التق

داع العامة وا اةة، ية: األهتوتشمل الوثيقة العناةر اآل
احملتو  لكل من مادة التعليم العام واألنشطة،  ومفردا 
 .(1435)البهالل، التقوميوأساليب والوسائل، 

كما عرفها )احلامد( بأهنا: "هي تلك ا طة املكتوبة الض يتم 
فيها حتديد األهداع العامة، والتفصيلية لكل مرحلة دساسية، 
وة ، ومادة، وموضوع، وأساليب تقومي، واملواةفا  الفنية 

 .(311، ص(1428لكتاب الطالب ودليل املعلم"
ا: هي خطة مكتوبة يقوم عليها منهج جرائي  إوثيقة املنهج 

للمرحلتني االبتدائية مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام 
يف اململكة العربية السعودية وتشمل األهداع واملتوسطة 

العامة وا اةة ملواد العلوم الشرعية وهي: القرآن الكرمي، 
والتفس ، والتوحيد، واحلديث، والفقه، املعتمدة من وزاسة 

 .( ةفحة178وتقع يف ) ،هـ1427 :الرتبية والتعليم بتاسيخ
س يف مواد العلوم الشرعية: هي املقرسا  الدساسية الض تدس 

التعليم العام يف مداسس اململكة العربية السعودية، وهي القرآن 
 الكرمي، والتجويد، والتفس ، والتوحيد، واحلديث، والفقه.

املرحلة االبتدائية: هي أول مرحلة يف التعليم العام، ومدة 
وتنتهي  ،سنوا  تبدأ من سن السادسة الدساسة هبا سا

بسن الثانية عشرة، وتؤهل احلاةل عليها االنتقال للمرحلة 
 الض تليها.

املرحلة املتوسطة: هي املرحلة الض تلي املرحلة االبتدائية 
ويسم  االلتحاق هبا بعد إمتام دساسة  ،وتسبق املرحلة الثانوية

املرحلة االبتدائية وتبدأ من سن الثانية عشرة وتنتهي يف سن 
 ومدهتا ثالثة سنوا . ةشر ا امسة ع

اليروسيا  ا م : جمموعة القيم الض تتوق  عليها حياة 
العبادة الدينية والدنيوية وتتمثل يف مخسة أموس هي: حف  
الدين، وحف  النف ، وحف  العقل، وحف  النسل، وحف  

 (.1986املال )شليب،

وميكن تعريفها إجرائيا  بأهنا: جمموعة القيم الراسخة الض 
العلوم الشرعية إىل ترسيخها لد   مواد ى وثيقة منهجتسع
نسانية، حبيث تكون معتقدا  ساسخة يف النف  اإل ،الطلبة

تصدس عنها األفعال املرغوب فيها وجوبا ، ويتم قياس مد  
حتقق هذه اليروسا  يف وثيقة املنهج من خالل أداة 

  .الدساسة

 الدراسات السابقة:

مراجعة الدساسا  السابقة املتعلقة بالدساسة احلالية من  تعد  
يتناول هذا اجلز  عرضا   إذأهم خطوا  البحث العلمي 

للدساسا  السابقة ذا  العالقة مبوضوع الدساسة؛ هبدع 
االستفادة منها يف حتديد موقع الدساسة احلالية من هذه 
ييا  الدساسا ، وكيفية إعداد أدوا  الدساسة وإجرا اهتا، وأ

االستفادة من النتائج الض توةلا إليها هذه الدساسا  يف 
مناقشة الدساسة احلالية، ويف ا تام قام الباحثان بالتعليق على 

 هذه الدساسا ، ومد  االستفادة منها يف دساستهما.
 قا  للمحاوس الثالثة اآلتية:وقد ةنفا هذه الدساسا  وف

العلوم الشرعية، : دساسا  تناولا حتليل منهج مواد أوال  
 وعددها: )ثالث دساسا (.

ا: دساسا  تناولا حتليل وثيقة منهج مواد العلوم ثاني  
 الشرعية، وعددها: )سا دساسا (.

ا: دساسا  تناولا اليروسيا  ا م ، وعددها: ثالث   
 )دساستان(.

 : دراسات تناول  تحلي  منهج مواد العلوم الشرعية أواًل 
تحليل حمتو  كتاب ل :هدفا( 1425) دساسة احليدس-1

ة املقرس على الص  األول الثانوي اإلسالمياحلديث والثقافة 
استخدم . للتعرع على مد  حتقيقه ألهداع املرحلة

ن أ املنهج الوةفي. تلخصا نتائج الدساسة يف:الباحث 
 الباحثاألهداع الض حتققا بدسجة كب ة بنا   على حتليل 

من جمموع أهداع املرحلة  %48( هدفا  وهي متثل نسبة 12)
ن األهداع الض حتققا بدسجة متوسطة بنا   على وأالثانوية. 
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% من 40( أهداع وهي متثل نسبة 10) الباحثحتليل 
ع الض مل تتحقق الثانوية. إن األهدا جمموع أهداع املرحلة

% 12ثالثة أهداع وهي متثل نسبة لباحث ا لبنا   على حتلي
 الثانوية.من جمموع أهداع املرحلة 

حليل كتاب التوحيد لت( هدفا: 1433) دساسة السي -2
املقرس على طلبة الص  ا ام  االبتدائي يف اململكة العربية 
السعودية، والوقوع على مد  استباط احملتو  بأهداع 

وكان من  .املنهج الوةفي التحليليالباحث استخدم  .املقرس
مستو  حتقق األهداع العامة يف : أن أهم نتائج الدساسة

وأن الفصل الدساسي الثاين أعلى من الفصل الدساسي األول. 
مستو  حتقق األهداع ا اةة يف الفصل الدساسي األول 

  أعلى من الفصل الدساسي الثاين.
حمتو  مقرس حتليل إىل  :( هدفا1433) دساسة الدوسري-3

التعرع و  وياحلديث والثقافة اإلسالمية للص  الثاين الثان
استخدم  .للقيم األخالقية اإلسالمية هعلى مد  تيمين

أن املنهج الوةفي التحليلي. وكان من أهم النتائج: الباحث 
بدسجة كب ة ضمن حمتو  كتاب احلديث   بعض القيم تكرس 

 مثلبنني.  والثقافة اإلسالمية للص  األول الثانوي الشرعي
تيمني بعض القيم قيم:)الطاعة، والعفة، والكرم(. حتقيق 

قيم مثل بدسجة متوسطة أقل من تكراسا  القيم السابقة 
مانة(. تكراس بعض القيم )النصيحة، واحملبة يف اهلل، واأل

بدسجة أقل من املتوسط لكنها ضمن املأمول من الكتاب يف 
: )الرفق، والتفاؤل(. بعض القيم ذكر  مثل قيمة بعض القيم

مبكان، فينب ي بتكراسا  أقل من املتوسط لكنها من األمهية 
قيم: )احللم، وغض البصر،  ، مثلتعزيز وترسيخ ذكرها

 مثلوااللتزام باللباس الشرعي(. ذكر بعض القيم بدسجة قليلة 
قيم: )اإليثاس، والعفو، وطالقة الوجه(. فيجب التأكيد على 

 .عليها ذه القيم، والرتكيزذكر ه
ثانيا: دراسات تناول  تحلي  وثيقة منهج مواد العلوم 

 الشرعية 

على ( هدفا إىل: التعرع 1427) دساسة: الشمراين-1
ظاهر ال لو يف الدين الض اهتما مناهج العلوم الشرعية م

جوانب التحذير  على بيع  التحذير منها، وكذلك التعرع
من ال لو يف الدين وجوانب النقص الض تيمنتها وثيقة منهج 

، يف ضو  معاي  مواد العلوم الشرعية يف التعليم األساسي
املنهج الوةفي باستخدام الباحث استخدم  التحليل احملكمة

بعض املعاي   :أنإىل الباحث األسلوب التحليلي. وتوةل 
حتقق بدسجة كب ة وعددها الباحث احملكمة الض وضعها 

وحتليل الباحث وكانا حمل اتفاق بني حتليل  ،( معياسا  14)
حتقق املعياس ا ام  عشر: بدسجة كب ة من  .احمللل اآلخر

وجهة نظر احمللل اآلخر وبدسجة متوسطة من وجهة نظر 
. املعاي  الض حتققا بدسجة متوسطة واتفق عليها الباحث
خر كانا أسبعة معاي  وهي املعياس واحمللل اآلالباحث حتليل 
 .الثالث

( هدفا إىل: حتديد أهم 1430) اندساسة: الدهيم-2
حقوق املرأة املسلمة املالئم تيمينها يف أهداع وثيقة منهج 

، ومعرفة ما تتيمنه للتعليم األساسي مواد العلوم الشرعية
أهداع وثيقة مواد العلوم الشرعية من حقوق للمرأة املسلمة. 

املنهج الوةفي التحليلي القائم على  الباحثاستخدم 
من أهم نتائج الدساسة: بل  عدد األهداع  .التحليل الكمي

( هدفا ، أي مبا 280املشتملة على تيمينا  للحقوق )
حظيا املرحلة . يقة%، من جمموع أهداع الوث11.2نسبته 

املتوسطة بالقدس األكرب من تيمينا  حقوق املرأة املسلمة 
%  69يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية مبا نسبته 

تدنا نسبة ما احتوته املرحلة  يف حني راسا ،من جمموع التك
 .%، من جمموع التكراسا 2.3ية إىل ولاالبتدائية األ

التعرع على مد   إىل:( هدفا 1432) دساسة الرتكي-3
واد العلوم الشرعية للمرحلتني متيمني أهداع وثيقة منهج 

استخدم  االبتدائية واملتوسطة ملبادئ حقوق اإلنسان.
القائم على أسلوب حتليل  يمنهج التحليل التكاملالباحث 

مصادس  اشتمال وخلصا أهم نتائج الدساسة إىل: .تو احمل
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حقوق اإلنسان احملددة  ئيع مبادالشريعة اإلسالمية على مج
واد العلوم ميف األداة. كما اشتملا أهداع وثيقة منهج 

الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة وبكثافة على 
أن معظمها  غ ( تيمينا  ملبادئ حقوق اإلنسان، 1493)

 .جا   ضمنية وليسا ةرحية
الوقوع على مد  إىل: ( هدع 1433) دساسة العمري-4

تيمن وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
. استخدم هـ1427واملتوسطة ثقافة احلواس والصادسة عام 

. سلوب حتليل احملتو أملنهج الوةفي القائم على االباحث 
( 253بل ا األهداع املتيمنة لثقافة احلواس ) نتائج:الأهم 

 .جمموع أهداع الوثيقة %من10هدفا  متثل ما نسبته 
تتيمنه  حتديد ما :( هدفا إىل1434) دساسة السي -5

أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
الباحث . استخدم واملتوسطة من مهاسا  التفك  الناقد

املنهج الوةفي التحليلي القائم على التحليل الكمي 
أن األهداع املشتملة على  ومن أهم النتائج:والكيفي. 

( هدفا ، 976تيمينا  ملهاسا  التفك  الناقد قد بل ا )
حظيا  %من جمموع أهداع الوثيقة.32.2أي ما نسبته 

املرحلة املتوسطة بالقدس األكرب من تيمينا  مهاسا  
التفك  الناقد يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية مبا 

اسا ، يف حني بل  تكراس % من جمموع التكر 68.7نسبته 
تيمني مهاسا  التفك  الناقد يف املرحلة االبتدائية ما نسبته 

31.3.%  
حتقيق متطلبا   :( هدفا إىل1435) دساسة: البهالل-6
هداع وثيقة منهج العلوم الشرعية باملرحلة أيف  من الفكرياأل

 نوعنيالباحث  . استخدمالثانوية باململكة العربية السعودية
 واملنهج التحليلي، الوةفي املنهج: مها الوةفي املنهج من

تيمنا  :أيتوكان من أهم نتائج الدساسة ما ي املسحي.
بشكل  لعلوم الشرعية للمرحلة الثانوية،وثيقة منهج مواد ا

مباشر وضمين، لكامل األهداع املرتبطة ب رس وتعزيز 
العقيدة الصحيحة يف نفوس الطالب، ومعظم األهداع 

بشكل مباشر ، و بتنمية القيم األخالقية لد  الطالب املتعلقة
ملعظم األهداع املرتبطة بتحقيق التوازن يف شخصية الطالب، 

اإلسالم والنيل  تشويهوإحاطة الطالب بوسائل األعدا ، يف 
شكل غ  مباشر، لكامل األهداع املرتبطة بتمتع ، وبمنه

 الطالب حبقوقهم اإلنسانية.
 الضروريات الخمس ثالثاً: دراسات تناول  

التعرع على دوس  :دفا إىله (1432) دساسة القاضي-1
األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على حف  اليروسيا  من 

املنهج االستنباطي. وكان الباحث مقاةد الشريعة. استخدم 
حاجة األسرة إىل منهج متكامل يكون به  من أهم النتائج:

أثر األسرة يف كذلك  سعادهتا وفالحها يف الدنيا واآلخرة.
 إكساب األوالد املعاسع واملهاسا  واالجتاها  وغ  ذلك. 

التعرع على مد   :( هدفا إىل1433)دساسة ا طيب -2
سالمية يف املرحلة الثانوية يف األسدن احتوا  كتب الثقافة اإل

األهداع الرتبوية الض حتقق اليروسا  ا م  لد  الطلبة، 
سيا  ا م  الواجب توافرها يف  وكذلك التعرع على اليرو 

كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األسدن. استخدم 
أبرز  ومن .املنهج الوةفي القائم على حتليل احملتو الباحث 

استفاع نسبة مراعاة كتب الثقافة اإلسالمية  نتائج الدساسة:
جا   نسبة مراعاة  للمحوس األول وهو )حف  الدين(.

الض حتقق اجملاال  األخر  وهي:)حف  النف ، األهداع 
 وحف  املال، وحف  العر ، وحف  العقل( متدنية جدا .

 التعليق على الدراسات السابقة:

أوال : اختاس الباحثان جمموعة من الدساسا  السابقة وثيقة 
 ةجا   هذه الدساسا  متعلق إذالصلة مبوضوع الدساسة، 

بوثيقة منهج مواد العلوم الشرعية، وتعد هي جمتمع الدساسة 
(، والدهيمان،  (1427املشرتك بني تلك الدساسا  الشمراين

 (، والبهالل1433)  العمريو (، 1432) (، والرتكي(1430

الدساسة تتناول حتليل الوثيقة يف ضو   هأن هذ غ ( (1435
 موضوع خمتل  وهو: اليروسيا  ا م . 
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( يف بنا  1433) من دساسة ا طيب استفاد الباحثانثانيا : 
أداة الدساسة بنسبة كب ة، وقد كونا هذه الدساسة لد  
الباحثني وغ ها من الدساسا ، إملاما  جيدا  فيما يتعلق 

( عن 1433مبوضوع الدساسة، كما اختلفا دساسة ا طيب )
املكانية الدساسة احلالية يف جمتمع الدساسة وعينته واحلدود 

 والزمانية.
(، 1433) ثالثا : تتفق هذه الدساسة مع دساسة ا طيب،

( يف مفهوم اليروسيا  ا م  وأمهيتها 1432) والقاضي
 وكي  يتم حفظها واآلثاس اإلجيابية من حفظها.
( يف 1435) سابعا : ختتل  هذه الدساسة عن دساسة البهالل

تعلقة باملرحلتني هذه الدساسة م إذ إنجمتمع الدساسة وعينته، 
االبتدائية واملتوسطة، وأهداع وثيقة منهج العلوم الشرعية 
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، ودساسة البهالل باملرحلة 
الثانوية، وأهداع وثيقة منهج العلوم الشرعية للمرحلة 

 الثانوية.
خامسا : يتي  عند استعرا  الدساسا  السابقة عدم وجود 

موضوع اليروسيا  ا م  سوا  لوثيقة  دساسة حتليلية يف
منهج مواد العلوم الشرعية، أو ملقرسا  مواد العلوم الشرعية 

 للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
 اأن هناك قصوس  أغلب الدساسا  السابقة كد تؤ سادسا : 
لوثيقة مناهج العوم الشرعية مما يستدعي  اومعيب   اواضح  
 تطويرها.
الدساسة إضافة  أن تكون هذه باحثانومن هنا يأمل ال     

مفيدة ملا ُسبق به يف هذا اجملال من دساسا ، وأن يكون عونا  
 للباحثني واملهتمني مبوضوع اليروسيا  ا م .

 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 منهج الدراسة:
املنهج  الباحثاناستخدم لإلجابة عن أسئلة الدساسة      

القائم على التحليل الكمي  الوةفي املبين على حتليل احملتو 
"بأنه طريقة حبث  Berelsonوالكيفي، الذي عرفه ب لسون

واملنظم  يتم تطبيقها من أجل الوةول إىل الوة  املوضوعي
دة من مواد االتصال )طعيمة، والكمي للميمون الظاهر ملا

( 160، ص2006(، وذكر ا والدة، وعيد )70، ص2004
وفق بأنه "جتزئة مادة االتصال املسموعة أو املقرو ة وبياهنا، 

خيتاسها الباحث، ووفق خطة موضوعة، معاي  حمددة، 
  وأهداع خمطط هلا".

وملا كانا وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية من وثائق      
هو األنسب  احملتو  حتليل لوبأساالتصال املكتوبة، فإن 

وذلك ب ر  الوقوع على مد  تيمن  ؛ملوضوع الدساسة
ومواطن ليروسيا  ا م  لوثيقة منهج مواد العلوم الشرعية 
 وحتسينها. اليع  وكيفية تطوير الوثيقة
 مجتمع الدراسة وعينته:

وعينته من األهداع العامة  الدساسةيتكون جمتمع      
وا اةة لتدسي  مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة الواسدة يف القسم األول من وثيقة منهج مواد العلوم 
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام 

، والض تبدأ ه1427باململكة العربية السعودية املطبوعة بعام 
( والض يبل  جمموعها 154( إىل ةفحة )15)ةفحة ن م
 :ما يأيت الدساسةمن عينة واستثين ( هدفا  2375)
مقدمة الوثيقة، وا طة الدساسية، واألهداع العامة للتعليم -

 ( هدفا ، وفهرس احملتويا .28)وعددها 
الفصول من ا ام  حىت السابع، مشتملة النشاطا  -

التعليمية والتقنيا  الرتبوية، وأساليب التعليمية، والوسائل 
 التقومي ومعاي ه، ومالحق الوثيقة.

 أداة الدراسة:
أعد الباحثان قائمة من املعاي ؛ لتحليل عينة الدساسة      

وفق ما جا  فيها، وقد مت إعداد هذه القائمة بعد النظر يف 
أدب اجملال، والرجوع إىل األحباث السابقة، واستخالص أهم 
اليروسيا  وما يلحق هبا، وةياغتها بعباسا  حمددة؛ لتكون 

األولية  ا ُيسهِّل عملية التحليل، مث عرضها بصوسهتاا دقيق  معياس  
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د أداة الدساسة وأخ ا  إعداعلى جمموعة من احملكمني، 
 .بصوسهتا النهائية
 معايير التحلي :

حو   يف ضو  نتائج التحكيم ومالحظا  احملكمني     
معياسا   44األداة مخ  ضروسيا  أساسية يتفرع منها 

من األداة احملكمة لدساسة  انوقد أفاد الباحث للتحليل،
ومت التعديل عليها فيما سأ   ،( بنسبة كب ةـه(1433ا طيب 
 (3)ملحق احملكمون

 صدق األداة:
للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدساسة )قائمة      

بالتحقق من ةدق األداة باستخدام  انالتحليل(، قام الباحث
 طريقة ةدق احملكمني، وذلك وفق اإلجرا ا  اآلتية:

أداة الدساسة على جمموعة من ا ربا  واملختصني  عر       
 ( خب ا ، وذلك60يف اليروسيا  ا م  والبال  عددهم )

ه، وقد 29/1/1436حىت  ه13/1/1436خالل الفرتة 
لب إىل هؤال  احملكمني احلكم على فقرا  القائمة حسب طُ 

 ما يرونه مناسبا  لتحسني القائمة من حيث:
 وضوح ةياغة عباسة اليروسة.-
 مالئمة العباسة.-
 أمهية العباسة.-
 مالحظا  مقرتحة. إضافة أية-
  إضافة أي حقوق أخر .-
مبجموعة من  ،ما  ( حمك18)ستجاب وقد ا(، 1ملحق)

املقرتحا  مشلا: حذع بعض العباسا  أو دجمها وإضافة 
وقد اشتملا األداة بصوسهتا وتعديل اآلخر، بعض العباسا  

األولية على مخسة حماوس، ويندسج حتا كل حموس جمموعة من 
 من معاي  التحليل. اا واحد  العباسا  متثل كل عباسة معياس  

جتريب األداة على جمموعة من األهداع العامة كما مت       
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية -وا اةة عينة الدساسة

؛ "وذلك ب ر  التحقق من -للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
ةدق األداة وةالحيتها ملا أُعد  لقياسه" كما أشاس بذلك 

الوثوق  إمكان نيظهر للباحث( و 97، ص1428)أبو عالم، 
 باألداة قبل استخدامها يف الدساسة.

 األساليب اإلحصائية:

األساليب  الباحثان، اختاس ملعاجلة البيانا  إحصائيا       
اإلحصائية املناسبة وهي: التكراسا  والنسب املئوية، ومعادلة 

(cooper حلساب معامل االتفاق بني حتليلي )نيالباحث ،
احمللل و  نيالباحث يمعامل االتفاق بني حتليلوكذلك حساب 

 اآلخر؛ للتأكد من ثبا  وةدق التحليل.

  :إجراءات الدراسة
 حتديد وحدا  التحليل وفئاته-1

 همت اختياس وحدة املوضوع أو الفكرة ملال متها هذ     
حتدد  فئا  التحليل يف اليروسيا  ا م  وما و الدساسة، 

 (.1 جدولاملعاي  احملكمة )يلحق هبا، على شكل قائمة من 
كما مت تصميم جداول التحليل لبيان التكراسا ،        

(. وقد 4 جدولوالنسب املئوية وغ ها، مما هو موض  يف )
  .((1433يف ذلك من دساسة العمري  الباحثانأفاد 

 إجرا ا  التحليل-2

يوض  شكل تيمن هذا املعياس يف األهداع  .أ 
يوض  شكل تيمن هذا بشكل ةري ، والعمود الثالث 
 املعياس يف األهداع بشكل ضمين.

فروع: الصفوع  ةمت تقسيم حتليل األهداع على ثالث .ب 
األولية يف املرحلة االبتدائية، مث الصفوع العليا يف املرحلة 

 االبتدائية، مث املرحلة املتوسطة.

 –األول والثــاين نيالبــاحثحتليلــي – تفريـ  نتــائج التحليــل .ج 
نة لكــــل معيــــاس مــــن جــــداول تبــــني عــــدد األهــــداع املتيــــمِّ  يف

ـــــيال   معـــــاي  التحليـــــل، مـــــع بيـــــان نســـــبة التوافـــــق بـــــني التحل
 (.1 جدول)

 :اسيخــة يف تــة التحليل األوىل للوثيقـبعملي انــاحثــالبدأ ــب .د 
هـ، وبعدها 1436/  2/  6هـ، وحىت  1436/  2/  2
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قياس الصدق والثبا ، بالتحليل ب الباحثان بأسبوعني قام
 اآلخر وملدة أسبعة أيام، دّون خالهلا تيمني 

 كل هدع اشتمل على أيٍّ من معاي  التحليل.

بالتأكد من ثبا  التحليلني حبساب نسبة  الباحثانقام  .ه 
 معادلة التوافق بني التحليلني من خالل تطبيق،

 :التحليلني بني(cooper)االتفاق

 معامل ثبا  مرتفع  98.6: ويعد    
يوض  معامال  االتفاق بني  (1سقم) يتواجلدول اآل      

قام به الباحثان: وجند  التحليل األول، والتحليل الثاين الذي

(، 0.66معامل االتفاق هي ) أق  قيمة لمجموعفيه أن 
 ( أو 0.9االتفاق بعد ذلك جا   أعلى من ) وقيم معامل
(، وجا  جمموع معامال  االتفاق بنسبة 1تساوي )

 مما يدل على ثبا  التحليل.(؛ 0.99)
 1 جدول

 ينحثبامعامالت االتفاق بين التحلي  األول وبين التحلي  الثاني لل 
حور م

الم
بارة 

 الع
رقم

 

 العبارة

عدد تكرارها في 
التحلي  األول 

 صراحةً  للباحثين
 وضمناً 

عدد تكرارها في 
التحلي  الثاني 

 صراحةً  للباحثين
  وضمناً 

التكرارات 
المشتركة بين 
 التحليلين

 معام  االتفاق 

ري     
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

 

1 

دين
  ال
حف

 

 0.98 0.97 1 51 34 17 52 35 17 51 34 17 تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني 1

 1 1 1 71 56 15 71 56 15 71 56 10 يف نفوس املتعلمني  تعظيم النيب 2

 0.93 0.91 0.95 41 20 21 44 22 22 41 20 21 توحيد اهلل وإفراده بالعبادة 3

 0.95 1 0.83 19 14 5 19 14 5 20 14 6 القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل 4

 1 1 1 7 3 4 7 3 4 7 3 4 معرفة األدلة الشرعية حلف  الدين 5

 0.93 0.93 0.93 186 161 25 186 161 25 200 173 27 التمسك بالدين قوال  وعمال   6

 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 تعزيز الوال  للمؤمنني باهلل تعاىل 7

 0.83 0.80 1 5 4 1 6 5 1 5 4 1 متكني الربا ة من أعدا  اهلل تعاىل 8

 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 واجلماعةتعزيز االنتما  ملذهب أهل السنة  9

 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 التعرع على ال اية من اجلهاد 10

 1 1 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 واإلسهابالتفريق بني اجلهاد  11

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دين اهللالتعرع على عقوبة املرتد عن  12

 
2 

    
 

دين
  ال
حف

 

الدين اإلسالمي يف احملافظة على االلتزام مببادئ  1
 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 النف 

التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم  2
 1 1 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 للمحافظة على النف 

التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على  3
 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 النف 

 0.83 0.80 1 5 4 1 6 5 1 5 4 1 الدينالتعرع على مكانة النف  يف  4

 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 حترمي إلقا  النف  للتهلكة 5

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص 6

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على حد االعتدا  على النف  7

 

 نسبة االتفاق =
 

  عدد مرا  االتفاق

 ×100 
 عدد مرا  

 االتفاق 

 

 عدد مرا  +
 عدم االتفاق 

  :وكانا النتيجة
 

  548 نسبة االتفاق =

 ×100 
548  +6 
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 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 التحذير من كل ما يير اجلسد 8

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معرفة حكم القصاص 9

التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع  10
 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حبف  النف  

 
ر  3

 الع
ف 
ح

 

االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا   1
 0.75 0.66 1 3 2 1 4 3 1 3 2 1 على األعرا 

 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 الوقوع على احلدود الشرعية حلماية األعرا  2

 0.92 0.92 1 11 11 0 11 11 0 12 12 0 التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على العر  3

ثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف التعرع على اآل 4
 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 حف  العر 

 0.92 0.92 1 12 10 2 13 11 2 12 10 2 الطرق احملرمة الض تير بالعر االبتعاد عن  5

 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 معرفة اآلثاس السلبية للعالقا  اجلنسية احملرمة 6

4 

    
 

ملال
  ا
حف

 

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 معرفة األدلة الشرعية حلف  املال 1

 1 1 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 املالالتعرع على الطرق املشروعة الكتساب  2

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال 3

مانا  واحلقوق إىل موال واألاأل دا أاحلث على  4
 1 1 1 9 7 2 9 7 2 9 7 2 ةحاهباأ

معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد  على املال  5
 0.86 1 0.83 6 1 5 6 1 5 7 1 6 ب   وجه حق

 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب املشروع 6

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة 7

 1 1 1 8 8 0 8 8 0 8 8 0 حماسبة النف  يف اكتساب وإنفاق املال 8

 0.93 0.93 1 14 13 1 15 14 1 14 13 1 املال يف اإلسالماثبا  امللكية الفردية يف اكتساب  9

5 

    
 

عقل
  ال
حف

 

دلة الشرعية الض تدعو العمل على اتباع األ 1
 0.75 0.66 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 للمحافظة على العقل

 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 التعرع على وسائل حف  العقل 2

 1 1 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 تقدير مكانة العقل يف الشرع 3

 0.88 0.83 1 7 5 2 8 6 2 7 5 2 احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع 4

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 إعمال العقل والنظر يف الكون والنف  واحلياة 5

 1 1 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 ضراس بالعقلمعرفة اآلثاس السلبية عند اإل 6

 1 1 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 تطبيق العقوبا  الشرعية ملن يير بالعقل  7

ــموع  0.99 0.99 0.97 548 434 114 559 444 115 565 447 118 اجملـــــ
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فاحصا  آخر  الباحثانوللتأكد من ةدق التحليل اختاس  .و 
معلم تربية إسالمية  –ا نيين هو األستاذ: ناةر بن سعود 

للقيام بعملية حتليل جز  من الوثيقة  –شريعة  بكالوسيوس
للتأكد من ةدق التحليل وذلك بعد تدسيبه على كيفية 
 حتليل احملتو ، وتزويده بالتعليما  العلمية املطلوبة، ومت

حلساب التوافق بني حتليل  تطبيق املعادلة السابقة ذاهتا
اآلخر للتأكد من ةدق  لفاحصوحتليل ا نيالباحث

 ( بنيcooperالتحليل، من خالل تطبيق معادلة االتفاق)

 التحليلي: .ز 

 معامل ثبا  مرتفع.    98.9: ويعد  
(، 0.94وجند أن أقل قيمة جملموع معامل االتفاق هي )

، وجا  جمموع ( وقد تكرس  كث ا  1وأعلى قيمة تساوي )
(؛ مما يدل على ةدق 0.99معامال  االتفاق بنسبة )

 التحليل.
يوض  معامال  االتفاق بني  (2سقم) يتاجلدول اآليف  

 وحتليل الفاحص اآلخر: نيالتحليل الثاين للباحث
 2جدول:

 وبين تحلي  الفاح  اآلخر  للباحثينمعامالت االتفاق بين التحلي  الثاني 

حور م
الم

بارة 
 الع
رقم

 
 العبارة

عدد تكرارها في 
التحلي  الثاني 

صراحة  للباحثين
 اوضمنً 

عدد تكرارها في 
تحلي  الفاح  
اآلخر صراحة 

 ا وضمنً 

التكرارات 
المشتركة بين 
 التحليلين

 معام  االتفاق 

ري     
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

 

1 

دين
  ال
حف

 

 0.96 0.94 1 23 15 8 23 15 8 24 16 8 تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني 1

 1 1 1 50 43 7 50 43 7 50 43 7 يف نفوس املتعلمني تعظيم النيب  2

 1 1 1 16 6 10 16 6 10 16 6 10 توحيد اهلل وإفراده بالعبادة 3

 1 1 1 10 8 2 10 8 2 10 8 2 القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل 4

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 معرفة األدلة الشرعية حلف  الدين 5

 0.98 0.98 1 115 98 17 115 98 17 117 100 17 التمسك بالدين قوال  وعمال   6

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 تعزيز الوال  للمؤمنني باهلل تعاىل 7

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 متكني الربا ة من أعدا  اهلل تعاىل 8

 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 واجلماعة تعزيز االنتما  ملذهب أهل السنة 9

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 التعرع على ال اية من اجلهاد 10

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 واإلسهابالتفريق بني اجلهاد  11

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على عقوبة املرتد عن الدين اهلل 12

 
2 

  
حف

ف 
الن

 

اإلسالمي يف احملافظة على االلتزام مببادئ الدين  1
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 النف 

التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم  2
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 للمحافظة على النف 

 
 نسبة االتفاق =
 

  عدد مرا  االتفاق
 ×100 
 

 عدد مرا 
 االتفاق 

 عدد مرا  +
 عدم االتفاق 

  وكانا النتيجة:
 

 نسبة االتفاق =
287  

 ×100 287  +3 
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حور م
الم

بارة 
 الع
رقم

 

 العبارة

عدد تكرارها في 
التحلي  الثاني 

صراحة  للباحثين
 اوضمنً 

عدد تكرارها في 
تحلي  الفاح  
اآلخر صراحة 

 ا وضمنً 

التكرارات 
المشتركة بين 
 التحليلين

 معام  االتفاق 

ري     
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

 

التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على  3
 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 النف 

 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 التعرع على مكانة النف  يف الدين 4

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 حترمي إلقا  النف  للتهلكة 5

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص 6

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على حد االعتدا  على النف  7

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التحذير من كل ما يير اجلسد 8

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معرفة حكم القصاص 9

التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع  10
 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حبف  النف  

 

3 

ر 
 الع
ف 
ح

 

االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا  على  1
 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 األعرا 

 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 الشرعية حلماية األعرا الوقوع على احلدود  2

التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على  3
 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 العر 

التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف  4
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 حف  العر 

 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر  5

 1 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ةمعرفة اآلثاس السلبية للعالقا  اجلنسية احملرم 6

 
4 

    
 

ملال
  ا
حف

 

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 معرفة األدلة الشرعية حلف  املال 1

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال 2

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 الطرق احملرمة الكتساب املال التعرع على 3

األموال واألمانا  واحلقوق إىل  احلث على أدا  4
 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 ةحاهباأ

معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد  على املال ب    5
 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 وجه حق

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املشروع التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب 6

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة 7

 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 حماسبة النف  يف اكتساب وإنفاق املال 8

 1 1 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 ثبا  امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالمإ 9

 
5 

    
 

عقل
  ال
حف

 

العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو  1
 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 للمحافظة على العقل

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 التعرع على وسائل حف  العقل 2

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 تقدير مكانة العقل يف الشرع 3

 1 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 للشرعاحلرص على طلب العلم النافع املوافق  4

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إعمال العقل والنظر يف الكون والنف  واحلياة 5

 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ضراس بالعقلمعرفة اآلثاس السلبية عند اإل 6

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تطبيق العقوبا  الشرعية ملن يير بالعقل  7

 0.99 0.98 1 287 224 63 287 224 63 290 227 63 اجملـــــــموع
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 :نتائج الدراسة 

 وثيقة أهداع تيمني مد  ما: األول السؤال عن لإلجابة
 ا م ؟ لليروسيا  الشرعية العلوم مواد منهج

مت استخدام التكراسا  والنسب املئوية للتكراسا  يف التحليل 
وحصر األهداع العامة وا اةة  للباحثني والثاين األول

للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، يف وثيقة منهج مواد العلوم 

الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
 للتعرع على مد  تيمني اليروسيا  ا م ؟

(، مت تقسيم املرحلة 5)و (،4)سقم ية: جدول تيف اجلداول اآل
االبتدائية إىل ةفوع أولية، وعليا؛ ليتي  مد  التيمني 
بشكل واض ، واإلبقا  على املرحلة املتوسطة كمرحلة 

 واحدة.

  4جدول 
  ونسبتها إلى أهداف المادة )الضرورة والمرحلة الدراسية( الضروريات بحسب تكرارات

 األولية(:المرحلة االبتدائية )الصفوف -1
 التكراسا  ونسبتها
 املئوية املعياس

عدد األهداف العامة والخاصة  التكرارات الواردة في التحلي  عدد
 صفوف األوليةلل

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

 %22.3  70 حف  الدين

 %0  0 حف  النف 

 %0  0 حف  العر 

 %0  0 حف  املال

 %0  0 حف  العقل

 %22.3 314 70 المجموع

 (:العلياالمرحلة االبتدائية )الصفوف -2

 التكرارات ونسبتها
 المئوية المعيار

عدد األهداف العامة والخاصة  عدد التكرارات الواردة في التحلي 
 لصفوف العليال

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

 %20.6  181 حف  الدين

 %0.68  6 حف  النف 

 %0  0 حف  العر 

 %1.8  16 حف  املال

 %0.22  2 حف  العقل

 %23.37 877 205 المجموع

 المرحلة المتوسطة:-3

 التكرارات ونسبتها
 المئوية المعيار

عدد األهداف العامة والخاصة  عدد التكرارات الواردة في التحلي 
 للمرحلة المتوسطة

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

 %12.7  150 حف  الدين

 %1.6  19 حف  النف 

 %3.3  40 حف  العر 

 %2.9  35 حف  املال

 %2.4  29 حف  العقل

 %23.1 1181 273 المجموع
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تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع وثيقة  حصلأوال : 
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
)للصفوع األولية من املرحلة االبتدائية( على معدل تكراس 

%، من جمموع 22.3موضعا ، أي ما نسبته: ( 70بل : )
( 314األهداع العامة وا اةة للصفوع األولية، والبال ة: )

 هدفا .
تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع وثيقة  حصلثانيا : 

منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
العليا من املرحلة االبتدائية( على معدل تكراس  ع)للصفو 
%، من جمموع 23.37( موضعا ، أي ما نسبته: 205بل : )

( 877)األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا، والبال ة: 
 هدفا .

تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع وثيقة  حصلثالثا : 
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 

( موضعا ، 273)املرحلة املتوسطة( على معدل تكراس بل : )
%، من جمموع األهداع العامة وا اةة 23.1 أي ما نسبته:

 هدفا .( 1181للصفوع العليا، والبال ة: )
الصفوع األولية من املرحلة االبتدائية على  حصلاسابعا : 

%، من األهداع 2.95( تكراسا  بنسبة: 70تكراس بل : )
 العامة وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 

الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية على  حصلاخامسا : 
األهداع %، من 8.64( تكراسا ، بنسبة: 205تكراس بل : )

 العامة وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

 5جدول:
 مجموع تكرارات الضروريات بحسب )الضرورة، والمرحلة الدراسية( ونسبتها إلى أهداف المادة 

مجموع التكرارات ونسبتها المئوية 
 المعيار

األهداف العامة والخاصة  عدد عدد التكرارات الواردة في التحلي 
 للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

مجموع الضروريات الخمس في 
 الصفوف األولية

70  2.95% 

مجموع الضروريات الخمس في 
 الصفوف العليا

205  8.64% 

مجموع الضروريات الخمس في 
 المرحلة االبتدائية

275  11.59% 

الضروريات الخمس في مجموع 
 المرحلة المتوسطة

273  11.51% 

 %23.1 2372 548 المجموع
سادسا : جا   املرحلة االبتدائية يف املرتبة األوىل بتكراس بل : 

%، من األهداع العامة 11.59( تكراسا ، بنسبة: 275)
 وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 

سابعا : جا   املرحلة املتوسطة يف املرتبة الثانية بتكراس بل : 
%، من األهداع العامة 11.51( تكراسا ، بنسبة: 273)

 وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
جمموع تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع  حصلثامنا : 

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
( موضعا ، وبل  548معدل تكراس بل : )واملتوسطة على 

(، 2372جمموع األهداع العامة وا اةة جلميع املواد )

%، كما بل ا 23.1وكانا نسبة التكراسا  لألهداع: 
 –جمتمع الدساسة  –كاملة  لوثيقةنسبتها جملموع أهداع ا

 .%21.6 ، بنسبة:( هدفا  2536والبال  عددها: )
وقد اختلفا نتيجة الدساسة احلالية عن نتيجة دساسة      

( والض أشاس  إىل أن املرحلة املتوسطة 1433السي  )
ملهاسة التفك  الناقد  أكرب قدس من التيمينا  حصلا على

 الواسدة يف أداة الدساسة، وكذلك مع دساسة الدهيمان

أشاس  إىل أنه حظيا املرحلة املتوسطة على  (، والض(1430
 أكرب قدس من تيمينا  حقوق املرأة املسلمة.
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عن  الع نتيجة هذه الدساسةتاخ الباحثانويعزو      
سابقتها إىل أن املرحلة االبتدائية تُعىن بتنشئة الطالب على 

وتركز عليه بشكل   مراحل تعليمه األوىل،معرفة الدين منذ 
خصوةا  يف هذه املرحلة؛ ألهنا مرحلة بنا  املعاسع  ،كب 

األساسية، وسأس هذه املعاسع حف  الدين، لينشأ ويكون 
 وشهوا  يف عوده قويا  يف حتمل ما يعص  به من فتن 

 عاجل أمره وآجله

التدسج يف تيمني اليروسيا  من  الباحثانكما يعزو       
ئية بني الصفوع األولية األقل إىل األكثر يف املرحلة االبتدا

يتفق  اإىل: أن هذ املرحلة املتوسطة على التوايلمث والعليا 
منطقيا  مع منو الطالب وطبيعة تعلمه؛ والض تتطلب غالبا  

ن احملسوس إىل اجملرد ... التدسج من البسيط إىل الصعب وم
    كذا.وه

 إن-ما نواحي القصوس :السؤال الثاني نلإلجابة ع
يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية املتعلقة  -وجد 

  باليروسيا  ا م ؟

 ،حتليل أهداع الوثيقة وحساب التكراسا مت استخدام 
والنسب املئوية للتكراسا ، والرتب، يف التحليل األول والثاين 

العلوم الشرعية يف التعليم العام  ، يف وثيقة منهج موادللباحثني
-للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة للتعرع على نواحي القصوس

عية منهج مواد العلوم الشر أهداع وثيقة يف -إن وجد 
 :على النحو اآليتوكانا النتائج  املتعلقة باليروسيا  ا م 

تقسيم املرحلة االبتدائية إىل مت ( 3: )سقم آليتيف اجلدول ا
ةفوع أولية، وةفوع عليا؛ ليتي  مد  التيمني بشكل 

كمرحلة واحدة، واإلبقا  على املرحلة  واض ، مث مجعها
 م.واحدة بدون تقسياملتوسطة كمرحلة 

أوال : ظهر ضع  يف تيمني اليروسيا  ا م  يف وثيقة 
منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة )للصفوع األولية من املرحلة االبتدائية(، 

ضروسة: )حف  النف ، وحف  العر ، وحف  لكل من 
 .خلا الوثيقة من أي تكراس إذاملال، وحف  العقل( 

 3جدول: 
 تبة حسب عدد تكرارها عند الباحثينمعايير التحلي  مر 
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دين 14 56 70 1 100% 73 108 181 1 88% 87 164 251 1 91% 37 113 150 1 55% 124 277 401 1 73.1%
ال

 

1 

ف  0 0 0 2 0% 5 1 6 3 2.9% 5 1 6 3 2.1% 3 16 19 5 6.9% 8 17 25 5 4.56%
الن

 

2 

ر  0 0 0 2 0% 0 0 0 5 0% 0 0 0 5 0% 7 33 40 2 14.6% 7 33 40 3 7.29%
الع

 

3 

ملال 0 0 0 2 0% 2 14 16 2 7.8% 2 14 16 2 5.8% 8 27 35 3 12.8% 10 41 51 2 9.30%
ا

 

4 

عقل 0 0 0 2 0% 0 2 2 4 0.9% 0 2 2 4 0.7% 7 22 29 4 10.6% 7 24 31 4 5.65%
ال

 

5 

100% - 548 392 156 100% - 273 210 62 100% - 275 172 85 100% - 205 116 44 100% - 70 56 14 

 

 اجملموع
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ثانيا : ظهر ضع  يف تيمني اليروسيا  ا م  يف وثيقة 
منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة )للصفوع العليا من املرحلة االبتدائية( 

 خلا الوثيقة من أي تكراس. إذليروسة )حف  العر ( 
يف تيمني اليروسيا  ا م  يف وثيقة  ثالثا : ظهر ضع 

منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
بل  عدد التكراسا   إذاالبتدائية واملتوسطة بشكل ةري  

( 392بل ا ) ( تكراسا  والتكراسا  اليمنية156) الصرحية
 تكراسا .
 الرتكيالدساسة احلالية مع نتيجة دساسة وقد اتفقا نتيجة    
( والض أشاس  إىل خلو أهداع املرحلة االبتدائية من 1432)

تيمني احلق يف االنتخاب والرتش  وكذلك احلق يف تكوين 
( 1427) دساسة الشمراين اجلمعيا  األهلية، وكذلك مع

والض أشاس  إىل أن املعياس الذي مل يتحقق مطلقا  باتفاق 
االجتهاد يف احملللني وهو املعياس التاسع: ونصه " بيان خطر 

تأويل النصوص بدون أهلية لذلك "، واتفقا مع دساسة 
( والض أشاس  إىل أنه مل يتحقق معياسين من 1433) العمري

معاي  حموس آداب احلواس ومها: )االتفاق على مرجعية حمددة 
 االختالع، واملساواة بني املتحاوسين يف الوقا ومكان دعن

( والض (1432 رتكياجللوس...(، كما تتفق مع دساسة ال
واد العلوم مىل أنه اشتملا أهداع وثيقة منهج أشاس  إ

الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة وبكثافة على 
أن معظمها  غ ( تيمينا  ملبادئ حقوق اإلنسان، 1493)

 جا   ضمنية وليسا ةرحية.
هذه النتيجة السلبية يف عدم تيمني  ناويرجع الباحث    

أنه: من  بعض اليروسيا  ا م  يف املرحلة االبتدائية إىل
أهداع وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية 

حيحة االبتدائية هو: " تعهد العقيدة اإلسالمية الص للمرحلة
الطفل وسعايته برتبية إسالمية متكاملة " )وزاسة  يف نف 
ويقصد من ذلك الرتكيز على  .(9، ص1416سع، املعا

 ضروسة حف  الدين، وهذا ما بدا واضحا  من خالل التحليل.

كما يعزو الباحثان هذا الرتكيز ليروسة حف  الدين يف هذه 
عليها  بىَن لض يُ املرحلة؛ إىل أن العقيدة هي الركيزة األساسية ا

 ،صن بهباقي اليروسيا ، والدسع املستقبلي للطالب يف التح
 والنهل من معينه.

كما ير  الباحثان أن تكون هناك جرعا  بسيطة لبقية 
اليروسا  الض خلا منها الوثيقة يف هذه الصفوع ليكون 

 .متهيدا  للصفوع املقبلة
ما أكثر اليروسيا  ا م   السؤال الثالث: نلإلجابة ع

 استحواذا  على اهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية؟
استخدام حتليل أهداع الوثيقة وحساب التكراسا  مت 

وضمنا (، والنسب املئوية للتكراسا ، والرتب، وذلك  )ةراحة  
، يف وثيقة ماوالتحليل الثاين هل نييف التحليل األول للباحث

منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
ا م   االبتدائية واملتوسطة، للتعرع على أكثر اليروسيا 
 استحواذا  على اهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية؟

( مت ترتيب اليروسيا  األكثر 3)سقم يف اجلدول السابق 
 :على النحو اآليتوكانا النتائج استحواذا  بشكل تنازيل 

أوال : أعلى معدل تكراس كان ليروسة )حف  الدين( يف 
صل على معدل ح إذالصفوع العليا من )املرحلة االبتدائية(، 

%، من 20.6( موضعا ، وهو ما ميثل: 181تكراس، بل : )
( 73األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا، منها: )

 موضعا  بشكل ةري .
ثانيا : حصلا ضروسة )حف  الدين( يف املرحلة املتوسطة على 

%، من 12.7( موضعا ، وهو ما ميثل: 150تكراس بل : )
صفوع األولية من )املرحلة األهداع العامة وا اةة لل

 .( مرة بشكل ةري 37االبتدائية(، منها: )
ضروسة )حف  الدين( يف الصفوع األولية من  حصلاثالثا : 

( موضعا ، وهو ما 70)املرحلة االبتدائية(، على تكراس بل : )
للصفوع %، من األهداع العامة وا اةة 22.3ميثل: 
 ( مرة بشكل ةري .14، منها: )األولية
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سابعا : حصلا ضروسة )حف  العر ( يف املرحلة املتوسطة، 
%، من 3.3( موضعا ، وهو ما ميثل: 40على تكراس بل : )

( مرا  7األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، منها: )
 بشكل ةري .

خامسا : حصلا ضروسة )حف  املال( يف املرحلة املتوسطة، 
%، من 2.9ميثل: ( موضعا ، وهو ما 35على تكراس بل : )

( مرا  8األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، منها )
 بشكل ةري .

سادسا : حصلا ضروسة )حف  العقل( يف املرحلة املتوسطة، 
%، من 2.4( موضعا ، وهو ما ميثل: 29على تكراس بل : )

( مرا  7األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، منها: )
 بشكل ةري .

: حصلا ضروسة )حف  النف ( يف املرحلة املتوسطة، سابعا  
( موضعا  فقط، وهو ما ميثل: 19على معدل تكراس بل : )

%، من األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، 1.6
 ( مرا  بشكل ةري .3منها: )

ثامنا : حصلا ضروسة )حف  املال( يف الصفوع العليا من 
 ( موضعا ، وهو ما16ل : ))املرحلة االبتدائية(، على تكراس ب

 %، من األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا،1.8ميثل: 
 منها موضعني بشكل ةري .

ضروسة )حف  النف (، يف الصفوع العليا  حصلاتاسعا : 
( مواضع، وهو ما 6من )املرحلة االبتدائية( على تكراس بل : )

%، من األهداع العامة وا اةة للصفوع 0.68ميثل: 
 ( مواضع بشكل ةري .5العليا، منها: )

ضروسة )حف  العقل(، يف الصفوع العليا  حصلاعاشرا : 
، وهو ما ميثل: ينمن )املرحلة االبتدائية( على تكراس 

%، من األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا، 0.22
 .جا   كلها ضمنية

احلادي عشر: حصلا ضروسة )حف  الدين( على أعلى 
بني اليروسيا  ا م  يف وثيقة منهج مواد  معدل تكراس من

بل  جمموع  إذالعلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، 
 %.73.1( موضعا ، ما نسبته: 401التكراسا  )

الثاين عشر: حصلا باقي اليروسيا : ضروسة )حف  املال، 
قل، حف  النف ( على املراتب حف  العر ، حف  الع

( موضعا ، 40%، و)9.30( موضعا ، بنسبة: 51ية: )تاآل
( 25%، و)5.65، بنسبة: عا  ( موض31%، و)7.29بنسبة: 

 %، على التوايل.4.56موضعا ، بنسبة: 
 وقد اتفقا نتيجة الدساسة احلالية مع نتيجة دساسة ا طيب

( والض أشاس  إىل استفاع نسبة مراعاة كتب الثقافة 1433)
( 1433) وكذلك مع دساسة العمرياإلسالمية حملوس الدين، 

والض أشاس  إىل تفرد مادة احلديث يف مواد املرحلة االبتدائية 
ب دساسة ا طي على أعلى نسبة ملعاي  التحليل، وتتفق مع

نسبة مراعاة األهداع  أنه جا  ( والض أشاس  إىل 1433)
الض حتقق اجملاال  األخر  وهي:)حف  النف ، وحف  

 املال، وحف  العر ، وحف  العقل( متدنية جدا .
جيابية يف استفاع نسبة هذه النتيجة اإل انويعزو الباحث     

 تيمني ضروسة الدين إىل:
يتحصن به  هذه املرحلة حيتاج إىل دسعن واقن  أن الطالب يف-1

ا  والشهوا ، وهذا يكون بتكثي  تعليم علوم من الشبه
 الدين يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

أن التعليم يف اململكة العربية السعودية قائم على الشريعة -2
اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم، وعادة  ما يكون الرتكيز يف 

 مرحلة البنا  وهي املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
يف كون ضروسة  أن هناك خلال   انالباحثوير  

)حف  النف ( وسد  بتكراسا  حمصوسة، يف وثيقة منهج 
مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، )للمرحلة 

؛ ألنه هانفس املتوسطة(، مقاسنة ببقية اليروسا  يف املرحلة
من خالل استقرا  وتتبع احلاال  املودعة بداس املالحظة 

( وجد أن 1433-1432ملكة العربية السعودية لعام )بامل
عدد املودعني من األحداث ملن هم باملرحلة املتوسطة: 

( حدثا ، ونسبة من أودع بسبب االعتدا  على 436)
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% من عدد 43.1: ته( حالة، أي ما نسب188األنف :)
(، وهذه نسبة 1433 املودعني. )وزاسة الشؤون االجتماعية،

، يياع لذلك أن الطالب يف هذه نياحثعالية يف نظر الب
املرحلة تعص  به ت  ا  جسدية ونفسية، والض تسمى 

ة الض من مرحلة املراهقة الض تزخر بكث  من املشاكل السلوكي
كما أكد  ذلك   .(1987)الرفاعي، أخطرها التمرد والعناد
والض أشاس  إىل: أن عدم  ،(1427دساسة )احلناكي، 

 حداث.إىل جنوح األ تؤدي احملافظة على اليروسيا  ا م 
أن ترتيب اليروسيا  بعد التحليل يتناىف  انكما ير  الباحث

 س.مع ترتيب اليروسيا  الض سبق اإلشاسة هلا يف اإلطا

لتوصيات:ا  

يوةي الباحثان مبا  ،يف ضو  ما أسفر  عنه نتائج الدساسة 
 :أيتي

الدين كما وسد  يف حتليل  اإلبقا  على ضروسة حف -1
 يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وعدم املساس هبا؛ نيالباحث

 ألهنا اليروسة األهم والض يبىن عليها باقي اليروسيا .
إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف  النف  يف الصفوع -2
 هذه ولية من املرحلة االبتدائية؛ وذلك لعدم ذكرها يفاأل

؛ هانفس املرحلة، وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة
وذلك لندسة تكراسها بشكل واض ، وبياهنا بشكل أوض  يف 
املرحلة املتوسطة، ألهنا احتلا الرتتيب األخ  من بني 
اليروسيا  ا م ؛ وذلك ألمهية هذه اليروسة يف هذه 

 املرحلة خصوةا .
العر  يف الصفوع  إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف -3
ولية والعليا من املرحلة االبتدائية؛ وذلك لعدم تكراسها األ

 للتوسع فيها يف املرحلة ةراحة  أو ضمنا ، لتكون مدخال  
املتوسطة، وتعزيزها يف املرحلة املتوسطة ألهنا وسد  بتكراسا  

 متوسطة. 
إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف  املال يف الصفوع -4
رحلة االبتدائية، وذلك لعدم ذكرها ةراحة  أو ولية من املاأل

ضمنا ، وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية؛ 
ألهنا وسد  بتكراسا  قليلة، وتيمينها بشكل أوض  يف 

 املرحلة املتوسطة.
إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف  العقل يف الصفوع -5
رها ةراحة  أو ولية من املرحلة االبتدائية، وذلك لعدم ذكاأل

ضمنا ، وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية، 
ألهنا وسد  بتكراسا  قليلة، وتيمينها بشكل أوض  يف 

 املرحلة املتوسطة.

يوجد يف الوثيقة كث  من املواضع الض جيدس أن ُتيمن -6
أهدافا  مباشرة وةرحية عن اليروسيا  ا م ، عوضا  عن 

 األهداع اليمنية وغ  املباشرة. 
يوةى بتطوير الكتب الدساسية ملواد العلوم الشرعية -7

للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وضروسة إحداث نوع من 
 اليروسيا  ا م ، مبا حيقق التتابع التوازن والتنويع بني

والرتابط يف تدسي  هذه اليروسيا  بشكل يعمق أثرها يف 
 ة.نفوس الطلب

يوةي الباحثان بإعادة ةياغة وثيقة منهج مواد العلوم  -8
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام 

الدقيق  ةياغة علمية دقيقة تتسم باملوضوعية والطرح العلمي
 وعمق الرؤية وفق مؤشرا  أدا  دقيقة.

 :المراجعالمصادر و 

  المصادر:
 .الكرمي القرآن
 المراجع العربية :أواًل 

 للمرحلتني الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة(. هـ1427. )للمناهج العامة اإلداسة
 بدون. )والتعليم الرتبية وزاسة. الريا . العام التعليم يف واملتوسطة االبتدائية
 (.نشر سقم

 اهلل سسول أموس من املختصر الصحي  املسند اجلامع(. 1422)حممد البخاسي،
 .النجاة طوق داس: ب و (. 1ط. )وأيامه وسننه وسلم عليه اهلل ةلى
 الثانوية باملرحلة الشرعية العلوم منهج وثيقة أهداع(. هـ1435. )موسى البهالل،
 قسم. منشوسة غ  ماجست  سسالة .الفكري األمن متطلبا  ضو  يف

 . الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج،
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 للمرحلتني الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة تيمني مد (. هـ1432. )مىن. الرتكي
. منشوسة غ  ماجست  سسالة. اإلنسان حقوق ملبادئ واملتوسطة االبتدائية
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم
 تقوميها ووسائل والسلوكية العقدية الشباب احنرافا (. هـ1428. )اهلل عبد حريري،

 ،8. فيصل امللك جامعة العلمية اجمللة. اإلسالمية الرتبية نظر وجهة من
103-14. 
 من العائدين األحداث ألسر االجتماعي الواقع(. هـ1427. )علي احلناكي،

 للعلوم العربية ناي  جبامعة والبحوث الدساسا  مركز جملة. االحنراع
 .198-3 ،400. األمنية

 املقرس اإلسالمية والثقافة احلديث كتاب حمتو  حتليل(. هـ1425. )وليد احليدس،
 ماجست  سسالة. املرحلة أهداع ضو  يف الثانوي األول الص  طالب على
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم. منشوسة غ 
 يف الثانوية للمرحلة اإلسالمية الثقافة كتب تقييم(. هـ1433. )عمر ا طيب،

 امللك جامعة جملة. ا م  اليروسيا  حتقق الض هداعاأل ضو  يف األسدن
 .960-933 ،24. اإلسالمية والدساسا  الرتبوية العلوم سعود

احملتو  يف مناهج الرتبية  حتليلم(. 2006ا والدة، ناةر؛ وعيد، حيىي إمساعيل. )
 (. عمان: داس وائل للنشر.1. )طاإلسالمية وكتبها

 العلوم مواد منهج وثيقة ألهداع حتليلية دساسة(. هـ1430) هيلة الدهيمان،
 مراعاهتا ضو  يف السعودية العربية باململكة األساسي التعليم يف الشرعية
 كلية املناهج، قسم. منشوسة غ  ماجست  سسالة. املسلمة املرأة حقوق
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية،
 حمتو  يف املتيمنة اإلسالمية األخالقية القيم حتليل(. هـ1433)خذعان الدوسري،

 سسالة .حتليلية دساسة الثانوي الثاين للص  اإلسالمية والثقافة احلديث مقرس
: سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم. منشوسة غ  ماجست 
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Abstract: The Study aimed to clarify the extent to which the religious education curriculum document for elementary and middle 

public schools meet the five necessities, which was issued in the year 1427H.  In order to 

achieve this objective, the scholar has constructed the study tool as well as arbitration, 

followed by analyzing the objectives of the legal science courses document for both 

primary and intermediary academic stages, utilizing thereof the descriptive method, based 

upon the content analysis as per the scientific steps and procedures used in measuring the 

Truth and Stability criteria. 
The study consisted of six chapters (6) with main results as follows: 

1- The Primary Stage achieved the first rank with repetition summed to (275) case, scoring a ratio of 11.59%, of the public 
and private objectives for both primary and intermediary stages. 

2- The Intermediary Stage achieved the second rank with repetition summed to: (273) case with a ratio of 11.51%, of the 
public and private objectives for both primary and intermediary stages. 

3- The inclusion of the five necessities in the objectives of the legal science course syllabus document for both the primary 
and intermediary stages totaled a repletion score of (548) cases, however the total of the public and private objectives for all 
courses summed to (2372) cases, while the repetition ratio for the objectives was: 23.1%. 

4- It is noticed there is a weakness in the inclusion of the five necessities in Education, related to the legal science course 
syllabus document for both the primary and intermediary stages, per four necessities including (self-protection, honor 
protection, fund protection, and intellectual protection). 

5- It is noticed there is a weakness expressly in the inclusion of the five necessities in the objectives of the legal science 
course syllabus document for both the primary and intermediary stages totaled, shown an explicit repletion score of (156) 
cases, while the implicit repetitions summed to (392) cases. 

6- The necessity to religion protection, achieved the highest ratio of inclusion of the analysis criteria, compared to the 
remaining necessities for both the primary and intermediary stages, followed respectively by the necessity for preserving: 
(fund, honor, mind, and the soul). 

The study proposed recommendations based on the inferred achieved results. 

 

Keywords: Five necessities, a close approach, primary and middle, materials science legitimacy. 
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 المالحق
 القائمة المحكمة للضروريات الخمس بصورتها النهائية

 :يأتأهداف العلوم الشرعية تحقيق ما ييؤم  من  الضرورة م

1 

دين
  ال
حف

 

 اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني تعظيم1-
 تعظيم النيب )ةلى اهلل عليه وسلم( يف نفوس املتعلمني2-
 توحيد اهلل وإفراده بالعبادة3-
 القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل4-
 معرفة األدلة الشرعية حلف  الدين5-
 التمسك بالدين قوال  وعمال  6-
 باهلل تعاىلتعزيز الوال  للمؤمنني 7-
 متكني الربا ة من أعدا  اهلل تعاىل8-
 تعزيز االنتما  ملذهب أهل السنة واجلماعة9-

 التعرع على ال اية من اجلهاد10-
 سهابالتفريق بني اجلهاد واإل12-
 دين اهللالتعرع على عقوبة املرتد عن 13-

 
 
 
 
 
2 

    
 

دين
  ال
حف

 

 اإلسالمي يف احملافظة على النف االلتزام مببادئ الدين 1-
 التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم للمحافظة على النف 2-
 التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على النف 3-
 التعرع على مكانة النف  يف الدين4-
 حترمي إلقا  النف  للتهلكة5-
 التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص.6-
 التعرع على حد االعتدا  على النف 7-
 التحذير من كل ما يير اجلسد8-
 معرفة حكم القصاص9-

 التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع حبف  النف  10-
 
 
 

3 
 

    
 

ر 
 الع
ف 
ح

 

 االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا  على األعرا 1-
 الشرعية حلماية األعرا الوقوع على احلدود 2-
 التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على العر 3-
 التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف حف  العر 4-
 االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر 5-
 معرفة اآلثاس السلبية للعالقا  اجلنسية احملرمة6-

 
 
 
 

4 

ملال
  ا
حف

 

 األدلة الشرعية حلف  املالمعرفة 1-
 التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال2-
 التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال3-
 احلث على أدا  األموال واألمانا  واحلقوق إىل أةحاهبا4-
 معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد  على املال ب   وجه حق5-
 اإلجيابية للكسب املشروعالتعرع على اآلثاس 6-
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 التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة7-
 حماسبة النف  يف اكتساب وإنفاق املال8-
 ثبا  امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالمإ9-

 
 
 

5 

    
    
    
   

عقل
  ال
حف

 

 العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو للمحافظة على العقل1-
 التعرع على وسائل حف  العقل2-
 تقدير مكانة العقل يف الشرع3-
 احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع4-
 إعمال العقل والنظر يف الكون والنف  واحلياة5-
 ضراس بالعقلمعرفة اآلثاس السلبية عند اإل6-
 تطبيق العقوبا  الشرعية ملن يير بالعقل 7-


