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 مستخلص البحث ابللغة العربية 
الشامل لتطوير املناهج املدرسية، ومدى توافر هذه املتطلبات  أُجري هذا البحث هبدف حتديد متطلبات املشروع 

يف حمتوى مناهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث، حيث  
ى تتضمن قائمة  أعد استبانة تتضمن قائمة مبتطلبات الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث، كما أعد بطاقة حتليل حمتو 

مبتطلبات املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث، وقد مشل التحليل كتب الطالب والنشاط حملتوى مقرر احلديث ابملرحلة  
املتوسطة، وتوصلت نتائج البحث إىل توافر متطلبات الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث بنسب تنحصر ضمن فئة  

ث كان األعلى حتقيقًا للمعايري هو )توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات  (؛ حي3.24إىل  2.50املتوسط الثالثة ) 
التعليمية املساعدة(، واألدىن حتقيقًا هو )تنظيم حمتوى منهج احلديث(، كما توصلت النتائج إىل توافر متطلبات املكّون  

٪ واألدىن حتقيقًا )املتطلبات  31قدية( بنسبة الداخلي )الرئيسة( بنسب متفاوتة، حيث كانت األعلى حتقيقًا )املتطلبات الع
٪ ، ويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج قّدم الباحثان توصية ابلعمل على حتسني متطلبات الشكل  4الوطنية( بنسبة 

توى منهج  البنائي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة املنخفضة، والعمل على إجراء مراجعة ملتطلبات املكّون الداخلي حمل
 احلديث ابملرحلة املتوسطة، كما مت وضع مجلة من املقرتحات. 

تقومي حمتوى منهج احلديث، منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، متطلبات املشروع الشامل، املشروع   الكلمات املفتاحية:
 الشامل. 
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Evaluating the Content of Hadith Curriculum for the Intermediate Stage in Light of 

the Requirements of the Comprehensive Project for Developing School Curriculum 

Abstract 

This study aimed to identifying the requirements of the comprehensive curriculum 

development project, identifying the availability of these requirements in the content of 

Hadith curriculum in intermediate schools, as well as developing a proposed conception 

to remedy the deficiencies in the content of these curriculum. The researcher utilized the 

analytical descriptive method to achieve the objectives of the study. A questionnaire that 

includes a list of the requirements of the structural form of the content of Hadith 

Curriculum and a content analysis form that includes a list of the requirements of the 

internal component of Hadith curriculum content in the intermediate schools were 

devised by the researcher. The research revealed the availability of the structural form 

requirements for the contents of the Hadith curriculum is limited to the third intermediate 

(2.50 to 3.24), where the highest standards were (employing the content of Hadith 

Curriculum for sound language and teaching methods), and the lowest is (organizing the 

content of Hadith Curriculum). The results also revealed that the requirements of the 

internal (main) component were met with varying percentages, with the highest (31%) 

and (minimum) achieving the (national requirements) by (4%). In light of these results, it 

is recommended that the requirements of the structural construct of the content of Hadith 

curriculum in the low middle stage should be improved. It is also recommended that the 

requirements of the internal component of the content of Hadith curriculum for the 

middle stage should be reviewed. 

Keywords: evaluation of Hadith curriculum content, intermediate school Hadith 

curriculum, comprehensive project requirements, comprehensive project. 
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 مقدمة البحث: 
يعد االتساع غري احملدود للمعرفة وتضاعف املعلومات من أبرز التحدايت اليت تواجه التعليم يف العصر احلديث، كما  

أصبح ظاهرًا لكل مطلع على   أصبحت ظاهرة ف جتاوز األساليب التقليدية، أن مزامحة الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم 
ت واملراجع احلديثة إىل أن ثورة االتصاالت واملعلومات وعوملة االقتصاد  مستحداثت العملية التعليمية. وتشري الدراسا

(،  2013؛ والكلثم، 2009والسياسة أدت إىل تغريات ثقافية تزداد كل يوم وتريهتا وأتثرياهتا على كل جمتمعات العامل )فرج، 
جملاراهتا وزايدة الوعي هبا، كتحدي القيم   سببًا وجيها  –فضاًل عن تنّوعها وتسارعها  -كما يعد جتدد التحدايت املستقبلّية 

العقدية واألخالقية واالجتماعية الدخيلة وتقاصر املناهج احلالية عن تسارعها وحداثتها، األمر الذي حيتم تقومي هذه املناهج  
 املدرسية تقومياً شاماًل لشكلها البنائي ومكّوهنا الداخلي. 
شرين إدخال جرعة كبرية من التقنية يف املنهج املدرسي وتوظيفها يف  وتتطلب املعطيات اجلديدة للقرن احلادي والع

 (.(Garfield & Medina 2007, Jane, 2011, Nancye,2012التدريس. 
األمر الذي حتم على صانعي القرار واملهتمني ابلتعليم مواجهه هذا التحدي والتصدي له عرب تقومي املناهج الدراسية  

للتغيريات املتسارعة ومواكبة للتقنيات املعاصرة، دون اإلخالل عن مسار األهداف املرسومة، إذ أن احلديث  احلالّية مسايرة 
اليت نواجه هبا جمتمعًا متجددًا حياول   -رمبا تكون الوحيدة-عن تقومي املناهج ومن مث تطويرها هو حديث عن الكيفية 

 احملافظة على أصول الدين ومرتكزات العقيدة. متعلِّّموه اللحاق بركب التأثري يف العامل حوهلم، مع 
ومواكبة هلذه املستحداثت وإمياان من حكومة اململكة العربية السعودية بدور املناهج التعليمية يف صناعه اجملتمع  

تعليم  على إقرار مشروع خادم احلرمني الشريفني لتطوير ال  2006/ 23/2وتكوينه فقد وافق جملس الوزراء يوم االثنني املوافق 
 (. 2007العام واملناهج التعليمية. )مشروع خادم احلرمني لتطوير التعليم، 

ويهدف هذا املشروع إىل تطوير املناهج الدراسية، وإحداث نقلة نوعية يف التعليم، من خالل تعديل نوعي وجذري  
الدول املتقدمة، ومراعاة ملستجدات   ومسايرةع، يف املناهج ملواكبة الوترية السريعة للتطورات احمللية والعاملية خدمة للفرد واجملتم

 الوقت وحتدايته، وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية: 
 تنمية شخصية الطالب العلمية والعملية ومهارات التفكري العلمي والتعلم الذايت.  -1

 احملافظة على األخالق اإلسالمية والقيم.  -2
معرفة حديثة، مع العمل على انتقاء ما يتوافق مع ثقافه اجملتمع ومبادئ   ربط حمتوى املنهج املدرسي مبا يستجد من -3

 (. 2007اإلسالم احلنيف )مشروع خادم احلرمني لتطوير التعليم، 
كما شّكل هذا املشروع رافدًا قواًي لربامج التقومي الوطنية احلديثة، كربانمج املعايري الوطنية ملناهج التعليم العام الذي  

جعيًا لربامج ومشاريع مستقبلية لتطوير املناهج الدراسّية، كون هذه املناهج متّثل جوهر العملية التعليمية،  يعد إطارًا مر 
ويتضمن هذا الربانمج وضع معايري متقدمة تصف ما جيب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه ويكون قادراً على أدائه بعد دراسة  

 (. 2015العام ملعايري مناهج التعليم، اجملال املعريف املستهدف )اإلطار الوطين املرجعي 
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وبناًء على التوجه العام للتقومي الذي تتبناه الدولة، تبّنت هيئة تقومي التعليم اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري مناهج  
ة هلذه املناهج  التعليم العام، وذلك الستشراف مستقبل مناهج التعليم العام يف اململكة العربية السعودية وبناء معايري وطني

 تنعكس على نواتج التعلم وخمرجات التعليم. 
وعلى الرغم من اهتمام اململكة العربية السعودية الكبري مبناهج العلوم الشرعية؛ فإن الثورة املعلوماتية أوجدت  

هتتم حبرية التفكري   جمتمعات افرتاضية مفتوحة للعلوم واملعرفة إجياد فضاءات معتربة ومتاحة النتقال املعرفة، وعمل ذلك على 
وتتنقل يف جماالت اإلبداع، مما حدا ابملعنيني إىل توفري مناهج مدرسّية تستند على اجلودة، وتنافس يف وضع بصمتها ضمن  

 هذا السيل املتدفق يف هذه الشبكات املتشعبة.  
على استيعاب متغريات  ويف ضوء ما سبق من كون التقومي ضرورة ملحة؛ وألن مناهج العلوم الشرعية أثبتت قدرهتا 

الوقت والتكيف مع حتوالته، ومواكبًة لتوجه البالد يف مشروعها الشامل لتطوير املناهج املدرسية، فإن هذا البحث سيكون  
 حماولة لتقومي حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية. 

 مشكلة البحث: 
غم من كون منهج العلوم الشرعية حيتل مكاانً أساسياً يف مناهج التعليم عموماً، وابملرحلة املتوسطة على وجه  على الر 

اخلصوص، وابلرغم من اجلهود الواضحة اليت بذلت يف العناية هبا شكاًل ومضمواًن وحمتوى، إال أن الباحثني وحبكم خربهتما  
يشري إليه املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية املنبثق عن االسرتاتيجية   يف التعليم الحظا فجوة بني هذا احملتوى، وما 

 (. 2015الوطنية لتطوير التعليم العام )اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري مناهج التعليم، 
ومؤشرات   كما الحظ عدد من الباحثني ضرورة تقومي حمتوى منهج العلوم الشرعية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء معايري

؛  2009واضحة، والعناية ابلبناء املعريف للمقرر وتنظيمه يف ضوء نظرايت التعلم كما أكد ذلك كل من )خازم،
 (. 2012الزهراين،

( إىل أن املناهج املدرسية حباجة ماسة إىل مزيد من التجديدات والتطلعات الرتبوية، إذ ينبغي  2013ويشري العقيل )
زايدة انفتاح املتعلم على العامل وثقافته وخرباته، وأن تدربه على كيفية التعلم، وكيفية العمل، وكيفية  أن تعمل املناهج على 

التعاون، وكيفية التعامل الذكي مع الثروة املعلوماتية ومنجزاهتا، مع تبصريه آباثرها االجتماعية وتطبيقاهتا، على أن يكون  
 يار أمام املتعلمني، ويفتح الفرص أمامهم للتعليم املستمر مدى احلياة. احملتوى مرانً ومنوعاً بشكل يتيح جمال االخت 

كما أن هذه التجديدات البد أن تركز على املفاهيم الرئيسة ومعاجلتها ومناقشتها بعمق بعيداً عن اإلسهاب الذي ال  
سيؤدي   -املنهج املدرسي داخل -حاجة له، وقد بيّنت عدد من البحوث أن الرتكيز بعمق على عدد من املهارات واملفاهيم

 (. (Tina, 2011إىل فهم أعمق وحفظ أكرب للمعرفة وسيدعم اجلهود املبذولة لدعم التعليم 
وبناًء على مرونة مناهج العلوم الشرعية يف استيعاب متغريات الوضع الراهن، والتكيف مع حتدايت العصر وقضاايه  

راسية عامة والعلوم الشرعية خاصة السيما يف املرحلة املتوسطة؛ فلقد  الراهنة، وألمهية مشروع التطوير الشامل للمناهج الد
سعى البحث احلايل إىل تقومي حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة يف ضوء املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية،  

 ليمثل حماولة علمية لتوظيف منطلقات وأهداف مشروع التطوير ليكون واقعاً. 
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 البحث: أسئلة 
 حياول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 ما متطلبات املشروع الشامل اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة؟  (1

 ما مدى توافر متطلبات املشروع الشامل يف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة؟   (2
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إىل: 
ف متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها حمتوى منهج احلديث ابملرحلة  تعرّ  (1

 املتوسطة. 

 تعّرف مدى توافر متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية يف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة.   (2
 أمهية البحث: 

ى متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية ابملرحلة املتوسطة يف منهج  يسعى هذا البحث للتعرف عل
احلديث احلايل، عن طريق استطالع آراء املعلمني حول الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث ومن خالل حتليل حمتوى هذه  

 املقررات؛ لذا فان هذا البحث يكتسب أمهيته من أن بعض نتائجه قد تساعد يف: 
 تزويد القائمني على تطوير منهج احلديث مبتطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية ابملرحلة املتوسطة.  -1
 حتقيق منهج احلديث ألهدافه بفاعليٍة وكفاءة، من خالل الكشف عن هذه املتطلبات.  -2
 يث احلايل. توجيه نظر املعنيني يف وزارة التعليم إىل جوانب القوة والضعف يف منهج احلد -3
حماولة تكييف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة وفق منهجيٍة تدعم اخلصائص العقلية والنفسية للمرحلة العمرية   -4

     املستهدفة للتوافق مع متطلبات املشروع الشامل.
 مصطلحات البحث: 

 تتضمن مصطلحات البحث التعريفات التالية: 
 تقومي حمتوى منهج احلديث:  (1

التقومي هو "عملية مجع املعلومات والبياانت واألدلة والشواهد اليت تشري بعد حصرها وحتليلها وتفسريها إىل نواحي  
القوة والضعف يف املنهج القائم، وهذا األمر يشرتك فيه املعلم واملتعّلم وأولياء األمور واإلداريون واملوجهون وكل من له عالقة  

 (. 84 ص ، 2003واجلمل، ابملنهج املدرسي". )اللقاين،  
ويعرفه الباحثان إجرائيًا أبنه: عملية علمية تستهدف الكشف عما يتضمنه حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة  

 يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية يف ضوء هذه املتطلبات لعالج ما تظهره النتائج من قصور. 
 حمتوى منهج احلديث:   (2

( أبنه "احلقائق واملالحظات والبياانت واملدركات واملشاعر  53ص، 2016)عبد الرمحن، والسعديل، وعوده،  يعرفه 
وأعاد بناءه وترتيبه   األنسان واألحاسيس والتصميمات واحللول اليت يتم استخالصها واستنتاجها من خالل ما استوعبه عقل 
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على صياغتها على شكل خطط وأفكار وحلول ومعارف ومفاهيم   وتنظيمه لنتاجات اخلربة احلياتية اليت مّر هبا، وعمل 
 ومبادئ وتعميمات ونظرايت". 

ويعرفه الباحثان إجرائيًا أبنه: الدروس اليت يتضمنها مقرر احلديث )كتايب الطالب والنشاط( ابملرحلة املتوسطة، من  
واألنشطة والتطبيقات السلوكية( والذي قررت وزارة التعليم تدريسه   وإرشاداته )أحاديث ورواة ومعاين كلمات ومعاين احلديث 

 ربية السعودية. يف مدارس التعليم العام ابململكة الع 
 ( متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية: 3

ويعرف املشروع الشامل أبنه: " مشروع وطين يهدف إىل تطوير مجيع عناصر املنهج وفق أحدث النظرايت  
يمية واألكادميية الوطنية  واألساليب الرتبوية والعلمية املعاصرة، وتتوىل وزارة التعليم ابالشرتاك مع بيوت اخلربة واملؤسسات التعل

 (. 2010واحلكومية واألهلية عمليات ختطيطه وتنفيذه وتقوميه". )وزارة التعليم، موقع إدارة املشروع الشامل،  
ويعرفه الباحثان إجرائيًا أبهنا: جمموع العناصر أو املفردات اليت تتعلق جبودة الشكل البنائي واحملتوى الداخلي ملنهج  

 توسطة وفق أسس وأهداف ومنطلقات ومنتجات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية. احلديث ابملرحلة امل
 حدود البحث: 

 اقتصر البحث احلايل على: 
 ( معلماً. 486معلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة ابإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري والبالغ عددهم ) (1

الطالب والنشاط( ابملرحلة املتوسطة، للصف األول والثاين والثالث متوسط، الفصلني  حمتوى منهج احلديث )كتايب  (2
-1437طبعة عام  األول والثاين، والذي يتكون مبجموعه من اثين عشر كتاابً، ستة كتب للطالب وستة كتب للنشاط، 

 هـ.  1438

 هـ.  1439-1438احلدود الزمانّية: العام الدراسي  (3
 السابقة:   اإلطار النظري والدراسات

 واًل: حمتوى املنهج: أ
يُعّد حمتوى املنهج ُلبُّ املادة الدراسية ويتكون هذا احملتوى من جمموعة من العناصر، وعند التأمُّل حتصر بعض املراجع  
هذه املكوانت يف املفاهيم والرموز واملصطلحات واحلقائق والوقائع والتعميمات واملبادئ والنظرايت والقوانني واملهارات والقيم  

(، وعند التأمل يظهر أن من أهم مكّوانت حمتوى املنهج يف هذه  2015، )حبري ليمية واألنشطة واالجتاهات واخلربات التع 
 املرحلة: 

 املفاهيم )وتشمل املصطلحات والرموز(.   -1

 احلقائق )وقد تدخل فيها املالحظات والبياانت واملدركات(.  -2

 املبادئ )ويدخل فيها املدركات، واملشاعر، واألحاسيس، واالجتاهات، والقيم(.  -3

 التعميمات.  -4

 النظرايت.   -5

 القواعد: واليت تُعرف يف العلوم التجريبية ابلقوانني وهذا القسم يستخدم يف أصول الفقه ويف القواعد الفقهية حتديداً.  -6
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 شروط حمتوى املنهج: 
كون  تعدُّ شروط حمتوى املنهج مطلبًا مهمًا قبل الشروع يف اختيار حمتوى املنهج، وبقدر اإللتزام هبذه الشروط ي 

احملتوى متماسكًا مبنيًا على أسس واضحة، وعند االبتعاد عن هذه الشروط يبتعد احملتوى عن أُسسه اليت ينبغي أن يُبىن  
 عليها. 

وهناك من يرى أن الصدق والتمشي مع احلقائق االجتماعية الثقافية من أهم شروط احملتوى، كما أن التوازن بني  
يف حمتوى املنهج، على أن إمكانية تعلم هذا احملتوى ومناسبته ال تقل أمهية عن الشروط  العمق واالتساع يُعد شرطًا جوهراًي 

 (. 2006اليت سبقتها )الضبع، 
كما يـُعُّد وضوح أهداف املنهج وكتابتها شرطاً مهماً قبل الولوج يف حمتوى املنهج واختيار خربات التعلم اليت مير هبا     

املتعلم، سواًء كانت هذه اخلربات معارف، أم معلومات، أم حقائق، أم أنشطة ميارسها، أم مواقف يعيشها املتعلم، ومن  
وى بعدد احلصص الدراسية يف كل مرحلة وصٍف دراسي يُعدُّ شرطاً مهماً من شروط حمتوى  الناحية الفنية فإن شرط التزام احملت

 (. 2006املنهج )الساموك، والشمري 
 اختيار حمتوى املنهج: 

يُعد اختيار حمتوى املنهج مرحلة مهمة من مراحل تطوير وإنتاج املنهج املدرسي، إذ أن هناك أساليب لالختيار، كما  
 تتدخل يف اختيار حمتوى املنهج ترتبط هذه العناصر مبعايري معينة الختيار هذا احملتوى. أن هناك عدة عناصر  

فمن انحية أساليب االختيار، فإن لدى مطوري املناهج عدة أساليب لالختيار، كرأي اخلبري، واملسح والتحليل، واملسابقة  
 (.  2013بني بيوت اخلربة مبتخصصيها )الكسباين، 

ما سبق يالحظ أن هناك تداخاًل بني شروط احملتوى وشروط اختيار احملتوى، ولعل سبب هذا  ومن خالل التأمل في 
التداخل أن الشرط أحياانً يكون مهمًا يف موضوعات احملتوى ذاته، وهو يف نفس الوقت مهم يف كيفية اختيار هذا املوضوع،  

 إضافة إىل أن تعريف األصوليني للشرط ليس حاضراً عند الرتبويني. 
 ليل حمتوى املنهج: حت

تقوم دراسات تقومي املناهج الدراسية على حتليل احملتوى، كأحد العمليات األساسية اليت تسبق الربامج املقرتحة، أو  
احللول التطويرية للمناهج املدرسية. وهناك من يرى أن هذه املرحلة تقوم على تفكيك املادة الدراسية إىل مكوانهتا وأجزائها  

 (. 2015ما بينها من تنظيم )حبري، من أجل فهم 
( واليت هدفت إىل  2003الدراسات بتحليل حمتوى مقررات العلوم الشرعية ومن ذلك دراسة السيف ) اهتمتوقد 

حتليل حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية للصف الثالث الثانوي ابململكة العربية السعودية، وقد كان هدف هذا  
حتقيق مقرر احلديث ألهداف املرحلة الثانوية املشتقة من سياسة التعليم، وقد توصلت الدراسة   التحليل التعرف على مدى

 إىل حتقيق سبعة بنود بدرجة كبرية، وثالثة بنود بدرجة متوسطة، ومثانية بنود مل تتحقق مطلقاً. 
ة الثانوية تعلمها، واليت  ( تعّرف القضااي املعاصرة اليت ينبغي على طلبة املرحل2011وهدفت دراسة اجلهين، عوض )

يف كتب احلديث والثقافة اإلسالمية لتلك املرحلة، وقد توصلت الدراسة إىل قلة   اإلسالمية جيب تضمينها يف حمتوى الثقافة 
تناول حمتوى الثقافة اإلسالمية للقضااي املعاصرة على مستوى احملاور الثالثة، كما توصلت إىل خلو حمتوى الثقافة اإلسالمية  
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أربعة قضااي فرعية ثقافية وثالث قضااي وطنّية وتسع قضااي اقتصادية وإحدى عشرة قضية اجتماعّية، كما أظهرت نتائج  من 
( تعزى ملتغري التخصص بني قسمي الدراسة  0.05الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )=

ويالحظ من خالل التأمل يف الدراسات   افة أقسامها ويف مجيع حماورها.)العلمي والشرعي( جلميع صفوف املرحلة الثانوية بك
السابقة أن حتليل حمتوى منهج معني يعتمد على االحتياجات البحثية املصاغة يف تساؤالت البحث، ويف البحث احلايل متَّ  

داخل منهج احلديث ابملرحلة   إعداد استبانة لتقومي الشكل البنائي حملتوى املنهج، وقائمة أخرى تتعلق بتقومي احملتوى 
 املتوسطة، ُيصمم على إثرها بطاقة حتليل حمتوى ملعرفة مدى حتقيق احملتوى ألهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية. 

 : اثنيًا: تطوير املناهج املدرسية
 مفهوم ومربرات تطوير املناهج املدرسية: 

ستهدف تنمية عناصر املنهج مبا يزيد من جودهتا بداية من  يعد تطوير املنهج إحدى عمليات املنهج، حيث ت 
أهداف املنهج، ومروراً ابحملتوى، وأساليب التدريس، والوسائل التعليمية، واألنشطة املصاحبة للمنهج، والتقومي، وتطوير املنهج  

، وتقوميه، وتصميمه )يوسف،  عملية هادفة، مستمرة شاملة، متكاملة، ترتبط بعمليات املنهج األخرى كتخطيط املنهج وبناؤه 
2008 .) 

( يف تعريف التطوير أبهنا: "عملية شاملة تتناول مجيع اجلوانب والعوامل  331، 2016الرمحن وآخرون ) ويزيد عبد
اليت تتصل ابملنهج وتؤثر فيه وتتأثر به". وعند التأمل يظهر أن التعريفات السابقة ليس بينها تعارض، ويالحظ االتفاق فيما  

على أهنا تغيري منظم للمنهج املدرسي وحتسني مقصود لكافة مكوانته للوصول إىل رفع كفاءته وفق أهداف واضحة  بينها 
 وحمددة، وميكن تعريف التطوير أبنه: عملية حتسني شاملة تتناول مجيع عناصر املنهج اليت أثبت التقومي حاجتها للتحسني.  

 أتيت إال بعمل خمطط مدروس ومقصود لذاته؛ لذلك فإن لكل  ولذا فإن عملية تطوير املنهج عملية مقصودة، وال 
عملية تطوير مربرات مقنعة تؤدي لضرورة التغيري أبنواعه املختلفة وأساليبه املتنوعة، من هذا املنطلق فإن تطوير املنهج له  

 مربرات متعددة اختلف الباحثون يف تقّصيها واستظهارها. 
عبارة عن دوافع داخلية وخارجية، فالدوافع الداخلية اليت تنشأ من داخل البلد  وميكن أن تكون مربرات تطوير املنهج 

وتطالب بتغيري املناهج أو تعديلها؛ وذلك لتلبية حاجات اجملتمع وسوق العمل من األيدي العاملة، أما الدوافع اخلارجّية  
ل العظمى على الدول النامية حتت ستار التنمية  فتتمثل يف املشروعات الرتبوية احلديثة والضغوط السياسية اليت متارسها الدو 

 (. 2004االقتصادية أو حقوق اإلنسان والدميقراطية واجملتمع املدين وحنوه مما يشكل ضغوطاً خمتلفة لتطوير املناهج )احلارثي، 

 معوقات تطوير املناهج املدرسية: 

(.  2015بوية من أكرب معوقات تطوير املناهج )حبري، تعد النظرايت الرتبوية املتضاربة، والنزاع احلايل يف النظرية الرت   
وتعد مقاومة بعض القوى لبقاء الوضع الراهن، وغياب األهداف للنظم الرتبوية بشكل عام، وفشل برامج إعداد املعلمني،  

وإبراهيم،   وغياب عملييت التقومي والتدقيق، ومشكالت رأس املال والتمويل عناصر قوية من معوقات تطوير املناهج )سعادة
2011 .) 

( أن هناك معوقات أخرى، كالروتني بكافة أشكاله، والرأي العام، وارتفاع نسبة  2016الرمحن وآخرون )  ويرى عبد
 األمّية، ونقص البياانت واملعلومات وعدم دقة اإلحصائيات. 
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 وعند التأمل فيما سبق يظهر أنه مهما اختلفت هذه املعوقات فهي تندرج حتت عنصرين أو مسارين:     
 معوقات بشرية: كاملقاومة للتغيري، وغياب التدريب، وختلف الدراسات والبحوث.  -

وختلف املعامل  معوقات غري بشرية: ويندرج حتت هذا املسار املعوقات املالية واإلدارية والنقص يف املعامل،  -
 والتكنولوجيا، وعدم انتشار ثقافة التحسني والتطوير. 

ومهما يكن من تقسيم ألنواع هذه املعوقات وأشكاهلا وأتثرياهتا ومواطنها فإن وضوحها يبقى مطلبًا رئيسًا يف     
دايت أكرب يف كافة شؤوهنا،  عملية التطوير، سيما أن الدول اليت تستعد لالنتقال أببنائها ملصاف الدول املتقّدمة تواجه حت

 ما هو إال جزء يسري يف منظومة التغيري الكربى يف التعليم.  -على أمهيته–وتطوير املناهج  
 اثلثًا: األهداف العامة للمشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية: 

التطوير يف ضوء  ( على ضرورة حتديد األهداف، ورسم السياسة العامة للتعليم، ووضع خطط 2014يؤكد الشرميي )
أيديولوجية اجملتمع وحاجاته مع عدم إغفال التطورات العاملية، حيث يهدف هذا املشروع الكبري إىل تطوير املناهج التعليمية  
مبفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية احلديثة، ويعترب تطوير املناهج التعليمية هدفًا رئيسًا يف هذا املشروع؛  

الستجابة للتقّدم العلمي اهلائل يف التقنية احلديثة ال بد أن يوازيه حتسني متسارع للمناهج املستهدفة أواًل، وتلبيًة  إذ إن ا
 للحاجات القيمية واملعرفية واملهنية والنفسية لدى الطالب اثنياً. 

ألهداف هلذا املشروع من  ( إىل جمموعة من ا2007وتشري وثيقة املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم العام )
 أمهها:  

 ( تضمني املناهج القيم اإلسالمية واملعارف، واملهارات واالجتاهات اإلجيابية. 1

 ( تنمية املهارات األدائية من خالل الرتكيز على التعلُّم من خالل العمل. 2

 ( إجياد تفاعل واع مع التطورات التقنّية املعاصرة. 3

 لدراسية عرب املراحل املختلفة. ( حتقيق التكامل بني املواد ا4

 املناسبة مليوهلم وقدراهتم وحاجاهتم يف حدود اإلمكان.  األنشطة( إاتحة الفرصة للطالب؛ الختيار 5
 وتعددت الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت املشروع الشامل لتطوير املناهج، منها ما يلي: 

التعرف على مدى حتقق أهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة  ( واليت هدفت إىل 2012دراسة التوجيري )
العربية السعودية من خالل املمارسات التدريسية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وقد توصلت  

ع طالبه، بينما حتققت أربعة أهداف  الدراسة إىل حتقق هدف واحد فقط بدرجة كبرية وهو: التزام املعلم أبدب احلوار م
 بدرجة ضعيفة، وكان حتقق أغلب األهداف بدرجة متوسطة. 

( دراسة هدفت إىل التعرف على مدى حتقيق مقرر احلديث للمرحلة املتوسطة لكل من  2012وأجرى الزهراين )
الدراسة إىل أن املقررات حققت  أهداف املقرر والقيم االجتماعية واألخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة، وقد توصلت 

عدة معايري يف اجلانب األخالقي، كان أعالها )حفظ حرمة اآلخرين( وأدانها حتققاً )تبادل اهلدااي(، ويف اجلانب االجتماعي  
 حتققت عدة معايري كان أعالها )التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين( وأدانها حتققاً )التآخي والتآلف بني املسلمني(. 

( لتحديد الكفاايت التخصصية والرتبوية الالزمة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف  2013دراسة اجلعفري ) كما هدفت 
ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد  

 اجملالني التخصصي والرتبوي.   توصلت الدراسة إىل قائمة ابلكفاايت التدريسية الالزمة موزعة بني
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( دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الشرعية يف ضوء املشروع  2014وأجرى الشرميي ) 
الشامل لتطوير املناهج ابملرحلة املتوسطة وواقع هذه الربامج مث التعّرف على مقرتحات معلمي العلوم الشرعية للربامج التدريبية  

ة على املشروع الشامل لتطوير املناهج ابملرحلة املتوسطة، وقد أظهـرت النتـائج أن اسـتجاابت أفـراد عينـة البحـث علـى  القائم 
احملـور اخلـاص ابالحتياجـات التدريبيـة ملعلمـي العلوم الشرعية يف ضوء املشروع الشامل لتطـوير املنـاهج ابملرحلـة املتوسـطة  

كما أظهرت نتائج البحث استجاابت أفراد عينة البحث على احملور اخلاص بواقع الـربامج التدريبيـة    جـاءت بدرجـة )متوسـطة(
ملعلمـي العلـوم الشــرعية جـاءت بدرجــة )موافــق(، كما أظهرت نتائج البحـث أن اسـتجاابت أفـراد عينـة البحـث علـى احملـور  

ربامج التدريبيــة القائمـة علـى املشــروع الشـامل لتطــوير املنـاهج ابملرحلـة املتوســطة  اخلـاص مبقرتحـات معلمـي العلـوم الشـرعية للـ
 جـاءت بدرجــة )موافـق(. 

( فقد هدفت إىل تعرُّف مستوى األداء التدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة  2015أما دراسة آل مبارك )
طوير املناهج، وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى أداء املعلمني يف جمال  املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لت

التخطيط والتنفيذ والتقومي كان متوسطاً، كما حصل جمال التنفيذ على أعلى متوسط نسيب، وكان مستوى األداء التدريسي  
 ستوى األداء املقبول علمياً. ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل يقل عن م

 رابعًا: تقومي املنهج: 
 مفهوم تقومي املنهج وأمهيته: 

( أبنه: "عملية منهجية تقوم على أسس علمّية، تستهدف اصدار احلكم  15، ص2008عرفه يوسف والرافعي ) 
القّوة والقصور يف كل منهما،  بدقة وموضوعية على مدخالت وعمليات وخمرجات أي نظام تربوي، ومن مث حتديد جوانب 

 . متهيداً الختاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور" 
وهناك من ذهب إىل أن عملية التقومي ليست تشخيصًا للواقع فحسب، بل هي عالج ملا به من عيوب؛ إذ ال  

 والقصاء عليها يف عملية تشخيصية وعالجية. يكفي أن حيدد أوجه القصور، وإمنا جيب العمل على تالفيها،  
وبناًء على ما سبق ميكن القول أبن تقومي املنهج: عملية تشخيصية وعالجية عن طريق مجيع بياانت معينة أبدوات   

 حمددة وحتليل هذه البياانت وتفسريها يف ضوء متطلبات تتعلق ابملشروع الشامل من أجل حتسينه ورفع مستواه. 
التقومي أبنه يكشف عن نقاط القوة والضعف يف أي منهج مدرسي، وذلك للمساعدة يف اختاذ قرار  وترجع أمهية   

بشأنه، سواًء كان ذلك القرار يقضي بتطوير ذلك املنهج أو الغائه أو استمراره. وهناك من يرى أن أمهية التقومي ترجع إىل  
 طبيعة وظائفه ذات الطابع التشخيصي والعالجي والوقائي. 

ع أمهية التقومي للمناهج املدرسية إىل أنه ينتهي بنتائج وتوصيات تُعرض على املخططني مث أتخذ سبيلها  وترج  
 . للتنفيذ

ويعدُّ ما تقوم به اهليئة العامة لتقومي التعليم واملشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسّية هو ترمجة واضحة ألمهية تقومي   
نيات هلذه املشاريع يبني أمهية هذا العنصر كمرحلة مهمة من مراحل تطوير املناهج  املناهج بشكل عام، وما يصرف من ميزا 

املدرسّية، على أن املتأمل يف مراحل املشروع الشامل يرى أن املرحلة الرابعة كانت هتتم بتجريب املواد التعليمية وتقوميها، وقد  
 ( أن هذه املرحلة استمرت مخس سنوات. 2014بنّي الشرميي )
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 تقومي املنهج:  معايري
قبل أن خيضع املنهج املدرسي لعملية التقومي ال بد من معرفة جمموعة من املعايري واليت يتفق أغلب خرباء التطوير    

 (: 2013على أمهيتها وهي كالتايل اجلعفري )
 أواًل: الشمول ويتضمن: 

 وخطته. املواصفات: حيث يتم التأكد من أن حمتوى املنهج حيقق ما جاء يف موضوعاته  -
 اإلحاطة: وهنا يتم البحث يف موضوعات حمتوى املنهج املدرسي، ومدى عمقها وتلبيتها للمواصفات.  -

 اثنياً: االتساق: ويعين عدم التناقض يف حمتوى املنهج املدرسي ويتضمن: 
 ليات. التسلسل يف ربط اخلربات الالحقة بسابقتها ويعين مدى ترتيب عناصر املنهج من حيث املوضوع والعم -1
 الرتابط بني عناصر املنهج املدرسي حبيث ال يظهر تضارب أو تناقض بينها.  -2
 بعضها. التكامل: ويعين عدم عزل مادة أو مقرر دراسي عن غريه من املقررات بل تظهر عناصر املناهج متوائمة مع  -3
حبيث ال يطغى تناول موضوع على بقية  التوازن: ويعين تقدمي موضوعات املنهج بصورة تكفي والوقت املخصص هلا  -4

 املوضوعات. 
 املتعلم. الدقة: وتعين حتري الصدق يف ايراد املعلومات يف ضوء ما هو متوفر، ويُراعي فيها عمر  -5

 اثلثاً: التطبيق: ويعين املدى الذي يتمكن فيها املنهج املدرسي من تلبية االحتياج وفق ما خطط له ويتضمن: 
 التأثري على املتعلم ومدى مالئمة موضوعات املنهج املدرسي لذلك.  -2لة العمرية للمتعلم. التناسب مع املرح -1
مدى تطرق املوضوعات احلالية للموضوعات   -4الفروق الفردية وكيف يؤثر احملتوى يف املوهوب واملتوسط والضعيف.  -3

 ابلية التعديل واملرونة يف أنشطته وتنوعها. ق -6قابلية االستعمال والتعاطي مع احملتوى والتفاعل معه.  -5السابقة. 
وسارت الدراسة احلالية على إنشاء معايري تتفق مع منطلقات املشروع الشامل اليت أوردهتا دراسة كل من )التوجيري،     

( واليت منها السياسة العامة للتعليم ابململكة وواثئق املناهج لبناء أداة حتليل احملتوى، وذلك لتقومي  2014؛ الشرميي، 2012
 حلديث. احملتوى الداخلي ملكوانت منهج ا

كما اعتمد الباحثان يف التقومي على جمموعة من املعايري احلديثة واملعاصرة اليت تبنتها املؤسسات العاملية ومعايري بعض  
املواد واليت ال تتعارض مع طبيعة مادة احلديث ومعايري تقومي الكتاب املدرسي بشكل عام، وذلك لبناء االستبيان متهيداً  

هج احلديث من انحية اختيار احملتوى وتصميمه وتنظيمه وما يتبع ذلك من توظيف احملتوى للغة  لتقومي الشكل البنائي ملن
السليمة واألدوات التعليمية املساعدة، كما سبق وأن استعرضه الباحثان يف احملور الثاين فقرة متطلبات املشروع الشامل لتطوير  

 املناهج املدرسية. 
 خطوات عملية تقومي املنهج: 

 املراجع جمموعة من اخلطوات التالية: عرضت بعض 
 وصف معايري التقومي  -3حتليل النشاطات أو الفعاليات اليت ينبغي أن تالحظ.   -2حتديد األهداف املطلوب تقوميها. -1
 التغيري. حتديد معامل  -6حتديد رجوع التغيري إىل النشاطات أو إىل أسباب أخرى. -5قياس نتيجة التغري احلاصل. -4

 للدراسات السابقة فإن كل دراسة التزمت خطوات التقومي ابلبدء مبعرفة أهداف التقومي، مث االطالع على األدب  ووفقاً      
البحث مث تسلسلت خطوات التقومي حسب األداة اليت استخدمت يف تقومي املنهج فهناك دراسات اعتمدت على اخلطوات  

(، وهناك دراسات اعتمدت على مرحلتني:  2006؛ الدويلة، 2003اليت يقتضيها بناء املعايري كدراسة كل من )السيف، 
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،  2001األوىل لبناء االستبانة والثانية لبناء بطاقة حتليل حمتوى قائمة على نفس االستبانة كدراسة كل من )اجلالد، وبصر 
 (. 2013، الرمانة، 2005جلهوم، 
وات حمددة يلتزم هبا املقوم قبل وأثناء وبعد عملية  وعند التأمُّل فيما سبق يظهر أن التقومي للمناهج املدرسية له خط 

 التقومي، وتسمى هذه اخلطوات يف بعض املراجع ابملكوانت إال أهنا تتشابه يف املدلول. 
ويف البحث احلايل قامت خطوات التقومي على استنباط متطلبات املشروع الشامل مث تكوين أدايت البحث املتمثلة يف      

حتليل احملتوى( مث تطبيقهما، األداة األوىل لتقومي الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث والثانية لتقومي  )االستبيان وبطاقات 
 مكوانت احملتوى الداخلي ملنهج احلديث وذلك من خالل مجع وحتليل البياانت، وصوالً إىل نتائج البحث ومن مث تفسريها. 

 عالقة التقومي مبحتوى املنهج: 
لتقومي تشمل مجيع عناصر املنهج؛ فهي ترتبط أبهداف املنهج وحمتواه والطرق واألساليب  يالحظ أن علميات ا  

واألنشطة املستخدمة يف تنفيذه وأيضًا ابلتقومي ذاته كأحد عناصر املنهج، وحتدد بعض املراجع أن عالقة التقومي مبحتوى  
 (: 2016  وآخرون،  املنهج تتلخص يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية )عبد الرمحن

 هل احملتوى صحيح، أم خطأ من الناحية العلمية؟  •
 هل احملتوى حديث، أم قدمي؟  •
 هل يرتبط احملتوى أبهداف املنهج؟  •
 هل احملتوى مهم وأساسي يف جمال املعرفة؟  •
 هل يليب احملتوى حاجات، واهتمامات املتعلمني؟  •
 هل يناسب احملتوى خصائص املرحلة العمرية للمتعلمني؟  •
 احملتوى ابملهارات احلياتية اليومية للمتعلم؟ هل يرتبط هذا  •
 ما مدى مناسبة هذا احملتوى للجدول الزمين، واخلطة الدراسية الفصلية والسنوية يف املرحلة الدراسية؟  •
 هل هناك تكامل مع حمتوايت املواد الدراسية األخرى؟  •
 املدرسي؟ما مدى توافر عنصري التتابع واالستمرارية داخل حمتوى املنهج  •

 ويوضح الشكل التايل عالقة التقومي مبحتوى املنهج: 

 
 .(2016وآخرون،  نعبد الرمح)( عالقة التقومي مبحتوى املنهج  1شكل )

 ويرى الباحثان أن التقومي له عالقة مبحتوى املنهج من جهتني: 
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ابختيار احملتوى، وتصميمه وتنظيمه، والرتكيب اللغوي  األوىل: عالقة التقومي ابلشكل البنائي حملتوى املنهج: وذلك فيما يتعلق 
 لنصوص احملتوى، وما يتبع ذلك من أدوات مساعدة داخل احملتوى. 

الثانية: عالقة التقومي مبكوانت حمتوى املنهج واليت تشمل املفاهيم والتعميمات والقواعد، وما يتبع ذلك من مهارات وكفاايت  
 كلتا اجلهتني ابألدوات املناسبة.   تعليمية، وحرص الباحثان على تقومي

 أساليب تقومي حمتوى منهج احلديث: 
التقومي، حيث أن هلا أدوات   وإجراءات ال خيتلف منهج احلديث عن غريه من املناهج الدراسية من حيث طرق   

 التايل: ووسائل متكن من احلصول على املعلومات والبياانت كأي منهج دراسي آخر وميكن عرض بعض هذه األساليب ك
 أن هناك قسمني يندرج حتتهما كافة أنواع القياس ومها:  ( 2005) أسلوب القياس: يرى جلهوم   -1
 االختبارات اليت تقيس القدرة العقلية لدى املتعلمني كاختبارات الذكاء واالستعدادات والقدرات وغريها.  -
 االختبارات اليت تقيس التحصيل الدراسي لدى املتعلمني.  -
أسلوب املالحظة: وتعين االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك معني بقصد متابعته ورصد متغرياته بغرض وصف السلوك   -2

وحتليله بعد ذلك. إىل أن أهم األدوات اليت ميكن استخدامها يف املالحظة هي سالمل التقدير، وقوائم التقدير، وبطاقات  
وكذلك األدوات السوسيومرتية، اليت تقيس السلوك االجتماعي والعالقات   املالحظة، وسجالت احلوادث، وقوائم الرصد،

 االجتماعية. 
 أسلوب االستبيان:  -4

وهذا األسلوب يعتمد على احلصول على املعلومات من املستهدف نفسه دون مساعدة أو تدخل من عناصر  
ئلة أو اجلمل اخلربية اليت يطلب من املفحوص  ( االستبانة أبهنا أداة تتضمن جمموعة من األس 2013)خارجية ويعرف الرمانة 

 ، واستخدم الباحثان هذا األسلوب كأحد أدايت البحث. نياإلجابة عنها بطريقة حمددة من قبل الباحث
 أسلوب التحليل:  -5

هناك من يعّرف التحليل أبنه "أسلوب للوصف، وهو أسلوب علمي كمي موضوعي منظم يتناول الشكل واملضمون      
 (. 109، ص 2006ويتعلق ابلنص الظاهر" )الدويلة، 

( أبهنا: " عملية هتتم بدراسة املضمون الظاهر ملادة االتصال وحتليل املعاين الواضحة  280، ص 2009بينما يعرفها شعلة )   
 اليت تنقلها الرموز املستخدمة". 

وهناك أنواع من التحليل كتحليل املهام وحتليل العمل وحتليل احملتوى، والذي يهمنا يف هذا اجملال هو حتليل احملتوى  
 كون البحث احلايل يتعلق هبذا النوع من التحليل. 

 ني: ( إىل أن تقومي املناهج املدرسية يتم أبحد طريق2008والرافعي )  يوسفويذهب 
 حتليل احملتوى:   -أ

كل ما بني دفيت الكتاب  -مبفهومه العام-وهذا النوع يعد األدق يف تقومي حمتوى املنهج املدرسي، ويقصد ابحملتوى 
املدرسي، ويعمل هذا النوع وفق معايري معينة مقتبسة من أهداف عامة وخاصة يعينها املقّوم ذاته، ويصبح التعبري عن هذه  

ت وابألسلوب الكمي، وتستخدم أدوات التحليل احملتوى إلصدار حكم عن توافر املعايري داخل الكتاب  املعايري ابلتكرارا
 املدرسي. 
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ويف البحث احلايل مت استخدام هذا النوع من التحليل لتقومي احملتوى الداخلي للمنهج كأحد أدايت الدراسة، نظراً   
يري حيث استنبط املعايري من منطلقات املشروع الشامل ومن واثئق املنهج  ملناسبته ملوضوع الدراسة ولدقته يف حتديد توافر املعا

 ذات الصلة مبوضوع البحث.  
 مرئيات املعلمني واملتعلمني واخلرباء حول املنهج أو الكتاب املدرسي:  -ب

ع آراء  وهذا النوع يلي الذي قبله يف دقة إصدار احلكم على حمتوى املنهج املدرسي، وتستخدم االستبيان الستطال 
املستهدفني، ويعد األكثر شيوعًا لسهولة تطبيقه، وألنه يستقي آراء متعدّدة حول موضوع الدراسة، واختار الباحثان هذا  
األسلوب لتقومي الشكل البنائي حملتوى املنهج من حيث اختيار احملتوى وتصميمه وتنظيمه ولغة نصوصه وأدواته املساعدة  

، جلهوم،  2001سلوب أن هناك دراسات أثبتت جدواه كدراسة كل من )اجلالد، وبصر وحنوها. ولعل سبب اختيار هذا األ 
(، وألن الشكل البنائي للمنهج ال يصلح _ يف نظر الباحثني_ قياسه أبسلوب حتليل احملتوى، إذ  2013، الرمانة، 2005

لعناصر حيسن معرفة آراء املختصني  ليس من العملي قياس تكرار اختيار احملتوى مثاًل أو تصميمه أو تنظيمه، فمثل هذه ا 
حوهلا ال تتبعها داخل احملتوى، وسبب آخر أن ما يـُتّبع يف تصميم وحدة دراسية مثاًل ينطبق على بقية وحدات الكتاب  
املدرسي، فتتبع ذلك من خالل التكرارات يعُد من وجه نظر الباحثني من حتصيل احلاصل، وسوف خيتار الباحثان املعلمني  

هم واللتصاقهم مبحتوى املنهج لإلجابة على االستبيان. وقد اهتمت عدد من الدراسات بتقومي منهج احلديث  لكثرة عدد
 ابملرحلة املتوسطة، منها ما يلي: 

( واليت هدفت إىل وضع قائمة معايري مستنبطة من القيم االجتماعية واألخالقية ميكن على  2009دراسة شعلة )  
م مقرر احلديث ابملرحلة املتوسطة بتنمية مثل هذه القيم، وقد توصلت الدراسة إىل أن  أساسها التعّرف على مدى التزا 

املقررات ركزت على جانب العبادات وأمهلت اجلانبني )االجتماعي واألخالقي( فلم يتضمن املقرر أحاديث ابلقدر الكايف  
 هلا الطالب على التطبيق العملي هلذه القيم. لتنمية هذين اجلانبني، كما مل يتضمن املقرر أنشطة أو مواقف يتدرب من خال

( دراسة هدفت إىل التعرف على مدى حتقيق مقرر احلديث للمرحلة املتوسطة لكل من أهداف  2012وأجرى الزهراين )   
  املقرر والقيم االجتماعية واألخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة، وقد توصلت الدراسة إىل أن املقررات حققت عدة معايري 
يف اجلانب األخالقي، كان أعالها )حفظ حرمة اآلخرين( وأدانها حتققًا )تبادل اهلدااي(، ويف اجلانب االجتماعي حتققت  

 عدة معايري كان أعالها )التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين( وأدانها حتققاً )التآخي والتآلف بني املسلمني(. 
 التعقيب على األدب النظري والدراسات السابقة:  

 تناولت أدبيات البحث ثالثة حماور رئيسة: 
احملور األول: حمتوى املنهج: واستفاد الباحثان من هذا احملور يف حتديد ماهية احملتوى ومكوانته وحتليله يف التطبيقات العملية  

 كل عام. لتحليل حمتوى املنهج بشكل عام، كما بني هذا احملور أدوات التحليل اليت تستخدم لتحليل حمتوى املنهج بش
احملور الثاين: تناول هذا احملور املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية، وقد استفاد الباحثان من هذا احملور يف فهم معىن  
تطوير املناهج وأسسه وضوابطه ومربراته ومقومات جناحه، وكان كل ذلك مبثابة التوطئة لفهم املشروع الشامل لتطوير املناهج  

تفاد الباحثان يف اشتقاق أدوات البحث من فلسفة وأهداف ومربرات ومصادر املشروع الشامل، واليت بىن  املدرسية، كما اس
 الباحثان يف ضوئها أدواهتم. 

احملور الثالث: تعرض هذا احملور لتقومي املنهج، ويعترب هذا احملور هو األساس الذي استفاد منه الباحثان يف فهم معىن التقومي  
نهج احلديث بشكل خاص، إذ أن هناك معايري للتقومي كما أن له خطوات وأساليب، ومل خيل هذا احملور  بشكل عام وتقومي م
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كغريه من احملاور من االستفادة من الدراسات السابقة اليت تناولت تقومي مناهج الرتبية االسالمية بشكل عام ومناهج  
 احلديث بشكل منفرد. 

 ما يتميز به البحث احلايل: 
 قائمتني مستقلتني لبناء أدوات البحث، ميكن االستفادة منهما يف بناء أدوات لتقومي مقررات أخرى. اشتقاق  -
استخدام أداتني مستقلتني عن بعضهما تطلََّب بناء كل منهما خطوات مستقلة، ميكن االستفادة من كل أداة يف عمل   -

 دراسة مستقلة. 
حتليل احملتوى، واليت مل يستخدمها يف تقومي مواد العلوم الشرعية  اعتماد على وحدة املوضوع اليت تعترب من أهم وحدات  -

 . -يف حدود علم الباحثني-
استقصاء تعاريف فئات التحليل الستة والستني من مصادر ومعاجم العلوم الشرعية ومل يقتصر على مصادر ومعاجم   -

 العلوم الرتبوية والنفسية. 
مية بشكل عام، ومطّوري منهج احلديث بشكل خاص يف معرفة توافر  توصل لنتائج تفيد مطّوري مناهج الرتبية اإلسال  -

يها.   املتطلبات اليت سعى البحث لتقصِّّ

 الطريقة واإلجراءات 
 منهجية البحث:   

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي والوصفي املسحي يف مجع أدبيات البحث، فهو منهج وصفي من     
ومجع املعلومات حول حمتوى  مراجعة الدراسات والبحوث واملصادر األساسية،  حيث وصف الواقع ومعطياته، من خالل 

منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، وهو حتليلي؛ الستخدامه حتليل احملتوى كأداة للتحليل، وهو مسحي؛ الستخدامه إستبانة  
ج وتفسريها، ملعرفة مدى توافر متطلبات  كأداة ملعرفة آراء املعلمني حول الشكل البنائي حملتوى املنهج، ومن مث عرض النتائ

 املشروع الشامل يف هذه املناهج. 
 جمتمع البحث: 

 متثل جمتمع البحث يف اآليت: 
 ( معلماً. 486معلمي الرتبية اإلسالمّية يف املرحلة املتوسطة مبنطقة عسري التعليمية والبالغ عددهم ) -1
واملكونة من اثين عشر كتاابً، ستة كتب للطالب متثل الفصلني الدراسيني  حمتوى كتب منهج احلديث للمرحلة املتوسطة  -2

 هـ.  1438-1437األول والثاين، وستة كتب للنشاط متثل أيضاً الفصلني الدراسيني األول والثاين، طبعة عام 
 عينة البحث: 

 متثلت عينة البحث فيما يلي: 
 ، وكانت العينة هنا عشوائية. ( معلماً للرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة80) -1
( كتاابً، ستة كتب للطالب متثل الفصلني الدراسيني األول والثاين، وستة كتب للنشاط متثل أيضًا الفصلني  12) -2

 هـ، وعينة البحث هنا متثل جمتمع البحث.  1438-1437الدراسيني األول والثاين، طبعة عام  
 أدوات البحث: 

 األداتني اآلتيتني: استخدم الباحثان 
استبانة الستقصاء آراء معلمي منطقة عسري حول مدى توافر املتطلبات املتعلقة جبودة الشكل البنائي حملتوى مناهج   -

 احلديث ابملرحلة املتوسطة. 
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 منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة. بطاقة لتحليل حمتوى  -

بتحديد املتطلبات الالزم توافرها يف هذه القائمة من خالل  اليت اعتمدت عليها االستبانة قام الباحثان  القائمةولبناء  -
 االطالع على: 

 فلسفة وأسس وأهداف ومصادر املشروع الشامل لتطوير املناهج:  -أ 
 إذ مت االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة ابملشروع الشامل، ومن تلك الدراسات: 

(، املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم  2015(، آل مبارك )2014)(، الشرميي 2012(، التوجيري )2009شعلة )
 (، كما مت الرجوع ملوقع إدارة املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم العام. 2007العام ) 

راء  اليت قامت ببناء استباانت حتوي جمموعة من املعايري ألخذ اآلاألدبيات والدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث و  -ب
 (. 2006(، الدويلة )2003(، السيف )2001اجلالد، وبصر )حول املقررات، ومنها: 

املعايري العاملية املعاصرة واملعايري املتعلقة مبحتوى مواد معّينة واملعايري املتعلقة ابلكتاب املدرسي بشكل عام، وهناك   -ج
مؤسسات علمية ومراكز حبوث متخصصة )يوسف،   دراسات أشارت إىل معايري عاملية ومعاصرة يف التقومي تقوم عليها

 (. 2010؛ اجلهيمي، 2009معايري تتعلق مبحتوى مادة معّينة كما يف الدراسات )خواجي،   ك(. وهنا2008
؛  2005كما أن هناك دراسات تناولت معايري الكتاب املدرسي بشكل عام خالل الدراسة كما يف الدراسات )علي،     

 (. 2011درويش ومقاط،  

 مت التأكد من صدق القائمة بواسطة الصدق الظاهري:  صدق القائمة: 
ملقياس على" قياس ما ينبغي  ويعد أحد أنواع صدق األداة اليت يُعتمد عليها يف القياس؛ حيث إنه يعرف بقدرة ا -

 ـ(. 2011قياسه من خالل النظر إليه وتفحص مدى مالئمة بنوده لقياس أبعاد املتغري املختلفة" )القحطاين ،
وللتأكد من الصدق الظاهري القائمة وأهنا تقيس ما وضعت ألجله، قام الباحثان بعرض القائمة يف صورهتا األولية   -

ربة واالختصاص، وقد تفضلوا مشكورين إببداء مالحظاهتم ومقرتحاهتم حول  على عدد من احملكمني من ذوي اخل
 حمتوايت القائمة على ما سبق ذكره، مث قام الباحثان إبجراء التعديالت واإلضافات اليت أوصى هبا احملكمون. 

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة )ارتباط بريسون(:  •
لالستبانة، جلأ الباحثان إىل حساب مؤشرات االرتباط لبريسون بني الدرجة  وللتأكد من صدق االتساق الداخلي  -

 الكلية لكل معيار والدرجة الكلية للمعايري جمتمعة ونتائج ذلك يوضحها اجلدول اآليت: 
 (: ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية لكل معيار والدرجة الكلية ألداة تقومي حمتوى منهج احلديث 1جدول )

 ول: اختيار حمتوى منهج احلديث:املتطلب األ
 االرتباط ابلدرجة الكلية  املعيار  م
 **0.74 املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية  1
 **0.81 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال 2
 **0.86 الثالث: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم املعيار  3

 املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره: 
 **0.78 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة  1
 **0.86 املعيار الثاين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث  2
 **0.79 املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع  3

 املتطلب الثالث: تصميم حمتوى منهج احلديث 
 **0.90 املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية  1
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 **0.87 أهداف املنهج الوجدانية املعيار الثاين: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع  2
 **0.85 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية  3
 **0.79 املعيار الرابع: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرة 4
 **0.68 العلمية: املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة  5
 **0.90 املعيار السادس: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم: 6

 تنظيم حمتوى منهج احلديث: الرابع:املتطلب 
 **0.80 املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث:  1
 **0.87 احلديث: املعيار الثاين: التنظيم املنطقي حملتوى كتاب  2
 **0.86 املعيار الثالث: التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث  3

 املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: 
 **0.74 املعيار األول: اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز 1
 **0.74 الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة: املعيار  2
 **0.79 املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال: 3

االرتباط بني الدرجة الكلية  يتضح من املؤشرات اإلحصائية لالتساق الداخلي )ارتباط بريسون( أن مجيع مؤشرات 
(، وبذلك خيلص الباحثان من أن معايري أداة  0.01لكل معيار والدرجة الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية )

 البحث صادقة ملا وضعت لقياسه. 
للتأكد من ثبات االستبانة ونتائج ذلك كما يف اجلدول   جلأ الباحثان حلساب مؤشرات ألفا كرونباخ ثبات االستبانة: •

 اآليت: 
 

 ألفا لـ كرونباخ لقياس ثبات معايري أداة تقومي حمتوى منهج احلديث ل(: معام2جدول )
 املتطلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث:

 معامل الثبات  املعيار  م
 0.89 لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية: املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب احلديث  1
 0.84 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال 2
 0.84 املعيار الثالث: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم  3

 املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره: 
 0.93 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة:  1
 0.87 املعيار الثاين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث  2
 0.86 املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع  3

 منهج احلديث املتطلب الثالث: تصميم حمتوى 
 0.83 املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية  1
 0.92 املعيار الثاين: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية  2
 0.86 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية  3
 0.83 اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرةاملعيار الرابع:  4
 0.89 املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية:  5
 0.85 املعيار السادس: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم: 6

 تنظيم حمتوى منهج احلديث: الرابع:املتطلب 
 0.80 املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث:  1
 0.91 املعيار الثاين: التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث:  2
 0.82 املعيار الثالث: التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث  3

 السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة 
 0.88 املعيار األول: اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز 1
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 املتطلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث:
 0.81 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة:  2
 0.93 والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال:املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول  3

 0.98 معامل ثبات معايري القائمة ككل 
(  0.93إىل  0.80ملعايري أداة البحث، أهنا ترتاوح بني ) يتضح من املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ثبات ألفا كرونباخ

(، أن  2009، حيث ذكر )جودة، 0.60( على نطاق االستبانة بصورة كلية، وهي مجيعها أكرب < 0.98كما تبلغ )
 . 0.60مؤشرات الثبات الدالة إحصائياً ألية أداة حبث جيب أن يكون أكثر من 

 (: بطاقة حتليل املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة الثانية )اثنيًا: بناء أداة البحث  
ويقصد ببطاقة حتليل احملتوى: "االستمارة اليت يستخدمها الباحثان جلمع البياانت ورصد معدالت تكرار الظواهر يف  

 (. 187،  2004املواد اليت حيلل حمتواها" )طعيمة،
ها االستبانة قام الباحثان بتحديد املتطلبات الالزم توافرها يف هذه القائمة من خالل  القائمة اليت اعتمدت علي لبناء  

 االطالع على: 
 فلسفة وأسس وأهداف ومصادر املشروع الشامل لتطوير املناهج:  -أ 

إذ مت االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة ابملشروع الشامل، على ما تقّدم يف بناء األداة    
 األوىل. 

 اليت قامت ببناء بطاقات حتليل حمتوى، ومنها: األدبيات والدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث و  -ب
   (. 2013(، والرمانة ) 2005(، وجلهوم )2001اجلالد، وبصر )

 وثيقة مناهج مواد العلوم الشرعية، والكتب املدرسية اخلاصة مبقرر احلديث ابملرحلة املتوسطة.  -ج
 مت التأكد من صدق القائمة بواسطة الصدق الظاهري:  صدق القائمة: 

ونعين بصدقها مشوهلا لكل عناصر التحليل من انحية، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من انحية اثنية، حبيث تكون   -
 مفهومه لكل من يستخدمها بنفس األسلوب. 

رض القائمة يف صورهتا األولية  وللتأكد من الصدق الظاهري القائمة وأهنا تقيس ما وضعت ألجله، قام الباحثان بع  -
على عدد من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص، وقد تفضلوا مشكورين إببداء مالحظاهتم ومقرتحاهتم حول حمتوايت  

 القائمة على ما سبق ذكره، مث قام الباحثان إبجراء التعديالت واإلضافات اليت أوصى هبا احملكمني. 

 كما يلي:    ثبات بطاقة التحليلوقد مت حساب  ثبات القائمة: 

حلساب معامل ثبات البطاقة، مت تطبيقها من قبل حملَِّّلني )معلمان، الباحثان ومعلم آخر(، ومت حساب ثبات احملللني حسب  
 100 ×اجملموع الكلي ÷: ثبات البطاقة= عدد مرات االتفاقCOOPERكوبر معادلة  

 كما يتضمنها اجلدول التايل: وبتطبيق املعادلة السابقة تكون معامالت الثبات  
 (: نسبة االتفاق بني احملللني يف كتب احلديث )الطالب والنشاط( 3جدول )

 نسبة االتفاق  اجملموع الكلي  عدد مرات االتفاق  الفصل املتطلب
الصف األول 

 متوسط 
 ٪91 345 314 الفصل األول
 ٪89 495 444 الفصل الثاين 

الصف الثاين 
 متوسط 

 ٪96 469 452 الفصل األول
 ٪95 443 421 الفصل الثاين 
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الصف الثالث  
 متوسط 

 ٪94 448 422 الفصل األول
 ٪91 573 522 الفصل الثاين 

  2773 2575 فصول  6 اجملموع 
وهي مجيعها نسب مل تقل   ٪96و٪89يالحظ أن نسبة االتفاق احملسوبة على نطاق الفصول الدراسية ترتاوح بني 

 . ٪ 60عن 
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها 

 أواًل: عرض نتائج البحث: 
لإلجابة على السؤال األول للبحث والذي نصه: ما متطلبات املشروع الشامل اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها حمتوى   

 منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة؟، مت تقسيم متطلبات املشروع الشامل فيما خيص احملتوى إىل قسمني: 
بتحديد قائمة ابملعايري الالزم   ان: حيث قام الباحث القسم األول: متطلبات تتعلق جبودة الشكل البنائي حملتوى املنهج

توافرها من خالل االطالع على األدبيات ذات الصلة مبوضوع الدراسة، كما مت االطالع على بعض املعايري العاملية املعاصرة  
نة واملعايري املتعلقة ابلكتاب املدرسي بشكل عام، وعرض هذه املعايري يف صورهتا األولية  واملعايري املتعلقة مبحتوى مواد معيّ 

على جمموعة من احملكمني ألخذ آرائهم حول مدى انتماء كل معيار للمتطّلب الرئيس الذي يندرج حتته، ومدى انتماء  
وتوجيهاهتم، لتظهر القائمة يف صورهتا النهائية   املؤشرات للمعايري ووضوحها، مع إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء آرائهم

 ( مؤشراً، على التفصيل التايل: 57( معياراً و )18عبارة عن مخسة جماالت مت تسميتها ابملتطلبات تضم )
 ( مؤشرات، كالتايل: 10( معايري و )3: ويتضمن ) املتطّلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث

 احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية:  املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب 
يغرس   -2يرتجم احملتوي األهداف التعليمية إىل معارف واجتاهات ومهارات تناسب املتعلم. -1وكانت مؤشراته كالتايل:

علمني خربات صادقة  يكسب احملتوي املت -3احملتوي مبادئ التعامل السليم مع احلديث النبوي الشريف لدي املتعلمني.
 وصحيحة تتعلق ابحلديث النبوي الشريف. 

 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال: 
يصوغ   -2تراعي مكوانت احملتوي طبيعة العصر مع احلفاظ على األصول والثوابت اإلسالمية. -1وكانت مؤشراته كالتايل:

ينمي احملتوي من خالل مكوانته قيم   -3فاعل املتعلم مع مواقف تعليمية متنوعة.احملتوى مكوانته بطريقة مرنة تسمح بت 
 يوازن احملتوي بني أهدافه املعرفية والوجدانية واملهارية.  -4املواطنة الصاحلة لدي املتعلمني. 

 املعيار الثالث: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم: 
يشجع احملتوي املتعلم على اكتساب مهارات   -2يتيح احملتوى للمتعلم حتدي مشكالت واقعه. -1كالتايل:وكانت مؤشراته  

 يوازن احملتوي بني احتياجات املتعلم املختلفة.  -3التقنية احلديثة ومتابعتها.  
 حو التايل: ( مؤشرات، على الن9( معايري و )3ويتضمن )   املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره:

 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة: 
 توضح املقدمة احلاجة للسنة النبوية املطهرة.   -2تربز املقدمة أمهية املادة العلمية حملتوى املنهج.  -1وكانت مؤشراته كالتايل:

 تشري املقدمة إىل اهلدف من حمتوى الكتاب.  -3
 وكانت مؤشراته كالتايل:  ين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث:املعيار الثا 
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تشجع املقدمة الطالب على التعلم الذايت واستخدام   -2تشري املقدمة إىل أمهية أسلوب احملاورة بني املعلم واملتعلم. -1
 املتعلم من األنشطة. تشري املقدمة إىل أمهية دور األسرة يف متابعة ما يكّلف به   -3مهارات التفكري. 

 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع: 
 مواقع ويب موثوقة(. -برامج حديثية الكرتونية-يتضمن احملتوى مصادر معلوماتية متاحة ومتنوعة:)كتب علمّية  -1
 مات إثرائّية تسهم يف حتقيق أهدافها. تنتهي كل وحدة من وحدات احملتوي مبعلو  -2
 ينتهي احملتوى بعرض املصادر واملراجع اليت اشتق منها احملتوى.  -3

 ( مؤشراً، على النحو التايل: 18( معايري و )6ويتضمن )املتطلب الثالث: تصميم حمتوى منهج احلديث: 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية: 

يساعد احملتوى   -2يتسق احملتوى مع نواتج التعلم املعرفية املطلوبة يف: )احلقائق، املفاهيم، املبادئ والتعميمات، القواعد(. -1
 يساعد احملتوى على إثراء معلومات املتعلم حول موضوع الوحدة.  -3على تنمية مهارات التفكري العليا. 

 وكانت مؤشراته كالتايل:  ق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية: املعيار الثاين: اتسا 
 يتسق حمتوى الكتاب مع نواتج التعلم الوجدانية املطلوبة يف )امليول، واالجتاهات، والقيم(  -1
النبوية، تقبل ما جاء عن النيب  يسهم احملتوي يف تنمية جوانب وجدانية ترتبط ابحلديث النبوي الشريف مثل )حمبة السنة  -2

 يثري احملتوى بعض اجلوانب الوجدانية من خالل أنشطة صفية وال صفية.  -3صلى هللا عليه وسلم، االستجابة للخري..(.
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية:

يساعد احملتوى على اكتساب   -2نب مهارية متنوعة كالتجريب واملمارسة واإلتقان.يساعد احملتوى على اكتساب جوا -1
يساعد احملتوى على اكتساب مهارات التعلم الذايت   -3مهارات التواصل، ومهارات التفكري، ومهارات حل املشكالت.

 والتعلم مدى احلياة. 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  احلديثة واملعاصرة:  املعيار الرابع: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي

تتناول األحاديث املقررة شيئا من التوجهات الفكرية املعاصرة يف   -2تتناول موضوعات احملتوى قضااي أخالقية معاصرة.  -1
 تية. يعمل احملتوى على ترسيخ التمسك ابهلدي النبوي على اختالف املستجدات احليا  -3العبادات، واملعامالت وغريها. 

 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية:
خيلو احملتوى من األجزاء املستفيضة اليت ال حاجة   -2يتصف احملتوى ابلدقة يف إيراد األحاديث الثابتة دون الضعيفة.  -1

 ز أهداف الوحدة. يضم احملتوى أدلة حديثية كافية ودقيقة إلبرا  -3للمتعلمني إليها. 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار السادس: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم: 

 تظهر مراعاة احملتوى للفروق الفردية بني املتعلمني.  -2حيقق احملتوى متطلبات املتعلم املختلفة يف هذه املرحلة. -1
 ة اليومية لدى الطالب. ينمي احملتوى املهارات احلياتي  -3

 ( مؤشرات، على النحو التايل: 9( معايري و )3ويتضمن ) املتطلب الرابع: تنظيم حمتوى منهج احلديث: 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث: 

 يراعي احملتوى تتابع موضوعات الوحدات للمنهج يف كل صف دراسي.  -1
يراعى احملتوى تكامل موضوعات الوحدات يف كتاب احلديث مع مواد الرتبية اإلسالمية األخرى يف الصف الدراسي   -2

 تتكامل موضوعات الوحدة الواحدة بشكل يتيح للمتعلم التعامل معها واستيعاهبا.  -3الواحد.
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 : املعيار الثاين: التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث: وكانت مؤشراته كالتايل
يتدرج احملتوى يف عرض   -2تنظم موضوعات احملتوي بدءًا ابملوضوعات البسيطة مث يتدرج إىل املركب فاألكثر تعقيداَ. -1

 يراعي احملتوى مبدأ التسلسل يف االنتقال من العام إىل اخلاص.   -3موضوعاته ابالنتقال من السهل إىل الصعب. 
 ب احلديث: وكانت مؤشراته كالتايل: املعيار الثالث: التنظيم السيكولوجي حملتوى كتا

 يساعد احملتوى على التفاعل مع خصائص الطالب النفسّية يف هذه املرحلة العمرية.  -1
 يسعى احملتوى إىل تنشيط العمليات املعرفية اليت تتم داخل ذهن املتعلم.  -2
تعلم من هذه الوحدة؟ ماذا تعلمت من هذه  يتناول احملتوى عبارات تنمي العمليات ملا وراء معرفية مثل )ماذا أريد أن أ -3

 الوحدة؟(. 
(  11( معايري و )3ويتضمن ) املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: 

 مؤشراً، على النحو التايل: 
 مؤشراته كالتايل: املعيار األول: اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز: وكانت  

تظهر عالمات الرتقيم يف احملتوى بصورة   -2تظهر مفردات احملتوى إمالئياً وهجائياً وضبطاً ابلشكل الصحيح واملناسب. -1
نقاط   -حديث –فرعية( ونوعية النص )آية  -تتوافق أمناط اخلطوط وحجمها مع نوعية الفكرة )رئيسة  -3سليمة.
 ل الدراسي األول مع حجم حمتوى الفصل الدراسي الثاين. يتقارب حجم حمتوى الفص -4مهمة(.

 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة: وكانت مؤشراته كالتايل: 
  تتضح بداية كل وحدة يف احملتوى العنوان واألحاديث  -2تنتظم حمتوايت املقرر يف فهرس مرتب لتيسري الوصول للدرس.  -1

تستخدم بعض الدروس أسلوب احلوار يف عرض احملتوى )حل مشكلة أو   -3للوحدة. إهنائه وما يتوقع من املتعلم بعد 
 التعاون أو التشارك...(. 

 املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال: وكانت مؤشراته كالتايل: 
 وم وأشكال ختطيطية واضحة وملّونة؛ تساعد على فاعلية احملتوى واستيعاب املفاهيم اجلديدة. يضم احملتوى جداول ورس -1
 تستخدم اجلداول والرسوم واألشكال التخطيطية يف مكاهنا الصحيح داخل احملتوى.  -2
 تتصف اجلداول والرسوم واألشكال التخطيطية بسهولتها وجذهبا للطالب.  -3
 نة بداية كل وحدة ودرس يف دعم وتبسيط حمتوى الوحدة. تسهم الصور الطبيعية امللو  -4

 القسم الثاين: متطلبات تتعلق ابملكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة: 
قام الباحثان بتحديد قائمة ابملتطلبات الالزم توافرها من خالل االطالع على األدبيات ذات الصلة مبوضوع    

ثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ووثيقة منهج مواد العلوم الشرعية وما انبثق عنها  البحث، كما مت االطالع و 
من أهداف تدريس مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام، وأهداف تدريس مواد العلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة، وأهداف  

ف كل صف على حده، وعرض هذه املتطلبات يف صورهتا األولية على  تدريس مواد العلوم الشرعية يف مادة احلديث، وأهدا
جمموعة من احملكمني ألخذ آرائهم حول مدى وضوح عبارهتا ومدى انتماء كل عبارة للمتطلب الرئيس، مع إجراء التعديالت  

 ( متطلباً فرعياً  67ضم )الالزمة يف ضوء آرائهم وتوجيهاهتم، لتظهر القائمة يف صورهتا النهائية عبارة عن مخسة متطلبات ت
 وفيما يلي عرضاً ملا تضمنته قائمة متطلبات املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث وهي املتطلبات لفئات التحليل: 
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فهم احلديث   -2تدبر اآلايت الواردة يف احملتوى. -1 أوال: املتطلبات العقديّة وتضمنت مخسة عشر متطلب كالتايل: 
التفكر يف آايت   -6التزام الدليل الصحيح.  -5حمبة السلف الصاحل.  -4حمبة السنة النبوية.  -3النبوي فهمًا صحيحاً. 

  -11د النعمة. الشكر عن -10. اإلسالمالرباءة مما خيالف  -9التحاكم إىل الشرع.  -8الوالء لإلسالم.  -7هللا املتنوعة. 
أعمال القلوب مثل )احملبة   -14 زايدة اإلميان تكون ابلعمل الصاحل.  -13خطورة النفاق.  -12الصرب عند املصيبة. 

 اجلهاد يف سبيل هللا. -15واخلشية(. 
النصيحة   -2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  -1: اثنيا: املتطلبات االجتماعية وتضمنت اثنا عشر متطلب كالتايل 

الرتويح عن   -7حفظ البدن.  -6حفظ الروح.  -5املوازنة بني عملي الدنيا واآلخرة.  -4الرعاية لألسرة.  -3أبنواعها. 
الصحبة الصاحلة.   -11الرحم.  صلة -10الدعوة إىل هللا.  -9احملافظة على مكانة املرأة.  -8 النفس يف حدود املباح.

   آداب الطريق.  -12
احلذر من فنت   -2. اإلسالم الغرية على حمارم -1 بات اخلُُلقٍّّية وتضمنت عشرة متطلبات كالتايل: اثلثًا: املتطل

احلذر من األخالق   -6احلث على األخالق احلسنة.  -5. اإلسالم احرتام شعائر  -4التشبه املنهي عنه.  -3الشهوات.
 األذكار الشرعية  -10. اخليالء(  -احلذر من العجب )الكرب -9احلياء.  -8العفة.  -7السيئة.  

حقوق الطالب يف   -2احلذر من الفكر اهلّدام.  -1رابعًا: املتطلبات الثقافّية وتضمنت إحدى عشر متطلب كالتايل:
 أمهية الوقت.  -6قضااي املسلمني املعاصرة.  -5أمهية اللغة العربية.   -4خصائص اإلسالم.  -3مرحلته العمريّة. 

حب العمل وفضله.   -10احتياجات مرحلة البلوغ.  -9أمهية العلم وفضله.  -8معه. فضل القرآن وآداب التعامل  -7
 منزلة العلماء.  -11

االنتماء لدين عظيم.   -2دور الفرد جتاه أمته ووطنه.  -1 خامسا: املتطلبات الوطنّية وتضمنت مثانية مطالب كالتايل:
مكانة اململكة العربية   -6احملافظة على البيئة.  -5مر. السمع والطاعة ابملعروف لوالة األ -4األخوة اإلسالمية.  -3

 حتمل املسؤولية.  -8حفظ املمتلكات العامة.  -7السعودية بلداً للحرمني. 
تفعيل اجلانب العملي لآلايت الواردة يف حمتوى املنهج   -1 سادسًا: املتطلبات املهارية وتضمنت عشرة مطالب كالتايل:

مهارات   -5التطبيق العملي للعبادات.  -4العمل ابحلديث.  -3حفظ احلديث النبوي. تفعيل  -2التالوة(.  -)احلفظ
مهارات حل   -9مهارات االتصال.  -8مهارات البحث العلمي.  -7مهارات التعلم الذايت.  -6التفكري السليم. 

 مهارة التعامل مع رقمية املناهج.   -10املشكالت.  
 الثاين: النتائج املتعلقة ابلسؤال 

مدى توافر متطلبات املشروع الشامل يف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة   ما لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه: 
 املتوسطة؟ 

 : القسم األول: مدى توافر املتطلبات املتعّلقة جبودة الشكل البنائي حملتوى املنهج
باحثان إىل حساب املتوسط احلسايب واالحنراف  للوقوف على درجة حتقق معايري تقومي حمتوى منهج احلديث، عمد ال 

(،  5(، واجلدول )4املعياري والوزن النسيب لكل معيار على نطاق كل متطلب وكانت النتائج كما تتضمنها اجلدول )
 (. 8(، واجلدول )7(، واجلدول )6واجلدول )
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 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة اختيار حمتوى منهج احلديث  ط(: املتوس4اجلدول ) 
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات م

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

 مدى حتققه 

 املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية: 
احملتوى األهداف التعليمية إىل معارف واجتاهات ومهارات يرتجم   .1

 تناسب املتعلم. 
 متوسط  0.74 0.83 2.95

يغرس احملتوى مبادئ التعامل السليم مع احلديث النبوي الشريف لدي    .2
 املتعلمني. 

 متوسط  0.78 0.84 3.11

يكسب احملتوى املتعلمني خربات صادقة وصحيحة تتعلق ابحلديث   .3
 الشريف. النبوي 

 متوسط  0.79 0.84 3.15

 متوسط  0.77 0.84 3.07 املتوسط العام  
 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال: 

تراعي مكوانت احملتوى طبيعة العصر مع احلفاظ على األصول   .4
 والثوابت اإلسالمية. 

 متوسط  0.78 0.82 3.12

بطريقة مرنة تسمح بتفاعل املتعلم مع مواقف يصوغ احملتوى مكوانته   .5
 تعليمية متنوعة. 

 متوسط  0.72 0.81 2.89

 متوسط  0.75 0.90 2.98 ينمي احملتوى من خالل مكوانته قيم املواطنة الصاحلة لدي املتعلمني.  6 .6
 متوسط  0.75 0.79 3.01 يوازن احملتوى بني أهدافه املعرفية والوجدانية واملهارية.   .7

 متوسط  0.75 0.83 3.00 املتوسط العام  
 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم: 

 متوسط  0.71 0.83 2.84 يتيح احملتوى للمتعلم حتدي مشكالت واقعه.   .8
يشجع احملتوى املتعلم على اكتساب مهارات التقنية احلديثة   .9

 ومتابعتها. 
 متوسط  0.65 0.96 2.60

 متوسط  0.68 0.79 2.70 يوازن احملتوى بني احتياجات املتعلم املختلفة.   .10
 متوسط  0.68 0.86 2.71 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 4يتضح من املؤشرات اإلحصائية ابجلدول )     
والقيم واالجتاهات اإلسالمية  •  أن درجة حتقق املعيار األول "توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات 

(  4من  3.07( ومبتوسط عام بلغ )3.15إىل  2.95"من املتطلب األول أييت بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 
٪( من إمجايل عينة البحث  77( ويؤكد على ذلك )3.24إىل  2.50وهي مجيعها من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )

 املستطلعة. 
حتقق املعيار الثاين "توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال "من املتطلب األول أييت أيضاً  •  كذلك فإن درجة 

( وهي أيضًا مجيعها من  4من  3( ومبتوسط عام بلغ )3.12إىل  2.89بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 
 ن إمجايل عينة البحث املستطلعة. ٪( م  75( ويؤيد ذلك نسبة ) 3.24إىل  2.50مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )

•  أن درجة حتقق املعيار الثالث "اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم" من املتطلب األول ال ختتلف كثرياً يف  
رتبتها عن املعيارين السابقني ابلرغم من املتوسطات املنخفضة، حيث أتيت أيضاً بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني  
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( مع  3.24إىل  2.50( وهي مجيعها من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )4من  2.71( ومبتوسط عام بلغ )2.80إىل  2.60
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة.  68نسبة أتكيد بلغت )

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره:  ط(: املتوس5اجلدول ) 
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات م

 املعياري 
 مدى حتققه  الوزن النسيب 

 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوى كتاب احلديث وأهدافه املختلفة: 
 متوسط  0.75 0.76 2.99 تربز املقدمة أمهية املادة العلمية حملتوى املنهج. 1 .1
 متوسط  0.79 0.81 3.15 النبوية املطهرة.توضح املقدمة احلاجة للسنة  2 .2
 متوسط  0.78 0.77 3.10 تشري املقدمة إىل اهلدف من حمتوى الكتاب. 3 .3

 متوسط  0.77 0.78 3.08 املتوسط العام  
 املعيار الثاين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوى كتاب احلديث: 

 متوسط  0.70 0.78 2.81 املعلم واملتعلم. تشري املقدمة إىل أمهية أسلوب احملاورة بني  6 .4
تشجع املقدمة الطالب على التعلم الذايت واستخدام مهارات  9 .5

 التفكري. 

 متوسط  0.71 0.85 2.83

تشري املقدمة إىل أمهية دور األسرة يف متابعة ما يكّلف به املتعلم من   .6
 األنشطة. 

 متوسط  0.65 0.86 2.61

 متوسط  0.69 0.83 2.75 املتوسط العام  
 املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع. 

-يتضمن احملتوى مصادر معلوماتية متاحة ومتنوعة:)كتب علمّية  .7
 مواقع ويب موثوقة(.-برامج حديثية الكرتونية

 متوسط  0.69 0.92 2.75

إثرائّية تسهم يف  تنتهي كل وحدة من وحدات احملتوى مبعلومات   .8
 حتقيق أهدافها. 

 متوسط  0.72 0.82 2.88

 متوسط  0.69 0.98 2.74 ينتهي احملتوى بعرض املصادر واملراجع اليت اشتق منها احملتوى.  .9

 متوسط  0.70 0.91 2.79 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 5يوضح اجلدول )
املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة "من املتطلب الثاين أييت بدرجة  •  أن درجة حتقق املعيار األول "تضمني 
( وهي مجيعها من مؤشرات فئة  4من  3.08( ومبتوسط عام بلغ ) 3.15إىل  2.99متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

 ذا الواقع. ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤيد ه77( وأن )3.24إىل   2.50املتوسط الثالثة )
•  فيما يتعلق بدرجة حتقق املعيار الثاين "تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث "من املتطلب الثاين أييت بدرجة  

( ومبتوسط  2.83إىل  2.61متوسطة على نطاق البنود الفرعية والدرجة الكلية حيث نالحظ أن املتوسطات )تراوحت بني 
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٪( من إمجايل عينة  77( وأن )3.24إىل  2.50سطات دالة على فئة املتوسط الثالثة )( وهي متو 4من  2.79عام بلغ )
 البحث املستطلعة تؤيد هذا الواقع. 

•  أما على نطاق املعيار الثالث "تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع "من املتطلب الثاين فإن  
  2.74نود الفرعية والدرجة الكلية، حيث جند أن املتوسطات ترتاوح بني )درجة حتققها تعترب متوسطة على نطاق الب 

( مع نسبة  3.24إىل  2.50( وهي متوسطات دالة على فئة املتوسط الثالثة ) 4من  2.79( ومبتوسط عام بلغ )2.88إىل
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة. 77أتكيد )

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة تصميم حمتوى منهج احلديث:  ط(: املتوس6اجلدول ) 
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات م

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

 مدى حتققه 

 املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية: 
املطلوبة يف: )احلقائق، املفاهيم،  نواتج التعلم املعرفية  احملتوى مع يتسق  .1

 املبادئ والتعميمات، القواعد(. 
 متوسط  0.72 0.81 2.86

 متوسط  0.73 0.77 2.90 يساعد احملتوى على تنمية مهارات التفكري العليا.   .2
 متوسط  0.73 0.80 2.91 يساعد احملتوى على إثراء معلومات املتعلم حول موضوع الوحدة.   .3

 متوسط  0.72 0.79 2.89 املتوسط العام  

 املعيار الثاين: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية: 
نواتج التعلم الوجدانية املطلوبة يف )امليول،  حمتوى الكتاب مع يتسق  .4

 واالجتاهات، والقيم( 
 متوسط  0.71 0.83 2.85

النبوي الشريف  يسهم احملتوى يف تنمية جوانب وجدانية ترتبط ابحلديث   .5
مثل )حمبة السنة النبوية، تقبل ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، 

 االستجابة للخري..(. 

 متوسط  0.79 0.82 3.16

 متوسط  0.70 0.91 2.80 يثري احملتوى بعض اجلوانب الوجدانية من خالل أنشطة صفية وال صفية.   .6

 متوسط  0.73 0.85 2.94 املتوسط العام  
 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية: 

مهارية متنوعة كالتجريب واملمارسة   يساعد احملتوى على اكتساب جوانب  .7
 واإلتقان.. 

 متوسط  0.69 0.83 2.76

يساعد احملتوى على اكتساب مهارات التواصل، ومهارات التفكري،    .8
 ومهارات حل املشكالت. 

 متوسط  0.68 0.89 2.73

 متوسط  0.70 0.85 2.79 احلياة.  مدى والتعلم التعلم الذايت يساعد احملتوى على اكتساب مهارات  .9

 متوسط  0.69 0.86 2.76 املتوسط العام  
 املعيار الرابع: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرة:

 متوسط  0.73 0.87 2.91 قضااي أخالقية معاصرة. تتناول موضوعات احملتوى   .10
تتناول األحاديث املقررة شيئا من التوجهات الفكرية املعاصرة يف العبادات،    .11

 واملعامالت وغريها. 
 متوسط  0.75 0.91 2.98
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النبوي على اختالف  يعمل احملتوى على ترسيخ التمسك ابهلدي  .12
 املستجدات احلياتية. 

 متوسط  0.77 0.83 3.09

 متوسط  0.75 0.87 2.99 املتوسط العام  
 املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية: 

 عايل  0.86 0.71 3.45 احملتوى ابلدقة يف إيراد األحاديث الثابتة دون الضعيفة.  يتصف  .13
خيلو احملتوى من التشقيقات املطّولة واألجزاء املستفيضة اليت ال حاجة   .14

 للمتعلمني إليها. 
 متوسط  0.80 0.80 3.19

 متوسط  0.78 0.72 3.13 يضم احملتوى أدلة حديثية كافية ودقيقة إلبراز أهداف الوحدة.   .15
 عايل  0.81 0.74 3.26 املتوسط العام  

 كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم:املعيار السادس: اتساق حمتوى  
 متوسط  0.74 0.79 2.95 حيقق احملتوى متطلبات املتعلم املختلفة يف هذه املرحلة.   .16
 متوسط  0.73 0.84 2.90 تظهر مراعاة احملتوى للفروق الفردية بني املتعلمني.   .17
 متوسط  0.76 0.79 3.05 الطالب.ينمي احملتوى املهارات احلياتية اليومية لدى   .18

 متوسط  0.74 0.81 2.97 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 6يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )
•  أن درجة حتقق املعيار األول "اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية "من املتطلب الثالث أييت بدرجة  

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط  4من  2.89( ومبتوسط عام بلغ )2.91إىل  2.86)تراوحت بني متوسطة مع متوسطات 
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤكد على ذلك. 72( وأن )3.24إىل   2.50الثالثة ) 

ثالث أييت بدرجة  •  أن درجة حتقق املعيار الثاين "اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية "من املتطلب ال
( وهي أيضًا مؤشرات تنحصر  4من  2.94( ومبتوسط عام بلغ )3.16إىل  2.80متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤكد على ذلك. 73( وأن )3.24إىل   2.50ضمن فئة املتوسط الثالثة )
كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية "من املتطلب الثالث حصل  •  أن واقع درجة حتقق املعيار الثالث "اتساق حمتوى  

( وهي أيضًا مؤشرات تنحصر ضمن فئة  4من  2.76( ومبتوسط عام بلغ )2.79إىل  2.73على متوسطات )تراوحت بني 
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة توافق على ذلك. 69( وأن )3.24إىل   2.50املتوسط الثالثة )

درجة حتقق املعيار الرابع "اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرة "من املتطلب   •  أن واقع
(  3.09إىل  2.91الثالث ال خيتلف كثريًا على واقع ما سبقه من معايري، حيث حصل على متوسطات )تراوحت بني 

( مع نسبة أتكيد  3.24إىل  2.50فئة املتوسط الثالثة )( وهي أيضاً مؤشرات تنحصر ضمن 4من  2.99ومبتوسط عام بلغ )
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة.  75بلغت )

•  أن درجة حتقق املعيار اخلامس "اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية "من املتطلب الثالث أييت يف صورة متوسطة  
( فئة املتوسط الرابعة  4من  3.26( ومبتوسط عام بلغ )3.45إىل3.13العام بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

مرتفعة أو بدرجة عالية وأن من يؤكدون على ذلك من عينة البحث تبلغ  ( واليت تؤكد على وجود درجة حتقق 4إىل  3.25)
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٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤكد على ذلك، ولكن ميكننا مالحظة أن البند "يتصف احملتوى ابلدقة  81نسبتهم )
( وهو بذلك أييت  4من  3.45يف إيراد األحاديث الثابتة دون الضعيفة" حل بدرجة عالية من حيث درجة التحقق ومبتوسط )

( واليت تؤكد على وجود درجة حتقق مرتفعة أو بدرجة عالية وأن من يؤكدون على  4إىل  3.25ضمن فئة املتوسط الرابعة )
 ٪(. 81ذلك من عينة البحث تبلغ نسبتهم )

متطلبات املرحلة   •  وأخريًا وعلى نطاق املتطلب الثالث، فإننا جند أن املعيار السادس "اتساق حمتوى كتاب احلديث مع
( ومبتوسط عام بلغ  3.05إىل  2.90العمرية للمتعلم "من املتطلب الثالث أييت بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

٪( من إمجايل عينة  73(، وأن )3.24إىل  2.50( وهي أيضًا مؤشرات تنحصر ضمن فئة املتوسط الثالثة )4من  2.97)
 البحث املستطلعة تؤكد على ذلك. 

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة تنظيم حمتوى منهج احلديث:  ط(: املتوس7جلدول ) ا
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات 

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

 مدى حتققه 

 املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث: 
للمنهج يف كل صف يراعي احملتوى تتابع موضوعات الوحدات  -1

 دراسي.
 متوسط  0.73 0.86 2.91

يراعى احملتوى تكامل موضوعات الوحدات يف كتاب احلديث مع   -2
 مواد الرتبية اإلسالمية األخرى يف الصف الدراسي الواحد. 

 متوسط  0.72 0.84 2.86

تتكامل موضوعات الوحدة الواحدة بشكل يتيح للمتعلم التعامل   -3
 واستيعاهبا. معها 

 متوسط  0.76 0.75 3.04

 متوسط  0.73 0.82 2.94 املتوسط العام  
تنظم موضوعات احملتوى بدءاً ابملوضوعات البسيطة مث يتدرج إىل   -4

 املركب فاألكثر تعقيداَ. 
 متوسط  0.67 0.90 2.68

السهل إىل   من يف عرض موضوعاته ابالنتقال احملتوى يتدرج -5
 الصعب. 

 متوسط  0.69 0.87 2.77

 متوسط  0.68 0.86 2.71 العام إىل اخلاص.  من يف االنتقال التسلسل مبدأ احملتوى يراعي -6

 متوسط  0.68 0.88 2.72 املتوسط العام  

يساعد احملتوى على التفاعل مع خصائص الطالب النفسّية يف   -7
 هذه املرحلة العمرية. 

 متوسط  0.68 0.81 2.73

تنشيط العمليات املعرفية اليت تتم داخل ذهن يسعى احملتوى إىل  -8
 املتعلم. 

 متوسط  0.69 0.80 2.77

وراء معرفية مثل )ماذا   يتناول احملتوى عبارات تنمي العمليات ملا  -9
 أريد أن أتعلم من هذه الوحدة؟ ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟(. 

 متوسط  0.75 0.78 2.98

 متوسط  0.71 0.80 2.83 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 7يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )   
• أن درجة حتقق املعيار األول "التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث "من املتطلب الرابع تظهر من قيم املؤشرات  

( ومبا أهنا مؤشرات تنحصر  4من  2.94( مع متوسط عام يبلغ )3.04إىل  2.86اإلحصائية للمتوسطات واليت ترتاوح بني )
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ه فهي دالة إحصائيًا على أن مستوى حتققها من الدرجة املتوسطة ويؤيد  (؛ وعلي 3.24إىل  2.50ضمن فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 73ذلك )

• أما فيما يتعلق بدرجة حتقق املعيار الثاين "التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث "من املتطلب الرابع فهي ال ختتلف كثرياً  
( وهي أيضاً  4من  2.72(؛ مع متوسط عام يبلغ )2.77إىل  2.68اوح أيضًا بني )بناًء على املتوسطات احلسابية واليت ترت 

(، وهي ابملثل دالة إحصائيًا على أن مستوى  3.24إىل  2.50تنحصر ضمن مؤشرات تنحصر ضمن فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 68حتققها من الدرجة املتوسطة بنسبة أتكيد بلغت )

ما يتعلق بدرجة حتقق املعيار الثالث "التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث "من املتطلب الرابع فإن  • وأما في
(  4من  2.83( مع متوسط عام يبلغ )2.98إىل  2.73( أهنا ترتاوح بني ) 9املتوسطات احلسابية كما يتضح من اجلدول )

( واليت تدل إحصائياً إىل أن مستوى حتققها  3.24إىل  2.50وهي ابلتأكيد من مؤشرات تنحصر ضمن فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 71من يعترب من الدرجة املتوسطة وبنسبة أتكيد بلغت )

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لدرجة توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة  ط(: املتوس8اجلدول )
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات 

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

مدى 
 حتققه 

 النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز: األول: اتساماملعيار 
تظهر مفردات احملتوى إمالئيًا وهجائيًا وضبطًا ابلشكل الصحيح    .1

 واملناسب. 
 متوسط  0.80 0.77 3.19

 متوسط  0.79 0.76 3.17 تظهر عالمات الرتقيم يف احملتوى بصورة سليمة.   .2

  ة فرعية( ونوعي -تتوافق أمناط اخلطوط وحجمها مع نوعية الفكرة )رئيسة   .3
 نقاط مهمة(.  -حديث –النص )آية 

 متوسط  0.77 0.80 3.09

يتقارب حجم حمتوى الفصل الدراسي األول مع حجم حمتوى الفصل   .4
 الدراسي الثاين. 

 متوسط  0.79 0.73 3.24

 متوسط  0.79 0.76 3.17 املتوسط العام  

 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة: 
 متوسط  0.83 0.74 3.31 تنتظم حمتواىت املقرر يف فهرس مرتب لتيسري الوصول للدرس.   .1

تتضح بداية كل وحدة يف احملتوى العنوان واألحاديث وما يتوقع من املتعلم   .2
 بعد اهنائه للوحدة. 

 متوسط  0.81 0.73 3.23

تستخدم بعض الدروس أسلوب احلوار يف عرض احملتوى )حل مشكلة أو   .3
 التعاون أو التشارك...(. 

 متوسط  0.73 0.85 2.93

 متوسط  0.79 0.77 3.16 املتوسط العام  

 املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال:
احملتوى جداول ورسوم وأشكال ختطيطية واضحة وملّونة؛ تساعد يضم   .1

 على فاعلية احملتوى واستيعاب املفاهيم اجلديدة. 
 متوسط  0.70 0.90 2.81
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تستخدم اجلداول والرسوم واألشكال التخطيطية يف مكاهنا الصحيح    .2
 داخل احملتوى.

 متوسط  0.71 0.98 2.85

واألشكال التخطيطية بسهولتها وجذهبا  تتصف اجلداول والرسوم   .3
 للطالب.

 متوسط  0.69 0.89 2.76

تسهم الصور الطبيعية امللونة بداية كل وحدة ودرس يف دعم وتبسيط   .4
 حمتوى الوحدة. 

 متوسط  0.70 0.89 2.99

 متوسط  0.70 0.92 2.85 املتوسط العام  

 (: 8يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )
•  أن درجة حتقق املعيار األول "اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز "من املتطلب اخلامس تظهر أهنا  
تتوفر بدرجة ما أقرب إىل الدرجة العالية ولكن تقل عن ذلك بفارق قليل كما يظهر ذلك من املتوسطات احلسابية واليت  

تنحصر ضمن فئة املتوسط   ومبا أهنا مؤشرات (، ولكن 4من  3.17) عام يبلغ ( مع متوسط 3.24إىل  3.09)تراوحت بني 
٪( من  79ذلك )(، وعليه فهي دالة إحصائيًا على أن مستوى حتققها من الدرجة املتوسطة ويؤيد 3.24إىل  2.50الثالثة )

 عينة البحث املستطلعة. 
دوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة "من املتطلب  •  كما أن درجة حتقق املعيار الثاين "توظيف حمتوى كتاب احلديث أل

اخلامس تظهر أهنا أيضًا تتوفر بدرجة ما أقرب إىل الدرجة العالية ولكن تقل عن ذلك أيضًا بفارق قليل، حيث ترتاوح بني  
(  3.24 إىل 2.50( ولكن ومبا أهنا من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )4من    3.16( مع متوسط عام يبلغ )3.31إىل  2.93)

 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 79وعليه فهي دالة إحصائياً على أن مستوى حتققها من الدرجة املتوسطة ويؤيد ذلك )
•  يتضح من املؤشرات اإلحصائية لدرجة حتقق املعيار الثالث "توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال  

مستوى حتقق هذا املعيار اخنفض عن مستوى ما سبقه من معايري لنفس  والصور بشكل فعال "من املتطلب اخلامس أن 
( وهي ابلتأكيد  4من  2.85)  عام يبلغ( مع متوسط 2.99إىل  2.76املتطلب، حيث نالحظ أن املتوسطات )تراوحت بني 

أن مستوى حتققها من  (، وعليه فهي دالة إحصائياً على 3.24إىل  2.50تنحصر متاماً يف مركز مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 70الدرجة املتوسطة مع نسبة أتكيد بلغت )

 القسم الثاين: مدى توافر املتطلبات املتعلِّّقة ابملكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة: 
قام الباحثان بتحليل حمتوى كتايب الطالب والنشاط لكل فصل دراسي ملادة احلديث يف املرحلة املتوسطة، وبعد مجع     

البياانت وحتليلها إحصائيًا للتأكد من درجة حتقق هذه املتطلبات، والوقوف على مستوى توافرها وانتشارها على نطاق  
سي على حده، وذلك حبساب تكرار كل فئة ونسبتها املئوية، كانت النتائج  املرحلة املتوسطة ككل مث عل نطاق كل فصل درا

 (. 14(، واجلدول ) 13(، واجلدول )12(، واجلدول )11(، واجلدول )10(، واجلدول )9كما هي موضحة يف اجلدول ) 
 ين( وفق املتطلبات العقدية حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للصفوف املتوسطة للفصلني األول والثا ة(: بطاق9اجلدول )

 املتطلبات العقدية 
كرار   

الت
 

كرار 
الت

 

كرار 
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كرار 
الت

 

كرار 
الت

 

كرار 
الت

 

موع 
اجمل

وية  
 املئ

سبة
الن

ف   
لص

ا
 ف

ألول
ا

1
 

ف  
لص

ا
 ف

ألول
ا

2
 

ف  
لص

ا
 ف

ثاين
ال

1
 

ف  
لص

ا
 ف

ثاين
ال

2
 

ف  
لص

ا
ث  

الثال 1ف
ف   

لص
ا

ث  
الثال 2ف

 

تدبر اآلايت الواردة يف  -1
 احملتوى.
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فهم احلديث النبوي -2
 فهماً صحيحاً. 

72 53 70 74 79 47 395 46٪ 

 ٪3 26 2 8 2 2 1 11 حمبة السنة النبوية. -3

 ٪17 148 36 12 35 27 26 12 حمبة السلف الصاحل.  -4

 ٪1 9 1 0 5 2 0 1 التزام الدليل الصحيح. -5

التفكر يف آايت هللا  -6
 املتنوعة. 

0 0 0 0 12 0 12 1٪ 

 ٪1 7 2 1 0 0 2 2 الوالء لإلسالم.  -7

 ٪0 2 1 0 0 1 0 0 التحاكم إىل الشرع.  -8

الرباءة مما خيالف  -9
 االسالم. 

0 0 0 1 1 1 3 0٪ 

 ٪2 15 0 3 0 3 0 9 الشكر عند النعمة.  -10

 ٪2 19 3 2 0 9 2 3 الصرب عند املصيبة.  -11

 ٪1 7 0 0 0 0 7 0 خطورة النفاق.  -12

زايدة اإلميان تكون  -13
 ابلعمل الصاحل. 

0 5 29 0 0 1 35 4٪ 

أعمال القلوب مثل  -14
 )احملبة واخلشية(. 

2 16 49 4 13 3 87 10٪ 

 ٪6 53 12 6 9 9 5 12 اجلهاد يف سبيل هللا. -15

 ٪100 854 112 147 134 216 119 126 اجملموع 

   ٪100 ٪13 ٪17 ٪16 ٪25 ٪14 ٪15 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات العقدية  9يتضح من اجلدول )     
 النتائج التالية: 

يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات العقدية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث       
 ( مرة. 854متوسط( للفصلني الدراسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ ) 

ثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات العقدية على نطاق الصفوف الثالثة )األول وال 
 )األول والثاين(: 

املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات العقدية تكرارًا ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(   •
(  854من  395رار إمجايل يبلغ )للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )فهم احلديث النبوي فهماً صحيحاً( بتك

 ٪(. 46بنسبة انتشار تبلغ )
 ٪(. 17( بنسبة )854من  148املرتبة الثانية: تتمثل يف )حمبة السلف الصاحل( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
( بنسبة انتشار تبلغ  854من  87املرتبة الثالثة: تتمثل يف )أعمال القلوب مثل )احملبة واخلشية(. بتكرار إمجايل يبلغ ) •
(10 .)٪ 
 ٪(. 6( بنسبة انتشار تبلغ )854من  53املرتبة الرابعة: تتمثل يف )اجلهاد يف سبيل هللا( بتكرار إمجايل يبلغ ) •

( وبنسب انتشار  854من  35إىل  2أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول يظهر أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 دول. ٪( كما يتضح من اجل4٪ إىل 0)تراوحت بني 
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اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات العقدية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

( بنسبة انتشار تبلغ  854من 216راسي األول بتكرار إمجايل )املرتبة األوىل: أييت الصف الثاين متوسط للفصل الد •
(25 .)٪ 
( وبنسبة انتشار تبلغ  854من  147املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
(17 .)٪ 
 ٪(. 16( وبنسبة انتشار تبلغ )854من   134املرتبة الثالثة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪(. 15( مع نسبة انتشار تبلغ )854من   126املرتبة الرابعة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل ) •
 ٪. 4( مع نسبة انتشار تبلغ 854من  119املرتبة اخلامسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 3( مع نسبة انتشار تبلغ 854من   112السادسة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل )املرتبة  •

 حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للصفوف املتوسطة للفصلني األول والثاين( وفق املتطلبات االجتماعية  ة(: بطاق10)اجلدول 
 املتطلبات االجتماعية 
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األمر ابملعروف والنهي  -1
 عن املنكر.

1 1 0 1 12 1 16 5٪ 

 ٪14 40 7 13 5 5 5 5 النصيحة أبنواعها.  -2

 ٪14 41 25 7 3 4 2 0 الرعاية لألسرة.  -3

املوازنة بني عملي الدنيا  -4
 واآلخرة.

2 0 0 0 1 0 3 1٪ 

 ٪4 13 8 1 3 1 0 0 حفظ الروح. -5

 ٪14 42 36 1 4 1 0 0 حفظ البدن. -6

الرتويح عن النفس يف  -7
 حدود املباح. 

0 0 0 0 0 0 0 0٪ 

احملافظة على مكانة  -8
 املرأة. 

1 7 1 4 2 44 59 20٪ 

 ٪6 19 0 15 1 0 0 3 الدعوة إىل هللا. -9

 ٪13 37 0 0 4 1 31 1 صلة الرحم.   -10

 ٪3 10 0 1 0 2 2 5 الصاحلة. الصحبة  -11

 ٪4 13 13 0 0 0 0 0 آداب الطريق -12

 ٪100 293 134 53 25 15 48 18 اجملموع 

   ٪100 ٪46 ٪18 ٪9 ٪5 ٪16 ٪6 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات  10يتضح من اجلدول )     
 االجتماعية النتائج التالية: 
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يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات االجتماعية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث       
 ( مرة. 293لفصلني الدراسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ ) متوسط( ل

أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات االجتماعية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني  
 الدراسيني )األول والثاين(: 

ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات االجتماعية تكرارًا  •
(  293من  395متوسط( للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )احملافظة على مكانة املرأة( بتكرار إمجايل يبلغ )

 ٪. 20بنسبة انتشار تبلغ 

(  93من  42إىل  40نصيحة أبنواعها( بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة الثانية: تتمثل يف )حفظ البدن، والرعاية األسرية وال  •
 ٪ لكل بند. 14بنسبة 

 ٪. 13( بنسبة انتشار تبلغ 293من  37املرتبة الثالثة: تتمثل يف )صلة الرحم( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪ 6 ( بنسبة انتشار تبلغ293من    19املرتبة الرابعة: تتمثل يف )الدعوة إىل هللا( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 5( بنسبة انتشار تبلغ 293من   16املرتبة اخلامسة: تتمثل يف )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر( بتكرار إمجايل يبلغ ) •

( وبنسب انتشار  293من  13إىل  0أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 (. 12جلدول )٪( كما يتضح من ا4٪ إىل 0)تراوحت بني 

اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات االجتماعية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني  
 الدراسيني )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

 (. 46( بنسبة انتشار تبلغ 293من 134للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل )  املرتبة األوىل: أييت الصف الثالث متوسط  •
 ٪. 18( وبنسبة انتشار تبلغ 293من   53املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 16( وبنسبة انتشار تبلغ 93من   48املرتبة الثالثة: أييت الصف األول للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 9( مع نسبة انتشار تبلغ 293من   25املرتبة الرابعة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 6( مع نسبة انتشار تبلغ 293من  18املرتبة اخلامسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 5( مع نسبة انتشار تبلغ 293من  15ة السادسة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ )املرتب •

 
 
 

 (:بطاقة حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للصفوف املتوسطة للفصلني األول والثاين( وفق املتطلبات اخلُلقيِّّة 11اجلدول)
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الغرية على حمارم -1
 االسالم. 

0 0 0 1 0 0 1 0٪ 
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احلذر من فنت  -2
 الشهوات. 

0 0 0 0 0 2 2 0٪ 

 ٪2 11 11 0 0 0 0 0 التشبه املنهي عنه.  -3

 ٪4 18 1 1 3 5 3 5 احرتام شعائر االسالم.  -4

احلث على األخالق  -5
 احلسنة. 

5 30 6 31 19 21 112 24٪ 

احلذر من األخالق  -6
 السيئة. 

2 45 10 81 10 32 180 38٪ 

 ٪7 31 30 0 0 1 0 0 العفة.  -7

 ٪5 25 2 1 0 4 17 1 احلياء.  -8

احلذر من العجب  -9
 اخليالء(.  -)الكرب

3 3 0 4 8 31 49 10٪ 

 ٪9 41 1 5 5 5 3 22 األذكار الشرعية -10

 ٪100 470 131 44 125 31 101 38 اجملموع 

   ٪100 ٪28 ٪9 ٪27 ٪7 ٪21 ٪8 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات اخللقية  11يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات اخللقية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 470اسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني الدر 
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات اخللقية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
فوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات اخللقية تكرارًا ونسبة توافر على نطاق الص •

( بنسبة  470من  180للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )احلذر من األخالق السيئة( بتكرار إمجايل يبلغ )
 ٪. 38انتشار تبلغ 

 ٪. 24بنسبة  ( 470إىل   112املرتبة الثانية: تتمثل يف )احلث على األخالق احلسنة( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 10( بنسبة انتشار تبلغ 470من   48اخليالء(. بتكرار إمجايل ) -املرتبة الثالثة: تتمثل يف )احلذر من العجب )الكرب  •
 ٪. 9( بنسبة انتشار تبلغ 470من  41املرتبة الرابعة: تتمثل يف )األذكار الشرعية( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪(. 7( بنسبة انتشار تبلغ 470من  31)العفة( بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة اخلامسة: متثل يف   •

( وبنسب انتشار  470من  25إىل  1أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول فيظهر أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 (. 13٪( كما يتضح من اجلدول )5٪ إىل 0)تراوحت بني 

اخللقية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات 
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

ة انتشار تبلغ  ( بنسب470من 131املرتبة األوىل: أييت الصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل ) •
28 .٪ 
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 ٪. 27( وبنسبة انتشار تبلغ 470من   125املرتبة الثانية: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 21( وبنسبة انتشار تبلغ 470من   101املرتبة الثالثة: أييت الصف األول للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 9( مع نسبة انتشار تبلغ 470من   44الرابعة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة  •
 ٪. 8( مع نسبة انتشار تبلغ 470من  38املرتبة اخلامسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪(. 7( مع نسبة انتشار تبلغ 470من  31األول بتكرار إمجايل يبلغ ) املرتبة السادسة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي •

 حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للفصلني األول والثاين( وفق املتطلبات الثقافية:  ة (: بطاق12اجلدول ) 

 املتطلبات الثقافية 
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 ٪0 1 0 0 0 0 0 1 احلذر من الفكر اهلّدام.  -1
حقوق الطالب يف  -2

 مرحلته العمريّة. 
5 0 0 0 0 0 5 2٪ 

 ٪10 21 8 4 4 1 4 0 خصائص اإلسالم.  -3
 ٪1 2 0 0 0 0 0 2 أمهية اللغة العربية.  -4

قضااي املسلمني  -5
 املعاصرة. 

0 0 0 0 1 0 1 0٪ 

 ٪1 2 0 2 0 0 0 0 أمهية الوقت. -6
فضل القرآن وآداب  -7

 التعامل معه. 
0 3 20 5 4 3 35 16٪ 

 ٪26 57 5 18 6 23 4 1 أمهية العلم وفضله. -8
احتياجات مرحلة  -9

 البلوغ. 
3 0 0 0 0 0 3 1٪ 

 ٪29 63 31 1 2 17 11 1 حب العمل وفضله. -10
 ٪14 30 5 4 5 5 6 5 منزلة العلماء.  -11

 ٪100 220 52 34 22 66 28 18 اجملموع 
 ٪100 ٪24 ٪15 ٪10 ٪30 ٪13 ٪8 النسبة املئوية 

 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات الثقافية  12يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات الثقافية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 220دراسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني ال
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات الثقافية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
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نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات الثقافية تكرارًا ونسبة توافر على  •
( بنسبة انتشار  220من  63للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )حب العمل وفضله( بتكرار إمجايل يبلغ )

 ٪. 29تبلغ  
 ٪. 26( بنسبة 220إىل  57املرتبة الثانية: تتمثل يف )أمهية العلم وفضله( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 16( بنسبة انتشار تبلغ  220من   35املرتبة الثالثة: تتمثل يف )فضل القرآن وآداب التعامل(. بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪( 14( بنسبة انتشار تبلغ )220من  30املرتبة الرابعة: تتمثل يف )منزلة العلماء( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 10( بنسبة انتشار تبلغ  220من   21إمجايل يبلغ )( بتكرار اإلسالم املرتبة اخلامسة: متثل يف )خصائص   •

( وبنسب انتشار  220من  5إىل  1أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول فيظهر أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 (. 12٪( كما يتضح من اجلدول )2٪ إىل 0)تراوحت بني 

ق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات الثقافية على نطا
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

 ٪. 30( بنسبة انتشار تبلغ 220من  66املرتبة األوىل: أييت الصف الثاين متوسط للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل ) •
 ٪. 24( وبنسبة انتشار تبلغ 220من   52املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 15( وبنسبة انتشار تبلغ 220من   34بتكرار إمجايل يبلغ ) األول املرتبة الثالثة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي  •
 ٪. 13( مع نسبة انتشار تبلغ 220من   28لفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة الرابعة: أييت الصف األول ل  •
 ٪. 10( مع نسبة انتشار تبلغ 220من  22املرتبة اخلامسة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 8( مع نسبة انتشار تبلغ 220من  18لغ )املرتبة السادسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يب •

 (:بطاقة حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط للصف األول متوسط الفصل الدراسي األول وفق املتطلبات الوطنية 13اجلدول )
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دور الفرد جتاه أمته  -1
 ووطنه. 

0 0 0 0 0 0 0 0٪ 

 ٪0 0 0 0 0 0 0 0 االنتماء لدين عظيم.  -2
 ٪52 63 2 4 3 1 47 6 األخوة اإلسالمية.  -3
السمع والطاعة   -4

 األمر. ابملعروف لوالة 
0 1 1 2 0 1 5 4٪ 

 ٪2 2 0 0 0 0 0 2 احملافظة على البيئة.  -5
مكانة اململكة العربية   -6

 السعودية بلداً للحرمني. 
0 0 0 0 0 0 0 0٪ 

حفظ املمتلكات  -7
 العامة. 

0 0 0 0 0 0 0 0٪ 
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 ٪43 52 1 34 3 2 8 4 حتمل املسؤولية.  -8
 ٪100 122 4 38 8 4 56 12 جمموع 
  ٪100  ٪3 ٪31 ٪7 ٪3 ٪46 ٪10 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات الوطنية  13يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات الوطنية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 122اسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني الدر 
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات الوطنية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات الوطنية تكرارًا ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(   •

( بنسبة انتشار تبلغ  122من  63( بتكرار إمجايل يبلغ )اإلسالمية للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )األخوة 
 ملتطلبات الوطنية. ٪ من إمجايل تكرارات ا52
 ٪. 43( بنسبة انتشار بلغت  122إىل    52املرتبة الثانية: تتمثل يف )حتمل املسؤولية( بتكرار إمجايل يبلغ ) •

( وبنسب  122من  5إىل  0( فإن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 15أما ما تبقى من متطلبات وطنية واملتضمنة ابجلدول )
 تعترب ضعيفة.   ٪( وهي4٪ إىل 0انتشار )تراوحت بني 

اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات الوطنية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

 ٪. 46( بنسبة انتشار تبلغ 122من    56لفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل ) املرتبة األوىل: أييت الصف األول متوسط ل •
 ٪. 31( وبنسبة انتشار تبلغ  122من  38املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث املتوسط للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل) •
 ٪. 10( وبنسبة انتشار تبلغ 122من  12بتكرار إمجايل )  األولاملرتبة الثالثة: أييت الصف األول متوسط للفصل الدراسي  •
 ٪(. 7( مع نسبة انتشار تبلغ 122من   8املرتبة الرابعة: أييت الصف الثاين متوسط للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل ) •
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تفعيل اجلانب العملي   -1
 لآلايت الواردة

0 1 1 0 2 0 4 0٪ 

 ٪7 59 11 5 13 7 14 9 تفعيل حفظ احلديث -2

 ٪22 177 26 31 26 33 29 32 العمل ابحلديث.  -3
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التطبيق العملي  -4
 للعبادات. 

6 5 7 7 5 7 37 5٪ 

 ٪38 308 50 52 51 48 56 51 مهارات التفكري السليم.  -5

 ٪21 171 34 25 23 31 28 30 مهارات التعلم الذايت.  -6

مهارات البحث  -7
 العلمي. 

0 2 2 1 1 1 7 1٪ 

 ٪1 12 3 6 1 0 0 2 مهارات االتصال.  -8

مهارات حل  -9
 املشكالت. 

3 8 8 7 5 5 36 4٪ 

مهارة التعامل مع   -10
 رقمية املناهج. 

0 0 0 0 0 3 3 0٪ 

٪100 814 140 132 129 137 143 133 اجملموع   
    ٪100 ٪17 ٪16 ٪16 ٪17 ٪18 ٪16 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات املهارية  14يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات املهارية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 814دراسيني )األول والثاين( أن التكرار الكلي للمتطلبات املهارية يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني ال
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات املهارية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
ارًا ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات املهارية تكر  •

( بنسبة  814من  308للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )مهارات التفكري السليم( بتكرار إمجايل يبلغ )
 ٪. 38انتشار تبلغ 

 ٪. 22( بنسبة 814إىل  177بلغ )املرتبة الثانية: تتمثل يف )العمل ابحلديث( بتكرار إمجايل ي •
 ٪(. 21( بنسبة انتشار تبلغ )814من  171املرتبة الثالثة: تتمثل يف )مهارات التعلم الذايت(. بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪( 7( بنسبة انتشار تبلغ  814من   59املرتبة الرابعة: تتمثل يف )تفعيل حفظ احلديث النبوي( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 5( بنسبة انتشار تبلغ 814من  37اخلامسة: متثل يف )التطبيق العملي للعبادات( بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة  •

( وبنسب انتشار  814من  36إىل  3أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول فإن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 ٪( وهي تعترب أقل انتشاراً. 4٪ إىل 0)تراوحت بني 

رجة توافر وانتشار املتطلبات املهارية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  اثنياً: د
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

( بنسبة انتشار تبلغ  814من  143كرار إمجايل )املرتبة األوىل: أييت الصف األول متوسط للفصل الدراسي الثاين بت  •
18 .٪ 
 ٪. 17( وبنسبة انتشار تبلغ 814من   140املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 17ر تبلغ ( وبنسبة انتشا814من   137املرتبة الثالث: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
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 ٪. 16( وبنسبة انتشار تبلغ 814من  133بتكرار إمجايل يبلغ )  األولاملرتبة الرابعة: أييت الصف األول للفصل الدراسي  •
 ٪. 16( مع نسبة انتشار تبلغ 814من   132املرتبة اخلامسة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل ) •
 ٪. 16( مع نسبة انتشار تبلغ 814من   129ثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل )املرتبة السادسة: أييت الصف ال  •

 اثنًيا: مناقشة نتائج البحث وتفسريها: 
 بناء على نتائج البحث السابقة، ميكن مناقشة نتائج البحث وتفسريها كالتايل:     

 حملتوى منهج احلديث: القسم األول: مناقشة نتائج املتطلبات املتعلقة جبودة الشكل البنائي 
 املتطلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث: 

من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف   
( يليه املعيار الثاين )توظيف حمتوى  4من  3.07واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات االسالمية( حصل على أعلى درجة )

بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثالث )اتساق   ، ( 4من  3ة )كتاب احلديث ملكوانته بشكل فعال( حصل على درج
إىل   2.50( وهي مجيعا من فئة املتوسط الثالثة )4من  2.71حمتوى كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم( على درجة ) 

حصل على   ( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر 3.24
 درجة ضعيفة أو ضعيفة جداً. 

 املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره: 
من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )تضمني املقدمة أمهية حمتوى كتاب  

املعيار الثالث )تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر  ( يليه 4من  3.08احلديث وأهدافه املختلفة( حصل على أعلى درجة )
( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثاين )تضمني املقدمة  4من  2.79معلوماتية وإثرائية ومراجع( حصل على درجة )

وهي  ( 3.24إىل  2.50( وهي مجيعا من فئة املتوسط الثالثة )4من  2.75كيفية تعلم حمتوى كتاب احلديث( على درجة )
درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر حصل على درجة ضعيفة أو  

 ضعيفة جداً. 
 

 املتطلب الثالث: تصميم حمتوى منهج احلديث: 
يث ابلدقة  من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار اخلامس )اتسام حمتوى كتاب احلد   

( يليه املعيار السادس )اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة  4من  3.26العلمية( حصل على أعلى درجة )
( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الرابع )اتساق حمتوى كتاب  4من  2.97العمرية للمتعلم( حصل على درجة ) 

( يليه املعيار الثاين )اتساق حمتوى كتاب  4من  2.99عاصرة( على درجة )احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة وامل
( يليه املعيار األول )اتساق حمتوى كتاب  4من  2.94احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية( حيث حصل على درجة ) 

ر الثالث )اتساق  ( وآخر هذه املعايري هو املعيا4من  2.89احلديث مع أهداف املنهج املعرفية( حيث حصل على درجة )
حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية( وتعترب مجيع نسب املعايري السابقة عدا اخلامس من فئة املتوسط الثالثة  

( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر  3.24إىل  2.50)
 جداً.    حصل على درجة ضعيفة أو ضعيفة

 املتطلب الرابع: تنظيم حمتوى منهج احلديث: 
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من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )التسلسل املعريف حملتوى كتاب       
( يليه املعيار الثالث )التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث( حصل  4من  2.94احلديث( حصل على أعلى درجة )

( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثاين )التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث( على درجة  4من  2.83ى درجة )عل
( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال  3.24إىل  2.50( وهي مجيعا من فئة املتوسط الثالثة )4من  2.72)

 صل على درجة ضعيفة أو ضعيفة جداً.   يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر ح
 املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: 

من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر   
( يليه املعيار الثاين )توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات  4من  3.17ابإلخراج املميز( حصل على أعلى درجة )

( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثالث )توظيف  4من  3.16واسرتاتيجيات تعليمية فعالة( حصل على درجة )
ا من فئة  ( وهي مجيع4من  2.85حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال( على درجة )

( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري  3.24إىل  2.50املتوسط الثالثة ) 
 أي مؤشر حصل على درجة ضعيفة أو ضعيفة جداً.   

فق مع ما توصل إليه  ومما سبق من نتائج يتبني ضرورة تصميم الشكل البنائي حملتوى مقرر احلديث وفق معايري حمددة وهذا يت 
 ( من كون مقررات احلديث ينبغي أن تكون ذات مواصفات معيّنة وحمددة. 2013الرقيب )

 القسم الثاين: مناقشة نتائج املتطلبات املتعلقة ابملكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة: 
 املتطلبات العقدية: 

لبات العقدية، يتضح أهنا حصلت على أعلى نسبة مقارنة ابملتطلبات  من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتط   
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع تكرارات املتطلب  31( تكرارًا بنسبة 854األخرى )

ج ابجلانب العقدي  ٪، وهذا يدل على اهتمام واضعي املناه30٪، 41٪،29العقدي بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل 
 أكثر من أي متطلبات أخرى. 

وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشر )فهم احلديث النبوي فهمًا صحيحاً( على أعلى نسبة    
٪، وهذه النتيجة تدل على الرتكيز على فهم احلديث وتفسري ذلك أن منهج احلديث معينٌّ بذلك  46حيث بلغت نسبته 
مناهج الرتبية اإلسالمية، بينما تشري النتائج إىل حصول العديد من املتطلبات على نسب ضئيلة أو  أكثر من غريه من 

(، وتفسري ذلك أن منهج آخر غري منهج  اإلسالم منعدمة كـ )الوالء لإلسالم( و )التحاكم إىل الشرع( و )الرباءة مما خيالف 
أو ميكن أن تكون مثل هذه املتطلبات ترّحل ملرحلة أعلى  احلديث كمنهج التوحيد يهتم مبثل هذه التفاصيل العقديّة، 

كالثانوية، ويؤيد ذلك ظهور بعض هذه املتطلبات يف منهج حديث املرحلة الثانوية كما ظهر يف نتائج دراسة السيف  
(2003 .) 

 املتطلبات االجتماعيِّّة: 
صلت على نسبة منخفضة يف التكرارات  من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات االجتماعيِّّة، يتضح أهنا ح

٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع  11( تكرارًا بنسبة 293مقارنة ابملتطلبات األخرى ) 
٪،  وكما يظهر فإن الصف الثالث  64٪، 14٪،22تكرارات املتطلب االجتماعي بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل 

فيه هذه املتطلبات، ومن وجهة نظر الباحثني أن انتشار التكرارات متذبذب، فهو ليس تصاعدايً وال تنازلياً وال  متوسط ترتكز 
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متوازانً، وهذا ملحظ ينبغي لواضعي املنهج االلتفات إليه وتعديله، على أن الباحثني يؤيِّّدان بقاء تركيز املتطلبات االجتماعية  
 ايت مرحلة بلوغ وحيتاج فيها الطالب إىل زايدة الرتكيز على املهارات االجتماعية.     يف الصف الثالث املتوسط، كوهنا بدا

وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشر )احملافظة على مكانة املرأة( على أعلى نسبة حيث بلغت   
إال أن الباحثني يراين   -عوات للتحررعلى أمهيته خصوصاً ما يشهده موضوع املرأة من د-٪، وهذا الرتكيز 20نسبة انتشاره 

أن املرحلة العمرية تتطلب الرتكيز على متطلبات أكثر أمهّية، مثل )الصحبة الصاحلة وآداب الطريق والرتويح عن النفس يف  
(  2009حدود املباح( واليت أظهرت النتائج اخنفاضًا يف نَِّسب انتشارها، ويتفق ذلك مع ما أشارت له دراسة شعلة )

تشري النتائج على مستوى   ااالجتماعية. كم( يف ضعف تناول مناهج احلديث لبعض املتطلبات 2011ين، حممد )واجله
الفصول الدراسية على تذبذب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على الرتتيب بدءا ابلفصل األول للصف  

 ٪ وهذا يعدُّ ملحظاً ينبغي لواضعي احملتوى االلتفات إليه وتعديله.  46٪، 18٪، 9٪،  5٪، 16٪، 6األول املتوسط  
 املتطلبات اخلُُلقِّيِّّة: 

خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات اخلُُلقِّيِّّة ، يتضح أهنا حصلت على نسبة متوسطة يف التكرارات   من    
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع  17( تكرارًا بنسبة 470مقارنة ابملتطلبات األخرى ) 

٪،  وكما يظهر فإن الصف الثالث متوسط  37٪، 34٪، 29على التوايل تكرارات املتطلب اخللقي بلغ يف الصفوف الثالثة 
( من ترّكز مثل هذه املتطلبات اخلُُلقيَّة يف  2009ترتكز فيه هذه املتطلبات، وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة السقاف )

خمتلفة، وهذا يتفق مع  الصف الثالث متوسط، ومن وجهة نظر الباحثني أن انتشار التكرارات كان تصاعداًي وبنسب شيوع 
( يف تضمني مثل هذه املتطلبات اخلُُلقّية بنسب شيوع خمتلفة يف كتب الرتبية  2010ما توصلت له دراسة الشمليت ) 

٪ نقطة توازن  33اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة عموماً، ويف البحث احلايل يعترب تقارب الثالث النسب من متوسط النسبة 
لباحثني يؤيِّّدان بقاء تركيز املتطلبات اخللقية يف الصف الثالث املتوسط، كوهنا بداايت مرحلة بلوغ  وقّوة للمحتوى، على أن ا

 وحيتاج فيها الطالب إىل زايدة الرتكيز على اجلوانب األخالقية. 
وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرا )احلذر من األخالق السيئة، احلث على األخالق احلسنة(    

٪، وهذا الرتكيز يف حمّله، إذ أن املرحلة العمرية تتطلب  24٪، 38لى أعلى نسبة حيث بلغت نسبة انتشارمها على التوايل ع
 الرتكيز على هذين املتطلبني وذلك ألمهّيتهما. 

منخفضة أو  ( على نسب انتشار  اإلسالم ، الغرية على حمارم اإلسالمبينما تشري النتائج إىل حصول )احرتام شعائر    
 ٪، صفر٪، ورغم أمهية هذان املتطلبان إال أنه ميكن تغطيتهما يف مواد تربية إسالمية أخرى كالتوحيد. 4معدومة 

وتشري النتائج أيضًا إىل حصول )التشبه املنهي عنه، احلذر من الشهوات( على نسب انتشار منخفضة أو معدومة  
ى االلتفات إليه وزايدة هذين املتطلبني، كون املرحلة العمرية حتتاج  ٪، صفر٪، وهذا ملحظ مهم، جيب على واضعي احملتو 2

 ( من ضرورة العمل على تعزيز اجلوانب اخلُلقية يف مناهج احلديث. 2008إىل الرتكيز عليهما، وهذا يتفق مع دراسة املالكي )
كل فصل دراسي وهي على    كما تشري النتائج على مستوى الفصول الدراسية على تصاعد نسب تكرار املؤشرات يف     

٪ وهذه تعدُّ نقطة قّوة للمحتوى، إذ  28٪، 9٪، 27٪، 7٪، 21٪، 9الرتتيب بدءا ابلفصل األول للصف األول املتوسط 
أن هناك توازن يف انتشار هذا املتطلب على مستوى كل صف دراسي، بنسب انتشار تصاعدية ومتقاربة بدءاً ابلصف األول  

 ٪.  37٪، 34٪، 29متوسط على التوايل 
 املتطلبات الثقافّية: 
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من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات الثقافّية، يتضح أهنا حصلت على نسبة منخفضة يف التكرارات     
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع  8( تكرارًا بنسبة 220مقارنة ابملتطلبات األخرى )

٪،  وكما يظهر فإن الصف الثالث  39٪، 40٪،22ات الثقافية بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل تكرارات املتطلب
ابلعمل   اإلسالممتوسط ترتكز فيه هذه املتطلبات وتفسري ذلك وجود وحدة دراسية ذات تكرارات عالية تتناول )عناية 

يس تصاعدايً وال متوازانً، وهذا ملحظ ينبغي لواضعي  املهين(، ومن وجهة نظر الباحثني أن انتشار التكرارات متذبذب، فهو ل
املنهج االلتفات إليه والعمل على تعديله، والباحثني هنا يؤيِّّدان التصاعد يف انتشار املتطلبات الثقافّية عطفًا على تصاعد  

 القدرات الذهنية للطالب من صف دراسي آلخر. 
)حب العمل وفضله، أمهية العلم وفضله، فضل القرآن،  وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرات 

٪، وهذا الرتكيز يف حمّله، إذ إن  14٪، 16٪، 26٪، 29منزلة العلماء( على أعلى نسب انتشار حيث بلغت على التوايل 
 املرحلة العمرية تتطلب الرتكيز على غرس هذه املتطلبات يف نفوس الطالب وذلك ألمهّيتها. 

ىل حصول )احلذر من الفكر اهلدام، قضااي املسلمني املعاصرة( على نسب انتشار معدومة كنسبة  بينما تشري النتائج إ
يف حمتوى املرحلة الثانوية، ولعل   إدراجهماجيب  -على أمهيتهما-)صفر٪(، ومن وجهة نظر الباحثني فإن هذين املتطلبني 

وع، ألن املشروع يف بداايته كان للمراحل التعليمية  ضمن متطلبات املشروع الشامل كان مطلواًب يف بداية املشر  إدراجهما
الثالث )االبتدائية واملتوسطة والثانوية(، مث جاء قرار قصره على املرحلتني االبتدائية واملتوسطة الحقاً، وهذا ما يفسر اخنفاض  

 نسب مثل هذه املتطلبات من وجهة نظر الباحثني. 
مرحلته العمرية، أمهية اللغة العربية، أمهية الوقت، احتياجات  كما تشري النتائج إىل حصول )حقوق الطالب يف 

٪(، ويتفق ذلك مع ما أشارت له دراسة اجلهين، حممد  1٪ و2مرحلة البلوغ( على نسب انتشار منخفضة )تراوحت بني 
لت إىل املرحلة ال 2011)  ثانوية. ( يف ضعف تناول مناهج احلديث للمتطلبات الثقافية، ولعل هذه املتطلبات قد رحِّّ

كما تشري النتائج على مستوى الفصول الدراسية على تذبذب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على       
٪ وهذا يعدُّ ملحظًا ينبغي  24٪، 15٪، 10٪، 30٪، 13٪، 8الرتتيب بدءًا ابلفصل األول للصف األول املتوسط 

 لواضعي احملتوى االلتفات إليه وتعديله. 
 وطنّية: املتطلبات ال

من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات الوطنّية، يتضح أهنا حصلت على أقل نسبة تكرارات مقارنة  
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع تكرارات  4( تكراراً بنسبة 122ابملتطلبات األخرى )

٪،  وكما يظهر فإن الصف األول متوسط ترتكز فيه  34٪، 10٪،56على التوايل املتطلبات الوطنّية بلغ يف الصفوف الثالثة 
هذه املتطلبات وتفسري ذلك وجود وحدة دراسية ذات تكرارات عالية تتناول )األخوة اإلسالمية(، ومن وجهة نظر الباحثني  

حظ ينبغي لواضعي املنهج االلتفات إليه  أن انتشار التكرارات متذبذب، فهو ليس تصاعداًي وال تنازليًا وال متوازانً، وهذا مل
والعمل على تعديله، ويؤيِّّد الباحثان التوازن يف انتشار املتطلبات الوطنّية عطفًا على حاجة الطالب لفهم االنتماء وحاجته  

( من  2008إليه يف الثالث الصفوف بشكل متكرر ومنتظم دون انقطاع، وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة املالكي )
 ضرورة العمل على معاجلة العوامل املؤدية إىل ضعف االنتماء الوطين كدور من أدوار الرتبية اإلسالمية.  

، حتمل املسؤولية( على أعلى نسبيت انتشار؛  اإلسالميةوتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرا )األخوة      
٪، وتفسري هذا الرتكيز وجود وحداتن تناولتا هذين املتطلبني ومها الوحدة الثالثة يف  43٪، 52حيث بلغتا على التوايل 
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سي  ( والوحدة الثانية يف الفصل الدرااإلسالمية الفصل الدراسي الثاين من الصف األول متوسط واليت هي بعنوان )األخوة 
فإنه جاء مزامحًا لبقية   -على أمهيته-( وهذا الرتكيز اإلسالم األول للصف الثالث املتوسط واليت هي بعنوان )املسؤولية يف 

 املتطلبات. 
٪، وهي نسبة منخفضة تتفق مع ما  2بينما تشري النتائج إىل حصول متطلب )احملافظة على البيئة( على نسبة 

من ضعف متطلب احملافظة على البيئة، أو انعدامه يف مقررات العلوم الدينية ابملرحلة   (2012)التوجيري توصلت إليه دراسة 
 املتوسطة عموماً، أو يف حمتوى مقرر احلديث ابملرحلة الثانوية بشكل خاص. 

داً  كما تشري النتائج إىل حصول )دور الفرد جتاه أمته ووطنه، االنتماء لدين عظيم، مكانة اململكة العربية السعودية بل
للحرمني، حفظ املمتلكات العامة( على نسب انتشار معدومة )صفر٪(، ويتفق ذلك مع ما توصلت له دراسة السيف  

( من اخنفاض نسب مثل هذه املتطلبات الوطنية يف مناهج احلديث، وتفسري حصول متطلب )دور الفرد جتاه أمته  2003)
-متطلب )حتمل املسؤولية(، فلو كان هذان املتطلبان مدجممني ووطنه( على نسبة منخفضة جداً هو تقاربه بشكل كبري مع 

لكان ذلك كافياً، وتفسري اخنفاض متطلب )االنتماء لدين عظيم( هو االكتفاء بتناوله يف مواد   -على الرغم من اختالفهما
عربية السعودية بلداً  أخرى كمادة التوحيد، كونه أكثر التصاقًا أبمر العقيدة، ويبقى اخنفاض متطلبا )مكانة اململكة ال 

تشري النتائج على   اكايف. كم للحرمني، حفظ املمتلكات العامة( ملحظًا ينبغي لواضعي احملتوى النظر فيه وتناوله بشكل  
مستوى الفصول الدراسية على تذبذب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على الرتتيب بدءًا ابلفصل األول  

٪ وهذا يعدُّ ملحظًا ينبغي لواضعي احملتوى االلتفات إليه  3٪، 31٪، 7٪، 3٪، 46٪، 10للصف األول املتوسط 
 وتعديله. 

 
 

 املتطلبات املهاريَّة: 
من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات املهارية، يتضح أهنا حصلت على نسبة عالية مقارنة ابملتطلبات  

٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع تكرارات املتطلبات  29( تكراراً بنسبة 814األخرى )
٪، وهذا يدل على اهتمام واضعي احملتوى بتوزيع بعض  33٪، 33٪،34 املهاريَّة بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل 

للمناهج هو الرتكيز على مثل هذه   إضافاتهاملتطلبات املهاريّة بشكل عام، وتفسري ذلك أن املشروع الشامل كان من أهم 
 املتطلبات بشكل خاص. 

سليم، العمل ابحلديث، مهارات  وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرات )مهارات التفكري ال
٪، وتفسري ذلك أن معظم األنشطة  21٪، 22٪، 38التعلم الذايت( على أعلى نسب حيث بلغت النسب على الرتتيب 

تركز على املتطلبات الثالثة السابقة، واهتمام احملتوى مبهارات التفكري خصوصًا يُعدُّ من إجيابياته، وهذا يتفق مع دراسة  
يت توصلت إىل ضرورة ربط حمتوى مادة احلديث وأنشطته مبهارات التفكري مع العمل على تنويع  ( ال2009الشريف )

( من أن حمتوى منهج احلديث للصف األول  2011األنشطة، كما يتفق ذلك مع ما توصلت له دراسة اجلهين، عوض ) 
هبذه النسبة اإلجيابية يدل على أمهّية  متوسط راعى أغلب مهارات التفكري، ومن انحية توافر متطلب مهارات التعلم الذايت 

( واليت توصلت إىل  2014هذا املتطلب واهتمام مطوِّري منهج احلديث به، وهذه األمهية أشارت إليها دراسة السحيباين )
 أن مهارات التعلُّم الذايت ذات فاعلية يف تعّلم حمتوى منهج احلديث للصف الثالث متوسط. 
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)تفعيل اجلانب العملي لآلايت الواردة، مهارات التعامل مع رقمية املناهج، مهارات  بينما تشري النتائج إىل حصول 
البحث العلمي، مهارات االتصال( على أدىن النسب وهذا ملحظ ينبغي على واضعي احملتوى التنبه له وتعديله، خصوصاً  

( حيث بنّي أن استخدام  2013هراين )وأن احملتوى الرقمي البد من تضمينه داخل حمتوى منهج احلديث كما أشار لذلك الز 
 احملتوى الرقمي يؤثر إجياابً يف مستوى حتصيل الطالب يف مادة احلديث. 

كما تشري النتائج على مستوى الفصول الدراسية على تقارب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على  
قّوة  ٪ وهذه تعدُّ نقطة 17٪، 16٪، 16٪، 17٪، 18٪، 16الرتتيب بدءا ابلفصل األول للصف األول املتوسط 

 إذ إن هناك توازن يف انتشار هذه املتطلبات على الست الفصول الدراسّية.   للمحتوى 
 توصيات البحث: 

 يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج، يوصي الباحثان مبا يلي: 
 املدرسّية اليت توصل إليها البحث احلايل. اإلفادة من قائميت متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج  -1
العمل على حتسني متطلبات الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة املنخفضة، مثل )مقدمة حمتوى   -2

منهج احلديث ومصادره، وتنظيم حمتوى منهج احلديث( من خالل مراجعتها من قبل خرباء وخمتصني يف املناهج وطرق  
 التدريس. 

العمل على إجراء مراجعة ملتطلبات املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، حبيث يتم مراعاة مبدأ   -3
االستمرارية للمتطلبات )االجتماعية والثقافية والوطنية( على مستوى العالقة الرأسية حملتوى املنهج، وأيضًا مراعاة مبدأ  

 اخلي الستة، إذ ظهر أن هناك متطلبات فرعية منخفضة وأخرى معدومة. التكامل جلميع متطلبات املكّون الد
اإلبقاء على نسب انتشار متطلبات املكّون الداخلي الرئيسة حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة يف وضعها احلايل   -4

انتشار بنفس الرتتيب، مع مراعاة  أو على أقل تقدير إبقاء الثالثة املتطلبات )العقديّة، واملهارية، واخللقية( كأعلى نسب 
 تفعيل املتطلبات الفرعية املنخفضة واملعدومة. 

العمل على إثراء احملتوى بسري الصحابة رضوان هللا عليهم، وذلك من خالل إدراج أحاديث صحيحة ختدم املتطّلب   -5
 تطلبات الفرعية. ولكن برواة غري الرواة الذين مت التعريف هبم، ألنه من خالل تتبع أماكن توافر امل 

 املقرتحات
إجراء   ان يقرتح  نيبناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل، ويف ضوء التوصيات املذكورة آنفاً، فإن الباحث

 البحوث التالية: 
إجراء حبث يف تقومي حمتوى منهج احلديث ابملرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج   -1

 ة. املدرسي
ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج    اإلسالميةحبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  إجراء  -2

 املدرسية. 
ابملرحلة املتوسطة يف ضوء اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري    اإلسالميةحبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  إجراء  -3

 املناهج. 
 ابملرحلة املتوسطة يف ضوء وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية.   اإلسالميةإجراء حبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  -4
 معايري جودة املناهج.  ابملرحلة املتوسطة يف ضوء  اإلسالميةإجراء حبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  -5
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 قائمة املراجع 

 أوال: املصادر: 
 القران الكرمي. 

 اثنيًا: املراجع العربية 
تقومي األداء التدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات  (. 2015آل مبارك، حممد حسن )

  منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد، أهبا، السعودية.. رسالة ماجستري غري  املشروع الشامل لتطوير املناهج
 . عمان، األردن: دار صفا للنشر والتوزيع. املنهج الرتبوي أسسه وحتليله (. 2015حبري، مىن يونس )

(. مدى حتقق أهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء املمارسات التدريسية ملعلمي  2012التوجيري، أمحد حممد )
، جامعة  جملة العلوم الرتبوية والنفسية رتبية اإلسالمية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مبنطقة القصيم التعليمية. ال

 . 435-395(،  1)  6القصيم،  
 . دمشق، سوراي: اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. املناهج الدراسية فلسفتها بناؤها تقوميها(. 2013اجلعفري، زكراي إمساعيل )

(. تقومي مناهج الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف سلطنة برواني دار  2001الد، زكي ماجد؛ بصر، عدانن حاج )اجل
 . 117-81(، 14)2،جملة جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية السالم. 

جملة البحوث النفسية  عاصرة. يف ضوء املفاهيم امل اإلسالمية(. تقومي منهج الرتبية الدينية 2005جلهوم، عديل عزازي )
 . 83-2، 20( 3، املنوفية، مصر، ) والرتبوية

(. دراسة حتليلية للقضااي املعاصرة مبحتوى الثقافة اإلسالمية يف كتب احلديث والثقافة  2011اجلهين، عوض زريبان )
 (. 3)  5، النفس دراسات عربية يف الرتبية وعلماإلسالمية للمرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية. 

دراسة حتليلية لبعض مهارات التفكري املتضمنة يف حمتوى أسئلة وأنشطة كتاب احلديث  (. 2011)اجلهين، حممد بطي 
 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طيبة، السعودية. للصف األول متوسط 

(. تقومي كتاب الفقه )املطور( املقرر على طالب الصف الثالث الثانوي شرعي يف ضوء  2010اجلهيمي، أمحد عبد الرمحن )
 . 278 –  211(، 116، )جملة رسالة اخلليج العريب املعايري املعاصرة للكتاب املدرسي.  

للعوملة. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم  (. دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدايت الثقافية 2004احلارثي، صالح )
 واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.   اإلسالميةالرتبية 

دراسة تقوميية لألنشطة التعليمية مبقرر احلديث للصف األول متوسط يف ضوء أهدافه العامة  (. 2009خازم، سامل بن علي )
جستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلرطوم، اخلرطوم،  رسالة ما ابململكة العربية السعودية.

 السودان. 
مدى حتقق معايري اجلودة يف حمتوى كتايب األحياء للصف الثالث الثانوي يف كل من  (. 2009خواجي، أبرار حيي انصر )

 الرتبية، جامعة صنعاء. . رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية اجلمهورية اليمنية واململكة العربية السعودية
  ضوء  يف األساسي اخلامس للصف الرايضيات  منهاج  جودة  مستوى (. 2011) سليم حممد ومقاط،  حسن؛  عطا  درويش، 

 . 110-72 الثاين، العدد  اإلنسانية، للعلوم  الزيتونة  جملة . فلسطني دولة  يف ( NCTM)  معايري



 ثابت بن سعيد آل كحالن د. علي سعد األسمري                 .د        عسيري  زاهر  بن جابر . دالشامل لتطوير املناهج املدرسية  متطلبات املشروعة املتوسطة في ضوء تقويم محتوى منهج الحديث باملرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

268 

العلوم الشرعية ابملرحلة الثانوية يف ضوء مراعاهتا ضوابط التعامل  دراسة حتليلية حملتوى كتب (. 2006الدويلة، صاحل خبيت )
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرايض، السعودية. . البشري مع املخالف

 الدويل متراملؤ  .. معايري ومواصفات تصميم مقررات احلديث الشريف لبيئة التعلم االلكرتوين)2013صاحل ) سعيد الرقيب،

 والتعلم عن بعد، الرايض، السعودية.   اإللكرتوين الثالث للتعلم 
(. تقومي حمتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي يف اجلمهورية اليمنية يف ضوء القضااي  2013) فعبد الرؤو الرمانة، 

 . 116-103، 9(4جملة أماراابك، )الفقهية املعاصرة. 
. تقومي مقررات احلديث الشريف ابملرحلة املتوسطة يف ضوء أهدافها وما تفرضه قيم اجملتمع  ( 2012الزهراين، عبدهللا أمحد ) 

 .  184-147،  3( 151، مصر )جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر من متطلبات.   السعودي
أتثري استخدام برانمج حاسويب مقرتح أبسلويب التعلم الفردي والتعاوين على حتصيل التالميذ  (. 2013الزهراين، موسى سامل )

ية، جامعة الباحة، الباحة،  . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبيف مادة احلديث للصف السادس االبتدائي 
 السعودية. 

 . عمان، األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع. مناهج الرتبية اإلسالمية (.  2006الساموك، سعدون؛ الشمري، هدى علي )
تنمية  برانمج مقرتح لتدريس مادة احلديث قائم على التعلم املنظم ذاتيًا وفاعليته يف (. 2014السحيباين، إميان عبدالعزيز )

. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم  مهارات النص املقروء لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة الرايض
 االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، السعودية. 

، عمان، األردن: دار  2. ط هاتنظيمات املناهج وختطيطها وتطوير (. 2011سعادة، جودت أمحد؛ إبراهيم، عبدهللا حممد )
 الشروق. 

قية املتضمنة يف مقررات العلوم الشرعية للمرحلة املتوسطة بنني يف اململكة  القيم األخال(. 2009السقاف، يوسف حممد )
 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية. العربية السعودية 

(. حتليل حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية لطالب الصف الثالث الثانوي يف  2003سيف ) السيف، عبداحملسن
ندوة املناهج األسس واملنطلقات، كلية الرتبية، جامعة  ضوء أهداف سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية. 

 . 657-607، الرايض، السعودية،  امللك سعود 

أثر التدريس ابستخدام مهارات التفكري الناقد املستنبطة من القرآن الكرمي على تنمية  (. 2009الشريف، عبدالرمحن حممد )
. جملة  التفكري الناقد والتحصيل الدراسي يف مادة احلديث لدى طالب الصف الثالث املتوسط ابلعاصمة املقدسة

 . 230-225( 1)  2دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي، السعودية، 
تقومي الربامج التدريبية ملعلمي العلوم الشرعية القائمة على املشروع الشامل لتطوير املناهج  (. 2014حسن ) الشرميي، ماجد

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد،  . ابملرحلة املتوسطة يف ضوء احتياجاهتم التدريبية 
 أهبا، السعودية. 

قررات احلديث للمرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية يف ضوء كل من  (. تقومي م 2009) شعلة، اجلميل حممد 
 . 232-197، 3( 128، مصر )جملة كلية الرتبية، جامعة األزهراألهداف والقيم االجتماعية والقيم األخالقية. 
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ابملرحلة املتوسطة ابململكة   اإلسالمية (. القيم األخالقية الفردية املتضمنة يف كتب الرتبية 2010) الشمليت، عمر عبدالقادر 
 . 95-59( ،68، جامعة الزقازيق، مصر، )جملة كلية الرتبيةالعربية السعودية وطرائق عرضها دراسة حتليلية. 

 مصر: مكتبة االجنلو املصرية.   . القاهرة،املناهج التعليمية صناعتها وتقوميها( 2006الضبع، حممود )
(، القاهرة: دار الفكر  3: مفهومه، أسسه، استخداماته. )ط اإلنسانية(. حتليل احملتوى يف العلوم 2004طعيمة، رشدي )
 العريب. 

املنهج املدرسي واستشراف املستقبل  (. 2016عبدالرمحن، عبدامللك طه؛ السعديل، عبدالرمحن حممد؛ عوده، ثناء مليجي )
 . القاهرة، مصر: دار الكتاب احلديث. ممه وكيف نطورهكيف نص

، الرايض، السعودية: مكتبة  10. طسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية (. 2013العقيل، عبدهللا عقيل )
 الرشد. 

ألردن: دار  . عمان، امنهج املدرسة الثانوية يف ظل حتدايت القرن الواحد والعشرين (2009فرج، عبداللطيف حسني )
 الثقافة. 

. الرايض:  العالقة املثلى بني الدعاة ووسائل االتصال احلديثة يف ضوء الكتاب والسنة(. 2011القحطاين، سعيد علي )
 مطبعة سفري. 

 . اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية. املنهج املدرسي املعاصر بني النظرية والتطبيق(. 2013الكسباين، حممد السيد )
( للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات  1(. حتليل حمتوى كتاب الفقه ) 2013، محد مرضي )الكلثم

 . 243-224، 1(  154، )الرتبية )جامعة األزهر(، مصر القرن احلادي والعشرين. كلية 
(،  3ناهج وطرق التدريس. )ط(. معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف امل2003اللقاين، أمحد حسني، اجلمل، علي )
 القاهرة، مصر، عامل الكتب. 

رسالة   تقومي مقررات الفقه يف املرحلة الثانوية يف ضوء املستجدات الفقهية املعاصرة. (. 2008املالكي، عدانن خبيت )
  ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية.

(. متاح على الشبكة العنكبوتية، على الرابط  2007) ريفني لتطوير التعليممشروع خادم احلرمني الش
http://tatweer.edu.sa  

املناهج، متاح على الشبكة العنكبوتية، على الرابط   إصالح(. الدعوة إىل 2006) املؤمتر السادس لرابطة العامل اإلسالمي
http://www.themwl.org/   

 (. متاح على الشبكة العنكبوتية على الرابط 2010)  موقع إدارة املشروع الشامل 
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  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 
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